
Stig Österberg
föddes i er läten skogsby 1932 och tog civiljägmästarexamon 1960.

Till minne av en hästkörare i Åseletrakten
från slutet av 1920 till början av 1950

Du arbetade söm entreprenör och tog vägen ut markerades ty maieria ler skulle
på dig både huggning och kör ning till under vintern användas som bromsme-
ett fast pris. Du anstä llde och avlönade del. Det gav inga tvärstopp eller skador
de huggare du behövde. Nästan samma på järtiei under trämedarna. D11 visste ju
varje å r, DEn inkomst varierade med vin- att om man inre rog hdä stacken, var den

återuppbyggd efter n ågra år.
Ofta var nvverkningstrakten så l å ngt

en bra vinter gav en hyf- frå n byn att du även måste ordna med
sad inkomst. TulTt eftersom Jet var svå rt husrum åt h Liggama, dig sjä lv och häs-
au spara till reserver, Dä rför uppskatta-
de du nå r bolagesi tog över arbetsgivar-
ansvaret.

.Så fort du få tt entreprenaden började
du med att planera trakten genom an
v ä lja vägsträckning enligt vattendropp-

sprincipen, d,v.s, helst inga morlut. Dä t
terrä ngen var brant var du speciellt noga
och slanor (stockar) fade du i svå rare kur-
vor för att förhindra urspärning. Myr-
5rackar i nä rheten av bra tuare avsnitt av

tern . En ur avverkningssynpunkt besvä-
rande vinter fick du nästar Engen egen
förtjä nst , men

ten. I många kojor fanns ingen spis eller
skorsten utan det var er eldpali i mitten
och röken gick ur genom ett hål i taket så
att när elden falnat kunde man se stjärti -
ll i mlen genom hålen Men med halm tnad-
rass och fätskirnisl ä ll hölls kylan borta.

[biand pi kvä llarna berä ttade du om
övernaturliga hä ndelser, spökhistorier,
vittror m,m. så att alla satt rysta och lyss-
nade, En del trodde nog på dina berättel-
ser ty de var mörk radda.
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Som häst köra re fick du alltid stiga upp
först, göra upp eld, sä tta pä kaffepannan
samt ga ut och ge hästen vatten och mat.
Det var bara så , ingen reflekterade. Se-

dan du ätit fick du Sela hästen och köra
lill av verkningstrakten med cn klocka el -
ler bjä llra på ena skakeln för att huggarna
skulle höra nar du kom sa de inte fällde
ett träd över dig dkr hästem NTä t du las-
tade pä virket var du noga med art regie-
ra klädseln lör au undvika Svenning. Du
var också skicklig i att undvika tunga lyft
genom att rulla stockarna eller anvä nda
h ävstä ngsprincipen. För varje stockvarv
p|t getdoningarna flinte du en kärting och
kunde pä så särt öka varvets hredd och fä
ett allt bredare lass. Längst upp lade du
de klenare stockarna så att lasset fick ett

l ä mplig rundning och sedan spä nde du
kättingarna rum lasset genom att anvä n-
da en liren hävstä ng ( björn ). Du måste

ofta björn a om lasset några gånger innan
du kom till av lägget, allt ettersont stock-
arna lade sig tillrä tta. I ietdoningarna be-

stod av en rekad framkälke som gick att
styra ( boeken) och en last bakkälke (ge-

ten ) . Du var också skicklig i au anpassa
lasstis storlek efter vägens beskaffenhet,
temperatur m.m. Vid snöfall plogade du
upp vägen med en cräpiog. Nä r det var
alltför mycket Stift eller besvärlig ska re för
hästen drog du fram virket med en spe-
ciell kä lke (surken), fram till basvägen
(huvudvägen ). I vissa fall anställde du en
brossiare för detta arbete.

Du behandlade h ästen som en om-
tyckt kamrat och din monolog med h äs-
ten blev tidv is nästan komisk. Selen sköt-
te du noga. Kontroll varje dag och om
du var hemma tog du in selen i köket for

torkning över natten. Ja , även körredska-
pen kunde du baxa in t köket fö r repara-
tion nä r det var kallr ute.

Vadmalsklädet och Hera par ullstrum-

skorna samt ett kateskmn innanförpur L

vadmalsbysatis bak samt täcke till hästett
nät den stod stilla, gjorde att även nä r det
var mer än 30° kalk var du och hästen

ute i skogen.
Du var noga med att lägga virket på

isaviägget så att tumningen ( virkesm ä r-
ningen ) underlä ttades. Sedan du fatt po-
kal för god vhkesavlasming och virkes-
vä rd blev du an noggrannare.

Ibland körde du eller någon an nån
oturligt med hästen genom något svagt
isparri , Då lugnade du h ästen, tog av
skaklarna och vickade h ästen pä sidan for
arr undvika att bog och fram ben skul-
le ra emot isranden. Sedan kunde hästen

dras upp, utan skador, Du tog t .o. m. en-
sam upp din egen genom att få den att
hjä lpa till.

Under krigså ren körde du fram kast-
ved (enmeters sommarhuggen, kluven
lövved) på specialgjort rede ovanpå titti-
merkäikarna. Största lasset var 13 travar,
en meter vardera. Men de åren tog du
också virke frä n gamla hus och t.o.m. en
av barnen omtyckt spelRot te, som an-
vä nts for att dra tim mernötter över sjön,
för a t L kapa till ved .

Timmerkörn ingen skulle alltid vara
klar före påsk. Sedan skulle du k öra ut
gödsel efter 3-4 kor samt h ästen. Även hö
frå n några lador skulle köras in. bomsla-

nor (stockar) körde du ut pä isen, bor-
rade hå l. L dem och laste ihop stockarna
med speciella kä rringar. På sä sätt bilda-

des en not runt till isen ned kört virke,
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vilken sedan kunde dras med spelflotte
eller senare med spelbar till dammen se-
dan isen smält.

Sedan började du t häckflotcningen.
Het arbccec gillade du ty dä var det liv
och rörelse i byn och rid för pratsrunder
med både flottart och äskadare när virket
flöt fram problemfri t. Men blev dei en
bfÖt var du Snabbt dä r och löpte som er
vcssla pä stockarna eller sate i någon fbet-
ningsbåt , även i de svitaste forsarna.

Så skulle gödselhögarna, som körts ut

på vå rvintern, spridas ut och gödseln har-
vas ned.Sedan såddes både korn och hö-
frö, Gärdsgårdarna måste du också laga
innan korna skulld ur på skogsbere , Man-
del potatis och roefmkesfrö skulle också
sä:ras och sås på stä llen med god jord och
dä r frosten var minst besvä rande. Du fö r-
sökte också att odla upp mera mark med
hjälp av hasrdragen jordskopa, som tog
bäde stubbar och stenar samt flyttade
jord , Men det blev inre så mycket då den
lä mpligaste jorden redan var uppodlad -

Hftcrsom du ansåg a ti sågspå n försäm-
rade jorden och halm behövdes som mat
till korna, tog du upp torv på d ä rför lä m-
pad myr. Torvtovorna lade du upp i h äss-
jor till tork . Sedan kördes torven hem för
att anvä ndas som strö till kor och häst .
De perioder pä sommaren sinn du inte
Débövde h ästen, släppte du ut den med
byns övriga hästar på skogsbetc.

Sä kom slä t tern med slåttérmaäkin och
höräfsa dragna av bästetu Men du måste
också ut och slå SLJrr på myrar, många ki -
lometer från gä rcletl. Att nied lie slå och
sedan med rä tsa föra ihop starren för att
sedan bre ut den på torrare platser för
art efter torkning föra ihop den Ml stora

fång, som sedan bars dl! speciell hässjor,

var mycket tidskrävande. På hösten vilie
du h ä mta starren irman renarna kom och
drog ur och trampade ned den. Dä rför
trampade du först myrvägarna för atc de
skulle frysa och försåg sedan hästen med
trugor på fotterna för att öka bärytan
nä r du hämtade Starren. För att behå l-
la alla strå n körde du hem starren r spe-
ciella forskrindor med nästan manshöga
gavlar, varav den ena kunde lyftas bott
när du lastade av. Nä r du var ute pä din
egen mark noterade du var nästa års hus-
behovsved skulte huggas, var det fanns
björkar med krök , lä mpad för skakeltill-
verkning, eller björkar vars struktur gav
h å llbara spikgolv. Spiltgolvtn slets hå rt,
speciellt på vintern nä r hästen var skodd
med speciella grävskor. Du såg också var
du kunde hugga lä mpligt virke för hässja
och gä rdsgå rdsvirke* r allar lä mpade för
fakspå nst t Ilverkning, granar passande till
bä rvirke, l ä mplig rå vara for t jä rt i t Iverk-
ning, björkris för att göm kvastar m.m.

Tjä r veden högg du till små vedträn,
som noga staplades in i 1-2 plåttunnor,
vilka stä lldes på en botten av plåt , vari -
frå n en rä nna gick till tjä rhinken. När
Du sedan brände, med skräp från i tit il-
liggande bysåg runt runnornai* hek du fin
tjä ra. Den använde du till best ryk11ing av-

vi11terdoninga r och sommar redskap samt
träbåt och skidor. Kolet kunde användas
i smedjan.

För att klara ekonomin fick du ta
må nga olika arbeten , Att vara byslakra-
TTC tyckte du var bra ty det innebar ofta
fä rskr fläsk och kött och vissa avstod,; av
religiösa skä l, frå n att ta reda på blod och
inälvsmat, vilket du då fick ra till vara.
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karlen skulle ha hälften. Under krigså ren
var det gott om skogsfågel och ofta kun-
de du skjuta orrar i björkarna runt gården
så jakten tog oftast bara några minuter.
Du valde målen så att du ofta fick två fåg-
lar med ett skott. Du fiskade inte så ofta
men på vå ren kom mjä rden och näten ut
och ibland ståndkrok på sommaren.

Semester hade du inte, men en dag
varje sommar tog du ledigt en hel dag.
Det skulle vara soligt och lugnt väder. Då
rodde du ut med en lå ng stå ng med en
mässingssnara på. När du stod där fram-
me i båten i någon vik och med blicken
sökte efter gäddor för att snara om dem,
var du som en pojke. Ofta fick du många
gäddor med dig hem.

Någon ersättning i pengar förekom nog
inte, men du satte nog större värde pä rå-
varan till maten. För att bättre få bort
allt hår på grisen nä r du slaktade anvä n-
de du speciell grankåda, som även gick
att anvä nda som tuggummi efter idogt
tuggande.

Du måste också underhålla och för-
bättra både stuga och ladugård. Hugga
och köra fram stockar till bysågen samt
såga fram behövliga dimensioner. Du
och en gubbe i byn fick också litet extra
inkomster pä söndagar med nysnö. Han
följde färska rävspå r med en hästklocka
och du fick gå litet vid sidan om och snett
framfor drcvkarlen. Ofta fick du skjuta.
Eftersom du var skicklig på att Hå och
ansa skinnet fick du bra betalt men drev-

SKOGS
A K A D E M I K E R N A

-ett modernt fackförbund
med rötterna i skogen!
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