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Imitten av 1980-talet hade jag lyckan att kunna 
delta i ett skidlopp några gånger som kallades 

Raiden. Det startade på den norska sjön Femun-
den och målgången skedde i Särna. Det var ett 
två dagars lopp med övernattning i Idre och med 
en sträcka på drygt 11 mil. Det är numera ner-
lagt men minnena består. 

Det som gjorde det mest bestående intrycket 
på mig var den storslagna naturen bestående av 
– som det tycktes – en oändlig, öde skogsmark
med resliga furor av ofantliga omfång ända uppe 
vid trädgränsen. Av människopåverkan kunde 
man inte skönja ett spår vid en snabb gransk-
ning. I närheten av Städjan passerade man lop-
pets högsta punkt där man också fick en över-
blick av de återstående milen ner till Särnaskog, 
myrar och tjärnar men inga hus eller vägar. En 
så vacker skogsbygd och så öde, dock inte allt-
för långt från det välbesökta turistområde som 
Särna , Idre och Grövelsjön utgör! Dessutom så 
långt söderut i mina norrländska ögon! 

Min nyfikenhet över vad denna ödebygd hade 
att berätta från sekler och decennier tillbaka var 
väckt. Det hade den egentligen blivit redan tidi-
gare i ett annat sammanhang, innan jag ens satt 
min fot i dessa trakter, eftersom jag haft anled-
ning  att fördjupa mig i beskrivning av  rensköt-
selområdena i Sverige. Om alla dessa områden 
finns det rika litteraturkällor att ösa ur utom 
just från detta område. Här har stoffet varit både  

sparsamt och  vagt trots att det borde ha varit  
utmärkt  ur renskötselsynpunkt  Varför? Tjugo 
år efter sista Raiden var det dags att börja stilla 
nyfikenheten.

Geografiskt kan man säga att området sträck-
er sig öster om riksväg 70 från Särna till norska 
gränsen, därefter Härjedalsgränsen till Vedungs-
fjället med en linje över till Särna igen. Det är 
325 km2 stort och det mesta ligger mellan 700-
900m ö.h. och kan benämnas fjällskogsbygd.

Något bestämt namn på området finns inte. 
De bofasta efter nuvarande väg 70 kallade det 
Nor i Marsjen eller Ovaskogs och samerna be-
nämnde det Duppene ourjel. Ett senare namn 
Ödebygden uppkom inpå 1900-talet vilket jag 
tycker är det mest passande och som jag kom-
mer att använda i min framställning.

MAN KAN PÅTRÄFFA SKILDRINGAR med 
områdesanknytningar i skönlitteraturen hos Sti-
na Aronsson och Harry Martinson men en känd 
fältforskare som K.E  Forslund har troligen hin-
drats i sin forskningsiver av väglösheten och av-
stånden för mycket litet  har skrivits av honom.               
På grund av detta var det till en början svårt att 
hitta lämplig litteratur men så kastades tankarna 
mot Länsstyrelsen i Dalarnas län - ett lyckokast 
visade det sig! Den enda som gjort någon sam-
manfattande beskrivning av området är Tomas 
Ljung på uppdrag av länsstyrelsen Dalarna. Han 

”Silverskogen-sydväst 
om månen”

Berit Grundström. Med pålroten i den väster-
bottniska fjällvärlden och Ammarnäs men med 
ett utvecklat rotsystem även i Dalarna efter 26 års 
tjänstgöring som lärare i Säter. Under de ytterst 
givande studierna vid Högskolan Dalarna på skog-
lig grundkurs fick jag tillfälle att författa denna 
uppsats som knyter an till mina största intressen 
skog och skidåkning. 
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har också upprättat ett register på litteraturrefe-
renser

MÄNSKLIGA SPÅR. Hur har människan ut-
nyttjat det fjällnära landskapet och skogen och 
vilka spår finns kvar idag?  Det är den fråga jag 
här ska försöka besvara.

I en uppsats om vegetationsekologi på SLU 
beskriver författaren Gustaf Hedenvind Eriks-
son området som citat: ”Silverskogen sydväst om 
månen” en gammal orörd norrländsk furuskog, 
silvergrå av torrfuror, 
svart av hänglav, glest 
parkartad, grov och 
vördnadsbjudande 
bortom vår föreställ-
ningsförmåga” slut 
citat. Den hör till de 
västligaste utlöparna 
av stora eurasiska taj-
gan.

Än idag kan man 
här stöta på äldre och 
grövre tallar än någon annanstans i Dalarna. 
Marken består till största del av blockmorän 
men med hjälp av skogsbränder- som utgjorde 
föryngringskurer för gammelskogar- har det 
skapats jordmån för såväl jättefuror som ljusa 
björkskogar.

Det äldsta användningssättet av skogen var 
naturligtvis jakten. Linné gjorde en resa genom 
Särna och Idre 1734. Han berättar då om stora 
vildrensflockar ända ner mot Älvdalen.
Vildrensjakten hade en avgörande betydelse för 
att bebyggelse alls uppstod ovan Älvdalen.
Den bedrevs alla årstider men på olika sätt. An-
dra viktiga förutsättningar för nybyggnationer 
var tillgång till myrhö och fiske. 

SAMERNA. Samer har funnits i Ödebygden 
dokumenterat sedan åtminstone 1600-talet 
men troligen så länge som vildren förekommit 
i området. Konkurrens från Nord-Amerika om 
skinnpriserna gjorde att dessa sjönk så mycket 
att staten i stället för skinn krävde in skatt av 
samerna i form av fisk och renkött vilket gjorde 
att flertalet samer tvingades övergå till att hålla 

tamrenar i allt större omfattning. Gamla tings-
protokoll från olika årtal under 1700-talet visar 
att det fanns lag på att Ödebygdens samer inte 
fick låta sina renar beta nära byarna Särna, Idre 
och Heden. Vid överträdelse skulle de ställas in-
för rätta och skickas tillbaka till Lappmarken, 
vilken då skulle vara andra sidan av Härjedals-
gränsen. Var denna gräns egentligen gick var ett 
diffust begrepp vilket bestyrks av ett exempel 
när två samer blev instämda till tre olika tings-
rätter –Jämtlands-Härjedalens-och Dalarnas för 

en och samma förseelse 
- deras renar hade tram-
pat ner och förstört 5 
lass hässjat myrhö vär-
derat till 15 riksdaler. 
Historien får sin punkt 
vid Mora tingsrätt 1830
då häradsdomaren slår 
fast att inget utslag kan 
fällas eftersom brotts-
platsens belägenhet ej 
klart kan fastställas.                                                                                        

INOM LAPPMARKEN FICK SAMERNA sig 
tilldelade skattefjäll- inom vilkas områden de 
hade betesrätt- men i Dalarna fick de aldrig 
denna rätt. Linné skriver under sin resa 1734 att 
7 samefamiljer då vistas i Ödebygden och att ef-
tersom varje familj bidrar med 1 riksdaler skatt 
per år anser han att området mera bör popula-
riseras av samer eftersom nybyggarna i områdets 
utkanter inte förmår betala någon skatt alls. 

I slutet av 1700-talet ligger Ödebygden under 
Idre by men vid sekelskiftet har skogen bör-
jat delas upp mellan arvingar till gårdarna och 
även börjat försäljas. Nu uppstår ofta tvister med 
samerna då man tycker att de jagar för mycket 
älg och vildren på markerna samt att myrslåt-
ter förstörs av renarna. De anklagas även för att 
göra åverkan på växande skog och björkskog - 
ved, kåtor, bodar, gärden, näver, renlav mm. Idre 
sameby bildades 1889 och hade år 1912, 40 med-
lemmar uppdelade på 4 kåtalag, och renantalet 
var 2178 st.

Vid unionsupplösningen 1905 börjar norska 
staten kräva skadestånd för de renar som som-
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martid betar inom Norges gränser och tillsam-
mans med de skadeståndskrav som nybyggarna 
också ställer blir läget allt kärvare för samerna. 
Under perioden 1910-1920 betalade samebyn 
ut 11017 kr i skadestånd. En ansenlig summa på 
få personer. 1923 fastställes renbeteskonventio-
nen mellan Sverige och Norge. I Dalarna stängs 
gränsen definitivt för bete på norsk sida. Bötes-
beloppen mångdubblas men renarna informeras 
inte och skadeståndskraven blir skyhöga. Kon-
ventionen betydde enkelt uttryckt ” Ta din ren 
och gå!”

På 1930-talet försöker de sista aktiva samerna 
flytta sina renar till Härjedalen med resultat att 
en tredjedel återvände, en tredjedel drunkna-
de under flyttningen och resterande tredjedel 
sprang över till Norge. 1934 kunde landsfiskalen 
i Särna meddela att de återvändande renarna 
hade slaktats . Inget knäpp av renklövar hördes 
lägre i skogen. 
    
SÅ KOM KRIGET och norska samer drev in 
stora mängder renar i området för att inte tys-
karna skulle slakta dem. En ny samefamilj från 
Offerdal fick tillstånd att vistas i Grövelsjöom-
rådet och renantalet ökade snabbt, vilket de 
norska renarna säkert bidrog till.  Efter detta har 
konflikterna i området varit betydligt färre då 
tvisteämnena samer och bofasta emellan förlo-
rade i betydelse från 1950 och framåt eftersom 
Ödebygden idag till stor del är inlemmat i natur-
reservat.

Fyra samefamiljer utövar renskötsel i området 
nu och renantalet uppgår till cirka 4000 djur.

NYBYGGARE. Det var inte bara samerna som 
varaktigt vistades i Ödebygdens skogar. Under 
1800-talet skedde en ”utvandring” ut i ödemar-
ken i praktiskt taget hela fjällkedjan. Så skedde 
även i Ödebygden. Långt från övrig bebyggelse 
i väglöst land uppfördes 9 nybyggen här. Även 
dessa gårdar låg långt från varandra. Man kan 
undra varför dessa människor drog sig så långt 
från varandra. Man ska då komma ihåg att det 
fortfarande var självhushållningens tid och den 
krävde mycket livsrum. Fisket och jakten var 
hushållets hörnstenar och med de redskap man 

då hade klarade man inte konkurrens från nära 
grannar. Myrslåtter var nödvändig om man 
skulle ha något kreatur och stor yta gav lite hö. 
Man timrade sina hus och fähus, lador byggdes 
ute vid myrarna, den enda värmekällan var el-
den och till den krävdes ved. En bra skog i vilken 
man alltid kunde hitta material till en mångfald 
nödvändiga saker var en förutsättning. Den 
skulle också kunna föda en variation av matvilt 
såväl sommar som vinter. Kor, får, getter, och 
t.o.m. en häst skulle kunna livnära sig i skogen 
under barmarkstiden. Skogen skulle också ge 
skydd för blåst och för de värsta kölddragen. 
Att avverka för försäljning fanns ingen möjlig-
het till på grund av avstånden och väglösheten.                                                                                    
Följande 9 gårdar uppfördes i Ödebygden under 
1800-talet:

Hågådalen (2st,) ca 1815                          
Grundåbygget ca 1870
Stenåsen              ca 1830                          
Fjätvallen       ca 1875
Västerfjäten         ca 1855                         
Grunddagen    ca 1875
Klutsjön               ca 1855                         
Svenstorp       ca 1875.

Tomas Ljung har ägnat mycket tid och möda åt 
att beskriva livet på dessa boplatser. Hans berät-
telser om gårdarnas folk i boken Ödebygdsmin-
nen är gripande, dramatiska och intressanta. Av 
hans berättelser återger jag här 3 episoder som 
belyser livsbetingelserna i Ödebygden. Fiskets 
stora betydelse framgår av denna historia: En ka-
teket kom för att hålla husförhör. Han fick höra 
gammelfar ledigt läsa upp bibeltexten ”greker 
o abborrar o alla dom som nosa uppå tampen” 
Den rätta raden löd ” greker och berber och alla 
de som bo uti Mesepotamien”.

Jaktens betydelse får en annan historia visa: 
Gammelfar i gården dog. Vintervädret var elän-
digt och man bedömde det omöjligt att frakta li-
ket till kyrkplatsen i Särna. Vad fanns att göra? Jo 
–man drog ut gammelfar som rävåtel och ”tänk” 
lär ett stolt barnbarn ha sagt”vi fick 5 rävar på 
gubben”

Dramatik: Farfar i Hågådalen fick tarmvred 
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och måste fraktas till sjukstugan i Särna. Det var 
vinterföre och sjukskjutsen med häst och släde 
drog iväg. Det var mycket kallt, mörkret kom 
och farfaderns jämmer tystnade långt innan man 
nådde väg strax ovanför Särna där en sjukdroska 
väntade. Farfadern var död och så stelfrusen att 
man inte kunde få in honom i bilen utan man 
fick binda honom på biltaket. Tjälen var så djup 
det året - berättas det - att det tog en vecka att 
gräva graven. Året var 1924.

Förhållandet mellan samerna och dessa ny-
byggare var i stort sett gott. Man levde till stor 
del under samma villkor vilket skapade förstå-
else mellan varandra. Visserligen kunde nybyg-
garnas hundar skingra samernas renar ibland 
och renarna ställde fortfarande till det med myr-
höet, men man kunde byta tjänster, varor och 
information. Hos nybyggarna kunde man få tak 
över huvudet om så behövdes och en renhjord 
på vinterföre lämnade efter sig en riktigt bra väg 
som man kunde ha stor nytta av. Man hade en 
gemensam fiende -vargen. I slutet av 1800-talet 
lär det ha varit gott om stora vargflockar som 
ofta ofredade slädskjutsarna. Det var vanligt att 
man hade en låda bak i släden med något slags 
kött i som man kastade åt vargarna för att freda 
sig. Även björn och järv åsamkade stundom stor 
skada bland djuren. Samer och nybyggare gick 
ofta ihop och tog upp jakten på skadegörarna.

SKOGEN DELAS UPP. I slutet av 1800-talet 
var det dags för den stora Avvittringen i övriga 
Dalarna och Särna & Idre området. Den innebar 
att man skiljde kronans skogar från de allmänna. 
Genom ett Kungligt brev 1879 fastställdes grun-
derna för avvittringen och storskiftet i nämnda 
socken.

Jordägarna tilldelades 88 858 ha duglig skogs-
mark. Jämfört med andra Dala socknar var det 
en stor tilldelning och ryktet därom spred sig 
snabbt till sågverksägare och skogsbolag. Av des-
sa ha skulle en tredjedel avsättas som besparings-
skog, och två tredjedelar skulle fördelas mellan 
byar och lägenheter genom allmänt storskifte.

Storskiftesarbetet påbörjades 1880. Ett stort 
rutnät höggs upp genom hela socknen. Rutornas 
storlek var 4150m x 5938m. Det blev 209 stycken 

med breda rågångar runt om. Sedan mättes all 
inägojord och övrig kultiverad jord upp och vär-
derades efter bördighet och åsattes ett jordtal vil-
ket sedan låg till grund för en procentuell tilldel-
ning skogsmark. Myrslåttrar och övriga utägor 
samlades ihop till sk. skifteslag. Idre och Särna 
fick därigenom 22 skifteslag.Gårdarna i Ödebyg-
den kom att tillhöra 3 olika skifteslag.

En begränsning i jordägarens rätt att dispo-
nera sin skog meddelades också i Kungabrevet. 
Ved och virke för husbehov var fritt att hämta, 
men skulle något säljas skulle det utsynas av kro-
nans skogvaktare. Man hade nu tagit lärdom av 
ett hänsynslöst skogsuttag i socknar som tidigare 
blivit klara med skiftningen- främst Lima Lant-
mätare Wilhelm Pettersson skrev 1895 att Särna 
skogarna skulle bli citat: ”en framtida reserv, då 
den gröfre timmerskogen är en saga blott i de öfri-
ga dalasocknarna”- slut citat .

Kronans skogsområden i Idre & Särna fick 
stämpeln Kronopark - i övriga Sverige var Kro-
noöverloppsmark det vanliga. Kronoparkers 
ursprungliga betydelse var att säkra kunglig jakt 
eller skeppsvirke åt kronan men senare blev det 
att säkra stora skogsarealer åt kronan. I en kro-
nopark kan mark inte upplåtas för nybyggen vil-
ket var möjligt i det andra fallet.
       
RÅVARA TILL SÅGINDUSTIRIN. När träva-
ruruschen startade på 1850-talet hade ryktet om 
de stora skogstillgångarna i norra Dalarna re-
dan nått sågverksbolagen. Skogsbolagens herrar 
skyndade norrut för att upphandla hela hem-
man och avverkningsrätter med avverkningsrätt 
upp till 50 år! De skockades som flugor runt 
fjällskogsbönderna för att grovskogen var i prin-
cip slut söderöver. Alla nybyggen i Ödebygden 
uppköptes - utom Stenåsen. Ägarna utlovades 
50 arrendefria år. De blev arrendatorer på sina 
egna gårdar.

Ett exempel på den rikliga skogstilldelningen 
ger detta: Korsnäs köpte upp Hågådalens 6 ha. 
inägomark, vilket i sin tur renderade ytterligare 
150 ha prima timmerskog.

I slutet av 1800-talet ägdes 2/3 av all skattlagd 
jord i Särna/Idre av 5 storbolag och en norsk 
handelsman. Genom karteller hölls priserna 
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nere och bolagens vinster blev astronomiska. 
Först 1906 kom en lag som förbjöd enskilda bo-
lag att förvärva egendom på landsbygden - en 
föregångare till nuvarande jordförvärvslag.

Skogsarbete blev den överskuggande syssel-
sättningen i och runt Ödebygden. Innan man 
bröt väg genom området 1930 försökte man 
flotta ut timret via Dalälvens tillflöden Storån 
och Grövlan. Man bedrev dimensionsavverk-
ning (man avverkade de grövsta träden enbart) 
långt upp mot fjällen. Inga träd ansågs för grova 
för skogsherrarna trots att arbetarna ofta pro-
testerade. Det var inte ovanligt att en granstock 
på 4,5m var 150cm i rotändan och 125 i topp. 
Överjägmästare Callén hade 1865 räknat fram 
att i Särna socken fanns 400 000 grova timmer-
träd innan avverkningarna började – varav de 
klenaste höll 35 cm i diameter på 4,20 höjd. Det 
berättas om en man i Storfjäten som fällde en tall 
vars rotstock blev ett helt lass fullt. Tyvärr visade 
det sig att alltför grova stockar oftast inte gick att 
flotta ut och än idag kan man se gigantiska moss-
belupna stockar liggandes i området. Först 1950 
upphörde dimensionshuggningen och bolagen 
övergick till plockhuggning av specialvirke.
          
NÄR VÄGEN UPP I ÖDEBYGDEN var klar 
1933 gick huggningen mot sin kulmen. Det 
myllrade av liv i skogen. Ca 100 hästar drog lass 
av timmer, slipers och massabitar. Mätare, prick-
are, avmätare, brosslare, kuskar och tummare 
färdades av och an. Huggningen bedrevs med 
stocksågar (för 2 man) och timmersvansar som 
senare kompletterades med en fjäderanordning 
som drog tillbaka sågbladet i skäret och som 
kallades Sågkamraten. Ödebygdens manfolk och 
många andra skogshuggare låg i kojor från no-
vember till början av april. Dieten utgjordes hu-
vudsakligen av kolbullar och amerikanskt fläsk, 
minst tre gånger per dag. Det var inte så konstigt 

att man skidade hem efter ett vapen om möjlig-
heten fanns för att skaffa lite variation i dieten ur 
naturens stora skafferi.

Med vägen kom de mobila sågverken som 
virkesköparna satte upp. Spillvirket kolades och 
såldes söderut. Många av de ”Silvergrå furorna” 
som så poetiskt beskrivits i litteraturen
gick samma öde tillmötes och blev ved eller kol 
till stockholmarna. Med vägen kom också –pa-
radoxalt nog- Ödebygden att tömmas på folk. 
Självhushållningens tid var över. Nu var det kon-
tanter som gällde och anspråken hade växt. Man 
ägde dessutom inte sina fäderneställen längre. 
Ödebygden blev åter öde!
Vid en tillbakablick till utsiktspunkten nära 
Städjan där mina reflektioner började kan jag 
idag konstatera: 

Att Ödebygden inte alls var så orörd som min 
första hastiga anblick gav vid handen.

Att dess historia var långt mer händelserik än 
jag kunnat ana.

Att den inte heller varit så öde som jag trott.
Att samerna klart och tydligt nyttjat markerna 

under flera hundra år men att deras ställning 
gentemot bofasta och kronans makthavare varit 
svagare än i Lappmarken i övrigt.

 Att de som verkligen nyttjat skogsmarken- till 
sist inte hade någon rätt därtill. 
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