
Åke Pettersson är skogsarbetare, facklig förtroendeman och
Svenska Skogsarbetareförbundets siste ordförande. Återkommen
till hembygden i Tiveden och ägnar nu sin tid åt småskalig skogs-
skötsel jakt och hundar samt ideellt arbeta åt det lokala fören-
ingslivet. Under flera år var han vice ordförande i Skogshistoriska
Sällskapet.

En port till Tiveden
är man åker från Askersund på väg mot Ti-
veden hittar man, ungefär en och en halv

kilometer efter det man har svängt av från väg
205, en ortnamnskylt med namnet Dohnafors.

Den vanlige turisten reagerar säkert inte på
detta, ett namn på en gård eller en plats som vil-
ken som helst, och far vidare på den skumpiga
vägen in emot Tiveden.

Det finns dock skäl att dröja något och ta del
av historien från denna plats.

Gården Dohnafors, som tidigare hette Sigria-
torp eller Sigridstorp har anor som går tillbaka
till 1500-talet, sannolikt ännu längre. År 1640
förvärvades gården av greve Johan Oxenstierna
som också ägde Stjärnsunds slottsegendom någ-
ra kilometer söder om Askersund. Johan Oxen-
stierna var son till den kände Rikskanslern m m,
Axel Oxenstierna.

Läget invid den å som avvattnar ett omfattan-
de sjösystem i norra Tiveden skapade förutsätt-
ningar för att bli en del i den under andra hälften
av 1600-talet uppblomstrande järnhanteringen i
området. Malm fraktades norrifrån, från Berg-
slagen, och förädlades på ett flertal ställen i Tive-
den där det fanns gott om skog.

N

Den 9 december 1725 utfärdade Kungliga
Bergskollegiet privilegier till det som sedermera
blev Dohnafors Bruk att anlägga en stångjärns-
hammare. Sedan tidigare fanns då både såg och
kvarn på denna plats

Råvarorna till stångjärnshammaren bestod
av tackjärn som fraktades med hästforor norri-
från, bland annat från Klunkhyttan, som ingick
i Lekebergslagen, i södra Kilsbergen. Dessutom
blandades järnskrot i smältan, vilket inhandla-
des i den närbelägna bygden.Stångjärnshamma-
ren var drift i knappt 175 år och lades ner 1899.

I dag består fastigheten av 670 ha där det i
huvudsak bedrivs skogsbruk men också något
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Exteriört är huset imponerande
trots sina dryga 300 år.

^ .

*

Husets utvändiga mått är ungefär 20 x 7 meter
och det understa stockvarvet den så kallade syl-
len är ca 50 cm i rotänden. Huset är byggt med
tolv stockvarv upp till takfoten. Den invändiga
takhöjden är mellan 2,10 och 2,25 cm. Som
medhjälpare hade han sin dotter som enligt his-
torien var mycket stark.

Husbygget tog ett par år från det att det gamla
huset brann. Uppe på den översta takåsen, den
så kallade kroppåsen, finns årtalet 1693 inhugget
och det som därefter återstod av bygget var själva
takläggningen. Taket är ett traditionellt torvtak
med slanor, näver och jordtorvor överst för att
hålla nävern på plats. Huset har två skorstenar
och även ett innertak mellan undervåningen och
vindsvåningen vilket inte var vanligt i Tiveden i
slutet av 1600-talet.

jordbruk med får som den huvudsakliga djur-
hållningen.

Bland de mer märkliga historierna kring
Dohnafors är den om Nils Svensson, som också
kallades Nils Sågare. Han var född omkring 1640
och fick sitt namn genom att han arbetade som
sågare vid Dohnafors Bruk. Nils Sågare var bo-
satt på torpet Kullängen, någon kilometer väster
om Dohnafors.
1691 inträffade en katastrof i Nils Sågares liv;
hans boningshus brann ner. Han stod där med
sin familj bokstavligen på bar backe. Några för-
säkringar som kunde klara de ekonomiska pro-
blem som uppstod fanns ju inte vid den tiden.
Han fick emellertid ta skog från brukets ägor
för att bygga sig ett nytt bostadshus. Nils var en
handlingens man och startade nu ett projekt som
än i dag står som ett monument över denne sex-
tonhundratalstorpare under Dohnafors bruk.

Han högg och bilade upp väldiga furor, så
kallade storverksträd som då de avverkades var
ungefär 200 år. Av dessa byggde han en stor och
ståtlig knuttimrad parstuga, som gick utanpå det
mesta av den dåtida landsbygdens bostadshus.

Huset innehåller också en del intressanta de-
taljer. Den lilla förstukvisten under tak har till
exempel ett ovalt hål i gaveln, som vetter mot
söder. Tillsammans med ett märke i dörren
innanför bildar detta ett solur. När solen ski-
ner in genom det ovala hålet och träffar märket
är klockan tolv på dagen. Entrédörren är upp-
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När kockan är tolv på dagen lyser solen in genom
det ovala hålet och träffar ett speciellt märke i
ytterdörren

Här uppe på spiselhyllan hade man en varm sov-
plats

hängd i en stående stock av ofantliga dimensio-
ner. Förr påstod man att detta var en del av ett
träd som vuxit här sedan tidigare. Detta är dock
inte sant, men ” dörrkarmen” är ändå mycket
imponerande.

En annan detalj är utformningen av den
enormt stora öppna spisen i det stora rum som
vetter mot öster och som väl utgjorde det som vi
i dag kallar för allrum, kombinerat med sovrum
och kök.Spisen har en stor inbyggd hylla och där
hade Nils sågare, som även kallades Kullagubben
sin, och kanske hela familjen sin sovplats. Det
var säkert den varmaste platsen i det stora och
inte alltför täta huset.

En av stockarna i den södra väggen är kortare
än de andra och når inte fram så att den bildar
en jämn knutrad med de andra stockarna i det
sydöstra hörnet. En historia berättar att det var
dottern som lade dit denna stock. Den historien
kanske Kullagubben hittade på själv.Han byggde
stort och ståtligt men var inte så noga med alla
detaljer.

Huset var sammanhängande bebott i nära 250
år, fram till 1936, då de sista människorna flyt-
tade därifrån. I samband därmed skänkte ägaren
till Dohnafors huset till Örebro läns museum
som nu på ett förtjänstfullt sätt vårdar och för-
valtar den gamla klenoden.

Skogshistoriska Sällskapets tivedsexkursion,
2002, avslutades i detta hus som i övrigt används

av olika föreningar som vill knyta an till och be-
lysa gammal byggnadskultur och annat som ger
oss inblick i hur våra förfäder levde.

Vid tivedsexkursionens avslutning berättade
medlemmen Ulf Weinberg om hur han som åt-
taåring varit med om ett kungligt besök i Kul-
längsstugan år 1943. Då kom kronprinsparet,
Gustaf Adolf och Louise på besök och Ulf We-
inbergs far, som var arbetsledare vid Dohnafors,
hade till uppgift at guida kronprinsparet under
vistelsen i Kullängsstugan. Redan för mer än 60
år sedan väckte således denna byggnad stort in-
tresse och den är fortfarande väl värd ett besök.
Ett unikt hus till vilket har använts byggnads-
virke med rötterna i medeltiden!

Om vi så återvänder till stamfastigheten,
Dohnafors, finns det givetvis många olika episo-
der genom de gångna 400 åren som skulle vara
värda att återge, men som dessvärre inte blivit
nedtecknade. En speciell händelse, från relativt
sen tid hörde jag berättas av en av mina skogsar-
betarkolleger under 1960-talet. Denne skogsar-
betare hette Filip Karlsson och var född år 1900.
Han berättade att han och hans syskon, som var
nio stycken, under 1930-talet arbetade som dag-
lönare på Dohnafors, företrädesvis under som-
marhalvåret. Detta var under den så kallade sta-
tarepoken och många familjer sysselsattes med
olika arbetsuppgifter åt ” bruket” .
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Samtidigt pågick en uppbyggnad av fack-
föreningar över landet, även ute på landsbygden.
Det var Lantarbetareförbundet som frenetiskt
sökte organisera lantarbetarna, skriva kollek-
tivavtal och på det sättet fä till stånd rimligare
arbetsvillkor, men också komma bort ifrån det
så kallade statareländet. Därav kom det sig att
den så kallade landsvägsagitatorn, som så små-
ningom skulle komma att bli Sveriges finansmi-
nister,Gunnar Sträng, kom på besök till Dohna-
fors, sommaren 1932.

När Gunnar Sträng kom, sin vana trogen re-
sande på sin cykel, samlades arbetarna och höll
ett sedvanligt fackföreningsmöte, där Gunnar
Sträng givetvis vara huvudtalaren. Många av de
församlade skrev på stående in sig i fackfören-
ingen.

Därefter tog Gunnar Sträng kontakt med bru-
kets ledning i akt och mening att också få ett kol-
lektivavtal för de anställda tecknat, som resultat

av resan. Detta gick tydligen inte lika lätt som
att fä medlemmar i fackföreningen ty Gunnar
Sträng hamnade i en kontrovers med någon av
brukets företrädare, någon typ rättare eller an-
nan arbetsledare.

Det hela slutade enligt min sagesman; Filip
Karlsson, med att Gunnar Sträng bröt av spat-
serkäppen för den tredskande arbetsledaren

Hur det sen gick med detaljerna kring avtals-
tecknandet har jag inte någon kunskap om men
klart är att Dohnafors en tid senare omfattades
av kollektivavtal. Statarsystemet gick slutgiltigt i
graven den sista oktober 1945.

Källor:
Örebro läns museum
Familjen Törnmarck, Dohnafors
Anders L Johansson: Landsvägsagitatorn
Bilder: Författaren
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