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Rune Dehlén var under åren 1990–2008 
förvaltare för Orsa besparingsskog.  
Här berättar han den spännande historien 
om hur det gick till när besparingsskogen 
blev till och den lilla bondbyn Orsa gick  
från fattigdom till rikedom. 
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Skogen gjorde Orsa  
förmögnast i landet 
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För det nyrika Orsa 
tog det bara några år 
att hämta sig från den 
förödande branden 
1901.
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nder 1800-talet pågick storskiftet för 
fullt i Dalarna. År 1859 nådde det 
också Orsa. Det var en tid då skogen 

i den här delen av Sverige ännu saknade 
ekonomiskt värde. Utanför byarnas närområ-
den betraktades de som ett slags ingen mans 
land där det var fritt för bönderna att hämta 
husbehovsvirke och brännved. Deras påverkan 
på skogarna, liksom också finnarnas svedjande, 
var försumbara. Det var ett närmast oändligt 
hav av orörd skog som omgav Orsa och som 
sträckte sig ända upp till gränstrakterna mot 
Hälsingland och Härjedalen. 

Skogar där det saknades bebyggelse och 
människor tillhörde den svenska kronan. Det 
var Gustaf Vasa som i ett ofta citerat dekret år 
1542 påbjudit detta: ”Sådana ägor som obyggda 
ligga, hörer Gud, oss och Sveriges krona till och 
ingen annan”. 

Det var nu inte för att staten skulle tjäna 
pengar på de här skogarna som dekretet kom, 
utan för att kronan med större kraft skulle 
kunna stimulera landet att utvecklas. Året 
därpå uppmanade kungen den ”menige allmo-
gen i Dalarne att beflita sig sig om den onyttiga 
skogens undanröjande genom bruk av svedjor, 
med vilka följde mycket gott”. 

HANS UPPMANING SÄGER ALLT om synen på 
skogen vid denna tid; att den i princip saknade 
värde för landet. Detta var en syn, som med 
undantag för gruv- och järnbruksbygderna, 
gällde ända fram till dess den industriella 

revolutionens sug efter byggnadsmaterial med 
full kraft nådde Sverige under andra halvan 
av 1800-talet. Via nyanlagda flottleder och 
järnvägar fick då skogar belägna också långt in 
i landet ett värde. 

Orsa var vid mitten av 1800-talet en myck-
et fattig kommun, en av de fattigaste i landet. 
Under missväxtåren 1866-67 var det till och 
med så illa att människor dog av svält. Med 
detta i medvetande uppmuntrade staten initia-
tiv som kunde öka befolkningens förmåga att 
försörja sig. Storskiftet var således i grunden en 
jordbruksreform som främst syftade till höja 
avkastningen från jorden. 

Redan tidigt i skiftesförrättningen var man 
inne på att skapa en allmänning av en del av 
den utskiftade skogsmarken. Dess avkastning 
skulle avsättas i en gemensam fond som skulle 
komma ägarna, det vill säga, bönderna i Orsa 
gemensamt till del. Så hade man gjort vid de 
avslutade skiftena i Lima och Transtrand. Ett 
skäl till denna inriktning var att i andra delar 
av landet, där storskiftet gått fram, hade all 
skogsmark tilldelats bönderna – som sedan 
ofta sålde sina så lyckeligen förvärvade marker 
vidare till de nya skogsbolagen. Bönder som 
i generationer levt i självhushåll hade ju svårt 
att bedöma vad skogsmark som dittills bara ut-
nyttjats för husbehov och kretatursbete kunde 
vara värd i pengar. De blev ofta ett lätt rov för 
markhungriga bolagsrepresentanter som kom 
över skogarna till vrakpris. 

U

Historien om Orsa besparingsskog är intressant. Efter en komp- 
licerad skiftesprocess blev skogarna i norra Dalarna en gigantisk  
avverkningstrakt som under tjugo år sysselsatte ända upp till 8 000  
skogshuggare. Lilla Orsa förvandlades från en av Sveriges fattigaste  
socknar till den särklassigt mest förmögna. Inte förrän 1933 började  
man åter ta upp kommunalskatt.

Skogen gjorde Orsa förmögnast i landet 
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När skiftesprocessen inleddes 1859 var skogarna så gott som helt orörda och i ordets  
verkliga bemärkelse att betrakta som urskogar. Foto: Orsa kommun.
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Stämpling av skog som torkat efter barkborreangrepp. Sedan dimensionsavverkningarna  
avslutats år 1905 var man helt inriktad på att ta vara på skadade och söndertrasade bestånd.  
Bilden togs 1911. Orsa kommun.
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Det var för att undvika ett upprepande  
i Orsa som man nu föreslog följande: Av den 
utskiftade skogsareal som tillföll bönderna 
skulle en tredjedel avsättas som en gemensamt 
ägd allmänning. Resterande del skulle staten 
behålla som en kronopark. 

ALLMÄNNINGEN KALLADES I ORSA, liksom an-
norstädes i Dalarna, besparingsskog. Den skulle 
vara en gemensam besparing för de mark 
ägande bönderna i Orsa enligt sinnrikt uträk-
nade andelstal. Avkastningen ska främst gå  
till sådant som kommer jord- och skogsbruket 
till nytta, men också för hela bygden. Staten 
hade inget ägande i besparingsskogen, men satte 
upp strikta regler för förvaltningen. De uttryck-
er till exempel att det är omöjligt för delägarna 
att sälja eller ens inteckna i besparingsskogen. 

STORSKIFTET I ORSA INLEDDES ÅR 1859 med det 
omfattande ”inrutningsarbetet”. Man började 
med att markera den stomlinje som skulle 

ligga till grund för den nya indelningen.
Med början i Mora höggs en nio mil lång, 

spikrak linje, i skogen ända upp till gränsen 
mot Härjedalen. Vartenda träd och buske 
inom en tio meter bred gata höggs bort. 
Vinkelrätt mot denna högg man på motsva-
rande sätt upp parallella gator. För att hålla på 
längden använde man tolvmeter långa kedjor. 

På så sätt skapade man ett rutnät i skogen 
av inte mindre än 139 mils längd. Efter fyra 
års arbete var hela den dåvarande socknen 
inrutad. Då hade cirka en halv procent av 
den totala skogsarealen, eller omkring 1 000 
hektar, på detta sätt fallit för yxan. Och att det 
verkligen var ”för yxan” är det ingen tvekan 
om. Vid den här tiden fanns inga andra 
verktyg för trädfällning än just yxor. Det var 
många arbetslag som utförde detta stora arbete 
i merendels helt obanad terräng. Så gott som 
alla de trakter där gatorna i skogen höggs upp 
låg mer än en mil – ofta många mil – från 
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bebyggelse. Vägar saknades så gott som helt. 
Arbetslagen måste ofta klara sig i veckor med 
de förnödenheter de kunde bära med sig. 

STYRESMANNEN FÖR STORSKIFTET, Vilhelm 
Virgin, varnade för att pressa manskapet för 
hårt och föreslog sockenstämman att de måtte 
få höjd dagpenning. Detta avslogs dock. För 
hans egen del höll staten med ett tält och en 
renhud. Men det framgår av andra skiftesför-
rättare att man föredrog stockvedsbrasa och 
granris framför det statliga tältet. 

Också Virgin själv gjorde en framställ-
ning om bättre löne- och pensionsvillkor med 
följande motivering: ”Få om ens någon tjänst 
tager så i anspråk hälsa och krafter som stor-
skifteslantmätarens. Han måste ofta under sina 
arbeten, blottställd för väderlekens alla omväx-
lingar och under försakelser av allehanda slag, 
i saknad av bostäder å de vidsträckta skogarna 
tillbringa flera veckor under bar himmel och 
lyckligaste fall i en usel fäbodstuga eller kolkoja 
söka sin tillflykt.”

Men även om storskiftet var en mycket 
viktig angelägenhet i socknen som gav behöv-
liga inkomster så avstannade allt arbete under 
tre sommarveckor. På Joeldagen den 13 juli, 
lämnade den arbetsföra befolkningen Orsa för 
att dessa veckor ägna sig åt myrslåtter.

SEDAN GRUNDEN FÖR STORSKIFTET sålunda var 
lagd vidtog arbetet med att fastställa besutten-

hetsmåttet i Orsa socken. Besuttenhet är ett mått 
på en fastighets storlek med förmåga att ge uppe-
hälle för en familj. I Orsas fall var det naturligt att 
utgå från antalet kreatur, eftersom boskapsskötsel 
var huvudnäringen för befolkningen. 

Den kreatursräkning som genomförts i 
Orsa och Hamra år 1872 gav besked om att  
då fanns 945 hästar, 3 633 kor, 1 115 ungnöt, 
7 289 får och 7 425 getter. Wilhelm Virgin  
räknade om detta till getter för att få en beräk-
ningsgrund för besuttenheten och kom fram 
till att det motsvarade 60 511 getter. Han kom 
också fram till att det fanns 1 315 besuttenhe-
ter i Orsa. Detta tal dividerade han sedan med 
antalet snesland i socknen. Detta är ett äldre 
ytmått som användes i Dalarna och som utgår 
från längdmåttet aln. Ett snesland motsvarar 
126,9 kvadratmeter. 

Utifrån sina beräkningar angav Vilhelm Vir-
gin i januari 1874 besuttenhetsmåttet för Orsa 
till 46 getter. En häst motsvarade 18 getter, en ko 
6 getter, ett ungnöt 3 getter och ett får 1,5 get.

Den areal som en familj sålunda skulle leva 
på var alltså cirka 0,6 hektar.  

STYRESMANNENS FÖRSLAG GODTOGS nu inte av 
Konungens Befallningshavare (K.B.) i Dalarna, 
det vill säga landshövdingen. Denne ansåg att 
besuttenhetsmåttet borde sänkas till 45 snes-
land. Frågan gick sedan vidare till Kammarkolle-
giet som föreslog en ytterligare sänkning till 42. 
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På den linjen gick också Kungl. Majt. I ett brev 
av den 16 juni 1875 meddelades att man beslutat 
i enighet med Kammarkollegiums förslag. 

Man kan så här efterhand tycka att det 
borde ha legat i sockenmännens intresse att 
en besuttenhet blivit så liten som möjligt och 
alltså antalet besuttenheter så stort som möj-
ligt. Tilldelningen av skog skulle ju ske efter 
antalet besuttenheter och med ett lägre mått 
skulle ju man ha tillförts större skogsareal. Det 
ser ut som om sockenmännen inte insett detta 
eller också räknade man med att all skog inom 
sockengränsen skulle fördelas på dem. I så fall 
saknade besuttenhetsmåttet betydelse. I vilket 
fall så accepterade man Kungl. Majt:s beslut 
om ett besuttenhetsmått på 42. 

Däremot var man inte nöjd med styres-
mannens förslag om att orsafolket skulle till-
delas 200 tunnland skog per besuttenhet. Till-
delningen av skog grundades på både geologi 
och klimat. Ju magrare mark och ju kärvare 
klimat, desto större skogsareal. Sockenmän-
nen anförde att andra socknar med liknande 
förutsättningar som Orsa fått sig större arealer 
tilldelade. K.B. tog intryck av deras argument 
och tillstyrkte att anslaget måtte ökas till 
250 tunnland. Men inte heller med det var 
sockenmännen nöjda och vid en stämma den 
30 maj 1868 utsågs en deputation på fem 
personer, med riksdagsmannen Bröms Olof 
Larsson i spetsen. Denne var från Leksand, 
men var också stor jordägare i Orsa och hade 
tidigare lett flera tidigare deputationer. De fem 
sockenmännen uppvaktade Kungl. Maj:t den 
5 juni 1878 och framförde sina krav. 

SEDAN KUNGL. MAJ:T INFORDRAT yttranden från 
olika myndigheter instämde man helt med 
K.B:s förslag, alltså att tilldelningen av skog 
måtte bli 250 tunnland per besuttenhet, varav 
en fjärdedel skulle avsättas som gemensamt 
ägd ”besparingsskog”. Namnet kommer av att 
den under statens överinseende skulle fungera 
som en besparing för framtiden och komma 
både bönder och bygden till del. 

Efter flera turer under det påföljande året 
kom så äntligen Kungl. Maj:ts beslut den 19 

september 1879. Det meddelades i ett brev 
som alltsedan dess kallas Kungabrevet och 
som betraktas som själva urkunden till Orsa 
besparingsskog. Där fastställdes tilldelningen 
250 tunnland per besuttenhet och höjdes 
samtidigt avsättningen som besparingsskog 
till en tredjedel – totalt nästan 56 000 hektar 
produktiv skogsmark.    

Därmed hade Orsas jordägande bönder fått 
sin besparingsskog, men först sedan skogsdel-
ningen blivit fastställd i mars 1884 kunde de 
disponera över den. Utan tvekan hade deras en-
trägenhet gett resultat. Orsa besparingsskog blev 
den i särklass största besparingsskogen i landet. 

REDAN I OKTOBER 1882 hade sockenmännen 
beslutat att vidta ”nödiga åtgärder för att få 
kännedom om skogens myckenhet och värde”. 
Man kom överens med jägmästaren Gyllen-
hammar i Bollnäs om att han skulle indela 
skogen i lämpliga block, försäljningsposter, 
och inom varje block räkna alla timmerträd 
som höll en diameter om 14 tum, alltså 35,5 
centimeter i brösthöjd, fem fot över mark. 
Inom de block där virket kunde drivas till 
Voxna älv skulle också 13 tums träd ingå. 
Detta därför att flottlederna där var bättre  
och det större antalet köpare gjorde det möj-
ligt att också avyttra klenare dimensioner.   

Gyllenhammar delade in skogen i 76 för-
säljningsposter och 1885 var arbetet slutfört. 
Han hade då bokfört 2 807 799 växande träd 
och 247 946 torrträd. Redan året därpå bjöds 
de block som hade anslutning med Voxnan ut 
till försäljning. Därefter skedde årliga försälj-
ningar i regi av K.B. ända fram till 1895 då de 
sista blocken såldes. 

Man fick bättre betalt för det virke som sål-
des på Hälsingesidan än på Dalsidan. Voxnans 
flottningssystem var i bättre skick och ner mot 
kusten fanns flera köpare som konkurrerade 
med varandra om timret. I Dalarna var utbu-
det av virke stort, bland annat från Särna och 
Älvdalens besparingsskogar, och köparna få. 

Jägmästare Gyllenhammar förde därför 
fram tanken på en järnväg på vilken man 
skulle kunna köra virke till Voxnan. 
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SOCKENMÄNNEN I ORSA INSÅG ATT om man skulle 
få godtagbara priser på Dalsidan måste flottle-
derna rensas med det snaraste. Arbetet inleddes 
också men fick begränsad effekt. Att Orsafolket 
ändå fick hyggligt betalt för sina utbjudna poster 
berodde huvudsakligen på Hälsingesågarnas 
betalningsvilja. Trots att bara elva av de 76 ut-
bjudna posterna hade naturlig kontakt med Vox-
nan och dess biflöden köptes ändå hela 46 block 
av Hälsingebolag. Det krävde att virket från 35 
av de inköpta posterna först måste transporteras 
till lands över vattendelaren för att kunna flottas 
åt ”rätt håll”, det vill säga österut. 

Dimensionsavverkning av det slag som 
utfördes under de tjugo år som avverknings-
rätterna sträckte sig över var ett lindrigt sagt 
dramatiskt ingrepp. De berörda skogarna var 
ju dittills praktiskt taget helt orörda. I genom-
snitt 45 procent av volymen togs ut i ett enda 
drev. Ingen som helst hänsyn till skogsvård 
togs. Alla träd som höll den angivna minimidi-
mensionen på 13 tum avverkades, hur växtligt 
det än var och hur värdefullt det än skulle vara 
som fröträd. 

Jägmästare Petterson fördömde förfarandet 
i en skrivelse till K.B. där han konstaterar: 

Under 20 år kring sekelskiftet 1900 var Orsa en svensk motsvarighet till Klondike. Vissa år sysselsattes 
uppemot 8 000 huggare och körkarlar med de gigantiska dimensionsavverkningarna. En stor del av 
virket drogs långa sträckor över till Hälsingesidan för att flottas. Bilder: Orsa kommun.
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Branden sommaren 1901 lämnade bara kyrkan och skorstensstockarna kvar. När bilden togs ryker det 
ännu från resterna av husen. Men bara ett par år senare stod där ett helt nytt Orsa. Jämför med den 
stora bilden på det inledande uppslaget. Bild: Orsa kommun.
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”Genom en strängt tillämpad dimensionsav-
verkning har en riklig skörd nu tagits å Orsa 
besparingsskog av ett vackert och dyrbart 
skogsbestånd. Genom denna stränga, ja varför 
inte säga hänsynslösa dimensionsavverkning 
ha på många ställen bestånden i betänklig grad 
rubbats, varigenom ofta obotlig skada ådragits 
förr slutna bestånd.”  

1890-TALET BLEV EN DRAMATISK OCH mycket livlig 
tid i den tidigare så lugna Orsabygden, ja i hela 
det stora område som omfattades av storskiftet 
och bildandet av Orsa besparingsskog. De som 
skulle utföra arbetet rekryterades inte bara 
från Dalarna och Hälsingland. Dit kom också 

värmlänningar och folk från hela landet. Orsa 
förvandlades till något av en svensk motsvarig-
het Klondike. Vintern 1890/91 arbetade 5 000 
skogsarbetare och 1 300 hästar med drivnings-
arbetet i Orsa besparingskog. Påföljande vinter 
hade arbetsstyrkan stigit till bortåt 8 000 man 
och 2 000 hästar. 

Det året avverkades hela tio block som 
alla hade köpts av Hälsingebolag. Virket från 
dessa avverkningar fick köras långa sträckor 
i motlut för att nå avläggen vid Voxnan och 
dess biflöden. För att klara motluten isade 
man vägarna. Det gick så till att man placerade 
stora trälårar som man fyllde med vatten från 
någon kallkälla eller ofruset vattendrag. Via hål 
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rann vattnet i slädspåren som förvandlades till 
isbanor. I de värsta motluten kopplade man för 
dubbla hästar vilket gjorde att man kunde köra 
med fulla lass även där. För sådan här parkör-
ning hade man särskilda kuskar och hästar som 
bara ägnade sig åt uppförsluten. 

Järnvägen nådde Orsa 1892 och knöt det 
lilla samhället samman med resten av landet. 
Via den kom både folk och de förnödenhe-
ter som sedan transporterades ut till de olika 
drivningarna. Näringslivet blomstrade och nya 
verksamheter etablerades. Inkomsterna från 
försäljningen av de enorma timmerposterna 
kom inte bara de markägande bönderna till del 
utan gick också till socknen. 

Man byggde skola och ålderdomshem. 
Drog telefonlinjer, byggde vattenledningar – 
även i småbyar – och anlade avloppssystem. 
Som kronan på Orsas nyvunna ställning 
uppförde man också ett tingshus.  

MEN ÅR 1901 BLEV DET ETT HACK i den uppåtgå-
ende utvecklingen. På sommaren inträffade en 
förödande brand som sopade bort all bebyg-
gelse i den gamla kyrkbyn. Bara den av sten 
uppförda kyrkan klarade sig. Den brandspruta 
av senaste modell som de nyrika Orsaborna 

just köpt in, var så modern att den lånats ut till 
en utställning i Gävle. Med handpumpar käm-
pade man förgäves när elden spred sig i gyttret 
av bostadshus, fähus och logar. Förstärkning 
rekvirerades från Mora, men när tåget med 
spruta och brandmän kom fram var allt redan 
för sent och bebyggelsen tillspillogjord. 

Med den finansiella ställning som Orsa nu 
hade uppnått blev denna i övrigt så dramatiska 
händelse dock inte mer än just ett hack i fram-
åtskridandet. Inom några år hade det växt upp 
ett nytt Orsa – med få likheter med den tidi-
gare byn. Man byggde också ett nytt tingshus, 
men denna gången för säkerhets skull i sten. 

 I EN RESEHANDBOK UTGIVEN 1904 av Svenska 
Turistföreningen står att läsa: ”Genom en 
förtjänstfullt ordnad förvaltning av sin bespa-
ringsskog har det förr så fattiga Orsa på senare 
tid blivit Europas rikaste landskommun. Dess 
skogsmedelsfond uppgår nu till omkring tio 
miljoner kronor.”

Den ekonomiska ställningen var sedan 
så god att Orsaborna slapp kommunalskatt 
under flera årtionden. Inte förrän 1933 blev 
det nödvändigt att åter börja betala skatt till 
kommunen. 

VI STÖDER SKOGSHISTORISKA 
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