
ILDEN HAR MYCKET ATT BERÄTTA. Den är väldigt ljus, vilket 
tyder på att det är vår, kanske runt påsk. Gamla erfarna 

timmerkörare sa att det alltid var före till påsk oavsett när  
påsken infaller. 

Jerk Jon hade en vecka tidigare skickat hem huggarna. Nu 
gällde det att få ut timret till flottled innan det blev barmark. 
Dryga böter utgick för kvarlämnat timmer i skogen.

Av bilden framgår att Jerk Jon är en kraftkarl. Kolla de  
nakna nävarna, här kan man prata om valkiga nävar. Hatten  
var en vanlig huvudbonad i skogen när inte kylan fodrade  
annat på huvudet. Han har en skjorta som är gjord av säckväv. 
Hängslen av sadelgjord. Byxor av hemgjord vadmal. Vadmals-
stampar fanns det flera i varje socken på den tiden.

Hästen är en nordsvensk. Denna hästras har en speciell  
historia. Före storskiftet i mitten av 1800-talet användes hästar  
i huvudsak endast i jordbruket. Det fanns Jämthästar, Hälsinge- 
hästar, Värmlandshästar och Dalahästar. Bland annat. Men  
i skogsbruket ställdes helt andra krav på hästarna. 

UNDER ANDRA HÄLFTEN AV 1800-TALET avlades en skogshäst fram,  
kallad Nordsvensken, i bestämd form, vilket skulle markera att 
denna häst var kung i skogen. Nordsvensken var ganska liten, 
men seg och kraftfull, lugn och klok och hade en extra växel att 
lägga in när det behövdes. Detta gällde under förutsättning att 
häst och karl är kompisar och har ett nära samspel. Bilden visar 
att Jerk Jon och Svarten har detta samspel. Jerk Jon hänger upp 
tömmarna på bogträ och går före och rensar bort toppar och  
stor kvistar och ropar ” kom nu.” Då kommer hästen i sakta  
mak ända tills Jerk Jon ropar ”stanna”, då stannar hästen på plus 
minus någon decemeter. Detta är förutsättningen för att Jerk Jon 
ska kunna väga eller rulla en stock upp på drögen, lunnkälken.  
Det är omöjligt att dra en stock i snön.

Det fanns dock exempel på hästkarlar som inte skulle vara i 
skogen. Som skrek och piskade hästen i skaklarna när hästen inte 
gjorde som karln ville. Hästar har gott minne och kunde ibland 
hämnas när de kom in i stallet genom att trycka upp karlen mot 
stallsväggen. Det hände att hästkarlar blev ihjälklämda i stallet.

B

Det här är Solleröfotografen Karl Lärkas  
mest kända foto från svensk skogshistoria.  
Bilden är tagen på våren 1920, föreställande 
Jerk Jon (Erik Johan Larsson) med sin  
arbetskamrat, nordsvensken Svarten. 

Bilder och berättelser från livet  
i skogen för hundra år sedan
Jerk Jon och nordsvensken Svarten

Ola (Olof) Hermansson är före detta skogschef och råvaruansvarig  
för Siljansgruppens tre sågverk och bosatt i Mora. Med utgångspunkt 
från några av Karl Lärkas fotografier berättar han här om villkoren  
för de människor som utförde det hårda avverkningsarbetet i svenska 
vinterskogar för ett sekel sedan.

Ola Hermansson gjorde själv sina första lärospån i skogsbruket år 1957 
då förhållandena var klart förbättrade, men det ändå var en värld helt 
annorlunda jämfört med idag. Foto: Karl Lärka, Mora bygdearkiv. 
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ÅR 1879 FICK ORSABÖNDERNA EFTER många turer tillträde till sin omkring 70 000 hektar stora  
besparingsskog. Efter några års förberedelser började man sälja avverkningsrätter till bolagen.  
Det var dimensionsavverkning som gällde: Alla träd som var 13 tum i brösthöjd och grövre.  
Bolagen köpte stora volymer som nu skulle avverkas och köras till flottled under tre vinter- 
månader januari, februari och mars. 

Arbetsvilligt avverkningsfolk kom i tusental till lilla Orsa och ville vara med i det stora  
äventyret fem mil norr ut på skogen. Nu öppnades även nya inkomstmöjligheter för bonde- 
befolkningen runt Siljan och Orsasjön. Men det var bara de vassaste huggarna och körarna som  
vågade sig på äventyret, fem, tio mil norrut på skogen under smällkalla vintern och ett snötäcke 
som tidvis nådde över ”selstickan”, det vill säga det var meterdjupt. Naturligtvis var det betal- 
ningen som lockade och det var status att jobba på besparingen. Körare som var verksamma  
på hemskogen och sprättade lite runt byn kallades för låglandskörare. De hade lägre status.  
På besparingsskogen fanns varken stall eller bostäder. Det fick byggas när man kom på plats.

NU SKALL VI FÖLJA EN KARAVAN MED huggare och 
hästkörare från byarna öster om Siljan som i snö 
och kyla förflyttade sig sex mil norrut till Orsa 
besparingsskog. Kring jul och mellandagarna 
började man rusta sig. På timmerredet byggdes en 
stor trälåda för proviant för huggare och körare 
samt havre och hö för hästen och diverse verktyg 
för att bygga kojor och stall. Höet var pressat i en 
enkel höpress för att minska volymen. Provianten 
bestod i huvudsak av kornmjöl, amerikanskt fläsk, 
bröd, smör och kaffe. Köksredskap var kaffepanna, 
stekpanna, kastruller, träskålar och bestick.

Kläder för arbete ute i vinterkylan var förstås 
ett måste. Bräder till kojdörren och hyllor i kojan 
packades också ner i lådan. Mat och foder skulle 
räcka minst tre veckor.

OMKRING TRETTONDAGEN DROG MAN IVÄG. Man  
samlades på vissa förutbestämda platser för att  
sedan förflytta sig i kolonn. Bystugan i Färnäs var 
en sådan samlingsplats. På natten hade redan ett 
antal ekipage anlänt över Siljans is från Sollerön. 
Folk och hästar från Nusnäs och Garsås hade  
också kommit under natten. Hästarna var varma 
och svettiga under sina täcken och ångan låg som 
en dimma över ett trettiotal hästar med timmer- 
reden. Hästarna hetsade varandra och var ivriga  
att komma iväg. De kände sig starka i sina ny- 
broddade hästskor. 

I förväg hade man utsett en basvägsfogde  
som hade befälet över karavanen. Nu bar det iväg. 
Kolonnen gick först norr ut över Färnäsmyren mot 
Bergkarlås och Risa och sedan vidare på högsta 
Digerberget mot Oljonsbyn, Slättberg, Stackmora, 
Åberga, vidare ner mot Kallmora. Mot kvällningen 
efter cirka två mil nådde man Fredshammar.

Några bilder från den mödosamma  
åttamilafärden från Siljansbygden till stor- 
avverkningen norr om Orsa finns av naturliga 
skäl inte. Men den här Karl Lärka-bilden ger  
ett begrepp om hur det kunde ha sett ut. 
Foto: Karl Lärka, Mora bygdearkiv.

Storavverkningen som lockade  
Siljanfolket till besparingsskogen i Orsa 
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DAGEN HADE VARIT EN BEHAGLIG RESA med spårade basvägar hela sträckan. Här fanns en damm och 
enda stället man kunde ta sig över Oreälven. Här fanns också Fredshammars Bruk, med bland 
annat en liesmedja och en spiksmedja. Bruket hade nyligen gått i konkurs så här fanns tomma 
häststallar och möjligheter att övernatta inomhus för manskapet.

I tidig gryning nästa dag bar det iväg norr ut mot Ångens fäbodar. Det var kallt och manskapet 
som inte körde hästarna gick gärna till fots för att hålla värmen.

Nu var det i huvudsak ospårat och ”spårhästarna” fick verkligen slita ont. De byttes ut efter 
korta sträckor och fick haka på längst bak för att vila. Det var korta dagar och man stannade tidigt 
för att förbereda en natt under bar himmel.

Det var 20 grader kallt och en meter snö. Enda sättet att överleva en sådan natt är att göra en 
najda (nying). Man hugger ner en grov torrfura, kapar till två stockar, fem, sex meter långa. Man 
hugger ett ”drag”, ett spår, i båda stockarna och lägger den ena stocken ovanpå den andra med 
dragen mot varandra. I draget tänder man med späntad tjärved efter hela längden. På båda sidorna 
om de brinnande stockarna byggde man upp väggar av störar mellan träden och flätade granris 
mellan störarna. På backen på ena sidan om elden lades en tjock bädd med granris att ligga på.  
På andra sidan om elden fick hästarna vila. Hästarna som under dagen fått slita ont med spår- 

ningen var törstiga och man fick hela tiden smälta snö vid elden 
för att förse hästarna med vatten.

FÖRE GRYNINGEN OCH I NYINGENS SKEN tillredes frukost, kornmjöls-
gröt och kolbullar till manskapet. Hästarna får hö och havre.  
När de första ljusa strimmorna på himlen syntes i öster bär det 
iväg. Stelfrusna lemmar både på hästar och manskap tinades snart 
upp av att pulsa i den djupa snön. Nu var det helt ospårat. Spår-
hästarna slet ont och byttes ofta. Svettångorna låg som en dimma 
över karavanen.

Mot skymningen dag tre började man se bläckor på träden 
lysa vita. Nu var man äntligen framme vid avverkningen. Koj- 
platsen hade lokaliserats tidigare under hösten, så också vatten- 
tillgången. Nu gjordes ytterligare en nying som skulle brinna 
dygnet runt under hela byggtiden. Torrfuror fanns i överflöd  
och användes till byggmaterial och ved. 

Först skulle kojplatsen snöröjas. Huggarna fällde ett stort antal 
torrfuror som delades i en meters längder och kördes ihop på den 
blivande kojplatsen i en stor hög. Nu tändes den stora högen av 
torrfuror på. Det blev en jättestor brasa med eldslågor som var 
lika höga som omgivande skog. Så fick det brinna tills det blev 
barmark på ett område som rymde koja och stall. Med flåhackor 
samlade man ihop mossorna på barmarken att användas som drev 
mellan stockarna och tätning av taket. Nu hade man en torr och 
fin kojbacke där det var dags att bygga koja och stall.

Nu fälldes åter torrfuror som delades i längder mellan fem 
och tio meter och som timrades upp. Stallet skulle vara klart först. 
Man var väldigt rädd om hästarna. Sjuka hästar ger inga pengar. 
Stallet byggdes upp i ena gaveln på kojan med öppning emellan. 
Detta för att hålla värmen. Efter uppemot en veckas byggnation 
och vedanskaffning var bostad för manskap och hästar klara.

Kojans väggar var timrade av torrfuror och taket av liggande 
grankluvor tätade med mossa. Inga fönster fanns i kojan. Det 
enda ljus som lyste upp kojan var elden från eldpallen. Golvet  
var täckt med tjocka lager av granris. Även sovbritsarna var  
täckta med granris.

Kraft

It’s in our nature!

Flexibilitet Styrka Uthållighet

Sådana här timmerkojor var regel vid 1800-talets  
och det tidiga 1900-talets avverkningar. Sedan man  
kommit fram till avverkningstrakten handlade det om att  
så snart som möjligt fälla torrfuror och resa en koja. Lägg  
märke till hur man tätat de värsta springorna mellan stockarna  
med mossa. Sannolikt var det söndag när Karl Lärka hälsade på.  
Då ägnade man sig åt att vårda och vässa sina verktyg – yxa,  
stocksåg, timmersvans och barkspade.
Foto: Karl Lärka, Mora bygdearkiv.
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Den här bilden är tagen på Solleröskogen av Karl 
Lärka sannolikt på 1910-talet och föreställer interiör-
en i en ”engångskoja” av samma typ som uppfördes 
sedan huggare, körare och hästar efter flera dagars 
snöpulsande kommit fram till avverkningen på Orsas 
besparingsskog. Bilden har mycket att berätta. 
Längst upp till vänster hänger en mängd strumpor 

och vantar på tork över eldpallen. En av mannarna 
är kaffesugen och häller i sin kopp med fat. Det var 
vanligt att man drack på fat i äldre tider. Kaffet sval-
nade snabbare på fatet och det fanns sällan utrymme 
att ställa ifrån sig en kopp på. På väggen, i lag med 
torkande kläder, hänger ett seldon. Som om inte den 
unkna doften från svettiga och blöta kläder vore nog, 

den kryddades också med hästsvett och läder. Man 
kan lätt föreställa sig den gräsliga odören i kojan.  

Övriga i kojan mer eller mindre ligger och spelar 
kort. Mannen med hatt har en fot utanför britsen och 
visar sina tjocka, stoppade strumpor. Till höger ser vi 
sulan på en filtsko med träpliggar. Filtskor var upp-

byggda av vadmalsfilt och stod emot kylan bra. Men 
de var helt värdelösa vid blidväder då de drog åt sig 
fukt som en svamp. I den här miljön gällde det att 
snabbt komma i kläderna på morgonen och få i sig 
något ätbart och i första ljusningen komma i arbete. 
Foto: Karl Lärka, Mora bygdearkiv.
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KÖRARNA HADE SKRIFTLIGA AVTAL och var solidariskt ansvariga mot bolaget. Avtalet innehöll pris 
per kubikfot fritt flottled. Körarna anställde sedan sina egna huggare. Två huggare per häst 
brukade vara en lämplig kombination, dock beroende på körlängden. Det avverkningsgäng 
som vi nyligen följde hela vägen till besparingen bestod av fyra hästar och åtta huggare.  
Det var också en tolvmannakoja som byggdes. Tolvmannakojor var den vanligaste storleken.

På våren efter hemkomsten från tre månaders vistelse på besparingen gjordes avräkningen 
med bolaget. Ibland kunde det hända att det inte blev något över att betala huggarna med.  
Ett talesätt som användes var ”kör du Jerk förr får vi sälja en ko när vi kommer hem så vi  
kan betala huggarna”. Men om allt stämde med vädret och inga sjukdomar hos manskap och 
hästar så hände det att det kunde bli en rejäl hacka över vid vårens avräkning med bolaget.

Ingen har tackat dessa kämpar som frös och svalt och for illa. Ändå är detta föregångare  
till svenskt skogsbruk som har utvecklats till världsklass.

MITT EGET TIDIGA INTRÄDE I DÅTIDENS skogsavverkningar var vintern 1957. Jag blev avmätare på  
en avverkning vid Blackbo, som ligger efter Sandsjöån. Av namnet framgår att de som avverkat 
där tidigare (1885) tydligen hade blivit ”blacka” det vill säga utan pengar. 

Vi var tre hästkörare och sex huggare. Alla vana vid att arbeta hårt. Här skulle jag, en  
18-årig yngling, basa över erfarna skogsarbetare.

Jag insåg ganska snart att här fanns möjlighet att ta lärdom av dessa skogsvana mannar. 
Detta under förutsättning att jag uppträdde som en arbetskamrat och inte som en chef.  
Under tre vintermånader i Blackbo fick jag lära mig mer om skog och avverkning än vad jag 
någonsin gjort tidigare. Den lärdomen fanns inte att läsa i böcker utan den var självupplevd.

Vid denna tid hade skett en revolution vad gäller skogsarbetarbostäder. Orsa Besparingsskog 
blev föregångare när det gällde att förse skogsarbetare med drägliga bostäder. Hedlundshus  
i Furudal tillverkade för besparingens 
räkning en mängd toppmoderna kojor med 
stor sov- och matsal med vedkamin, kök 
med stor vedspis och rum för kockan. Uthus 
med vedbod och dass. Torkhus för seldon 
och blöta kläder. Samt stall för fyra hästar. 

EFTERSOM VI INTE HADE NÅGON GEMENSAM 
mathållning blev kockarummet ledigt. 
Den enda gemensamma mathållningen vi 
hade var potatiskokningen. Jag blev upplyst 
om att det var avmätarens privilegium att 
ha eget rum. Jag flyttade dock aldrig in i 
kockarummet utan bodde hos laget. Det 
var angeläget för mig att stämningen i laget 
var god. Därför erbjöd jag mig att se till 
att kojan och torkhuset var varmt samt att 
de tre fotogenlamporna med glödstrumpor 
och pump var tända när de andra kom 
hem. Detta uppskattades mycket. Några  
av huggarna hade motorsågar av märket 
BeBo med fallförgasare och vridbart svärd. 
Dessa sågar, som vägde 15 kg. användes 
enbart för fällning. I övrigt var det svans 
och kvistning med yxa som gällde. 

Snödjupet var stort och innan jag 
kunde börja aptera hjälpte jag till att  
skotta runt träden. En annan upplevelse 
som jag fick erfara var då jag stannade 
kvar i kojan när alla andra tog långhelg. 
Hästar som dagligen utför hårt arbete 
tål inte att stå på stall mer än ett till två 
dygn. De måste motioneras annars kan de 
få korsförlamning. Det blev min uppgift 
att motionera de tre hästarna. Jag minns 
att jag fick kliva upp på en pall för att få 
upp seldonen på hästarnas ryggar. Men 
hästarna var lugna och lydiga och snart 
var vi ute på basvägen med en häst i skak-
larna och en i grimman bakom.

På våren 1957 skulle vinterns avverk-
ning avsynas och då hittade jag resterna 
av en sådan engångskoja som jag beskrev 
tidigare. Sådana kojor kännetecknas av 
att knutarna inte är jämna utan stockar-
na sticker ut, ibland över en meter. Det 
mesta av detta minne från gångna tider 
var nerruttnat men vid ingången låg en 
tjärbräda med inskrifter. 

Om Karl Lärka

Karl Lärka föddes på Sollerön 24 
juli 1892. Han blev med tiden en av 
landets mera betydelsefulla dokumen-
tärfotografer. Hans stora engagemang 
låg i att till eftervärlden dokumentera 
en kultur han såg höll på att försvinna. 
Nämligen Siljansbygdens bondekultur 
med dess jord och skogsbruk. 

Karl Lärka var i huvudsak verksam 
mellan åren 1916–34. Drygt 4 200 av 
hans glasplåtar finns idag arkiverade i 
Mora bygdearkiv. Karl Lärka gick bort 
1981, 89 år gammal.

Kunskap, både ny och gammal, 
är viktig för att skogen ska 
utvecklas och även långsiktigt
bli ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar.

Vi bidrar med vårt kunnande – 
och du med ditt !  

Gallra för 
framtiden!
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