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Under hela människans existens har hon sökt 
tänja på gränserna för sitt livsrum. Från att 

ha varit en nomadisk stäpp- och savannvarelse 
lärde sig våra förfäder med tiden att överleva i 
sterila ökentrakter, längs havskusterna och djupt 
inne i regnskogarna. Till tundror, högfjäll, ishav 
och glaciärer sökte sig människan länge bara sä-
songsvis, för att jaga och fiska. Vi kan misstänka 
att istiden kom att bli den store läromästaren, 
som lärde oss att anlägga underhudsfett, att sve-
pa oss i andra djurs skinn och som drev oss att 
tämja elden.

Då allt större populationer av människor ef-
ter den senaste istiden började utveckla bofasta 
jordbrukarsamhällen, hänvisades man åter till 
de bördiga och klimatiskt gynnade delarna av 
jordytan. Alla valde dock inte den neolitiska bon-
devägen. Istället grundlades den seglivade tvis-
ten mellan Kain och Abel och trots att åtskilliga 
bofasta folk tidvis har återgått till mer nomadisk 
livsföring har klyftan med tiden bara vidgats.

I Europa blev den neolitiska lösningen – åker-
brukandet – tidigt normgivande. Konflikter 
mellan bönder och nomader har dock hela tiden 
funnits även här. Mest påtaglig i de perifera zo-

ner där landnamet inte varit en epok, utan en 
utdragen process utan given utgång: i höglänta 
bergstrakter och boreala områden.

I norra Skandinaviens vida skogsland och 
fjälltrakter vittnar otaliga boplatslämningar och 
fångstgropsystem om att människor levde här 
redan under stenåldern. Rika gravfynd från så-
väl brons- som järnålder tar effektivt ur oss alla 
fördomar om Norrland som en sent befolkad 
och fattig avkrok av världen. Likväl är det genom 
detta land som den definitiva gränsen hela tiden 
har gått mellan neolitiskt och paleolitiskt liv – 
odlingsgränsen.

I de karga moränområdena ovan högsta kust-
linjen är jordbrukandet villkorat. Och kommer 
man upp i höglandet närmast fjällen blir vint-
rarna snart så långa, tjälen så djup och som-
marfrosten så frekvent, att de grödor med vilka 
vi byggt upp vår kultur ohjälpligt kommer till 
korta.

Till de kärvaste klimatlägena på hela den Skan-
dinaviska halvön hör de fjällnära högplatåerna i 
södra Härjedalen och nordligaste Dalarna, den 
så kallade Idre-Tännäsplatån. Här är klimatet 
som allra mest kontinentalt, med iskalla vintrar, 
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På Generalstabskartan från 1919 har Ödebygdsvägen lagts till 1943. Här ser vi Fjällskogs- 
bygden/Ödebygden vid tiden för de nio bosättningarnas avklingande.

Övre Hågådalen
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korta somrar och långa köldperioder. Med sina 
vidsträckta tallskogar och myrland mellan 700 
och 900 meter över havet har detta område alltid 
utgjort en definitiv gräns, där alla odlardröm-
mar har gått i kvav. Sedan äldsta tid har områ-
det präglats av säsongsutnyttjande. Samer har 
både jagat och vallat renar i området och jägare 
nedifrån bygderna har både sommar och vinter 
lockats hit av den goda tillgången på vildren, älg 
och ripa. Sockenborna i Särna, Idre och Tännäs 
mutade tidigt in områdets fiskevatten och med 
tiden sökte man sig också hit för betets skull. 
Spridda fäbodar anlades där bygdens kreatur 
kunde äta sig feta på fjällfrodnaden. 

Så såg i stora drag förfjällsplatån ut 1645, då 
både Härjedalen och Särna-Idre tillföll Sverige. 
Förutom någon enstaka flykting under ofredsti-
der hade ingen någonsin försökt sig på att över-
leva uppe i fjälldalarna, där temperaturen om 
vintern kröp nedåt femtio minusgrader. Just vid 
denna tid infördes dessutom en mer restriktiv 
nybyggespolitik i riket, då Kronan genom flera 
skogsordningar ville säkra tillgången på skog för 
det snabbt expanderande bergsbruket. Så även 
om någon nybyggare hade varit hågad att spänna 
sina krafter mot fjället, skulle det dröja omkring 
ett sekel innan han fick möjligheten.

 
Fjällskogsbygdens födelse
Under andra hälften av 1700-talet lättar staten 
på svångremmen och upplåter åter marker i 
obebyggda ödemarker för nybyggnation. Främst 
berörs fjällkedjan och under det närmaste seklet 
uppkommer i hela fjällområdet utflyttningar 
från både närliggande och fjärmare bygder. Re-
dan 1725 hade man i Särna-Idre genomfört en 
skogsdelning, där man för att dämpa byarnas 
oenighet om gränserna mellan skatteskogarna, 
noga mätte och stakade ut gränserna för de 
enskilda gårdarnas utmarker. Idre bestod vid 
denna tid av sju gårdar, som hade att dela på allt 
land i norr och väster ända till Femunden. Det 
kan verka generöst, men hur fattiga dessa gårdar 
var visar det faktum att staten först 1850 kunde 
börja ta in skatt i bygden.

Suget efter mark var uppenbarligen stort, för 
redan före år 1800 började arvingarna i gårdarna 

att byta och sälja av skiften på utmarkerna. Inom 
kort hade ett stort antal nybyggen etablerats 
i skogarna kring Idresjön och upp efter skogs-
älvarna. Merparten av utflyttningarna gjordes 
till lägen där ett enklare jordbruk kunde kom-
bineras med fiske och jakt. Att flytta iväg ”ova-
skogs” eller ”nor i marsjen” som fjällskogsplatån 
kallades, framstod nog för flertalet som otänk-
bart och någon nybyggarvåg kom heller inte från 
detta hållet. Motståndet förefaller dock ha varit 
mindre hos härdalingarna norröver. I alla hän-
delser var Jo Gullikson Ström från Bruksvallarna 
den förste som bröt mark ovanför den magiska 
700-meterskurvan. På 1820-talet slog han ned 
bopålarna i grusbackarna längs Hagaån, eller 
Hôgâåa, och grundade nybygget Yttre Hågåda-
len. Bara något år senare insynar Östen Larsson 
Bergfält från Hede ett nybygge högre upp efter 
samma dalgång i det varma lidläget vid Övre 
Hågåsjön, 725 m.ö.h. Isen var bruten.

Under de närmaste två generationerna kom de 
öde fjällskogsvidderna att koloniseras av ytterli-
gare tio nybyggare på inalles nio glest spridda 
boplatser: Övre Hågådalen, Yttre Hågådalen, 
Stenåsen, Västerfjäten, Klutsjön, Grundåbygget, 
Fjätvallen, Grundagen och Svenstorp.

Etnologen Åke Campbell har beskrivit varje 
nybyggares utgångsläge: ”Vid landnam utan 
startkapital har allmogen uppsökt sådana plat-
ser, där ett hushåll redan från första året kan 
finna sitt uppehälle genom fiske, fångst, jakt och 
boskapsskötsel”. Detta gällde i hög grad även för 
nybyggaren i Fjällskogsbygden. Alla nybyggen 
anlades nära goda fiskevatten och vi kan utgå 
från att tillgången på jaktvilt var avgörande för 
bedömningen av företaget i dess helhet. Den 
stora skillnaden mot etableringarna i övriga 
fjällkedjan var att nybyggaren här slapp tänka på 
att finna ett gynnsamt odlingsläge. Här var från 
första början alla odlingsförsök dödsdömda. De 
villkor som Campbell ställer upp som avgörande 
för att klara de första åren kom här alltså att gälla 
allt framgent.

För att förstå vilket steg det innebar för nybyg-
garen att satsa på ett liv ovanför sjuhundrame-
terskurvan behöver vi begrunda de faktorer som 
konstituerar naturförhållandena i det område 
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Från Grundagsvålen har man god överblick över norra Ödebygdens ännu helt väglösa 
skogsland. I fjärran under Näsfjället anar man Övre Hågådalens ensliga fjällgård.

På det flacka sandstensgolvet har furorna svårt att finna fäste i det tunna jordskiktet. 
Tallsavannerna kallas här tel.
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som här omväxlande kallas Fjällskogsbygden 
och Ödebygden.

Fjällskogsbygdens naturgeografi
Idre-Tännäsplatån bildar ett sammanhängande 
fjällnära högland inom Skandinaviens mest 
kontinentala landområde. Den här berörda de-
len (inom Dalarna) omfattar ca 325 km². Års-
nederbörden uppgår till omkring 700 mm, som 
nästan helt utgörs av snö. Ungefär tvåhundra 
dygn är marken helt snötäckt och knappt hund-
ra dygn är marken helt snöfri. 

Berggrunden utgörs av synnerligen sura och 
hårda sparagmiter och kvartsiter och de lösa av-
lagringarna utgörs främst av ändlösa blockhav 
och grunda torvmossar vilande direkt på urber-
get. Platån sluttar svagt mot sydost och tack vare 
att området är så flackt bildas väldiga myrkom-
plex och mosaiker av glest skogklädda moränåsar 
och myr. Ur detta flacka land höjer sig ett antal 
vålar – rundade lågfjäll med kala toppar – som 
skänker terrängen dess karaktär.

En karakteristisk skogstyp är den glest tallbe-
vuxna savannartade ljunghed som här kallas tel, 
ett ord med samma rot som i norskans telemark. 
Dessa parkartade tallmoar finner sin främsta 
utveckling i den centralt belägna högslätt som 
kallas Juttulslätten, ett intagande (och befriande 
stenfritt) landskap med småtjärnar, glest bevuxet 
med solitära gammeltallar och strödda björkar. 
Den ekologiska sanningen bakom denna boreala 
skogsstäpp är att tallföryngringen nästan helt 
uteblir tack vare kölden, det hårda snötrycket 
och det grunda och magra jordtäcket. Även i 
blockmoränerna på Vältet och Näskjevåla träffar 
man på glesa och vackra urtallskogar, med sil-
vergrå torrfuror på åsarna och lavdraperad gran-
skog i ravinerna. Detta är järvens rätta hemvist. 
Här finns också ovanligt mycket björkskog för 
att vara i Dalafjällen, där granen annars brukar 
vara trädgränsbildare.

Avståndet till trädgränsen är i många fall en 
bättre mätare på lokalklimatet än höjden över 
havet. Övre Hågådalen ligger t ex bara 150 m 

Störröset på Stenåsen är ett av Ödebygdens sista intakta eldhus, med dörr på gaveln 
och rököppning i taket.
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under kalfjället, vilket skapar ett mycket utsatt 
läge, trots den synbart gynnade sydsluttningen 
vid sjön. Och även om den absoluta höjden över 
havet inte verkar så imponerande, så kan man 
jämföra med fjällbygder längre norrut. Där har 
vi Ammarnäs med sin berömda potatisbacke på 
410 m, Leipikvattnet i Frostviken 470 m, Njun-
jes på 400 m och Nikkaluokta på 470 meter över 
havet. Sanningen är att all bebyggelse över 700 m 
som förekommer i landet är samlad inom detta 
område i norra Dalarna och Härjedalen.

Även om Fjällskogsbygden per definition hör 
till Svealand, så råder alltså här rent norrländska, 
om inte lappländska, förhållanden. Det är därför 
ingen tillfällighet att området fick ligga öde så 
länge. Eller att den bofasta epoken blev så kort 
som den blev.

Begynnelsen
Den nybyggare som slog sig ned under fjället för 
snart tvåhundra år sedan hyste alltså inga illusio-
ner om någon sötebrödstillvaro. Som regel slog 

han sig ned på en plats där det fanns gott om 
fisk, för jakten var huvudsakligen en vintersyssla. 
Han lade nät och metade vad han behövde med-
an han röjde mark. Oftast valdes en torr berg-
knalle eller sandås till boplats. Ibland fanns en 
gräsbevuxen renvall intill, där samer hade vistats 
(eller vistades). Var nybyggaren ensam och röjde 
ängesslog bodde han under en hamngran eller i 
en enkel torvkåta och kunde hålla på så ett par 
säsonger, innan han flyttade upp på allvar. Så 
snart kvinna och mjölkget kom efter ökade triv-
seln, men också ansvaret. Ofta inleddes bygget 
med ett timrat litet fjös, alltså fähus. Där kunde 
sedan både folk och fä hysas in första vintern. 
Fram till mitten av 1800-talet timrades uteslu-
tande rundtimmer. Till fjöset höggs ofta torrtall 
eller ibland gran som klövs. Fähuset tarvade som 
regel mer arbete än stugan, för även här skulle 
eldstad finnas och därtill ett långt mer bastant 
tak än vad stugan krävde – för det gällde att hålla 
ödemarkens vilddjur borta. Stugtimret höggs i 
nedan på torrbacke och var alltid tall.

Stenur i Västervåla. De storblockiga moränerna gör det omöjligt för skogen att sluta sig 
och svårt för jägaren att följa villebrådet. Dessa marker är järvens rätta hemvist.
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Stenåsen på femtiotalet.

Golv fanns oftast inte förrän i den riktiga stu-
gan, men med taket fick man inte slarva. Så snart 
björken började löpa på våren gick nybyggaren 
ut i näverskogen. Nävret torkades på granstörar 
och breddes sedan ut på taket en stilla vårkväll, 
varpå jord skottades över. Sedan lades grästorv 
på tjockt, varefter alltsammans fixerades med 
sparrar och tvärslåar, som hölls på plats av stora 
stenbumlingar.

Om inga större kreatur medfördes blev ofta 
det första huset ett störrös eller eldhus, av vi-
kingatida modell. Ännu förekommer ett par så-
dana i Ödebygden, enkelt rundtimrade låga hus 
med dörr på gaveln, härd på golvet och rökhål i 
taket. Många fjällgårdars historia inleddes med 
ett sådant enkelt bygge, som inte sällan sedan 
blev kvar som kokhus på vallen.

Vid sidan om att få stugan färdig var insam-
landet av vinterfoder till folk och fä den allt över-
skuggande uppgiften. Fisk fångades och torka-
des, videsnår röjdes och brändes tills bäckängens 
örter och myrens glesa starrhö kunde bärgas. 
Vida omkring letades lämpliga slogland upp, 

bäst var bäckar och skogskärr, sämre de överallt 
närvarande myrarna.

Hade nu nybyggaren skött sina kort väl fanns 
efter ett par år en stuga och ett fjös, samt slåt-
terland nog att föda en ko eller ett par getter. Det 
skulle komma att dröja innan drömmen om en 
häst blev verklighet, och i väntan på den dagen 
fick nybyggaren och hans familj själva bära och 
frakta allt som behövdes, nedifrån bygden, ut ur 
skogen och hem från de fjärran myrarna.

Jakten och viltet
Tre ben hade nybyggarfamiljen att stå på där i 
ödemarken. Jakten, fisket och kreaturen. Få-
geljakten ägde främst rum under efterjulsvintern 
och bedrevs med snarning. Husfadern – ”skog-
mannen” – hade långa vindlande ”snarstret” i 
skogarna, längs vilka hundratals snaror var ut-
placerade. I snarorna fick han både skogsfågel 
– tjäder, orre och järpe – och dalripor som till-
bringade vintrarna i skogslandet.

I landskapet där skogmannen bedrev sitt djur-
fänge fanns spår som vittnade om att han inte 
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var först på platsen. Mellan berg och sjöar, över 
hedar och mellan myrland löpte långa system av 
fångstgropar. Vem hade grävt dem? Var de min-
nen från bronsåldern eller hade någons farfars 
far hämtat älg här? Eller var det lapparna? Ingen 
visste mer än att en viss Bång Rolf från Lillhärdal 
skulle ha varit den siste att gillra gropar i trak-
ten.

Vildrenen jagades skoningslöst så snart den 
kom ned i skogslandet efter jul. Om flockarna 
drog sig västerut eller helt enkelt dog ut är osä-
kert, men redan framåt mitten av 1800-talet var 
vildrenen slut. En bidragande orsak kan ha varit 
att renskötande samer nu på allvar hade slagit sig 
ned i trakten. Pål Zakrisson bodde i Slugufjäl-
let om somrarna och höll stora hjordar på som-
marbete bortåt Femund. Och eftersom tamren 
och vildren aldrig har kunnat samsas, så blev 
det tamrenen som drog det längsta strået. För 
nybyggarna var denna konkurrens inte av godo 
och konflikterna med samerna utvidgades från 
att tidigare främst ha handlat om nedtrampade 
hässjor till allt oftare handla om tjuvskjutna 
tamrenar.

Sedan vildrenen försvunnit ökade älgstam-
men i viss mån, men något vanligt djur har älgen 
aldrig varit i Fjällskogsbygden. Före avvittringen 
var det allmän jakt på allmänningskogarna och 
tidvis var konkurrensen hård mellan nybyggarna 
och folk från Härjedalen och Idre efter älg och 
björn.

Björnen har alltid haft ett starkt fäste i dessa 
oländiga gränsmarker. Och så länge människan 
har hållits här har alltid Gammelfar (som björ-
nen ofta kallades) haft anledning att känna viss 
oro. Någon mer organiserad björnjakt har dock 
inte ägt rum här förrän kronoparkerna inrätta-
des på 1880-talet och storfolk från hela landet 
erbjöds att komma hit och skjuta någon ”ring-
ad” Nalle. Gammel-Olle på Stenåsen blev Fjäll-
skogsbygdens mest namnkunnige Nimrod, med 
sexton skåror på sin bösskolv.

Även vargen har haft säkra tillhåll här. Än le-
ver många historier om vargmöten och även om 
inga av alla de skogens barn som vandrat den 
långa vägen till Foskros och Sörvattnet har bli-
vit angripna, så finns ännu de som minns hur 

kusligt det kunde kännas att skida genom vinter-
mörka morgonskogar med vargkörer tjutande 
runtomkring i grantätningarna.

Älskade fjällko
Oron för ”odjuren” handlade mer om oro för 
husdjuren än för människorna. Sommartid val-
lades alltid djuren och inte ens om vintern kun-
de man vara helt säker. En hungrig björn som 
vaknat i otid kunde bryta sig genom ett bastant 
vedtak och försvinna med en ko i natten. Kreatu-
ren var det tredje benet nybyggaren hade att luta 
sig mot. De härdiga små fjäll- eller norskkorna 
och getterna lade grunden för själva bofasthe-
ten i fjället. Ville man bara jaga och fiska var det 
nästan enklare att bara vandra omkring och bo i 
tillfälliga ”halvbodar” och vindgömslen. Det var 
med kritterna ödebygdsbon definierade sig som 
nybyggare.

En besökare i Fjällskogsbygden häpnar över de 
stora fähusen på nybyggena. Här fanns ofta plats 
för ett tjugotal kor och kvigor, samt kalvkättar 
och getstegar därtill. Ofta nog fanns både ett 
storfjös för nötboskapen och ett småkritterfjös 
för getter och får. Detta var flerdubbelt mot van-
liga smågårdar i Dalabyarna, där ett par-tre kor 
var det normala.

Detta kreatursbaserade jordbruk har domine-
rat överallt i fjällkedjan, oavsett om spannmål 
har kunnat odlas eller ej. Kreaturen hade out-
tömliga betesmarker i de översilade fjällskogs-
sluttningarna, där fjälltoltan och ”ruppelgräset” 
växte frodigt. Mjölken blev därav fet och ymnig 
och gav ett enastående fint smör. Det rödgula 
fjällsmöret var guldet, kvinnornas stolthet och 
det nav kring vilket hela fjällbondens ekonomi 
vred sig. Vid sidan av ripor och torröring var 
nämligen fjällsmöret det som folket nere i byg-
derna ropade efter på allvar. Mot smör kunde 
man byta till sig de få ting som inte fjället tillhan-
dahöll, krut, snus, salt, såpa och förstås mjöl. För 
ödebygdsborna var Röros handelsplatsen, livli-
nan, dit man färdades i februari genom isdim-
mor och snöstormar över Femundens ändlösa is. 
Ett skäl till att man inte for till Dalarna var den  
oöverstigliga språkklyftan. Idre- och Härdalsmå-
len var närmast att betrakta som norska dialek-
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ter i jämförelse med de helt främmande Älvdals- 
och Moraspråken.

Korna och mjölkhanteringen var kvinnans 
värld. I fjöset (fähuset) gick mannen aldrig in se-
dan han väl byggt det. När hushållet med tiden 
begåvades med hund och häst blev dessa man-
nens bundsförvanter, som var med i älgskogen 
och timmerskogen. Redan vid sex-sju års ålder 
fick barnen börja valla korna ute i markerna. Till 
en början handlade det mest om att hänga med 
djuren (som hittade) och hålla dem borta från 
alla små ängar längs bäckarna.

Den nordiska fjällkon är extremt anpassad till 
att klara sig under svåra omständigheter. Genom 
århundradena har den utvecklat unika anpass-
ningar som gör den oersättlig i Norrland.

Det subarktiska ängsbruket
Med djurhållningen har vi nu nått själva våg-
punkten i fjällskogslivet. Fram till detta moment 
kan nybyggarens tillvaro visserligen ha förefallit 
hård och osäker, men knappast värre än för den 
genomsnittlige skogsbonden, som mödosamt 

bröt sina magra tegar och fick se frost och mask 
ödelägga drömmarna om fyllda bingar och ma-
gar. Men bibelns Gud krävde minst lika mycket 
svett från nybyggarens anlete som av någon an-
nan. Akilleshälen i fjällskogslivet var vinterstall-
ningen. Hur bra sommarbetet än var så räckte 
det bara tre månader. De övriga tvåhundra da-
garna måste djuren hållas installade och äta tor-
kat foder. Hästen skulle ha örthö, korna starrhö 
och renlav och småkreaturen löv och kvistar. 
Det helt dominerande vinterfodret var starr och 
andra halvgräs. 

Fjällskogsbygden är mycket rik på våtmarker 
och höet bärgades i första hand från starr- och 
gräsbevuxna bäckängar och översilade skogs-
kärr. Och när dessa inte räckte tog man sig ut 
på de glest starrbevuxna myrarna. Från mid-
sommar och långt in på hösten var fjällfolket 
ute och slog hö på de gyllengula, myggrika, sol-
flimrande starrmyrarna. Starren slogs med sju-
kvarters långliar och hässjades på vinterhässjor, 
som skulle tåla att stå ute tills körskaren lade sig 
framåt efterjulen. De gårdar som hade slåtter-

Kulturpräglad urskog vid Stoåse.n
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land nära renarnas stråk nödgades bygga lador 
för att få ha höet ifred. Hur många lass man än 
körde hem räckte det inte alltid heller. På våren 
kunde ibland snön ligga framemot midsommar 
och då tröt vinterfodret hur man än snålade.

Fjällfolket spände sig ständigt mot den hårda 
fjällnaturen. Spjärnade mot de makter som ville 
släcka ut de små människornas tillvaro. Ständigt 
arbetade nybyggarens hjärna för att finna meto-
der att avtvinga fjällmarken än mer, att fördubbla 
fiskfångsterna, att få till än större marknadslass 
och att förmå myrarna att lämna ifrån sig mer 
hö. Denna sista strävan blev mest framgångsrik. 
På många ställen kan man än idag se resterna av 
små fördämningar i bäckarna. Vid bäverns byg-
gen hade nybyggaren sett hur starren växte sig 
hög och frodig där bäckarna dämts. På strategis-
ka ställen kunde han själv med några enkla ved-
klovor spärra av vårflödet och sätta hela myrland 
under vatten i det flacka landskapet. Vattenhöj-
ningen fick starren att bli både grövre och läng-
re. I juli tappades vattnet ut och hölandet kunde 
avbärgas. Sådant dammängsbruk har tillämpats 

i stora delar av norra Sverige. Huruvida meto-
den verkligen innebär en ökad totalproduktion 
av biomassa är dock omtvistat.

Kont-Per på Grundagens gård nöjde sig inte 
med att sätta ett par kvadratkilometer starrmark 
under vatten, han anlade dessutom med stor 
möda en damm vid utloppet av Grundagssjön, 
för att kunna tömma hela sjön. Idag är sjön åter-
ställd, men längs de grunda stränderna vittnar 
fortfarande många hektar flaskstarräng om hans 
framgångar.

Om hösten samlades renlav. Ute på moarna 
krattades laven samman i stora högar, som häm-
tades med släde när föret bar. Mellan tjugo och 
trettio fulla slädlass ”mossa” tarvade ett fjäll-
hemman och för vart år tvangs man bege sig allt 
längre bort från gården för att hitta bra moss-
marker. Först efter trettio år kunde man åter 
skatta ett gammalt mosstag.

Livet under fjället
Utan att veta om det blev nybyggarna i Fjäll-
skogsbygden de sista i hela Skandinavien som 

Här och var står ruiner efter vinterhässjor kvar på myrarna, ofta som här vid Knallkölen 
belupna av gul varglav.
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bröt nytt land för att leva ett helt naturahushåll-
ningsbaserat liv. ”Självhushållning” är ett ofta 
missbrukat uttryck. Inget folk har någonsin varit 
helt självförsörjande, någon eller några basvaror 
har alltid krävt handelsrelationer med grannfolk. 
Ändå är det häpnadsväckande hur mycket som 
kunde produceras på en fjällgård. Ull klipptes, 
garn spanns, timmer höggs, vävstolar snickra-
des, tyger vävdes, vantar stickades, kläder syddes, 
tjära brändes, bräder sågades, skinn garvades, 
skor syddes, knivar, spik, rävsaxar och hästskor 
smiddes, allehanda redskap täljdes och slöjda-
des: liorv och surfiskkaggar, salttråg och klövje-
sadlar,  timmerkälkar och knipholkar. Krut och 
snus kunde man kanske inte tillverka, men väl 
löpe, fnöske, lut och lim.
  Om uttrycket ”skogen är fattigmans kappa” har 
myntats med någon speciell person i åtanke, så 
måste det ha avsett en bonde Nord i marken. 
För honom stod de bistra fjällmarkerna fulla av 
nyttigheter: ved, virke, foder, mat och medicin. 
Här hämtades björkris till sopkvastar, brödbark 
till kraftfoder, rötter till korgbindning, kåda för 
sår, tjädervingar att sopa bakbordet med, fräken 
att skura mjölkkärlen med, näckmossa att dreva 
husen med, tätört till tjockmjölken, näver till 
tak och skor, starr till skohö, ormskinn för att 
klara kaffet, furstenar mot skräp i ögat, fällhorn 
till limkok, vrilar till koksor, varglav till åtel och 
lomskinn för att skona ryggen då man bar tunga 
mesar. Linné skulle ha jublat om han fått se fjäll-
bondens fintlighet när det gällde att dra nytta av 
allt som landet bjöd.

Men hur mycket tusenkonstnär nybyggaren 
än var, så levde han ständigt på gränsen och var 
beroende av en god portion tur i allt han företog 
sig. De barn som växte upp i Fjällskogsbygden 
hade betydligt värre saker än vargen att frukta. 
Snöstormarna, kölden, de bottenlösa myrgölar-
na och vardagens alla andra faror tog sin tribut 
med obönhörlig precision. Många ödemarksfa-
miljer kunde få se sina barnaskaror smälta bort 
som snö i juni. I flera fall har av en tiohövdad 
barnaskara blott ett enda syskon nått vuxen ål-
der och kunnat föra släktet vidare. Också fjällets 
stora ödslighet och de ändlösa vinternätternas 
tystnad tryckte hårt på människornas sinnen.

Samer och nybyggare Syd i marken
Samerna fanns alltså på plats redan när ny-
byggarna kom. Lokala sägner berättar om hur 
sammanstötningar uppkommit redan under 
Baltzarsfejden på 1600-talet, då Härjedalingar 
på flykt undan härjande dalkarlar ska ha råkat i 
konflikt med traktens samer. Samer hade vistats 
i trakterna under lång tid, både som jägare och 
renskötare. Området hade rykte som sällsynt 
gott lavbetesland och kallades av samerna ”Du-
epene åarjel”, vilket ungefär betyder ”Där nere i 
söder” eller varför inte ”Syd i marken”. Men ef-
tersom gränslanden mot Härjedalen och Norge 
ända in på 1800-talet var orösade och ganska 
diffusa, dröjde det innan samer folkbokfördes 
som bofasta i Idre. 

Av allt att döma betraktades samerna sedan 
gammalt som redbart folk av myndigheterna. 
Sedan 1700-talet hade byborna i Särna och Idre 
socknar varit befriade från skatt på grund av sin 
fattigdom, medan samerna var skattskyldiga. 
Under sin Dalaresa 1734 kommenterar Linné 
detta med att fjällmarkerna helt borde överläm-
nas åt lapparna, som förstår att bruka dem både 
sommar och vinter och drar in skatt åt staten. I 
och med att fjället öppnas för nybyggen är dock 
samernas sötebrödsdagar räknade. Konflikter 
om betesmarker och hö uppkommer omgående. 
Även om flera rättegångar utfaller till samernas 
förmån genom att nybyggarna inte kan visa om 
deras ängar ligger i Dalarna eller Härjedalen, så 
befinner sig samerna nu på ett sluttande plan. 
Det framgår allt tydligare att den påbjudna ny-
byggespolitiken är ett första steg i statens strä-
vanden att öka kontrollen över ödemarkerna. 
Under hela 1800-talet råder dock i huvudsak 
försonliga relationer mellan samer och nybygga-
re, Man drar stor nytta av varandra. Nybyggarna 
byter till sig renkött, skinn och skohö och kan i 
gengäld erbjuda nomaderna förrådsutrymmen, 
tyg, tobak och lånehästar. På Övre Hågådalen 
drevs detta samarbete längst och här tjänstgjor-
de ungdomarna regelbundet som rendrängar åt 
samerna i Slugufjället.

Renskötseln fordrade väldiga ytor. ”Zakrisfol-
kets” renbetesområde sträckte sig från vinter-
landet i Lillhärdalsskogarna över kalvnings- och 
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höstlanden i Långfjället ända till sommarbetes-
landen mot Femunden. Så långt det gick an-
passade sig både samerna och nybyggarna till 
varandras årstidsrytmer. Renarna drevs förbi in-
hägnade slåtterland och nybyggaren såg till att få 
in höet innan renarna var tillbaka nere i skogen.

Konflikter
Att oförsonliga konflikter med tiden kom att 
förgifta relationerna mellan nybyggare och 
samer i Dalafjällen hade storpolitiska orsaker. I 
samband med unionsupplösningen beslöt Nor-
ge att gränsen mot Sverige skulle vara stängd, 
även för renskötsel. Samerna som följt renarnas 
urgamla årstidsvandringar fram och åter över 
riksgränserna hamnade i ett olösligt dilemma. 
I norra Sverige lyckades man komma fram till 
en lösning som innebar fortsatt sommarbete på 
norska sidan, men i Dalarna och Härjedalen för-
blev gränsen stängd. Att finna sommarbete för 
de stora renflockarna på dalasidan var omöjligt 
och även med begränsade hjordar hamnade 
man omgående i krig med nybyggarna, som fick 
rycka ut dag och natt för att freda slåtterängar 
och hässjor från hungriga renar. En ändlös räcka 
av rättegångar inleddes, som till sist drev renskö-
tarna bort från Dalarna. Den legendariske Jonas 
Persson, allmänt kallad Jo-Persgubben blev den 
siste av de gamla nomaderna. Efter otaliga försök 
att rädda renskötseln fick han 1934 se sin hjord 
nödslaktas av landsfiskalens underhuggare.

I minnet hos kvarlevande ödebygdsfödda drö-
jer sig ”lapparna”, som kom med bjällerklang 
och färgsprakande kläder i sina slädar till ren-
skiljningen och som många nybyggare hemligen 
beundrade och avundades. Idag vandrar åter en 
ny generation samer med sina renar över gam-
mellapparnas renvallar och kåtatomter och ut-
gör ett levande memento över de villkor som 
ödemarken ställer på den som vill leva här.

Kriget om skogen
Under senare delen av 1800-talet kom självhus-
hållningen att naggas i kanten på många sätt. 
Allehanda tekniska nymodigheter letade sig in 
i ödemarkerna – först kulbössor, järnspisar, fo-
togenlampor och timmersågar och snart också 

separatorer, symaskiner och slåttermaskiner. 
Utmärkande för dessa ting var att fjällbonden 
oftast inte kunde skaffa sig dem, eftersom han 
saknade pengar. Allt oftare nödgades marknads-
fararen därför sälja av en del av sina varor mot 
kontanter. Infogandet av fjällhushållningen i 
penningekonomin skedde inte smärtfritt och 
många avstod så länge de kunde från den nya 
tidens lockelser.

Som vi har sett så betraktades de obrukade 
skogslanden som allmänning i äldre tid och efter 
Gustav Vasas tydliga markering 1542, att ”såda-
na ägor som obyggde liggie, höre Gud, Oss och 
Swerigies Crone till, och ingen annan” stod det 
klart att de var kronans mark. Detta hindrade 
dock inte att staten såg mellan fingrarna på att 
enskilda bönder köpte och sålde nyttjanderätten 
till fjällmarkerna. I och med insynandet av ny-
byggena kom dock nybyggarnas brukningsmar-
ker att delvis lagfästas som enskild skattejord, 
delvis som utskog med fritt nyttjande. Detta 
stärkte kronans behov.

Även om Fjällskogsbygden i stora drag bar 
jungfrulig skog, så låg inte skogen helt obrukad. 
Skogen hade ända sedan 1600-talet betraktats 
som en viktig nationell resurs och den enskilde 
skogsbonden fick inte avverka skog för avsalu, 
utan endast till husbehov. Dispens i form av 
stubböresavgift kunde utverkas, vilket var en 
extraskatt för varje fällt träd. I norra Sverige 
medgav kronan ofta sådana uttag för att lindra 
allmogens värsta fattigdom. Kgl. Maj:t beviljade 
till exempel 1861 Särna socknemän en årlig ut-
stämpling av 30 000 timmerträd på socknens 
oavvittrade kronomarker mot en stubböresavgift 
om 20 öre per träd. Fram till 1888 hade allmogen 
i Särna-Idre avverkat och sålt bort omkring en 
halv miljon timmerträd. 

Strider om detta fjälltimmer uppkom genast 
bland södra Sveriges sågverkspatroner. Nedåt 
landet hade redan en påtaglig skogsbrist blivit re-
sultatet av de omfattande avvittringar som kro-
nan verkställt i samband med det framrullande 
storskiftet. Sågverken gick för högtryck, men di-
mensionerna rasade även i Norrland. Först ut på 
banan var finansmannen Wilhelm Röhss i Gö-
teborg som år 1860 lyckades förmå alla Särna-
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Idres 164 socknemän att skriva under (flertalet 
med bomärken) ett femtioårigt kontrakt på allt 
timmer som skulle komma att huggas i socknen. 
Avtalet verkställdes aldrig, kanske för att kronan 
ogillade avtalstidens längd. Eller för att hela fö-
retaget blev ogenomförbart. I kontraktet fordra-
des nämligen att timret – som skulle vara kvistat, 
barkat och hålla 11 alnar i längd och minst 12 
tum i topp – skulle levereras prydligt upplagt vid 
Klarälvens strand, alltså i ett helt annat vatten-
system! Troligen var formuleringen plankad från 
ett kontrakt med socknemännen i Lima, där ett 
sannskyldigt baggböleri på utskogarna hade på-
gått en tid. För att motverka ett nytt Klondyke i 
Särna beslöt staten att omgående verkställa av-
vittring och storskifte i Särna-Idre.

Åren 1867–1869 kungjordes i Särna kyrka 
att kronoparker skulle utstakas i socknen, med 
därpå följande storskifte av allt land. Alla som 
nyttjade slåttermark, fäbod eller annan täkt i 
fjällskogarna skulle följa med kronobetjänterna 
och lantmätarna för att få marken värderad och 
revad. All övrig mark tillföll kronan.

Kronoparker hade sedan medeltiden avsatts 
för att säkra resurser som jaktvilt eller skepps-
timmer. Nu var dock huvudmotivet för kronans 
säkrande av stora skogsvidder skogens snabbt 
ökande marknadsvärde, som krävde en lång-
siktig nationell skogshushållning. År 1859 hade 
Kungliga Skogsstyrelsen bildats, med uppdrag 
att förvalta kronans skogsinnehav. Dess förste 
direktör A. E. Ros hade besökt Särna och Idre re-
dan 1864 och pläderat för kronoparkerna. Hans 
argument var inte ointressanta för fjällfolket. För 
gemene man ägde skogen i sig inget särskilt vär-
de och kronoparkerna medförde inga inskränk-
ningar i hävden av slåtter- och betesmark, men 
gav i gengäld möjligheter till skogsarbete för de 
fattiga.

Allra mest intressant var beskedet att varje 
jordägare i området skulle få sig tilldelat en för-
svarlig mängd enskilt ägandes skog, med vilken 
han skulle få skaffa som han ville. Ingen i sock-
nen var ovetande om att det bakom nästa krök 
stod flockar av sågverksägare, som var beredda 
att överbjuda varandra för den där skogen. Inga 

De gamla slåtterdammarna byggdes ibland om till bastanta flottningsdammar.
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fler krypande vädjanden om avverkningsrätter 
och inga stubbören, utan status av självägande 
skogsbonde i eget skifteslag och med egen skog, 
som dessutom kunde bli inbringande. Dörren 
till framtiden gled upp och ett gyllene skimmer 
spreds över stuggolven. I slutändan kom alla 
med och ingen kom på tanken att ställa frågan 
om vad som hade gjort 1725 års skogsdelning 
plötsligt ogiltig.

Sommaren 1889 var första fasen i Sveriges till 
ytan största storskifte genomfört. Ett ofantligt 
linjenät hade stakats och rösats upp i fjällsko-
gen. Från en tio mil lång baslinje hade tjugofem 
paralleller dragits, som skars av tolv vinkelräta 
kontrollinjer. Alltsammans bildade ett jättelikt 
nät av 209 rektanglar à 2 500 ha. Dessa samman-
lagt 178 mil ledlinjer höggs upp som rågångar 
med tjugo till trettio fots bredd. Utifrån detta 
gradnät kunde sedan de olika bosättningarnas 
skiften mätas in med en för oss närmast obe-
griplig precision.

Att bolagen skockades som flugor kring fjäll-
skogsbönderna hade flera orsaker. Dels var tim-

merskogen slut nedöver, i hela Dalarna fanns nu 
bara riktig grovskog kvar här längst i norr. Dess-
utom var detta de sista kronoskogar som skifta-
des ut i landet, så det gällde att hålla sig framme. 
Avgörande var också att skogsanslaget var upp 
till tre gånger större i Särna-Idre än i Dalarna i 
övrigt. Här fick man i genomsnitt 32 tunnland 
skog per tunnland inägojord.

En afton i slutet av maj 1889 klev den rykt-
bare Fjäll-Östen Ersson Bergfäldt på Övre Hå-
gådalen in i Foskros. Han var på hemväg från 
ett affärsmöte i Idre, men nödgades av det hårda 
regnvädret söka nattlogi hos åborna utidala. I 
stugan slog han sig ned och drog upp en bunt 
våta hundralappar, som han bredde ut på tork 
med belåten min. Antagligen tänkte han på sin 
morfar som sextio år tidigare hade köpt hela Hå-
gådalsskiftet för etthundratjugo riksdaler. Hans 
leende kan möjligen ha överträffats av Korsnäs-
bolagets ombud, som i samma stund begrun-
dade Östens signatur. I ett drag hade han för fut-
tiga tretusenfyrahundratjuguåtta kronor skrivit 
bort inte bara Övre Hågådalens gårds hemjord 
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Än ligger kvarlämnade rotklumpar kvar och skvallrar om vattenbristen under flottningen. 
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och tolv tunnland utslåttermark, utan därtill tre 
hundra tunnland prima timmerskog.

Långtifrån alla skulle komma hem lika nöjda 
som Fjäll-Östen. För de hårdslipade skogsupp-
köparna var det hela en promenadseger och 
brännvinsflaskan var bara ett instrument bland 
många beprövade. När det gällde den avvittrade 

skogen låg kronan lågt och lät marknaden ha 
sin blodiga gång. Då storskiftet var över ägdes 
två tredjedelar av all skattlagd jord i Särna-Idre 
socken av fem skogskonsortier och en handels-
man i Röros. Genom karteller hölls priserna 
nere och bolagens vinster blev astronomiska. Att 
denna snedfördelning av det enskilda jordägan-

Fjällskogsbygden enligt Wilhelm Petterssons storskifteskarta 1889. Alla fjällgårdarnas inägor 
är markerade i rosa och det stora gradnätet med paralleller och kontrollinjer är utritat. Detta 
nät höggs ofattbart nog upp som rågångar över hela socknen.
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det skulle kunna bli ogynnsamt för sockenborna 
förnekades offentligt av storskiftets huvudingen-
jörer. De ansåg att fjällbönderna var lika själv-
ständiga som innan i och med att de hade fått 
femtio års fritt arrende. Allt var frid och fröjd 
under fjället.

När jobben kom och tog folk
För den fjällbonde som i ett slag fann sig vara 
arrendator på den gård han eller hans föräldrar 
byggt med sina egna händer tedde sig tillvaron 
till en början inte annorlunda än innan. Men 
snart kom en skogvaktare från bolaget förbi och 
inspekterade egendomen och tog med sig ny-
byggaren ut i skogen. Denne fick nu veta att han 
bara fick hugga sådan ved som bolaget stämplat 
och att han bara fick jaga och fiska i enlighet med 
bolagets bestämmelser. Det kunde innebära att 
fädernas gamla ”vonland” alltså jaktmarker och 
fiskevatten, inte längre stod till buds, utan istället 
arrenderades ut till ”storgubbar” nedifrån Göte-
borg eller Stockholm. Dessa kom nu och jagade 
älg och ripa och fiskade öring med nät. Istället 
för att köra bort dem fick nybyggaren finna sig 
i att hjälpa dessa översåtar, ro dem ut på sjön, 
ringa björnar åt dem och klövja deras bagage 
över fjället. Så även om ödebygdslivet till det 
yttre föreföll löpa på i gamla banor, hade själva 
grundvalarna i fjällhushållningen förryckts. Som 
en växande tidvattenvåg trängde den nya tiden 
in i skogen.

Naturaekonomin underminerades också ge-
nom att bolagen slog upp handelsbodar i ut-
byarna. De skulle försörja skogsarbetarna som 
rekryterades från olika håll, främst Värmland. 
Dessa bodde i kojor och skogsstationer som 
plötsligt började växa upp i fjällmarken. Över-
allt hördes nu yxhugg, hundskall och bösskott. 
Lukten av amerikanskt fläsk, kaffe och fotogen 
kom drivande genom de glesa moarna. Och 
snart stod fjällbonden med mössan i hand när 
inspektorerna kom farande och tackade för er-
bjudandet att få vinterjobb i skogen.

Situationen var inte så mycket lättare för det 
lilla fåtal som inte låtit sig avlockas sin skog. Vad 
båtade det att vara fri, när man såg grannen in-
stallera både köksspis och separator? Och inte 

kunde man få arbete i skogen heller om man 
inte föll till föga och ”skrev på”. Hade inte det 
ökade ståhejet i skogarna så drastiskt fått viltet 
och fisket att minska, så hade kanske fler haft råd 
att stå emot. Men i slutändan blev nästan alla ny-
byggarnas ättlingar arrendefolk under bolagen 
eller kronan. Och även de som ännu satt på egen 
grund blev beroende av kronojägarnas välvilja, 
antingen det gällde veduttag, älgtilldelning eller 
rätten att bärga mossa på hedarna. Fjällets su-
sande frihet var redan en saga. Gamla fjällskogs-
bor talar ännu om denna tid som den då ”jobben 
kom och tog folk”.

I timmerskog
Huskarlarna låg nu ofta ute ett par månader före 
jul och högg och därefter ytterligare tre månader 
efter nyår. Det blev långa skift i kojorna, då man 
knappt var ur kläderna. Den ensidiga kosten och 
det tunga arbetet med drivningarna tog hårt på 
både karlar och hästar och även på kvinnorna 
därhemma, som skulle sköta gården själva un-
der långa vinterveckor. Den fattige bondens 
dröm om en självägande fjällgård hade raskt för-
bytts till ett liv som skogsproletär och istället för  
bibeln läste nybyggarens barn Kropotkin och 
sjöng visor av Joe Hill.

Under självhushållets dagar hade allt timmer 
huggits med yxa. Stocksågarna slog igenom på 
1870-talet och bolagen fick ibland tvinga hug-
garna, som helst jobbade ensamma med yxan, 
att använda de breda tvåmanssågarna. När se-
dan timmersvansen slog igenom på tiotalet höll 
man lika envist fast vid stocksågarna, ända tills 
”sågkamraten” kom mot slutet av tjugotalet och 
fällningen åter blev ett enmansackord.

Även om drivningarna med våra mått mätt 
var rätt skonsamma dimensionsavverkningar, 
där endast de grövsta träden höggs, så innebar 
de en omstöpning av hela fjällmarken. Flottleder 
skulle rensas i alla större vattendrag, dammar 
skulle byggas, kojor och vinterstall skulle upp-
föras och vägar skulle dras fram. Långa basvägar 
skulle anläggas och underhållas hela vintern. Ib-
land var vägen från drivningen ned till avlägget 
så lång att man bara hann med en vända per dag. 
Fjällens steniga småälvar var inga optimala flott-
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Klutsjön fick telefon redan om-
kring 1910. Linjen löpte genom 
urskogen vid Remmet.
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leder heller. De grovstockar som än idag ligger 
strödda efter Hågåån och Småsjöån vittnar om 
att vattnet ofta inte räckte till hur man än dämde 
och slet.

När väg drogs upp till Hällsjön på tjugota-
let tog drivningarna fart även i övre delarna av 
Storåns dal. Mer omfattande blev drivningarna 
uppe i själva Fjällskogsbygden först när Öde-
bygdsvägen drogs fram mellan Sörvattnet och 
Foskros 1930. Då öppnades det milsvida skogs-
landet kring Vältet, Grundagen och Klutsjövå-
len. Vid Grundåbygget anlade Korsnäsbolaget 
en skogsstation, dit mycket av verksamheten 
dirigerades. Hit kördes timmer ända från Fjät-
dalen, här fanns tidvis ett portabelt sågverk och 
här kolades spillvirket.

Före kriget stod fjällskogen grå av ”torrskator”. 
Men när kriget kom blev det stor efterfrågan på 
både milkol och ”slip”, alltså virke till järnvägs-
slipers. Då kompletterades skogsfångsten med 
fjällskogens alla silvergrå torrtallar och de korta 
grovfurorna i de översta fjällkanterna blev åtrå-
värt byte.

Framemot femtiotalet upphörde dimensions-
huggningarna och eftersom hela Fjällskogs- 
bygden låg ovanför Domänverkets skogsod-
lingsgräns företogs inga fler avverkningar uppe 
på högplatåerna. Barackerna fraktades bort och 
det blev åter tyst i fjällskogen.

Fjällskogsbygd – ödebygd
Redan 1865 hade överjägare Collén räknat ut 
att det i Särna gamla socken fanns över 400 000 
grova timmerträd. Hur många som nu återstår 
är svårt att säga, men några dussin är det nog. 
Merparten av jätteträden är för evigt borta, de 
som höll metern i diameter och ännu mer, ib-
land mycket mer. Vi hör berättelserna om en-
stockslassen, men kan inte riktigt tänka oss 
hur skogarna såg ut där dessa giganter susade. 
Ett sådant träd per hektar räknar man med att 
det fanns i gammelskogen i genomsnitt. Fläck-
vis måste dock rimligen hela bestånd av dem ha 
stått. Vi kan bara gissa. Till och med en hårdför 
timmeruppköpare som Gustaf Schröder sörjde 
urskogarnas försvinnande, väl medveten om att 
vi aldrig skulle få se något liknande igen.

För de flesta fjällskogsbönder innebar den nya 
tiden att man levde ungefär som förut, men istäl-
let för jakt ägnades vintertiden åt skogsarbete. Så 
hade man nog kunnat fortsätta leva, om inte den 
nya tidens lockelser oförtröttligt hade frestat på 
de yngre generationernas sinnen. Den avgöran-
de faktorn var dock varken ”bolagiseringen” av 
skogarna eller bristen på pengar, utan den ovan 
nämnda Ödebygdsvägen. Vägen mellan Foskros 
och Sörvattnet byggdes som AK-arbete av folk 
från bygden. Den var en av många ”ödebygdsvä-
gar”, ett begrepp som innehöll en social dimen-
sion. Sådana vägar skulle dras genom väglösa 
skogsbygder och därmed främja befolkningens 
möjligheter att hålla kontakt med omvärlden 
och varandra. Som i många andra fall fick Öde-
bygdsvägen rakt motsatt effekt.

Så länge man levde i väglöst land vilade varje 
gård som ett nav i sitt eget universum. Från den 
egna tröskelstenen löpte stigarna ut till uthus, 
källor, tjärdalar och torvtag och vidare till slåt-
terland, betestrakter och fäbodar. Resten av värl-
den låg långt bort, men avstånden i sig utgjorde 
inga problem så länge man själv bodde i cen-
trum. Med vägen lurades fjällfolket att plötsligt 
börja relatera till punkter bortom horisonten. 
Till storsamhället, staden, den gränslösa omvärl-
den. Och i ett slag förvandlades oåterkalleligt 
detta nät av små universa till en bortglömd ut-
bygd någonstans i samhällets periferi. När man 
med ens såg sig med andras ögon upptäckte man 
att man knappt fanns. Samhällets alla bekväm-
ligheter lockade och drog och en efter en läm-
nade nybyggarnas ättlingar fjället. Och eftersom 
nu vägen låg där så följde man den bort och kom 
aldrig tillbaka. Någon av de första vintrarna på 
femtiotalet var det mörkt i alla gårdarna.

Ödebygden var ett faktum. Efter tre-fyra gene-
rationers liv i de väglösa fjällmarkerna gav man 
upp. När det inte ens gick att odla potatis, blev 
oddsen för dåliga. Och när det gamla underlaget 
i form av jaktvilt och fiske tröt, vad skulle man 
leva av? Ur en ekologisk synvinkel kan man kon-
statera att loppet sannolikt var kört redan före 
1850. Med den mycket låga produktion som rå-
der i dessa magra höghöjdsområden, så kanske 
Fjällskogsbygden-Ödebygden hade klarat att 
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långsiktigt försörja två eller tre familjer, men inte 
mer. Det innebär att redan då Klutsjön, Grunda-
gen och Fjätvallen befolkades, var gränsen nådd 
och utarmningen igång. Och när senare sko-
garna fylldes av säsongsarbetare som ville dryga 
ut ”maskinfläsket” med färskt kött och fisk, så 
brast även de mest högproducerande nätverken. 
Till detta bidrog givetvis även utraderandet av 
de gamla, stora och döda träden. I dessa fanns 
mycket av den biologiska hushållningsgrunden i 
fjällskogens ekosystem.

Idag
Idag är Ödebygden inrymd i naturreservaten 
Långfjället och Städjan-Nipfjället. När dessa re-
servat avsattes på 1970-talet var det främst för 
den ostörda naturens skull som man ville bevara 
Juttulslätten med omland. Att här fanns läm-
ningar efter fodertäkt och rester av fäbodar kän-
de man till. Men att området i sin helhet hade 
sett tre-fyra generationer födas och växa upp på 
tolv gårdar utströdda i dessa milsvida ödemar-
ker, det var igenting som renderade en enda rad 
i reservatsbeskrivningarna. Även om det hade 
varit känt så betraktades vid den här tiden spår 
av mänsklig närvaro närmast som ett minus, 
som ett oönskat brus som förhoppningsvis snart 
skulle tona bort och försvinna. Idag är synen på 
naturen en annan. Vi har förstått att natur- och 
kulturvärden är intimt sammankopplade och att 
total frånvaro av kulturspår inte är ett använd-

bart eller ens önskvärt kvalitetskriterium inom 
naturvården.

Därmed står man inför ett nytt dilemma. Hur 
ska alla lämningar efter nybyggarepoken hante-
ras? Spåren efter slåtterdammar och vinterhäss-
jor, kavelbroar och fiskekojor, fångstgiller och 
torvlador? Finns det någon poäng med att för-
söka bevara detta sakta förtonande brus innan 
det uppgår i fjällmarkens sånger för gott? Eller 
räcker det med att ha dokumenterat det i ord 
och bild?

Det viktigaste är utan tvivel att vi kan besöka 
Ödebygden och konstatera att nya generatio-
ner av torrskator och grovfuror står på tillväxt 
i fjällskogen. Och även om vi aldrig kommer få 
se Gustav Schröders jättefuror, så kan vi ändå 
ströva genom milsvida fjällskogar som aldrig har 
sargats av markberedning eller trakthyggesbruk. 
Här seglar kungsörnarna över vålarna, här gör 
lavskrikan dig sällskap vid kaffeelden och här 
strövar björnen genom gammelskogarna. Det är 
ett gränsland, som sätter gränser för oss männis-
kor. Som bosättare och kolonisatör kanske du är 
dömd till fattigdom, men som gäst ska du finna 
dig välkommen och rikligen undfägnad.  ❑

Ljung, T. 2004: Ödebygdsminnen: Berättelsen 
om människorna Nord i marken. Länsstyrelsen 
i Dalarnas län.

EKON FRÅN EN ÖDEBYGD




