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Jägmästaren i Skellefteå revir
1877-1906. Vad jobbade han med?

Sågverksindustrins starka utveckling om-
kring mitten av 1800-talet medförde att
skogen i Västerbotten fick ett snabbt
ökande värde. Tillsynen av kronans skogar
borde därför skärpas och år 1857 inrätta-
des tre revir i länet för detta ändamål. Som
chef för det nordligaste tillsattes i Skellef-
teå en överjägare med två skogsuppsy-
ningsmän som medarbetare. I det 60
kvadratmil stora reviret skulle dessa hind-
ra och beivra virkesstölder från kronans
skogar. De skulle dessutom utsyna de tim-
merträd som enligt gamla privilegier till-
kom sågverk vid älvmynningarna.

År 1870 blev överjägaren befordrad till
jägmästare och medhjälparna kallades
kronojägare. Trots de nya titlarna byttes
revirets tjänstemän i rask takt under de
första 20 åren. Men 1877 blev Herman
Lagerquist jägmästare i Skellefteå revir
och han stannade desto längre.

lare. Efter studentexamen i Uppsala 1863
antogs han som ingenjörselev vid statens
järnvägsbyggnader. Men Lagerquist blev
inte baningenjör, han bytte utbildning
och kom 1868 in på Skogsinstitutet i
Stockholm (som 1917 blev Skogshög-
skolan).

Från Norrköping till Skellefteå
Erik Herman Lagerquist föddes 1846 i
Norrköping, där hans far var grosshand-

Skogsinstitutet på 1860-talet. Det låg i nuvarande
Nobelparken,nära Djurgårdsbron i Stockholm.
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Huset Storgatan 37,som jägmästare Lagerquist ägde och bodde i frän 1901, finns kvar ganska
oförändrat-det närmaste huset på bilden. Inne på gården fanns,som vanligt denna tid,

stall, bagarstuga och andrauthus. (Foto: H. Sundström, Skellefteåmuseum.).

Lagerquist i Skellefteå
När Lagerquist kom till Skellefteå 1877
var detta en mycket liten småstad, bara ca
700 invånare, som mest levde på handel,
hantverk och sjöfart. Inom staden fanns
en enda industri: ångbryggeriet. Men vid
älvarna i stadens närhet fanns många stora

sågverk som alla förbrukade timmer från
de skogar jägmästare Lagerquist skulle ha
uppsikt över.

Året efter inflyttningen till Skellefteå
gifte sig Lagerquist med en Stockholms-
flicka, Selma Lindström, och familjen
hyrde bostad på olika håll i staden. År
1901 köptes ett stort och vackert hus vid
Storgatan. Familjen hade då vuxit, två
pojkar och fyra flickor hade tillkommit.
Som hemhjälp fanns alltid 2-3 pigor an-
ställda (efter 1894 kallar Lagerquist dem
” jungfrur” i sin mantalsuppgift).

Lärokursen där var vid denna tid tvåårig
men Lagerquist blev av någon anledning
utexaminerad redan efter drygt ett år. Han
kunde då använda titeln ” utexaminerad
skogselev” om han så ville. Titeln jägmäs-
tare var strikt förbehållen chefen för ett av
statens revir - titlar var ju vid denna tid
mycket viktiga!

Troligen hade Lagerquist inte särskilt
höga tankar om undervisningen. Långt se-
nare berättade han för kronojägaren Johan
Stenberg i Jörn att ” det viktigaste han lärt

sig på Skogsinstitutet var att flå och stycka
ett rådjur utan att bloda ner de vita man-
schetterna” . ( Berättat av kronojägare Gus-
taf Stenberg, son till Johan Stenberg.)

År 1870 anställdes Lagerquist i Skogs-
staten och efter förordnanden på olika
håll, bl.a. i Dalarna och på Gotland, blev
han 1877 jägmästare i Skellefteå revir.
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Skellefteå revir områden bestämda blev stora trakter över.
Dessa kallades kronoöverloppsmarker. EnTidigare hade reviret omfattat hela Skel-

lefteå gamla socken men år 1875 hade det del av dem blev privilegieskogar (även kal-
delats så att Norsjö socken frånskilts och
tillsammans med Malå kapellförsamling
bildat Norsjö revir (även detta med jäg-
mästare i Skellefteå). År 1883 ändrades

lade stockfångstskogar) dä r de stora kust-
sågverken mot ersättning fick hämta de
timmerträd som de enligt gamla privile-
gier hade rätt till. De flesta överloppsmar-
ker blev dock kronoparker och några få
blev skogar till militärboställen. Skogen på

gränsen så att Skellefteälven blev skilje-
linje mellan reviren.
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Skellefteå revir efter 1883.

I samband med vissa revirregleringar i
länet fick Skellefteå revir å r 1901 namnet
Jörns revir utan några ändringar i övrigt.

Strax innan Lagerquist kom till Skellef-
teå hade avvittringen blivit slutgiltigt klar
inom hela reviret. Tidigare hade gränserna
mellan enskild mark och kronoskogen på
många håll varit oklara. Nu fanns överallt
fastställda rågångar.

När byar och nybyggen fått sina ägo-

alla kronohemman och vissa skattehem-
man skulle jägmästaren också ha tillsyn
över samt präst- och klockarboställen.

Men jägmästaren hade inget ansvar för
skogen på de flesta skattehemman.

Organisation
Jägmästaren hade som närmaste överord-
nad en skogsinspektör som snart kom att

Skattehemman: Självägd gård för vilken betalades skatt till kronan.
Kronohemman: Kronan tillhörig gård vars åbo betalade avgift för gården och var un-

derkastad viss kontroll av kronan.
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kallas överjägmästare. Däröver fanns
Skogsstyrelsen i Stockholm, som år 1883
blev omdöpt till Domänstyrelsen. På La-
gerquists tid var ekonomi och kassarörelse
dessutom underställda länsstyrelsen i
Umeå. Jägmästaren arbetade därigenom
under ett något egendomligt dubbclkom-
mando.

Inom reviret fanns fyra bevakningstrak-
tcr med var sin kronojägare. d ill sin hjälp
hade revirchefen dessutom ett varierande
antal extra jägmästare, extra kronojägare,

assistenter m.m.

timmer eller grova bjälkar. Men även and-
ra awerkningsmodeller förekom där så
var ekonomiskt möjligt, t.ex. "rensnings-
huggning” . ” Sjelfåterväxten ” ansågs alltid
betryggande i planerna. I verkligheten såg
man ju att trädplantor inte alltid infann
sig efter avverkningarna.

All avverkning skulle ske enligt hushåll-
ningsplanerna. Jägmästaren måste själv
personligen närvara när träden ” utsynades”
och stämplades i manshö jd och vid roten

med kronans märke. Först därefter fick de
huggas (såg började användas vid avverk-
ning först omkring 1890). Vindfällen och
torra träd fick dock kronojägaren utsyna.

All virkesförsäljning skedde på auktion
av rotstående träd i mindre poster. Revir-
förvaltningen hade inga egna drivningar.

Skogshushållning
Den genomgående regeln var att endast så
mycket virke fick avverkas som ” kunde
anses förenligt med skogens bestånd” .
Alltså inte större uttag än tillväxt.

För att kunna följa denna goda regel
måste detaljerade skogsbruksplaner upp-
rättas med skogskartor vilka fastställdes av
Domänstyrelsen. Jägmästare Lagerquist
och hans assistenter ritade kartor över kro-
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noparker och privilegieskogar så mycket
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ningsberäkningar. Kronohemman skulle
också indelas ” till ordnad hushållning”
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Köparna fick själva ordna avverkning,
flottning osv.

Virket från privilegieskogarna var ju re-
serverat för vissa bestämda sågar men även
detta virke skulle utsynas. Dessa privile-
gier upphörde omkring 1895-1900 och
skogarna blev då kronoparker.

Jägmästaren måste alltså med ett stäm-
pellag resa runt till de trakter som skulle
utsynas och se till att ett planenligt antal
träd blev diametermätta i brösthö jd,
stämplade och registrerade. Posterna ut-
bjöds sedan av länsstyrelsen i annons och
auktionen hölls i allmänhet i Umeå.

en blev så billig som möjligt. När Ko-
nungens Befallningshavande i Umeå 1875
bestämde att allt flottat virke måste barkas
protesterade Lagerquist, alldeles nykom-
men till Skellefteå. Han skrev dessutom
1878 en artikel i Stockholmstidningen
Nya Dagligt Allehanda i vilken han i de-
talj framhöll hur onödigt barknings-
tvånget var, ja rent av skadligt.

Lagerquist var ibland kronoombud vid
flottningssyner, några andra kontakter
med flottningsverksamheten syns han inte
ha haft.

Tjära och träkol
Stubbar och annan tjärved såldes från kro-
noparkerna sedan lång tid tillbaka. Lager-
quist tillät dock inte tjärbränning på kro-
nans mark, han ansåg brandrisken allt för
stor. Tjärdalen fick alltså placeras på någon
grannfastighet. Bottnen i tjärdalen täcktes
ibland med bark som revs frå n rotstående
granar. Detta var förbjudet, hyvlad spån
skulle det vara på dalbottnen. Men om
granar som torkat på grund av barktäkt
hittades vid skogarnas bevakning skulle
förövaren uppspåras och brottet beivras.
När stambanan kommit igång 1893 och
tjära kunde levereras vid stationerna samt
utefter linjen ökade tjärbränningen i
inlandet. Hela perioden skeppades också
tjära över hamnar och lastageplatser.

Träkol tillverkades inom reviret först
under Lagerquists allra sista år. Det var
möjligheten till kolleverans på den ny-
byggda järnvägen som gjorde kolning lön-
sam. Revirförvaltningen sålde kolved men
deltog inte i kolningsarbctet. Även nu för-
sökte Lagerquist hålla de eldfängda kol-

Skogsvård
Enligt hushållningsplanerna kunde skogs-
återväxt efter avverkning alltid påräknas
genom självsådd. Några särskilda åtgärder
för att fa upp nya trädplantor skulle alltså
inte behövas.

Men Lagerquist såg väl, som många
andra, att planernas självsådda plantor allt
för ofta inte infann sig. Han började där-
för med små trevande skogsvårdsförsök.
År 1891 brändes ett hvgge för självsådd
från fröträd. Lä rkfrö provades några år se-
nare, tallkott insamlades i liten skala och
klängdes, tallfrö köptes 1897 söderifrån i
något större mängd. Men inget ville rik-
tigt lyckas för honom, kanske var intresset
inte allt för stort.

Flottning
Revirförvaltningen drev ju inga egna av-
verkningar och hade därför inte några di-
rekta intressen i virkets utflottning. För
att hålla virkesvärdet högt vid skogsauk-
tionerna var det dock viktigt att flottning-
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milorna utanför kronans mark, åtmin-
stone om kolning skulle ske under bar-
markstiden. Han var tydligen en försiktig
herre, Lagerquist.

ten. Jägmästaren var som åklagare långa ti-
der på tinget, skulle hålla reda på sina vitt-
nen och bevis. Kunde snart alla de juri-
diska finter och knep som motparten bru-
kade använda, t.ex. att stämma vittnen så
att de blev förklarade jäviga. Straffet för
åverkan var vanligen böter, som omvand-
lades till fängelse vid vatten och bröd om
de inte kunde betalas.

Jägmästaren hade ett rent privat intresse
av att vinna åverkningsmålen, en viss del
av böterna och det beslagtagna virkets
värde tillföll honom som åklagare. Om-
kring 20-30 mål blev det varje år inom
reviret. I början av Lagerquists tid åverka-
des det mycket tjärved, något år blev det
de största tjärvedsbeslagen i landet. Under
mitten av 1880-talet var åverkningarna
inom reviret mer normala, men därefter
ökade stölderna av sågtimmerskog så att
reviret under hela 1890-talet hade de
största beslagen av åverkat virke inom hela
domänverket. Det hände att den åverkade
virkesmängden var större än den planen-
liga normala awerkningen.

Var Skelleffeborna ovanligt företag-
samma eller var skogstjänstemännen här
alldeles särskilt skickliga och nitiska?

Många åverkningar var väl inte särskilt
stora, kanske bara några virkeslass. Men
ibland var det större partier. År 1896 hade
en stor mängd talltimmer åverkats på kro-
noparker vid Ålsån och Skogträskbäcken.
Ett drivarlag hade arbetat hela vintern in-
nan det upptäcktes och det kunde inte
förhindras att virket medföljde flottning-
en till Byske älv. Träden hade varit märkta
med äkta kronostämpel som frånlurats el-
ler stulits från en extra bevakare. Det rörde
sig om 5 å 6.000 timmer. 14 avverkare

Beslagsstämpel.

Träkol såldes till järnbruk söderöver.
Under Lagerquists allra första år i Skellef-
teå pågick dock verksamheten vid Sävenäs
masugn som låg vid Skellefteälvens myn-
ning. Där köptes träkol från närbelägna
skogar. Efter 1878 upphörde driften där.

De stora skogsawerkningarna
Att stjäla skog kallades att ” åverka” . Detta
var vanligt. En av jägmästarens svåraste
uppgifter var att hålla efter åverkare på
kronoskogen. Folk måste lä ra sig ” inse det
vanskliga och lönlösa uti det olofliga
skogshygget, liksom begreppet om det
orätta deri allt mer och mer måste inprän-
tas i folkmedvetandet” skrev Lagerquist.

När åverkat virke upptäcktes togs det i
beslag, dvs. försågs med beslagsstämpel.
Sedan förklarades det förbrutet och försål-
des, vanligen på auktion. Gick det inte att
fa ut ett skäligt pris ” onyttiggjordes” vir-
ket genom sönderhuggning. Sedan skulle
åverkarna spåras och åtalas vid häradsrä t-
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åtalades för "olofligt skogshygge” . Målet
passerade alla instanser till högsta domsto-
len, men där förlorade jägmästaren. Av-
verkarna friades och jägmästaren förlorade
ett mycket stort beslagsarvode.

än vad lagen angav kallades. J ägmästaren
räknade med att en miljon sådana höggs
sommaren 1882. För att kunna kontrol-
lera lagens efterlevnad måste nya extra bc-
vakare anställas och tullvaktmästare vid
hamnar och lastageplatser engageras. Om
allt för klena sparrar eller undermåligt såg-
timmer upptäcktes togs det i beslag och
försåldes på auktion-ofta till den tidigare
ägaren. Något annat straff blev det inte för
brott mot dimcnsionslagen. Jägmästaren,
åklagaren, hade rätt till viss andel av för-
säljningsinkomsten.

Sparrawerkningen minskade visserli-
gen när lagen började gälla, men det var
tydligen svårt att inte få med undermåligt
virke. Alla år är det beslag och åtal, att 20-
30 personer åtalas var en vanlig siffra.
Ibland, när storhandlare råkar illa ut, kan
det bli invecklade processer genom både
häradsrätt och hovrätt till högsta domsto-
len.

Dimensionslagen
Efter fransk-tyska kriget 1870-71 var vir-
keskon junkturerna på topp. Även mycket
klena träd kunde nu säljas och Skellefte-
jägmästaren klagade över att stora mäng-
der omogen skog på ortens skattehem-
man avverkades och bilades till sparrar.
Formellt hade han inget med dessa hem-
man att göra, men när han såg den unga
skogen försvinna, den som skulle blivit de
framtida timmerträden, kunde han inte
låta bli att varna för det ” förödande sparr-
hygget . Och sparrexporten från Skellef-
teå blev allt större: 1859-63: 565.000
sparrar, 1864-68: 1.607.000 och 1869-
73: 3.654.000. En våldsam ökning alltså.

Liknande förhållanden rådde också på
andra håll. I Norrbottens kustland inför-
des därför 1874 en lag för att begränsa av-
verkning av ungskog och den 1 oktober
1882 kom samma lag att gälla även för
Västerbottens kustland. Endast virke från
träd grövre än 7 dec.tum (20,8 cm) 16 fot
(4,75 m) från rotänden fick införas till las-
tageplars för skeppning och till sågverk,
och detta skulle revirförvaltningen kont-
rollera. Om klenare träd av någon godtag-
bar anledning borde avverkas fick detta
ske om de rotstående träden först stämp-
lades av revirets tjänsteman.

Strax innan lagen trädde i kraft blev det
givetvis en häftig slutspurt i avverkningen
av "undermåliga” trad, som träd mindre

Revirets utsyning av undermåliga träd
på enskilda hemman ökade. År 1884 ut-
fördes 75 förrättningar, 1893 645 och
1905 utsynades inom 998 olika hemman.
Detta blev en stor del av arbetet inom
reviret.

Falska stämplar
De som åverkade på kronans skog och
framför allt de som avverkade undermå-
ligt virke på skatteskog började under se-
nare delen av 1880-talet använda falska
kronostämplar på virket. 1 maj 1888 rap-
porterade Lagerquist till domänstyrelsen
att falskstämpling förekom, men att det
var svårt med bevisningen. Han trodde att
det skulle bli bättre om stämpelhamma
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Stambanan
När ” Stambanan genom Ofre Norrland’

planerades genom landet fick jägmästaren
i Skellefteå revir yttra sig. Lagerquist trod-
de 1885 att sågtimmer inte i framtiden
skulle transporteras på järnväg utan, som
hittills, flottas ner till kusten där de stora

sågverken fanns. Men träkol och tjära bor-
de kunna fraktas på jä rnvägen och troligen
skulle det efter banan anläggas industrier
med skogen som råvara, t.ex. snickerier,
fabriker för tillverkning av pappersmassa,
terpentin, beck, harts m.m. Hur stämmer
1885 års skogliga järnvägsvision med nu-
läget?

När banarbetet kom igång 1892 upp-
stod viss oro i bygden. Avverkningarna
ökade och någon byggde till och med ett
hus på kronans mark som hyrdes ut till
banarbetarna. Huset ville Lagerquist
” vräka’’ efter beslut av KU. Nu började
också de initiativrika på orten göra nya af-
färer: Erik Lidman i Al iden ville exempel-
vis köpa 4.000 träd, 7” xl7 utefter banlin-
jen för tillverkning av sleepers ” . Pris 90
öre/ träd - tidigare gångbart pris var högst
65 öre. Även jägmästaren vädrar goda af-
färer.

Jörns station skall delvis ligga på krono-
parken Västra Jörnsmarken. Banan öpp-
nas för trafik dit i december 1893, men
redan året innan vill flera personer arren-
dera mark där för t.ex. kolning. Lager-
quist får av domänstyrelsen i uppdrag att
göra en plan för ett stationssamhälle vil-
ken är klar 1894. Det blev ett klassiskt
rutnät med 27 tomter. Fler kunde till-
komma ” ont så mot förmodan skulle be-
hövas” . Planarbetet ingick inte i den van-
liga tjänsten och för sådana arbeten kunde

ren var svårare att efterhärma. Nu bestod
den av en krona över årtalets två sista siff-
ror omgivna av en krans av vassa taggar
och kunde ” efterapas af hvilken bvsmed
som helst” . Han föreslog att han på do-
mä nverkets bekostnad fick låta tillverka
en hammare där kransen bestod av bok-

” Skellefteå revir” - och detstäver, t.ex.
fick han.

Redan i oktober samma år kom, från en
verkstad i Stockholm, sju nya stämpel-
hammare i stålgjutgods efter föreslagen
modell. Dessa skulle väl ändå bli svåra att
efterlikna! Svåra kanske, men inte omöj-
liga.

Mycket snart var falska stämpelham-
mare av den nya modellen i farten. Redan
i juli 1891 fanns det minst 20 olika va-
rianter i användning inom reviret. Året
därpå konstaterades att falskstämplingen
bara ökade, att de hemmagjorda stämpel-
hamrarna blev allt mer lika de äkta och att
man börjat med många knep för att und-
gå upptäckt. Man lä t exempelvis falsk-
stämplade träd stå något år i skogen så att
märkena kådade igen och blev otydliga el-
ler också lät man sparrarna ligga en tid i
flottleden för att göra märkena diffusa.

Att bevisa vem som utfört falskstämp-
lingen var svårt, i de flesta fall omöjligt.
Men där man Ivckades blev straffet alltid

J

hårt. Ett par exempel: 40 undermåliga
falskstämplade sparrar levererade i Kåge
hamn gav ett å rs straffarbete (målet gick
ända upp i HD). Vittnen hade sett hur två
bröder ” bleckade i träden (dvs. borthöggo
bark och saf ) samt att de sedan, i den deraf
uppkomna bleckan å trädet anbragte de
falska kronomärkena . Det blev åtta må-
naders straffarbete.
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len att skapa egna hem ” kunde därför från
1904 upplåtas ” skogstorp” på kronopar-
kerna i Västerbotten. Ändamålet var också
att gagna skogens vård och bevakning.
Torparna fick själva bygga och underhålla
nödiga hus (enligt fastställd ritning) och
odla behövlig jord. De fick härför ta virke
på kronoparken och erhöll ett kontant bi-
drag om 500 kronor. Markupplåtelsen var
arrendefri de första åren.

Intresset inom Jörns revir (som reviret
nu hette) var stort och många ansökte om
torplägenhet. Inte bara odlingsmark insy-
nades till torpen, många fick också slåtter-
myrar. Ett torp fick t.ex. 6,5 skrindor slät-
ter fördelat på tio olika vitt skilda myrar.
Under Lagerquists tid hann inget skogs-
torp bli färdigt, först 1909 kunde det
första slutavsynas och bidraget utbetalas.

särskild ersättning utgå. För Jörnsplanen
begärde Lagerquist 132:05 kr.

Revirexpeditionen
Jägmästaren hade sitt kontor i bostaden
och han fick själv hålla möbler, kontors-
material och skrivhjälp (av handstilen att
döma fick barnen ibland rycka in som
skrivare). Det mesta skrev dock Lager-
quist själv för hand.

Postverket måtte ha fungerat sakta och
osäkert. När brådskande brev skulle inåt
reviret gällde det att finna en resande som
skulle åt adressatens håll. För säkerhets
skull sändes ibland två likalvdande brev
efter skilda vägar med förhoppning att åt-
minstone ett av dem skulle komma fram.

Telefon skaffade sig lagerquist på egen
bekostnad omkring 1890, men 1896 be-
gärde han att domänverket skulle betala
en del av telefonavgiften, bl.a. därför att
han skaffat anknytning till statens telefon-
nät, ” som inom närmaste framtid väntas
hitdraget, då äfven telefonförbindelse
uppstår med Kungl. domänstyrelsen och
öfverjägmästaren". Dessutom skulle 1896
byggas en linje till Arvidsjaur efter Byske
älvdal så att förbindelse kunde nås med
kronojägaren i Åselet.

Järnvägstelegrafen kunde någon gång
användas för statliga telegram. Stinsen
måste då med bud skicka telegrammet vi-
dare till avsedd kronojägare.

Jakt
Lagerquist var jaktintresscrad som de fles-
ta jägmästare. Han lär ha skrivit artiklar i
jakttidskrifter, men ingen har kunnat åter-
finnas. I revirets årsberättelse skrev han
1902: ” Allmogen hyser föga intresse för
jaktvården. Vad som av nyttiga vilda kan
överkommas, dödas eller fångas, vare sig
tillåtet eller ej, både på kronans eller en-
skild skogsmark. Av herremännen i orten
arrenderas en del jaktmarker där jakten på
förståndigare sätt utövas” . Gissningsvis
räknade sig Lagerquist till dessa ” herre-
män ” , men något mer är inte känt om
hans jakter.

Älgjakter kan han knappast ha deltagit
i. Enligt årsberättelserna saknades älg näs-
tan helt fram till 1886 då små flockar dy-

Skogstorp
Sedan awittringen avslutats fick nybyg-
gen inte längre anläggas på kronans mark.
” För att bereda befolkningen ökadt tillfäl-
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förgiftade beten. Den stora mängd skogs-
fågel som ofta påstås ha förekommit förr i
tiden märks inte ofta i Lagerquists rappor-
ter. Endast 1883 och 1891 skrev han att
tillgången var riklig eller god. Övriga år
växlar den mellan medelmåttlig, ringa och
mycket knapp.

ker upp i Jörntrakten. Efter några år är
dock älgen åter mycket sällsynt. Vissa pe-
rioder är älgjakt tillåten under någon
vecka, men oftast råder totalförhud. Men
några få olagliga älgjakter fick Lagerquist
utreda och åtala, bl.a. en våren 1879 i
Boviken strax norr om staden. Då hade
han bara ett allmänt rykte som pekade ut

gärningsmännen. Häradsrätten godtog
denna "bevisning” men inte hovrätt och
högsta domstolen, varför Lagerquist för-
lorade målet. Det är märkligt att de flesta
vittnen då aldrig tidigare sett ett älgspår i
snön.

Några kronojägare
Nar Lagerquist tillträdde reviret var det
indelat i fyra bevakningstrakter med var
sin kronojägare. Under hans sista år till-
kom ett par extra bevakningar.

Kronojägare C. G. Karlman i Klutmark
hade varit med allt sedan reviret bildades
1857 och först 1887, 80 år gammal fick
han pension - sista året var han dock

Rovdjur antecknas årligen inom reviret,
men de är enstaka, utom räven som anses
förekomma rikligt trots att den flitigt
hålls efter av allmogen med trampsax och
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Kronojägare Anton Lindgren (i hatt) skjutsas av gästgivare Crönlund i Kåre i början av 1900-talet.
(Skellefteå museums fotoarkiv.)
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tjänstledig på grund av nedsatta krafter.
De första kronojägarna var ofta avskedade
soldater, Karlman hade varit korpral.

År 1859 anställdes kronojägaren Johan
Lindgren i Åbyn. Åven han höll på länge,
ända till sin död vid 75 års ålder. Han ef-
terträddes av sin son, Anton Lindgren,
som hade viss skogsutbildning.

N. E. Wikström i Åselet uppe vid Byske-
älven var den ende av kronojägarna som
Lagerquist hade vissa anmärkningar mot.
Ar 1885 köpte Wikström virke som om-
bud för en trävaruhandlare. Det fick han
inte göra inom sin egen bevakning men
fortsatte och rapporterades till Domänsty-
relsen. År 1891 hade till Lagerquist an-
mälts olovlig avverkning på en kronopark
nära Åselet. ” Det förvånar mig att dylik
åverkan, utan Eder vetskap kan begås i
Edert närmaste grannskap” skriver han
strängt till Wikström.

Men i april 1893 blev det riktigt be-
svärligt. Då dömdes Wikström i härads-
rätten till böter for olaga försäljning av
maltdrycker. Han hade tagit upp ett fat öl
som sålts på auktion. Järnvägsbygget på-
gick så det fanns mycket folk på trakten.
Och det hade nog gått bra om inte all-
mänt slagsmål utbrutit med ” ty åtföljan-
de blodviten” . Troligen blev det en still-
sam varning från domänstyrelsen för
Wikström.

Hos kronojägaren Johan Stenberg i
Hornsträsk nära Jörn bodde Lagerquist
ofta. När han kom körande i sin tvåhju-
liga kärra hade han så stor häst att den inte
gick in i stallet hos kronojägaren. Man
byggde då en särskild spilta i stallporten,
sågade t.o.m. ner dörrtröskeln för att häs-
ten skulle komma in. ” Onödigt” , tyckte

Lagerquist, ” hästen stiger ändå inte på
tröskeln” .

Lagerquist hade på slutet ont i ryggen
och svårt att sko sig på morgnarna (käng-
skor med skohö, skoband osv.). Kronojä-
gare Johan Stenberg hjälpte ofta jägmäs-
taren med skorna när han bodde i Horns-
träsk. Den dåliga ryggen bidrog väl till att
Lagerquist ofta for omkull när han färda-
des på skidor. Men man vågade inte skrat-
ta åt honom även om han ofta såg ganska
lö jlig ut. Detta är berättat av Gustaf Sten-
berg, som 1906 efterträdde sin fader Jo-
han som kronojägare. Gustaf ansåg också
att Lagerquist inte alls förstod sig på skog,
så jägmästare han var, men han var duktig
på att processa och fa fast skogstjuvar.

Så här kunde ett kronojägarebrev se ut:
Till Kronojägare Johan Stenberg
På grund aj närslutna skrifvelse från
Erik Lidman i Åliden och om det är
riktigt att deri omnämnde virke
utgöres af sådant som blifvit kasserat af
Jernvägen, så anmodas I att genast
påslå detsamma, eller om I sjelf är
hindrad laga att Erik Stenberg fortast
möjligt påslår detsamma. Naturligtvis
skall Lidman ersätta Kronojägarens
besvär dermed fömtom stämpelafgiften
till mig.
Skellefteå den 30 april 1893
Herman Lagerquist

I brev var alltså tilltalsordet ”1” , man kan
undra hur det lät när de språkades vid?

(Erik Lidman var farfar till Sara Lidman -
och är förebild till Didrik Mårtensson i
hennes Järnvägsromaner.)
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inkomster som var både två och tre gånger
den Lagerquist hade.

Löner
Arbetarnas dagpenning var lägre på vin-
tern då dagarna var korta men de följde
också virkeskonjunkturen.

Sommar
Privata intressen
Lagerquist var intresserad av allmänna
spörsmål och vid sin bortgång var han le-
damot av stadsfullmäktige och stadens
trädgårdsstyrelse samt var under många år
revisor av stadens räkenskaper.

Sitt intresse för affärer och företagande
fick ju Lagerquist inte ägna sig mycket åt
inom Skellefteå revir. Verksamheten där
var ju närmast polisiä r.

Vinter
1870-talet 1:75 - 2:50 1: 1:50
1890-talet 2:50 - 3:— 1:50 - 2:—
För skogstjänstemännen infördes 1890 en
ny och förbättrad lönestat:

ÖJ Västerb. Jiigm. i
distr.

Krj. inom
Ske-å revir Ske-å revir

Årslön
Tjänstg.peng
Respengar
Hyresersättning

1.500:— 2

1.400:-
600:-

400:— 3

400:-
100:-
100:— 4

3.200:-
1.600:-

800:- Sista åren
In på 1900-talet var Lagerquist ofta sjuk-
ledig. Han begärde och fick i nåder avsked
1906 vid 60 års ålder. Han avled 1911 i
en ålder av 66 år.

5.600:- 3.500:- 1.000:-

1 tillkommer 1 ålderstillägg om 600:-
1 tillkommer 3 ålderstillägg om 500:- vardera
3 tillkommer 1 ålderstillägg om 100:—
4 utgår endast där boställe saknas

Slutord
Detta var en stor förbättring, men

samtidigt försvann en del inkomster, t.ex.
jägmästarens ersättning för vissa utsy-
ningar. Beslagsarvodet blev dock kvar och
utgjorde vissa andelar av det beslagtagna
virkets försäljningsvärde. I oktober 1898
kunde Lagerquist exempelvis kvittera ut

7.168:40 kr som beslagsmedel i 15 tjäns-
temål han vunnit och 1899 gav 10 dom-
stolsutslag 4.822:76. Andra år var inkom-
sten lägre och det ser ut som om jägmäs-
taren själv fick betala vittnen och andra
kostnader när han förlorade i häradsrätten.

I staden hade jägmästare Lagerquist en
bland de högre inkomsterna, i nivå med
borgmästare och bankdirektörer. Men en-
staka handelsmän och fartygsägare hade

Herman Lagerquist var väl inte särskilt
framstående som revirförvaltare. Han
skötte reviret ungefär som var vanligt på
hans tid. Under den 29-åriga tjänstetiden
blev det inte många förändringar i arbets-
uppgifterna. Sedan han slutat kom väl ny-
heterna i något snabbare takt. Men jäm-
fört med dagens rent hektiska utveckling
av organisation och teknik samt inte
minst nutidens ekonomiska krav verkar ju
Lagerquists tid som rent idyllisk. Men var
den det?

KÄLLA:
Handlingar från det arkiv som fanns i Skellefteå
innan reviret försvann och nu delvis finns på
Landsarkivet i Härnösand.
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