
78 79

Gunnar Stenström, född 1942, är Med.dr, läkare och  
docent vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.  
Han har också genomgått konstnärlig utbildning och haft  
flera egna utställningar i Göteborg under 2000-talet. 
Här berättar han om hur han i ungdomen var starkt intresserad 
av att istället söka sig en bana i skogen – som dock stannade  
vid en sommarmånad som flottare i Norrbotten/Västerbotten.
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Foto: Gunnar Stenström

En augustimorgon 2017 meddelar nyheterna  
att sex älvar i Norrland får ett EU-bidrag på 124 
miljoner kronor för restaurering av gamla flottleder. 
Projektet ska pågå till år 2021 och förbättra  
levnadsbetingelserna för utter, lax och öring. 
Nyheterna sporrar mig att slutföra nedtecknandet 
av mina minnen från timmerflottningen på Åby  
älv för mer än 50 år sedan. 

Flottarminnen från 
Åbyälven år 1963 
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ILL MIN STUDENTEXAMEN 1962 fick jag av en god vän till pappa det 
gedigna bokverket Skogen och skogsbruket. Det inspirerade mig och 

födde allvarliga funderingar på att avvika från min tänkta yrkesbana som 
läkare och istället ansöka om en plats vid Skogshögskolan i Stockholm. 

Jag skickade därför in ansökningar både till Skogis och till läkarut-
bildningen. Men de som sökte till jägmästarutbildningen det här året 
hade samlat obligatoriska skogspraktikpoäng som med råge överglänste 
oss som sökte på bara studentbetyget. Ett sådant upplägg fanns inte på 
läkarlinjen i hemstaden Göteborg. Jag övergav därför mina jägmästar-
planer och följde ödets, och mitt eget beslut, att utbilda mig till läkare. 

I MAJ 1963 VAR TENTAMINA I ANATOMI OCH HISTOLOGI FÄRDIGA. En dryg 
månad senare skulle jag inställa mig som värnpliktig läkaraspirant i 
flottan. Till dess var min almanacka tom. Jag kom att tänka på min 
kamrat Staffan Ålund, som jag seglat tillsammans med på segelfartyget 
Flying Clipper fem år tidigare. Han hade berättat att hans far var chef för 
flottningen i Skellefteå. Mitt intresse för skogen vaknade till liv igen och 
jag skrev en förfrågan till Helge Ålund om det fanns jobb som flottare. 
Inga problem! Jag kunde börja direkt och följa rumpan i Åbyälven från 
och med den 6 juni. Rumpan kallades de sista stockarna som flottades 
för året. Flottarnas uppgift var att följa den och vartefter rensa älven från 
stockar som fastnat i strandkanten eller som bröt i forsarna. 

Det var med stor inlevelse som jag trädde in i arbetet som timmer-
flottare. Arbetets speciella aire och utövarnas mod, djärvhet och smidig-

T
Alla teckningar  
är hämtade från  
det antecknings- 
häfte författaren 
hade med sig  
under flottnings-
veckorna 1969.
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het lockade. Jag hade ju klarat av master och rår  
på Flying Clipper några år tidigare och oroade  
mig inte inför uppgifterna. Verktygen var  
flottningshake, kniv, stövlar och ett gott  
humör! Vad gjorde det då att rumpan så  
småningom inte visade sig vara särskilt tuff  
det här året. 

FLOTTNING VAR VID DEN TIDEN ALLTJÄMT DET  
dominerande sättet att förflytta stora mängder  
timmer i framförallt Sveriges norra delar.  
Det hade visserligen börjat dyka upp  
lastbilar, men allmänt trodde man  
inte att de helt skulle kunna slå ut  
flottningen. Möjligen skulle älvarna  
och lastbilarna i framtiden kanske  
komma att dela på transportkakan. 

Som flottare fick jag möta vad jag  
kallar verklighetens folk. Mina arbets- 
kamrater var åtta självständiga norr- 
bottningar från byarna nära Arvidsjaur,  
bland dem Sixten, Alf, Henrik, Einar,  
Ivar och Bertil. Alla erfarna flottare.  
Av någon anledning har jag kvar våra personkort  
och lönebesked för juni månad 1963. Till min förvåning  
ser jag att jag hade samma ingångslön som de här ”riktiga” flottarna,  
61 kronor per dag. 

Vi bar enkla kläder: Ett regnplagg och hatt eller skärmmössa som 
skydd mot solen, insekterna och regnet. Stövlarna var vanliga gummi-
stövlar, några hade vadarstövlar. 

En dag när jag attackerade en timmerstock som satt fast i strand- 
kanten med båtshaken lossnade piken. Jag tappade balansen, föll rak-
lång i det decimeterhöga vattnet, och blev givetvis genomblöt med  
båda stövlarna vattenfyllda. 

Arbetet pågick dygnet runt tillsammans med ett annat, lika stort 
arbetslag. De två första veckorna arbetade mitt lag mellan klockan 06 

Välkommen till en  
grönare bank
Vi hjälper dig med investeringar, generationsskiften och  
andra frågor som är viktiga för dig, din familj och ditt företag.

seb.se/skogochlantbruk
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och18, följt av två veckor med nattskift mellan klockan18 och 06. Lag-
kamraterna hämtade mig vid stugan i Lindås i en framhjulsdriven två-
takts Saab 96, en bil med sköna köregenskaper på grusade skogsbilvägar. 

DET HÄR ÅRET HADE VÅREN VARIT TORR. Åbyälven är en skogsälv som får 
sitt vatten från nederbörden i skogslandet. Den påverkas alltså inte av 
snösmältningen i fjällen vilket gör att vårfloden blir kortvarig. Det här 
året var vattenståndet i Åbyälven lågt och vattenföringen dålig. Allt tim-
mer skulle inte kunna nå fram till sorteringsbommarna. Jag minns hur 
bekymrad Helge Ålund var när han i sin stora tjänstebil, en Chevrolet, 
inspekterade timrets slöa flyt i Åby älv. Han svor så att det osade!  

En av mina flottarkamrater, Ivar, var en rörlig, mörkhyad man med 
en ovanlig huvudbonad: en mycket sliten persianpälsmössa som skydd 
mot fartvind, knott och mygg. Han skötte motorbåten m/s Paddan, 
som var ett kraftigt plåtkar med tändkulemotor som startades med 
uppvärmning av en blåslampa. Det var skönt att höra det karaktäristiska 
ljudet från motorn. Med hjälp av den båten drogs timmer samman som 
hamnat i edornas bakvatten. 

Spelekan kunde fylla samma funktion, fastkedjad vid ett strandträd 
och med en stark roddare vid årorna. 

En annan arbetskamrat var Långe Sixten. Han var mager, ettrig och 
intensiv. Långe Sixten var expert på kaffe och vilka de bästa kaffesorter-
na var. Kaffe var för övrigt alltid föremål för ett livligt meningsutbyte. 
Liksom riksdagsmän. De flesta hade tydliga uppfattningar om deras 
kvalifikationer och framförallt synpunkter på vad de uträttade – och 
inte uträttade. Men jag uppfattade inte dessa personligheter  
som vare sig radikala socialister eller kommunister

Även om Åbyälven var 
”snäll” den här våren 
kunde det dock här och 
var uppstå brötar som 
måste lösas upp.  
Foto: Gunnar Stenström.
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NÄR VI EN DAG NÅDDE ETT STORT SEL OCH DET BLÅSTE motvind var vi  
tvungna att ligga bi och invänta rätta vindar. Sixtens bror höll  
i mörtfisket för att få bete till gäddsaxarna. Vi fick några fina  
smågäddor som Einar fjällade och tog ur inkråmet på.  
Han lade ett snitt längs ryggen och fyllde det med salt  
och kryddor. Tillsammans med potatis slogs  
gäddan sedan in i ett foliepaket som bakades  
på glödbädd. Mycket smakligt! 

Mina egna gäddor, tagna med Atomdraget, rökte  
jag på ett lite annorlunda sätt. Det fanns gott om  
enris som jag eldade med i köksspisen. Gäddorna  
hängde jag i skorstensmynningen på taket där de  
blev perfekt rökta och ett välkommet tillskott till  
matsäcken. Annars fick jag nöja mig med amerikafläsket  
plus limpa, smör och ost som inköptes från den ambulerande  
livsmedelsbilen. 

Och så var det den stillsamme Alf som berättade en historia om en 
prilla snus som kunde försätta berg. Han hade en gång efter en timmes 
slädfärd kommit fram till avverkningstrakten där han skulle hämta virke 
för att köra till avlägget. Sedan han kommit fram kände han att det var 
något som saknades. Han grunnade över detta – och kom snart fram till 
att han ju inte hade snusdosan med sig. Avståndet till hemmet fick ho-
nom att tveka. ”En får väl jobba på tills det är klart”, tänkte han. Men 
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han kunde inte stå emot abstinensen utan avbröt arbetet, for tillbaka 
med häst och släde, hämtade snuset och återvände för att jobba igen. 
Således två timmars förlust av arbetsinkomst och en extra giva kraftfo-
der till hästen. Dyra snuskorn! 

DEN SISTA ARBETSDAGEN BESÖKTE FÖRMANNEN OSS FÖR kontroll av läget. 
Han skulle också borra hål för kedjelänkar i nya stockämnen. Jag fick 
assistera honom genom att agera mothåll när han med motordrivet borr 
gjorde hålen i stockändarna. När han drog upp borrstålet slant han, mo-
torn var i full gång, borrspetsen fick tag i mitt högra byxben och rullade 
upp jeansen utefter underbenets utsida upp till knäleden innan han fick 
stopp på maskinen. Förmannen svor: Gud sig förbanne! Gud sig förbanne! 
(Inte Gud sig förbarme). Det blev flera sår på vänsterbenet, som syddes 
med 13 stygn av provinsialläkaren i Långträsk. Jag fick sova över hos 
doktorns familj och nästa dag reste jag hem med knät i bandage. Men 
svordomen har jag aldrig hört senare.

Många år senare, i september 2017, intervjuade jag Eli Johansson 
(född 1937) från byn Lauker. Han var 15 år då han 1952 för första 
gången fick hjälpa till med flottningen på Åbyälven. Man skulle vara 
16 år för det riktiga flottarjobbet. Hans uppgift var som gnistrare. Det 
innebar ett stort och viktigt ansvar, nämligen att följa flottningen i 
båten med ryggsäckar, kaffe, tobak, snus och olika enkla maträtter med 
amerikafläsket som viktig energigivare i det tunga arbetet. Det var också 
gnistraren som skulle tända kaffebrasan till lunchpausen. 

Eli berättade också om när dammen i Lindås höll på att spränga sina 
vallar i en kraftig vårflod någon gång på 1950-talet. Det fanns bara ett 
fåtal lastbilar tillgängliga för att köra grus och förstärka dammen. Men 
genom att buda ihop ett stort antal närboende lyckades man kärra ut så 
mycket grus att hotet om att älven skulle spränga vallarna avvärjdes. 

Lugnvatten och  
lugn stämning  vid  
lunchbrasan. Foto:  
Gunnar Stenström.
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NÄR JAG LÄST EN DEL AV DEN GANSKA OMFATTANDE litteraturen om flott-
ning, plus mina egna mycket ringa erfarenheter för mer än 50 år sedan, 
bekräftas min bedömning att detta transportsätt har varit en enorm 
resurs som under flera sekler gett ett stort ekonomiskt överskott. Och 
detta fastän stora insatser krävdes för att hålla igång verksamheten år 
efter år även under svåra vädermässiga omständigheter. Nu går vatten-
dragen delvis in i en ny era när man efter 50 år försöker restaurera en 
liten del av de gamla flottlederna. Om restaureringen faller väl ut bör 
fler avsnitt i andra älvar få del av åtgärderna. 

 

Stugan i Lindås  
och den tvåtakts  
Saab 96 som jag  
brukade hämtas  
med av mina mer  
erfarna lagkamrater.
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