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BAKGRUND Under 1800-talets senare hälft 
började staten rikta sitt intresse mot de norr-
ländska skogsmarkerna. Skogsbruket expan-
derade upp längs älvdalarna, och skogsbolagen 
gjorde sitt bästa för att lägga beslag på bönder-
nas skogsegendomar. Att skogen kunde bidra 
till statskassan insåg staten, och kronoparker 
inrättades för att säkra de rikedomar som fanns 
i de vidsträckta norrländska urskogarna. Dessa 
kronoparker var till en början fredade från be-
byggelse.

På den svenska landsbygden började antalet 
egendomslösa att öka kraftigt vid denna tid. 
Dessa människor, som levde under miserabla 
förhållanden sökte sig in till industristäderna och 
bruksorterna i massor. Industrin var den lantliga 
idyllens raka motsats. Istället för att fostra sunda, 
friska och lojala medborgare, ansågs industrin 
bidra till otyg som dryckenskap och socialism. 
Ett stort antal människor valde också att lämna 
sitt kära fosterland för att söka lyckan på andra 
sidan av Atlanten. 

Staten förstod att någonting måste göras åt 
dessa problem. Om man kunde underlätta för 
dessa fattiga människor att upprätta ett eget hem 
skulle många problem kunna lösas. Man skulle 
slippa fattigdom, dryckenskap, emigration och 

socialism, man skulle kunna fostra sunda, friska 
och samhällslydiga medborgare i människans 
naturliga miljö: landsbygden. Dessutom kunde 
man möta det växande arbetskraftsbehov som 
gjorde sig gällande i de norrländska skogarna. I 
tidsandan fanns även en odlingsoptimism som 
bidrog till att stärka tron på att de norrländska 
myrmarkerna kunde uppodlas.

1894 INLEDS OFFICIELLT kolonisationen av 
kronoparkerna. Under några decennier blev 
kronoparkerna befolkade av arbetare som fick 
arrendera ett mindre jordbruk. Detta jordbruk 
skulle skapa en bofast stam av skogsarbetare på 
statens skogar, skogsarbetare som inte flyttade 
när konjunkturerna skiftade. Dessa skogsarbe-
tande, arrenderande småbrukare kom att be-
nämnas kronotorpare. Kronotorparna utgjorde 
en grupp med speciella förutsättningar i jämfö-
relse med den norrländska skogsbygdens övriga 
arbetande befolkning. De var småbrukare, men 
samtidigt helt och hållet beroende av arbetsför-
tjänster i skogen, de var bundna vid jorden, men 
ägde inget annat än sin egen arbetskraft.

1930 organiserar sig ett antal kronotorpare i 
Vilhelmina i Sveriges kronotorpare- och kolo-
nistförbund (SKKF). Denna organisation fick 
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sedan avdelningar över hela det område där 
kronotorpare fanns. Förbundet kom att före-
träda kronotorparnas intressen gentemot ar-
rendegivaren domänverket, och i förlängningen, 
svenska staten. Kronotorparnas organisering 
måste ses mot bakgrund av de villkor som de 
levde under, men även som en del av ett fack-
ligt sammanhang. Detta sammanhang innefattar 
Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet, 
(SSFF), Sveriges arbetares centralorganisation, 
(SAC), två organisationer som bland skogsar-
betare vann en relativt stor anslutning. Även 
småbrukarnas och lantarbetarnas fackliga orga-
nisering är en del av detta sammanhang, liksom 
Riksförbundet landsbygdens folk (RLF), vars 
fackliga anspråk, riktade mot landsbygdens hela 
befolkning, var något mera generella.

UPPSATSENS SYFTE. I min uppsats ville jag 
behandla de svenska kronotorparnas fackliga 
organisering i Sveriges kronotorpare- och kolo-
nistförbund (SKKF), från att förbundet bildades 
1930 fram till omkring 1945. Jag ville bland an-
nat redogöra för orsakerna till att kronotorparna 
organiserar sig, hur deras organisering förhål-
ler sig till annan organisering av arbetare, samt 
utreda vilka resultat som förbundet uppnådde 
under de första 15 åren. Hur SKKFs sak fördes 
politiskt var en viktig aspekt av denna fackliga 

kamp. SKKF hade ett betydelsefullt språkrör i 
den socialdemokratiske riksdagsmannen Uddo 
R. Jacobson, och resultatet av dennes agerande 
i riksdagen blir således väsentligt för att utreda 
resultatet av den fackliga organiseringen. Även 
huruvida SKKF och Jacobsons krav mötte gehör 
från myndigheternas sida har varit föremål för 
undersökning.

METOD OCH MATERIAL. Metoden har be-
stått i att analytiskt och kritiskt granska det text-
material som nedtecknats och utgivits av SKKF, 
såsom tidningar och kongressprotokoll. Jag har 
även tittat på det offentliga tryck som utgivits i 
kronotorparfrågan. Här är 1936 års egnahems-
utredning en viktig källa. För att utreda det po-
litiska resultatet har jag ställt SKKFs och Uddo 
R. Jacobsons agerande mot det bemötande som 
ges från regeringen, riksdagen och de statliga ut-
redarna.

RESULTAT. Min studie visar på hur kronotor-
parna väljer att gå sin egen väg, då de inte känner 
sig hemma i någon av de befintliga fackliga or-
ganisationerna. Mycket av förklaringen till detta 
torde ligga i kronotorparnas närmast unika si-
tuation. De var arbetare och jordbrukare, med 
en tydlig kroppsarbetaridentitet. De passade 
på så vis inte riktigt in i mallen, varken för den 
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industriarbetarbaserade arbetarrörelsen, eller 
den livsmedelsproducentbaserade bonderörel-
sen. Den kluvna arbetar- och jordbrukariden-
titeten hade de visserligen gemensamt med ett 
stort antal norrländska småbrukare, men dessa 
småbrukare kunde förenas mot en gemensam 
fiende: skogsbolagen. Eftersom kronotorparna 
var anställda av staten, arrenderade av staten, 
och därmed hade lite att göra med skogsbola-
gen, blev kopplingen till övriga småbrukare svag. 
Syndikalismen erbjöd inte heller något hållbart 
alternativ för kronotorparna, eftersom den före-
språkade arbetarnas oberoende från staten.

Kronotorparna och kolonisterna kunde enas 
i egenskap av statsarrendatorer och statsan-
ställda. Genom att organisera sig själva, kunde 
de driva specifika frågor, som direkt rörde de-
ras förhållande till staten och domänverket, 
både i egenskap av anställd och som arrendator. 
Dessa mycket specifika villkor gjorde att man i 
förbundets organ tog sikte på skapandet av en 
kronotorparidentitet, en identitet som byggde 

dels på jordbrukets och skogsbrukets kroppsar-
beteskaraktär, och dels på förhållandet till staten. 
Förbundet solidariserade sig med arbetarrörel-
sens kamp, men identifierade sig alltså inte med 
dessa. 

Förbundet var litet och ägde få maktmedel. 
Detta ledde till att man fokuserade på politiska 
påtryckningar, för vilka Uddo R. Jacobson blev 
en viktig kanal. Undersökningen av de statliga 
utredningarna visar att liten hänsyn till SKKFs 
synpunkter har tagits. Det är hela tiden statens 
behov av arbetskraft, och således behovet av 
ekonomiska vinster, i det statliga skogsbruket 
som står i centrum. SKKFs och regeringens upp-
fattningar skiljer sig på ett grundläggande plan. 
Medan SKKF vill ha tryggare livsvillkor genom 
ett stärkt jordbruk, vill regeringen införa arbets-
plikt. 

Min undersökning visar att Jacobson faktiskt 
till viss del lyckades driva igenom SKKFs krav i 
riksdagen. Genom att ständigt föra upp frågan på 
dagordningen förmår han regeringen att utlova 
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förbättringar. Det är dock, som Jacobson påpe-
kar en ”lång lidandets väg” innan något verkligt 
beslut fattas. Vägen från att frågan påtalas 1935
av SKKF, fram tills att 1943 års kronotorparlag-
stiftning kommer till stånd, kantas av vaga löften 
och provisoriska lösningar, och under tiden hin-
ner åtta år passera.

Vad berodde detta på? Det tycks som om sta-
ten och myndigheterna känner en viss motvilja 
att överhuvudtaget ta tag i problematiken. Jag 
tror att regeringens motvilja bottnar i att man 
faktiskt inte riktigt vet vad man ska göra med 
dessa kronotorpare. Efter att det tidiga 1900-ta-
lets kolonisationsprojekt inte riktigt uppfyllt sta-
tens förväntningar, sitter regeringen nu med en 
grupp människor som man egentligen inte har 
någon nytta av, annat än som arbetskraft i det 
statliga skogsbruket. 

ÄVEN OM JACOBSON OCH SKKF efter om-
arbetning i riksdagen fick visst gehör för sina 
synpunkter inför 1943 års lagstiftning, verkar ett 
mer övergripande missnöje finnas kvar. Detta 
uttrycks bland annat i en motion 1944. Krono-
torparna sägs ha ”offrat sin bästa ålder” till ar-
bete för kronan. Andemeningen är snarast: Hur 
kan regeringen behandla sina trotjänare på detta 
barbariska sätt? 
Av det offentliga materialet framgår hur olika 
syn regeringen har på kronotorparna jämfört 
med kronotorparna själva. Medan regeringen 
betonar arbetskraftsbehovet, betonar kronotor-
parna ”jordbruket-modernäringen”. Kronotor-
parna vill alltså i första hand vara jordbrukare, 
och är skeptiska till försörjningsmöjligheterna 
inom skogsbruket. 

Den statliga politiken hinner förändras under 
loppet av 30-talet. Regeringen har på 40-talet 
övergett den odligsoptimism som kulminerade 
på 1910-talet. Tron på skogsbrukets ekonomiska 
vinster växer sig allt starkare. Arbetarsmåbruks-
verksamheten, som lanserades av Per-Albin 
Hansson kommer allt mera i centrum för egna-
hemspolitiken, och kronotorparkolonisationen 
hamnar i skymundan. Egnahemsutredningens 
och regeringens ständiga hänvisningar till ar-
betarsmåbruk och ”den vanliga egnahemsverk-

samheten” skvallrar om att man från myndig-
heternas sida helst skulle slippa denna form av 
upplåtelser. 

Under undersökningens tidsramar hinner 
också kronotorparna själva förändras. Det ti-
diga 30-talets arbetslöshet gjorde att arbetsfrå-
gan hamnade högst på dagordningen. SKKF 
hade fackliga ambitioner på arbetsmarknaden, 
och ville föra en reformistisk facklig politik. 
Dessa fackliga ambitioner övergavs till stor del 
1938, och utifrån yttranden från 40-talets bör-
jan att döma, tycks jordbruket väga allt tyngre. 
En förskjutning från arbetsfrågor till arrende 
och jordbruksfrågor är därmed en tydlig utveck-
lingslinje. 

FÖRKLARINGEN TILL DENNA UTVECKLING
torde ligga i kronotorparnas materiella villkor. 
Under tidens gång har kronotorparna haft möj-
lighet att utveckla sina jordbruk. Därmed borde 
de ha uppnått en högre grad av självförsörjning 
än tidigare. De blev därmed inte lika beroende av 
inkomsterna från skogsbruket. En annan bidra-
gande faktor är att det under andra världskriget 
rådde stor efterfrågan på timmer. Således fanns 
det betydligt fler arbetstillfällen i skogen, än vad 
som var fallet vid 30-talets början. Arbetsfrågan 
blev därför mindre viktig.

Jag tror att det är i denna klyfta, mellan reger-
ingens syn, och kronotorparnas syn på sig själva, 
som konfliktens kärna ligger. Kronotorparnas, 
och kanske i synnerhet kolonisternas missnöje 
bottnar i att deras arbetsinsatser, denna ”od-
lingsgärning”, omvandlingen av den motsträviga 
myrmarken till ett kulturlandskap, helt förbises 
av regeringen. Kronotorparna belönas istället 
med arbetsplikt, något som bara ökar deras käns-
la av livegenskap. Rädslan att bli en ”statens sta-
tarekår” tydliggör denna känsla. För staten ter sig 
behovet av att odla upp myrmarker i norrlands 
inland, endast som en förlegad och utgången 
lösning på den sociala jordfrågan. Därför är re-
geringen delvis oförstående inför kronotorpar-
nas krav. Någon kronotorpskolonisation behövs 
helt enkelt inte i socialdemokratins nya folkhem. 
Kronotorparnas kamp för sina rättigheter antar i 
allt högre grad formen av en process. Man tycker 
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sig veta att man har rätten på sin sida, och be-
höver därmed bara bevisa för regeringen att det 
inte står rätt till. I kronotorparnas skrivelser till 
regeringen och egnahemsutredningen uttrycks 
en vädjan till regeringen att ställa saker och ting 
till rätta. Staten bör alltså ta sitt moraliska ansvar 
och se till att villkoren för dessa kronotorpare 
och kolonister förbättras. 

Kravet om ett moraliskt ansvar tror jag hänger 
samman med kronotorparnas grundläggande 
värderingar. Kronotorparna tycks ha vissa för-
väntningar på hur staten bör agera. Detta ver-
kar avspegla någon slags förindustriell patriarkal 
anda. Patriarken (staten), förutsätts alltid ha sina 
undersåtars bästa i åtanke. Med detta i åtanke 
kan kronotorparna framföra sina krav, och om 
staten känner någon som helst moral, kommer 
den att ta sitt ansvar. Den gamla bondetraditio-
nen ”att gå till kungs” gör sig gällande, och där-
med agerar kronotorparna i linje med en lång 
rad av svenska bönder och småbrukare.

UTIFRÅN SKKFS MATERIAL, och i kronotor-
parna egna berättelser, verkar det som om arbetet 
värderas högt. Hårt arbete ska belönas, inte be-
straffas i form av ökade pålagor från statens sida. 
Många kronotorpare ansåg sig nog ha utfört ett 
hårdare arbete än många andra småbrukare, då 
de, trots de dåliga förutsättningarna, åtminstone 
på vissa håll lyckats skapa fungerande jordbruk. 
Man var även mycket mån om den status, som 
låg i att vara en ”fri jorbrukare”. En fri jordbru-
kare kan njuta av sitt eget arbetes frukter, hur 
hårt detta arbete än må vara. Rädslan att sjunka 
ned till ”dagsverksskyldiga slavar” var stor. 

 Att kunna leva på sitt jordbruk innebar att leva 
i värdighet. Lönearbetet ansågs närmast ovärdigt 
och kränkande. Därmed blir kapitalismen och 

industrialismen kronotorparnas verkliga fiender. 
Med kapitalismen som gemensam fiende, kan 
kronotorparna alliera sig med arbetarrörelsen, 
trots att dessa två har helt skilda utgångspunk-
ter för sitt engagemang. Denna solidaritet med 
den socialistiska kampen, gör att bonderörelsen 
framstår som ett otänkbart alternativ för krono-
torparna. Bonderörelsens konservatism innehöll 
visserligen kritik mot industrialismen, men sak-
nade en kritisk inställning till kapitalismen som 
sådan. 

 Arbetarrörelsen och Socialdemokratin (med 
undantag av Uddo R Jacobson), visar sig dock 
hysa litet intresse för dessa norrländska småbru-
kare. Det är endast i form av stödjordbruk, till 
det mycket viktigare skogsarbetet, som krono-
torparna behövs. Jag tror att det är detta förhål-
lande som ger upphov till den stora besvikelse 
och bitterhet som kronotorparna känner gen-
temot den av socialdemokrater dominerade 
regeringen. Reformer av det slag som reger-
ingen erbjuder kan därför inte råda bot på detta 
grundläggande missnöje. 

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att kro-
notorparna blivit frånsprungna av utvecklingen. 
Framtiden tillhörde industrin, och där kunde 
också en framgångsrik facklig kamp föras. Där-
med tillhörde framtiden också industriarbetar-
na. Framtiden tillhörde i viss mån också skogs-
bruket, i den rationella och industrialiserade 
form, som allt mer kom att dominera ekonomin 
i de norrländska skogsbygderna. Framtiden till-
hörde dessvärre inte något norrländskt småbruk, 
och i det nya Sverige, som socialdemokratin och 
storindustrin i sann saltsjöbadsanda skulle skapa 
tillsammans fanns inget utrymme för några ”fria 
jordbrukare”, åtminstone inte om dessa råkade 
bo i trakter med värdefull statlig skog.
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