
Olle Paulsrud
f. 1922. Bjurfors skogsskola 1944-45. Anställd bl.a. vid Kopparfors AB
och Mellanskog.

Kronojägeri på 1800-talet
Den förste kronojägaren i min hemsock-
en, Idre, hette Paul Persson Strand. Hans
sonson Hans - också han kronojägare —
som levde mellan 1909 och 1987, tog till-
vara mycket av farfaderns efterlämnade
papper. Dessa brev, rapporter och rätte-
gångsprotokoll lät Hans mig ta del av. Ett
litet urval från det digra materialet kan
förhoppningsvis ge en någorlunda allsi-
dig bild av det dåtida skogslivet på kro-
nojägarenivå.

I mitten på förrförra seklet hade tim-
merpriserna stigit så, att även skogarna
i nordvästra Dalarna blivit intressanta.
1860 träffade en Göteborgsfirma ett avtal
med 180 socknemän om en avverknings-
rätt på 50 år av det timmer som ”sockne-
männen nu möjligen äga eller framleds
kunna komma att tillerkännas rättighet
på Särna sockens skogar afwerka.”

A. E. Ros, chef för dåvarande skogs-
styrelsen, sammanträdde den 9 septem-
her 1864 med befolkningen i Särna-
Idre. Av det förda protokollet framgå r
att Ros hade kritiska synpunkter på såg-

verksägarnas framfart. De hade bortta-
git ej endast den fullmogna, skogen utan
även växande skog av mindre, dimensio-
ner. Han varnade också för ”skogsdeva-
sionens” menliga inflytande på klimatet.
Skogarna var redan mångenstädes ”af yxa
och eld förhärjade”. Skötsel av skogarna
efter vetenskapliga grunder kunde tjä na
den enskilde som efterföljansvä rt exem-
pel. Inrättande av kronoparker skulle
dessutom ge arbetsförtjänster åt ”sock-
nens fattige”.

Kanske var det sistnämnda argumen-
tet avgörande. Bönderna sade ja till Ros
förslag att inrätta fyra kronoparker. Någ-
ra år senare tillskapades också en femte.
Allt detta skedde före storskiftet.

Paul Persson Strand
föddes den 25 juli 1834. Han var son

till tolvmannen Per Pålsson Strand och
dennes hustru Chersti i Lövåsen. Som
vuxen flyttade Paul ner till Idrebyn och
förvärvade ett mindre hemman och gif-
te sig med Beata Berg. Henres far Jonas
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riksmynt förutom flitpenningar, hvaraf
han kan göra sig förtjent. Åliggande det
Paul Persson Strand att icke allenast om
vintern, när huggningen verkställes, och
synnerligast vårtiden, under det flottning
bedrifves, i skogarna och vid vattendra-
gen, efterspana, hvad som blifvit afver-
kadt och flotadt, samt, om den afverka-
de qvantiteten finnes överstiga det tillåt-
na antalet träd, genast göra derom anmä-
lan till sin närmaste förman inom jägeri-
förvaltningen och emellertid taga virket
i beslag, utan äfven att jemväl i öfvrigt
ställa sig till efterrättelse de föreskrifter,
som af vederbörande vara honom med-
delade. Falun i Landskansliet den 27 Maj
1865, S de Maré.”

Kronojägaren Paul Persson Strand.

tituleras i skrifterna som sockenskrivare
och v. länsman. Dessutom var han bl.a.
skogsuppsyningsman, en syssla som Paul
fick överta 1865. Förordnandet, en skri-
velse försedd med sigill och lösen, kos-
tade honom 5 riksdaler riksmynt och 50
öre:

Antagen som kronoj'gare
Rågångsförrättningen avseende de fyra
nybildade kronoparkerna började under
1866 och var avslutad 1869. Man kan
förmoda att Strand deltog i det fältarbe-
tet och 1870 antas han som kronojäga-
re. Skogstaten skulle vid denna tidpunkt
vara organiserad, med sex skogsinspektö-
rer (titeln överjägmäatare hade tydligen
tillfälligt kommit ur bruk), 74 jägmästa-
re och 160 kronojägare, varav 10 i Kop-
parbergs län.

Redan 1871 kom en skogsinspektör
på besök. Det framgår av ett brev till
Strand: ”Som Skogs Inspektören C.
Schmidts nu hitkommit och önskar be-
söka Härjehågnaparken får jag anmoda
Kronojägaren att efter söndagen hålla
sig i beredskap att på nämnd resa vara
oss följaktig. Ett par ski bör hållas i be-
redskap för Inspektörens räkning. Särna
den 31 Mars 1871, P. E. Dintler.”

” Konungens Befallningshavare i Stora
Kopparbergs Län gör veterligt att, sedan
Konungens Befallningshafvande funnit
godt bifalla skogsuppsyningsmannen Jo-
nas Berg i Idre by, Särna socken, ansö-
kan att varda från nämnda befattning
entledigad, varder, i öfverensstä mmelse
med Jägmästaren Y. A.Segerdahls herom
gjord hemställan, Hemmanegaren Paul
Persson Strand i nä mnda by här-igenom
förordnad att tills vidare och så länge
Konungens Befallningshafvande med
honom åtnöjes, vara skogsuppsynings-
man i Särna socken, emot åtnjutande
från skogsplanteringskassan af ett å rligt
arfvode utaf Etthundrafemtio Riksdaler
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Stiftelsen Skogssällskapet
Koncernen Skogssällskapet består av Stiftelsen Skogssällskapet

och ett antal dotterbolag samlade under Skogssällskapet
AB. Stiftelsens ideellt inriktade verksamhet utgår från

ändamålsparagrafen ” skogshushållning och naturvård” . Stiftelsen
tar initiativ till och stödjer skoglig forskning och utveckling.

Den affärsinriktade verksamheten i Skogssällskapet ligger under
Skogssällskapet AB. Framförallt är det den tjänsteproducerande

verksamheten, det vill säga professionella skogsförvaltningstjänster
som erbjuds landets skogsägare genom Skogssällskåpets Förvaltning
AB. Förvaltningen av koncernens egna skogsfastigheter sker genom

Skogssällskapets Fastighets AB.

Skogssällskapet bildades 1912 med syftet att restaurera de förödda
skogarna i södra och västra Sverige. Insiktsfulla personer donerade
ett startkapital innebärande att inköp och plantering av så kallade

skräpmarker kom igång genom Skogssällskapets försorg.

Stiftelsen Skogssällskapet stödjer
Skogshistoriska Sällskapet

Stiftelsen
Skogssiillskapet
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byggas. Efter förrättat värv skickade han
in stämplingslängden med denna anteck-
ning i marginalen: ” Stål-klafven skall jag
sedermera med något säkert bud återsän-
da.”

På den tiden var en kronojägares ar-
betsuppgifter mycket olika dagens. Så
gott som allt virke såldes på rot. Stämp-
lingsarbetet skulle ledas av jägmästare.
Det bekräftas i ett brev från revirförval-
taren: “ Till Kronojägaren P. P. Strand.
Till kännedom får jag meddela att Kungl
Majt genom Bref af den 9nde November
1888 medgifvit egarna till de inom Kro-
noparkens område i Särna socken och
Idre kapellag belägna ängesslogarna att
få tillsvidare från Kronoparken kostnads-
fritt afhämta det virke som till behöfliga
hässjor, nattlägesskjul och bränsle äfven-
som till gångspängar öfver bäckar och
sanka myrar vid dessa ängesslogar åtgå,
dock efter anvisning af revirförvaltaren,
då fråga är om afverkning af frisk skog,
men endast af kronojägaren i fråga om
torr och vindfälld skog. Särna den 11 ja-
nuari 1889. Olof Joachimsson.”

Någon enda gång kunåe undantag gö-
ras, som då Strand fick order att stämp-
la ut virke nä r folkskolan i Storbo skulle

Av de efterlämnade papperna att döma
tycks de rent fiskala uppgifterna ha do-
minerat. Här hade kronojägaren långt
gående befogenheter. Han uppträdde
ofta själv i rätten som åklagare. Det kun-
de gälla olaga jakt, fiske, avverkningar,
vårdslöshet med eld etc.

Sitt lilla jordbruk behöll han och sköt-
te under hela sin aktiva tid. Begreppet
månskensbonde är inget nutida påfund,
om nu någon trodde det. Kronojägarna
tillhörde inte de högavlönade inom ver-
ket. Här en kopia av ett kvitto:

' Den mig i egenskap af Kronojägare
inom Idre bevakningstrakt af Särna re-
vir tillkommande lön för innevarande
års tredje kvartal samt tjenstgörings- och
resepängar för juni, juli och augusti må-
nader samma år tillsammans Etthundra-
sjuttiofem (175) Kronor kvitteras. Idre
den 12 september 1882. Paul Persson
Strand ”

Rapporter
1 årsrapporten redovisades alltid vilttill-
gången. Björn, varg och lo minskade ge-
nom åren. Fågelstammarna varierade då
liksom nu. Antalet vildrenar var konstant
lågt, medan älgarna vissa år klassades
som talrika. Skottlista med älgskyttarna,
brukade bifogas; där förekom namnet P.
Strand ofta. Ett PR till en septemberrap-
port lyder: "Jag har redan skjutit 2 st el-
gar för Väck och han har visat stor skick-
lighet för elgjakt. Jag skjöt i gå r en elgoxeTjänstebricka för kronojägare från 1800-talet.
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Ur årsrapport från 1887: "Björn 6 st dödade och tillgångarna medelmåttan talrika. Husdjur har ej af
rofdjur blifvit döde under årets lopp."

om 5 år gammal, som Jägmästaren får
kronan till present.”

Allt av vikt som skedde på bevaknings-
trakten skulle rapporteras. Ibland kunde
rapporterna bli ordrika och omfatta flera
tätskrivna sidor, ibland korta och lako-
niska. Här följer några av de senare.

Jan. 1878: ” Den 23, 24, 25 reste jag
äfven en del av västra bevakningstrakten
och i Guttudalen har en elgkalf blifvit ja-
gad och slutligen dödad af ett Lodjur och
till en del uppäten, men Loet fick äfven
plikta med skinnet. Några förbrytelser
mot Skogs och Jagtförfattningar har så.
vitt jag kunnat utröna icke under denna
månad icke blifvit beggångna.”

Okt. 1887: Igår eller den 9 dennes
hittade jag en elghud hängande på en
vindfä ld gran söder om Byggningån eller
den så kallade Hålltrakten inom Hedens

område. Elgen har blifvit tjufskjuten nå-
gon tid under sistliden sommar och Id
Lars pojkar i Sjöändan misstänkas för
brotten, men någon bevisning kan ej fö-
rebringas. Elghuden tog jag i beslag, får
jag härmed ödmjukast anmäla.”

Okt. 1287: ” Under tisdagen den 25
reste jag till Länsmansberget för att un-
dersöka en elgoxe, som hittats död utaf
Jörgen Olsson Strömmen i Strömshö-
gen. Vid undersökningen fans att elgox-
en under sistliden höst blifvit dödad utaf
en annan elgoxe. En hornspets har trängt
in genom sidan ä nda in i lungorna. Två,
sidben var afbrutna. Djuret befans något
surt men dock inte semre än det kunde
begagnas och Jörgen Olsson i Srrömshö-
gen fick behålla djuret får jag ödmjukast
anmäla.”
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hinna med tillsynen. I en rapport av den
29 maj omtalas att han i skogen obser-
verat stubbar efter fem träd, ” hvilka icke
voro med vederbörligt märke stä mplade
utan har afverkats ostämplade och för-
modligen är det samma fallet med flera
träd. Och som tiden för nödig uppsigt i
Skogen hela vintern för mig varit hindrad
all den stund timmer-körarne dagligen af
mig fordrat afsyning af sitt virke och som
hela tiden på både ett och annat sätt att

synbarligen kugga mig, har det för mig
varit alldeles omöjligt att hålla noggran
uppsigt öfver så många skurkar. Och dels
har jag aldrig kunnat förmå körarna att
vid lefvereringcn af timret vid elfen lagdt
timret efter mina föreskrifter utan jemt
vändt Kronomärket nedåt och dels blan-
dat tillsammans med det afsynade och
till och med rullat oafsynat tillsammans
med tummat virke.”

Att fälla ett ostämplat träd kunde med-
föra åtal. I de flesta fall blev det fällande
domar. Någon gång kunde dock förmild-
rande omständigheter göra att åtalet lä-
des ned. Standardboten för fullgott tim-
merträd tycks ha varit 5 kronor.

Från Strands bevakningstrakt.

Skogsbränder
I gammal tid sade man i Särna och Idre:
Alla vill beta men ingen vill bränna.
Man satte eld på skogen för att förbättra

sommarbetet åt boskapen. Strand hade
många bränder att utreda. Ibland rörde
det sig om åsknedslag, men ofta om vall-
hjon, som farit vårdslöst fram. Endast i
ett fåtal fall kunde de misstänkta lagfo-
ras. En gång fick Strand hjälp av en norsk
kollega, Skovfoged J. Lassesen på Dresjö-
hytteplads. Den skyldige svensken döm-
des att böta 75 kr och ersätta den skadade
skogen med 60 kr.

Dramatik i Drevdagen
Den 23 februarie 1889 hade Strand hit-
tat en slaktplats nära Drevdagen. Dagen
därpå började han tillsammans med två
medhjälpare göra undersökningar i byn.

” Sedan tillfrågades Embret Olsson
och hans son Olof Anders Embretsson
om de hade något emot, att vi hos dem
hölle husvisitation; hvarpå Olof Anders
svarade att vi ej hade någon rättighet att
derstädes hvarje å r hålla visitation, utan

I kunnen undersöka hos andra i Drefda-

Avsyning och avverkning
Under vintern, när avverkningarna på-
gick, kunde kronojägaren få svårt att
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gen. Embret Olsson upplyste oss, att i
hans hus inget förbjudet fanns och kunde
sålunda icke förneka oss att undersöka.”

” Under samspråkande med Embret
Olssom angreps han som det tycktes af
en svår sjukdom och måste intaga säng-
en. Plågorna hos honom tycktes öka sig
för hvarje minut. Sedan företogs några
mindre undersökningar i stugan, men
ingenting påträffades, som ledde till nå-
gon upplysning. Sedermera undersöktes
en gödselstack tillhörande Embret Ols-
son varuti vi anträffade lungorna samt
några tarmbitar efter en elg.”

” Sedan gjordes vidare undersökning-
ar hos Embret Olsson, och tycktes hans
sjukdom då vara mycket svårare,

framställde då den frågan till honom, om
han ville eller kunde uppstiga, ur sängen,
medan vi undersökte henne. Denna vår
fråga ökade yttermera hans plågor. Han
ropte, att vi icke fingo vidröra honom nå-

got alls och tycktes genom detta beteende
försvara sängen.

Der påträffaåe vi först en mindre påse
innehållande rått elgkött. Sedermera på-
träffade vi i samma säng en annan påse i
hvilken befanns kokat elgkött. Detta kött
påstods vara av en ko hvilket kött de fått
utaf Halfvar Halfvarsson. Sedan anträf-
fades 2 st billingar och en hänna (huden
af hufvudet) utaf en nyss fångad elg. Se-
nare kändes under gubben en större säck,
som tycktes innehålla något tungt, och
som ej kunde framdragas förrän gubben
lemnat sä ngen. Vi flyttade också gubben
till en annan säng, hvilket tillgick på föl-
jande sätt. En annan säng framskaffades
till den sjukes säng. Gubben afgaf under
det vi med honom varsamt företog den
nämnda flyttningen hjertskärande to-
ner. Nu kunde den omnämnda säcken
framdragas, i hvilken befanns en större
mängd halftorkat elgkött. Strax derefter

Vi

Strands fäbodstuga på Nipvallen.
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flyttades gubben till sitt förra hviloläger Beviljät avsked
och plågorna tycktes redan lindrats sedan Efter att i det närmare trettio år ha tjänst-
köttet kommit undan honom så att han
dagen derefter lemnade sängen fullkom-
ligt frisk.”

Gömt i snön hittade Strand och hans
hjälpredor mera kött och en älghud. Allt
togs i beslag, och Olof Anders Embrets-
son fann för gott att erkänna att han skju-
tit älgen.

Vid tinget dömdes Olof Anders Em-
bretsson att böta 175 kr och Embret Ols-
son 100 kr, varav 1/3 skulle tillfalla Kro-
nan och 2/3 åklagaren, vilken i detta var
Strand. Det skulle ha betytt 183 kr att
lägga till den inte överdrivet höga krono-
jägarelönen. Men fanns det några pengar
att hämta? I många gårdar saknades inte
bara kontanter utan också utmätnings-
bara tillgångar.

gjort inom skogsstaten beviljades Strand
1895 avsked och erhöll - förutom en år-
lig pension av fyrahundra kronor — belö-
ningsmedalj i silver av åttonde storleken
med inskriptionen ” För nit och redlighet
i rikets tjänst” , att i högblått band och
gula kanter bäras på bröstet.

Övriga källor:
Jansson Nils, Kronojägaren genom tiderna,

ridskriften Skogsmannen nr 5 1948 sid 49-52,
Gävle.

Särna- Idre 300 år.
En hembygdsbok Falun 1945.

Fjällnära skog i Idre.
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