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… och i  
södra Sverige
Läs mer om den idag  
nästan helt bortglömda  
flottningen i landets  
södra delar. Sid 6

Än syns spåren 
av cykelstigarna
I väglöst land byggde  
Domänverket ett nät  
av cykelstigar för sina  
anställda.  Sid 8

I motlut… sid  4

Tema Flottning
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SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET GENOMFÖRDE för 
några månader sedan sin årsstämma i Jönköping med 
Skogsstyrelsen som värd.  Tidigare ordföranden Roger 
Asserståhl, kassören Gunnar Johansson, ledamöterna 
Carl-Gustaf Liderfelt och Marie Nisser samt redaktö-
ren Orwar Roberntz avtackades för fina insatser under 
många år.

DEN NYA STYRELSEN HAR AMBITIONEN inte bara föra 
Skogshistoriska Sällskapets traditioner vidare, utan 
även vitalisera verksamheten. Det handlar bland annat 
om att förbättra kontakterna med såväl nuvarande  
som presumtiva medlemmar.

HISTORIA LIGGER I TIDEN OCH det går något av en  
historisk våg över Sverige. Det gäller inte minst skogs-
historia där det finns oerhört mycket att lyfta fram  
och belysa.

DET HÄR ANDRA NUMRET FÖR ÅRET av Skogshistoriska 
Tidender. Vår strävan är att göra tidningen till en än 
mer inspirerande inkörsport till ämnet skogshistoria. 
Och det vi lyfter fram i tidningen kan sen återkomma  
i mer djuplodande artiklar i Årskriften som kommer  
ut lagom till jul. 

LÄS I DETTA NUMMER OM DE idag så gott som helt 
okända ”svältsnörena” i Norrbotten. Eller om den en 
gång omfattande timmerflottningen i södra Sverige. 
Eller om den spektakulära motlutsflottningen i Häl-
singland.

DE EXKURSIONER SOM HITTILLS GENOMFÖRTS i år har 
varit välbesökta och nya medlemmar har tillkommit. 
Det återstår två exkursioner under augusti, Bredfjället  
i Bohuslän och Perstorp i Skåne. Fortfarande finns 
plats för fler deltagare.

GENOM ATT ETABLERA ETT NÄTVERK av regionala 
kontaktpersoner, vill vi aktivera flödet av idéer, tips och 
inte minst kunskaper som kan omsättas i aktiviteter. 
Det kinesiska ordspråket ”Den som inte står med  
fötterna stadigt i historien, kan aldrig blicka in i fram-
tiden”, sammanfattar väl Skogshistoriska Sällskapets 
inriktning.

   Tar vara på kunskaper om skogens historia som finns 
  hos skogsägare och dem som har – eller har haft – 
   sin verksamhet i skogen.

  Visar på skogens betydelse i historien och hur man kan  
  dra lärdom av tidigare erfarenheter.

  Lyfter fram de kulturhistoriska värdena i skogen och arbetar  
  för att lämningar från tidigare brukande bevaras och sköts.

  Bidrar till att föra in skogshistoriska aspekter i beslut som  
  berör dagens skogar och skogspolitik.

  Stimulerar skogshistorisk forskning.

Skogshistoriska Sällskapet 

Skogen ruvar på  
minnen värda att  
lyfta att lyfta fram

Skogshistoriska exkursioner

Styrelse
Hans-Jöran Hildingsson, ordförande 
Tel: 031-335 66 31, 0706-831 619, hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

Christer Sundquist, sekreterare 
Tel: 0240-127 56, 0706-35 00 63, christer.sundquist@telia.com 

Bengt Stenerås, kassör  
Tel: 0511-167 88, bengt.steneras@swipnet.se

Lars Klingström 
Tel: 070-523 51 70, lars@klingstrom.net 

Marit Kalela-Brundin 
Tel: 0950-123 46, 070-527 92 73, 070-523 51 70, maarit.kalela-brundin@lycksele.se

Jan Sandström 
Tel: 08-656 23 08, 070-603 98 11, jan.g.sandstrom@telia.com

Erik Valinger 
Tel: 090-786 83 35, 073-066 99 83, erik.valinger@slu.se

Karin Öhman 
Tel: 031-335 66 03, 0722-09 93 66, karin.ohman@skogssallskapet.se

Hans-Jöran Hildingsson
Ordförande

Röster från skogen –  
människor och natur  
på Bredfjället
På detta tema presenteras  
tvåhundra år på Bredfjället,  
den ännu nästan väglösa  
storskogen i Bohusläns  
inland.

 Inte alltid granskog
 Mödans marker
 Glömda gläntor
 Så befolkades Bredfjället
 Vargens land
 Moderna tider

Tid: Onsdagen den 17 augusti 2011, kl 09.30–15.30

Plats: Samling vid järnvägsstationen i Ljungskile  
kl 09.30. Transport under exkursionen i egna bilar.  
Det blir skogsvandringar under dagen. Kaffe och  
lunch serveras i skogen – och någon överraskning.

Vägbeskrivning: Ljungskile ligger längs E6:an ca 6 mil  
norr om Göteborg, cirka 15 km söder om Uddevalla.  
Det går att åka tåg till Ljungskile. Plats finns i bilarna.

Exkursionsvärd: Stiftelsen Skogssällskapet

Exkursionsledning: Stefan Edman, författare, biolog,  
föreläsare samt krönikör Hans-Jöran Hildingsson,  
Stiftelsen Skogssällskapet.

Exkursionsavgift: 150 kr per deltagare.

Anmälan: Senast den 12 augusti till Hans-Jöran Hildingsson  
på e-post: hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se
eller telefon: 031-335 66 31. 

Nordisk skogshistorisk  
konferens i Finland
I år arrangerar Finland den Nordiska skogshistoriska  
konferensen som genomförs i landets östra delar och  
med besök också i ryska Karelen och Viborg. 
– Saima kanal och Viborg 
– Lärkbestånd i Raivola
– Levashova minnesskog där 47 000 Stalinoffer  
    är begravda
– Skogsmuséet Lusto 
– Seminarium i Lusto

Tid: 15–18 september 2011 

Arrangemanget annonserades i förra numret av  
Tidender och anmälningstiden har gått ut. Proceduren  
att ordna visum till Ryssland är tidskrävande. 

Tipsa Skogs- 
historiska Sällskapet
Skogshistoriska Sällskapets styrelse  
sammanträder varannan månad, varje gång 
i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins 
lokaler i Stockholm. 

Höstens sammanträden är planerade till  
X, X och X. 

Meddela gärna någon av styrelsens med- 
lemmar om iakttagelser och förslag till  
aktiviteter. Genom åren har många exkur-
sioner och artiklar i Tidender kommit till  
just genom sådana impulser från medlemmar. 
Kontaktadresser finns på sidan 2. 

Ny hemsida
Skogshistoriska Sällskapets hemsida 
genomgår just nu en förnyelse och 
uppfräschning. Allt är ännu inte klart 
men styrelsen har en klar ambition 
att hemsidan framöver ska kunna 
fylla en viktigare roll för kontakten 
med medlemmarna.

www.skogshistoria.se 

Från karp till gran – en unik  
landskapshistoria i Skåne
I Gustafsborg söder om Perstorp kan  
man studera en för Sverige unik form  
av landskapshistoria; spåren efter  
vattenbruk med anor från 1100-talet.
Här har man utnyttjat de naturliga förutsättningarna  
i ett dödislandskap genom att dämma upp små  
vattendrag för att därmed skapa blomstrande  
vattenbruk. 

Det var cistersiensermunkarna som introducerade kunskapen om  
vattenbruk och karpodling på denna sida av Östersjön och byggde  
de första dämningarna. Med reformationen försvann både munkarna  
och karpodlingarna.

Ett storskaligt vattenbruk med karpodling på samma marker åter- 
upptogs 450 år senare av nya människor som vid arbetet ofta stötte  
på munkarnas bortglömda dammar.

Fiskodlingens lönsamhet var god fram till första världskriget. I dag är  
det mesta återfört till skogsmark eller äng, men ca 400 hektar uppdämd  
våtmark finns kvar och vittnar om områdets speciella historia.

Tid: Lördagen 27 augusti.

Plats: Samling på Perstorps Golfklubbs parkering kl. 0900. Transport  
under exkursionen sker i egna bilar. Det blir mindre vandringar under  
dagen. Kaffe och lunch ingår.

Exkursionsvärd: Gustafsborgs Säteri AB

Exkursionsledning: Karl Lennart Wendt, Gustafsborg.  
Maarit Kalela-Brundin, Skogshistoriska Sällskapet

Exkursionsavgift: 150 kr per deltagare.

Anmälan: Senast den 20 augusti till Karl Lennart Wendt.  
e-post: kl.wendt@gustafsborg.se, tel 0435-35 498

Välkommen som medlem!
Som medlem får du tidningen Skogshistoriska Tidender fyra gånger per  
år samt Årskriften som kommer ut lagom till jul. Du är också välkommen  
att delta i de exkursioner som varje år arrangeras på skogshistoriskt intressanta  
platser i landet.  

Anmäl dig via hemsidan. Eller kontakta Skogshistoriska Sällskapets  
kassör Bengt Stenerås på telefon 0511-167 88 alternativt e-post:  
bengt.steneras@swipnet.se

www.skogshistoria.se

Regionala kontaktpersoner
Gunnar Andersson  Umeå Tel: 000-000 00 00  

Ove Jacobsson Åsarna  Tel: 000-000 00 00                 

Björn Andrén Örnsköldsvik Tel: 000-000 00 00        

Ulf Viklund Holmsund Tel: 000-000 00 00

Eje Andersson Luleå  Tel: 000-000 00 00                    

Rune Dehlén Orsa Tel: 000-000 00 00                     

Gösta Edholm Bollnäs Tel: 000-000 00 00                

Lars-Olof Österström Mora Tel: 000-000 00 00                   

Bo-Göte Jordansson Karlstad Tel: 000-000 00 00 

Börje Einarsson Hyssna Tel: 000-000 00 00                 

Sven Sjunnesson Broby Tel: 000-000 00 00 

Dag Kihlblom Jönköping Tel: 000-000 00 00            

Gustav Fredriksson Bräkne- Hoby Tel: 000-000 00 00    

Carl-Gustaf Liderfelt Eksjö Tel: 000-000 00 00                    

Anders Söderlund Ljungskile Tel: 000-000 00 00

Skogshistoriska Tidender
Medlemstidning för Skogshistoriska Sällskapet. 

Utkommer med 4 nummer per år.

Redaktion: Lars Klingström och Hans-Jöran Hildingsson 

Kontaktadresser: Se ovan

Upplaga: 1 200

Tryck: Pronto, Kisa 

Två intressanta exkursioner återstår av årets program. Båda  
lyfter fram några idag föga kända företeelser i den svenska  
skogshistorien. Skoghistoriska Sällskapets exkursioner är mycket  
uppskattade, inte minst också för möjligheten att träffa lika- 
sinnade att utbyta tankar och erfarenheter med.   

På försommaren genomfördes exkursioner i Hälsingland om  
motlutsflottning, i Norberg och de skogshistoriskt intressanta  
aktiviteterna vid Lapphyttan samt vid SLUs försökspark vid  
Kulbäcksliden i Västerbotten.

  På  
gång!

17
Onsdag
Augusti

27
Lördag

Augusti

17
Onsdag

Augusti
27

Lördag
Augusti
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När sågverksepoken inleddes vid mitten av 1800-talet fanns inga andra transportmedel än älvarna.  
Och flöt inte dessa enligt sågverkens behov dristade man sig att flotta ändå – om än det skedde i motlut.  
Sådan är bakgrunden till Sveriges märkligaste flottled, den mellan Ljusnan och Sördellen.

Skogshistoriska Sällskapet ar-
rangerade i slutet av maj en 
exkursion i trakten av Ljusdal och 
runt Dellensjöarna. På ort och 
ställe fick ett trettiotal av Sällska-
pets medlemmar ta del av områ-
dets intressanta industrihistoria. 

Upphovet till denna unika flottled är att  
Hudiksvall Steam Sawing Mill, i folkmun kall-
lat Engelska bolaget, i mitten av 1850-talet 
planerade ett sågverk i Näsviken, vid Sördellens 
västände. Det skulle försörjas med timmer från de 
avverkningsrätter man köpt in i Härjedalen. Tim-
ret skulle flottas på Ljusnan. Kruxet var bara att 
denna älv passerar Näsviken på flera mils avstånd. 

DETTA BEKYMRADE DOCK INTE engelska bolagets 
ägare. Så var man också ivrigt understödd av 
de styrande i Hudiksvall. Där hade man med 
stor oro noterat hur städer belägna vid älvmyn-
ningar växte och blomstrade med de ökande 
strömmarna av flottat timmer. För att inte bli 
akterseglade beslutade man sig därför att istället 
bygga en järnväg – en av de första i landet – för 

att utveckla den livgivande trafiken av malm, 
järn och trävaror till och från inlandet. Till 
saken hör också att Karl Fredrik Tamm, ägare 
till flera järnbruk vid Dellensjöarna, i samma 
syfte just börjat bygga en kanal för att öppna en 
transportled till Iggesund, någon mil söder om 
Hudiksvall. Om den färdigställdes skulle det 
definitivt placera Hudiksvall i bakvatten. 

DET ÄR MOT DENNA BAKGRUND MAN ska se 
arbetet med att skapa en flottled de två milen från 
Ljusnan till Sördellen. Detta trots att naturliga 
förutsättningar för en sådan helt saknades. Land-
skapet mellan Ljusnan och Dellensjöarna ligger 
nämligen 13 meter högre än Ljusnan. Flottning-
en skulle alltså behöva bedrivas i ”motlut”. 

ARBETET MED FLOTTLEDEN INLEDDES 1858 och 
tre år senare var den klar. Den började med ett 
skilje i älven vid Svinhammar, några kilometer 
söder om Ljusdal. Det var en jättelik anläggning 
som under säsong sysselsatte flera hundra man. 

Med hjälp av ett ångdraget spel 
togs stockarna upp till en grävd kanal 
som leder fram till Hybosjön vars nivå 
ligger normalt ligger 0,8 meter högre än 
Ljusnan. Det var alltså motlut redan från 
början.

ÖVER HYBOSJÖN DROGS TIMRET MED 
hjälp av handdrivna spelflottar. Därefter 
vidtog ännu en kilometerlång, grävd 
kanal, där timret åter drogs för hand. 
Kanalen ledde fram till den så kallade 
Strömparterren. Härifrån skulle virket 
vidare till sjön Gryttjen, en sträcka på 
drygt två kilometer. Problemet var bara 
att dess yta låg 12,8 meter högre än 
Strömparterren. 

DETTA LÖSTE MAN MED ETT ångmaskin-
drivet uppfordringsverk som lyfte upp 
stockarna till rätt nivå. Där lämpades de 
av i en högt belägen timmerränna vars 
stillastående vatten låg på samma nivå 
som Gryttjen. Rännan hade gångbord 
på båda sidor och det handlade alltså om 
att dra virket för hand. Efter 750 meter 
nådde rännan marknivån och mynnade 
ut i Gryttjeån som i sakta mak – men 
motströms – flöt fram på ungefär samma 
nivå som sjön. Timret fick således dras 
även i ån, en sträcka på cirka 1,5 kilo-
meter. Över sjön spelades det sedan på 
vanligt sätt med spelflottar. 

DÄREFTER BLEV DET ÄNTLIGEN MEDLUT, en  
kilometer till sjön Slångan, men för att nå 
denna fick man gräva sig djupt – cirka 15  
meter – genom en moränås. Upprepade ras 
gjorde att man tvingades stensätta skärningen, 
också det ett gigantiskt arbete. 

Från Slångan flottades timret till nästa sjö 
i en timrad ränna, drygt en kilometer lång. 
Fallhöjden var hela 39 meter. Via ytterligare 
en timrad ränna nåddes en redan etablerad 
flottled som ledde ner till Sördellen. 

Över dess vida vatten varpades virket 
1,5 mil till sågverket i Näsviken i så kallade 
ringbommar, d v s stockar som var hopkopp-
lade med kätting och likt en lasso omfamnade 
timret. Så småningom ersatte ångbåtar de 
handdrivna varpflottarna som länge var det 
enda sättet att förflytta virket över sjöar och 
lugnvatten.

Sedan hör det också till historien att de 
sågade trävarorna under 18 år drogs på pråmar 
i Tamms påbörjade kanal fem kilometer till 

Forsa. Där lastades det om till Hudiksvallar-
nas nya järnväg som tog det den dryga milen 
ner till stadens hamn. Senare drog man fram 
spåren ända till Näsviken vilket gjorde kanalen 
obehövlig.

NÄR MAN IDAG TAR DEL AV DETTA fantastiska 
flottningsprojekt, frågar man sig om det verkli-
gen kunde vara lönsamt att flytta virke på detta 
enormt arbetskrävande sätt. Svaret är att det 
med stor sannolikhet var det. Verksamheten i 
Ljusnan-Dellens flottled pågick ända till 1889, 
alltså i 28 år, vilket indikerar att den gick runt 
ekonomiskt. Arbetskraft fanns i överflöd och 
lönerna var låga. Det är lätt att föreställa sig 
vilket enormt slit under ofta värsta tänkbara 
förhållanden det måste ha varit vid timmerrän-
nor och på varpflottar på den tiden.  

Så visst är det värt att skänka en tanke åt 
denna minnesvärda epok under industrialis-
mens barndom. 

Bruno Frank, som under många år arbetat för 
att hålla minnena om den unika flottleden 
levande, visade initierat på de rester av den 
gamla flottleden som ännu finns kvar. Alla 
träkonstruktioner är sedan länge borta och av 
det en gång så imponerande uppfordringsver-
ket vid Strömparterren återstår bara grund-
stenarna. Men de grävda kanalerna finns kvar, 
och här och var även rester av träskoningen i 
deras bottnar. Och invid den hisnande, femton 
meter djupa skärningen vid Slångenborg 
förundrades exkursionsdeltagarna över vad 
människor kunde åstadkomma med hjälp av 
bara spadar och hackor för 150 år sedan. 

– Jo, folk som för första gången tar del av 
historien kring motlutsflottningen brukar bli 
fascinerade, säger Bruno. Men tyvärr har ännu 
inte Ljusdals kommun insett vilket spännande 
upplevelsemål som finns alldeles in på stadens 
knutar. 

Efter lunch med kolbullar och musikun-
derhållning på Rossåsens fäbodvall guidade 
sedan Gunnar Dahlberg i de både skogs- och 
järnbrukshistoriskt högintressanta bygderna 
norr om Dellensjöarna. 

Flottning i motlut inget olösligt 
problem för 150 år sedan

Välbesökt exkursion  
i Hälsingland

Ljusnan – Dellens flottled 

Det finns en omfattande dokumentation 
om denna unika flottled. Det finns till  
och med en särskild hemsida –   
www.motlutsflottning.se – med detaljer, 
bilder och skisser som tydligt illustrerar  
det fantastiska projektet. 

Ljusdalsbon Bruno Frank med ett förflutet 
inom timmerflottningen i Hälsingland har 
iordningställt informationstavlor för dem 
som på ort och ställe vill beskåda de rester 
av flottleden som ännu finns kvar. 

För några år sedan kom också Sven Fors-
ströms bok Motlutsflottningen. Den ger 
en bred bild av både bakgrunden och 
vardagen under denna unika flottleds 
28-åriga historia.

Svin-
hammar

Hybo

Ljusdal

DelsboStröm-
parterren 
med upp-
fordringsverket

Grävd 
kanal

Grävd 
kanal

Ränna

Ränna
Ränna

Backsjön

Stömne-
sjön

Ava-
sjön

Sördellen
Gryttjen

Den djupa 
kanalen

Riksväg 84

Slångan
Lången

Slängen-
berg

Ljusnan 

Flottleden Ljusnan – Dellen

Tema Flottning

AV LARS KLINGSTRÖM

Som inte själva motlutsflottningen vore nog, drogs timret  
med handdrivna spelflottar 1,5 mil över Sördellen till Näsviken. 

Bruno Frank, suverän exkursionsledare i Ljusdal. 
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Säg timmerflottning och de flesta får bilden av en norrlandsälv fylld med stockar på näthinnan.  
Eller råstarka flottare som djärvt balanserar på stockarna och tar bygdens flickor med storm.  
Och visst var det i norra Sverige som det flottades och kanske också flirtades mest.  
Men faktum är att flottningen i landets södra hälft också var omfattande. Idag är den nästan  
glömd – trots att det var här det hela började.

I AVSAKNAD AV VÄGAR föddes sättet att förflytta 
virke via vattendrag. Det finns belägg för tim-
merflottning redan på 1300- och 1400-talen i 
Mellansveriges bergsbygder. Och i både Viskan 
och Göta älv flottades ektimmer på 1500-talet. 
Ek var en förutsättning för skeppsbyggnad och 
staten bekostade flottleder som skulle säkra 
tillgången av virke till örlogsfartygen. Men också 
den övriga skeppsfarten behövde ekvirke. Ett 
dokument från 1746 beskriver hur inte mindre 
än 45 forsar i Lagan skulle åtgärdas för att göra 
det möjligt att flotta virke. Även Motala Ström, 
som flyter genom Östergötland, utnyttjades för 
flottning av mastved.

DE HÄR UPPGIFTERNA FINNS I Arnold Ahlbäcks 
och Rolf Albertssons intressanta bok Flottning  
och flottleder i södra Sverige. Deras arbete upp-
märksammades av Skogshistoriska Sällskapet och 
de fick i våras ta emot varsin Örtug, som utdelas 
till personer som gjort viktiga skogshistoriska 
gärningar. 

– Vi hade noterat att dokumentationen  
om flottningen i södra Sverige var mycket sum-
marisk, säger Rolf Albertsson. Det ville vi råda 
bot för och började forska i arkiven hos både 
myndigheter och företag. Efter besök i Lands-
arkivet och genom att också söka upp folk i 
bygderna tycker vi nog att vi så småningom fick 
en tämligen bra bild av flottningen i den  
här delen av landet. 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FLOTTNING i landets 
södra och norra delar skiljer sig. Norra Sverige 
sluttar kontinuerligt ner mot Bottenviken, 
medan topografin i södra Sverige är helt an-
norlunda. Småländska höglandet avvattnas både 
mot öster och väster. Vattendragen är kortare 
och flödena lägre. 

– Men trots dessa skillnader så räcker vattnet 
väl till för flottning, men det krävs större fing-
erfärdighet att få det att fungera, säger Arnold 
Ahlbäck. 

I NORR STJÄLPTE ALLA INDUSTRIER SITT VIRKE i 
samma älv och fick sedan mödosamt sortera det 
när det nådde kusten. I södra Sverige var det 
oftast ett enda bolag som utnyttjade flottleden 
för sitt egna behov. 
– Att södra Sveriges skogar till stor del ägdes av 
enskilda bönder bidrog också till att flottningen 
fick en annan karaktär där än i norr, säger Rolf 
Albertsson. Det var också hård konkurrens om 
vattnet. Mängder av kvarnar och småindustrier 
av olika slag hade etablerat sig vid forsarna och 
de kunde förstås inte acceptera att vattnet skulle 
ledas förbi deras anläggningar.  

UNDER ANDRA HALVAN AV 1800-TALET träffades 
Sverige med full kraft av ”järnbruksdöden”. Så 
gott som alla små bruk slogs ut vilket gjorde 
att de skogsinnehav som skapats för att trygga 
tillgången på kolved i princip blev obehövliga. 
Men som en ödets skickelse växte det samtidigt 
upp helt nya industrier som behövde virket. 

Sveriges första massafabrik, träsliperiet Önan 

i Trollhättan, anlades 1857. Landets första 
sulfatfabrik byggdes i Delary 1874. Under 
andra hälften av 1800-talet anlades ett 
stort antal massafabriker i södra Sverige. 

Järnbruksdisponenterna såg de nya 
massabruken som en skänk från ovan och 
sålde glatt sina skogar till dem. Över-
gången gick smidigt, både järnbruken 
och massabruken använde sig ju av virke i 
klena dimensioner. 

– DET FANNS I SÖDRA SVERIGE HELLER INTE 
några stora orörda skogar som i norr att 
exploatera, säger Arnold Ahlbäck. Det 
mesta var redan intecknat av bönder och 
byasågar. Tillståndet i bondeskogarna var 
ofta dåligt. De brukades egentligen inte 
alls för att ge virke utan man såg till att 
hålla dem öppna för att ge kreatursbete. 

Men samtidigt är det en förhållande-
vis tätbefolkad del av landet med många 
städer och samhällen – som växte så det 
knakade under 1800-talet. Och deras 
invånare behövde ved för uppvärmning. 
Med de nya massafabrikerna och en del 
stora sågverk ökade behovet av att trans-
portera både klent och grovt virke över 
längre sträckor. 

– Under andra halvan av 1800-talets 
etablerades ett stort antal flottleder även 
i södra Sverige, säger Rolf Albertsson. 
Ja, det byggdes flottleder ända fram till 
1940-talet på en del håll. Men samtidigt 
växte det också fram ett allt mer finmas-
kigt nät av järnvägar i den här delen av 
landet. Det dämpade naturligtvis behovet 
av flottleder, men det finns också många 
exempel på hur man kombinerade flott-
ning med järnvägstransporter.

DÖDSSTÖTEN FÖR DEN SYDSVENSKA flott-
ningen – liksom för all flottning i Sverige 
– kom med lastbilarna. 

– Men flottningen i Sydsverige levde 
kvar här och var ända in på 1960-talet, 
konstaterar Rolf Albertsson. Idag är det 
dock en nästan helt bortglömd epok. När 
vi under arbetet med boken besökte en 
myndighet möttes vi av ett milt överseen-
de leende från en ändå inte purung tjäns-
teman när vi ställde frågor om sydsvensk 
flottning. Så kanske fyller vår bok ändå en 
lucka i den svenska skogshistorien.

Omfattande timmerflottning 
också i södra Sverige

Flottning och flottleder  
i södra Sverige 
Boken ger på ett lättillgängligt och intresse-
väckande sätt en god bild av en idag nästan 
bortglömd epok.

Rolf Albertsson och Arnold Ahlbäck har 
gått grundligt tillväga och belyser i princip alla 
aspekter på flottning. De berättar om de skilda 
förutsättningarna för flottning i norra och södra 
Sverige och redogör för hur de allt fler skogs-
industrierna kom att påverka utvecklingen.  
Boken tar också upp de rättsliga aspekterna 
på flottning och hur staten reglerade rätten att 
bruka vattendragen för flottning. 

Mer än halva boken ägnas åt detaljerade be-
skrivningar av ett 20-tal av de största flottleder-
na från norra Östergötland och nedåt i landet. 
Här kan den som noterat spåren av en flottled  
i sin hembygd få svar på många av sina frågor.  

För den skogshistoriskt intresserade  
har Flottning och flottleder i södra Sverige en 
given plats i bokhyllan. Det är en bok som man 
gärna återvänder till, inte minst på grund av de 
många bilderna och den både faktafyllda och 
trevliga framställningen. Ett stort plus också 
för de många personliga minnena från dem 
som författarna intervjuat eller refererar till från 
gamla tidningslägg.

Lars Klingström

Tema Flottning

AV LARS KLINGSTRÖM

Timmerlagring vid ramsågen i Fågelfors, Kalmar län. Här låg tidigare ett järnbruk 
som omvandlades till sågverk i slutet av 1800-talet. 

Svårflottad passage i Torestorpsån, södra Västergötland. Flottningsränna i Nissan, en av Sveriges längsta åar som flyter  
upp vid Taberg, nära Jönköping och mynnar i Halmstad. 
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Under tidigt 1900-tal var kommunikationerna i Norrland fortfa-
rande mycket bristfälliga. Det resulterade så småningom i ett nät 
av cykelstigar – i folkmun kallade ”svältsnören – för Domänverkets 
tjänstemän och arbetare. Vid tiden för andra världskriget fanns det 
tankar om att anlägga sådana cykelstiger över hela landet. 

AV ANNA MARIA RAUTIO

GENOM DE SENASTE ÅRHUNDRADENAS malm-
fyndigheter samt skogens ökade ekonomiska 
värde sedan mitten av 1800-talet försökte den 
svenska staten att främja en jordbrukskolonisa-
tion av nybyggare i nordligaste Sverige.. Men 
Lappmarksplakaten till trots – som ju utlovade 
skattelättnader och frihet från soldattjänst för de 
som bosatte sig i ödemarkerna – förblev Norr-
land glest befolkat. 

Vid 1900-talets början hade Norrbotten 1,4 
invånare/km2, en mycket blygsam siffra. Bosätt-
ningarna var koncentrerade till kusten samt till 
de stora älvdalarna, Torne-, Kalix-, Luleå- och 
Piteåälv som också landsvägarna följde. Förbin-
delserna mellan älvdalarna var få och behovet 
av utfartsvägar från nybyggen och byar var vid 
denna tid mycket stort.

FÖR DEN TIDIGA EXPLOATERINGSFASEN krävdes 
egentligen inga vägar. Skogen höggs om vintern 
då timret kunde fraktas med häst och släde till 
avlägg på frusna älvar och bäckar för vidare flott-
ning ned till sågverken vid kusten. Men under 
tidigt 1900-tal förändrades synen på skogsbru-
kandet. Domänverket bevakade inte endast 
skogen mot otillåten huggning och jakt utan de 
skulle också förvalta skogen. Skogsskötsel skulle 
öka skogsbrukets avkastning och säkra tillgången 
på den värdefulla råvaran inför framtiden. Ett 

komplement till flottningen behövdes alltså, ett 
vägnät som gjorde det möjligt för Domänver-
kets tjänstemän och skogsarbetare att ta sig ut 
på skogen även under sommarhalvåret för att 
bland annat dika, plantera och gallra. Till att 
börja med anlades spångade stigar på Domän-
verkets marker men med tiden blev de så kallade 
cykelstigarna allt vanligare. 

DE ALLRA FLESTA CYKELSTIGAR VERKAR HA byggts 
redan under 1920- och 1930-talen, som ett 
resultat av lokala transportbehov för flottning 
och skogsarbete. Många av cykelstigsprojekten 
utfördes, liksom andra vägbyggnationer, under 
1930-talets ekonomiska depressioner såsom 
nödhjälpsarbeten. Det var arbeten finansierade av 
staten för att bistå en nödlidande befolkning. År 
1937 uppmärksammades cykelstigarna för första 
gången på statlig nivå i och med den motion som 
presenterades för riksdagen. Bakom motionen 
stod tre riksdagsmän, alla kända för uppdrag gäl-
lande skogsbygdens och glesbygdens problem. De 
ansåg att staten borde utreda denna vägform när-
mare. Kanske kunde cykelstigarna vara lösningen 
på Norrlands kommunikationsproblem? 

EN UTREDNING TILLSATTES DÄR DE TVÅ byråche-
ferna från Domänverket samt Väg och vatten-
byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka 

behovet av cykelstigar över landet. De kom 
fram till att sådana hade många fördelar, bland 
annat ansågs de underlätta transporter för både 
skogsarbetare och skogstjänstemän såväl som för 
lokalbefolkningen. Släckning av skogsbränder 
vid denna tid var till stor del beroende av hur 
fort släckningsmanskapet kunde ta sig ut till 
brandplatsen och cykelstigarna ansågs kunna 
förkorta restiden avsevärt.

KRONOJÄGARNA UTE PÅ DISTRIKTEN fick till 
uppgift att upprätta så kallade cykelstigsplaner 
över objekt de önskade att anlägga. Planerna 
innehöll handritade kartor över cykelstigarnas 

planerade sträckning, kostnadsberäkningar 
samt uppgifter om skogsarealer och antal 
nybyggen som cykelstigarna skulle komma 
att betjäna. De cykelstigar som överjäg-
mästarna ansåg vara av särskild betydelse 
för skogsbruket samt lokalbefolkningen 
godkändes och anläggningsarbetet på-
börjades. Arbetarna fick mycket utförliga 
arbetsbeskrivningar som noggrant beskrev 
hur cykelstigen skulle anläggas på olika 
typer av mark.

ÅR 1941 PLANERADE NORRBOTTENS länssty-
relse att 3532 km cykelstig skulle anläggas 

i länet de kommande tre åren. Detta skall 
ses mot bakgrund av att det år 1937 redan 
fanns omkring 660 km cykelstig i länet. 
Hur många av de planerade cykelstigarna 
från 1941 som faktiskt blev verklighet, har 
vi idag ingen kunskap om. Vad vi däremot 
vet är att cykelstigsbyggnationen avtog i 
och med massbilismens intåg och utbygg-
naden av skogs- och landsvägar under 
1950- och 1960-talen. Idag finns endast 
fragmenterade cykelstigsrester kvar som ett 
minne över svunna tider.

Norrländska  
cykelstigar  
– ett kommunikationssystem  
genom vildmarken

Kronojägare på tjänsteupprag i det  
norrbottniska inlandet någon gång  
på 1930-talet. Det fanns då 66 mil  
cykelstigar i länet. 

Här och var kan man än idag se tydliga spår av det  
en gång så omfattande nätet av cykelstigar i Norrbotten.  
Foto: Anna-Maria Rautio
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Enheten för de areella näringarnas historia
Drottninggatan 95 B, Box 6806  •  113 86 Stockholm  •  tel: 08-54 54 77 20  •  kslab@ksla.se  •  www.kslab.ksla.se

Kungl. Skogs‐ och Lantbruksakademiens enhet för de areella näring-
arnas historia (ANH) är inriktad på historiska projekt, rådgivning och 
bokutgivning inom skogs‐ och lantbrukshistoria.

Vi ger ut Skogs‐ och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), 
skriftserien Miscellanea som består av personbibliografier, litteratur- 
förteckningar samt mindre skrifter.

Till ANH hör även Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblio- 
tek (KSLAB) och arkiv. Biblioteket är specialiserat på skogs- och lant-
brukshistorisk litteratur. Det riktar sig till beslutsfattare, personer verk-
samma inom näringarna samt forskare i skogs- och lantbrukshistoria.

Läs mer om böckerna och beställ från oss via vår hemsida 
www.kslab.ksla.se, via www.bokus.com eller www.adlibris.com.

Det elektroniska nyhetsbrevet Freja ger agrarhistoriska ny-
heter, tips om nya böcker med historisk inriktning i ämnen 
som trädgård, landskap, djurhållning, naturskydd, skogsbruk, 
teknik, politik och livsmedel. Nyhetsbrevet berättar också om 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks sam-
lingar, boksläpp samt våra historiska projekt. Freja utkommer 
med tio nummer per år. Prenumerera genom att mejla till per.
eriksson@ksla.se. 

Böcker om skogs- och lantbrukshistoria

Virkesmätningens historia i Sverige
Virkesmätningen är av avgörande betydelse för att vir-
kesmarknad och -försörjning ska fungera effektivt. Trots 
betydelsen för landets skogsnäring har mätningen till stor 
del varit okänd. Med denna bok byggs kunskapen om vir-
kesmätningen upp från grunden. De stora dragen i virkes-
mätningens utveckling kompletteras med sex specialberät-
telser, som mer i detalj undersöker särskilda aspekter av 
mätningens historia. Av Ronny Pettersson. 656 s. Ill., delvis i 
färg. Pris: 350 kr (ca 225 kr i nätbokhandeln).

Studier av de areella näringarnas geografi och historia
I denna rikt illustrerade antologi presenterar ledande fors-
kare, i 27 tematiskt inriktade artiklar, 1900-talets omvand-
ling av jord- och skogsbruk. Antologin är ett komplement 
till projektet Sveriges Nationalatlas, Jordbruk och skogsbruk 
i Sverige sedan år 1900. Utges även i en engelskspråkig ver-
sion. Av Hans Antonsson & Ulf Jansson (red.). 500 s.
Pris: 300 kr (ca 170 kr i nätbokhandeln).

Jord- och skogsbruk har genomgått en dramatisk omform-
ning sedan 1900-talets början. I serien Sveriges National-
atlas utkommer nu en atlas, som med hjälp av ett stort antal 
kartor, diagram och illustrationer ger ett historiskt perspek-
tiv på dagens markanvändning och de areella näringarnas 
utveckling under det senaste århundradet. Utges även i en 
engelskspråkig version. Av Ulf Jansson (temaredaktör). 232 s.
Pris: 425 kr (ca 250 kr i nätbokhandeln). Utgivare och distri-
butör: SNA/Norstedts.

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK I SVERIGE SEDAN ÅR 1900 – AtLAS

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK I SVERIGE SEDAN ÅR 1900 – ANtOLOGI

MItt EMELLAN VIRKESINtRESSEN

NYHEtSBREVEt FREJA

Bokannons Skogen 20110628.indd   1 2011-05-24   16:13:32

Vi lever i ett ohistoriskt samhälle. Skolan har sedan länge övergivit  
ämnet historia. Desto mer handlar det idag om globala frågor.  
Det är naturligtvis bra – men samtidigt inte så konstigt att vilsenheten 
breder ut sig och allt fler vänder blickarna bakåt, till en tid då tillvaron 
var mer begriplig.

DET ÄR INTE BARA JAG SOM TROR att just 
den tidsanda vi just nu upplever är en starkt 
bidragande orsak till det pånyttfödda intresset 
för historia. Människor är nyfikna på det gamla 
Sverige. Hur levde man, vad levde man av, hur 
fungerade samhället? Hur klarade man sig utan 
alla de där manickerna och fortskaffningsmed-
len som vi räknar som vardag? 

HÄR I SVERIGE HAR MÄNNISKOR sedan lång tid 
förlitat sig på de resurser och nyttigheter som 
skogen ger. Generationer svenskar har verkat 
i skogen och de näringar som förädlar den till 
värdefulla produkter. Man brukar säga att skogen 
har en plats i den svenska folksjälen – vilket väl 
inte minst den intensiva debatten om skogsbruk 
är ett tecken på. Det är därför inget vågat anta-
gande,  att fältet ligger öppet för en organisation 
som kan kanalisera intresset för skogshistoria.  

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET har funnits i 
tjugo år. Med de erfarenheter vi skaffat oss har 
vi nu tagit oss en rejäl funderare över hur väl 
verksamheten uppfyller de krav man kan ställa 
på ett sällskap med detta anspråksfulla namn. 
Hur väl klarar vi den viktiga rekryteringen av 
nya medlemmar? Hur lyckas vi attrahera dem 
som ännu är i full verksamhet med det som om 
några år också kommer att vara historia? Lyckas 
vi tränga igenom det numera berömda ”bruset” 
och väcka slumrande intressen till liv? 

DE SLUTSATSER VI KOMMIT TILL ÄR ATT Skogs-
historiska Sällskapet nog hittills positionerat 
sig rätt. Men det finns också anledning till 
självrannsakan. Den utåtriktade kommunika-
tionen släpar efter. Vi har inte tillfullo dragit 
nytta av de möjligheter som de nya medierna 
erbjuder. Inte heller har vi varit tillräckligt bra 
på att inkännande fånga upp medlemmarnas 
synpunkter.  

VI HAR ÄNNU INGA FÄRDIGA LÖSNINGAR men 
öppnar för nya arbetsformer – som inbegriper 
större möjligheter för Sällskapets medlemmar 
att aktivt delta i verksamheten. 

Vi tror också att akademiska studier av skog 
och skogsbruk bör uppmärksammas bättre och 
resultaten förmedlas på intresseväckande sätt. 

Och då handlar det inte bara om traditionell 
skoglig forskning utan minst lika mycket om 
forskning i brett kulturgeografiskt perspektiv.

DET FINNS OCKSÅ GOD ANLEDNING ATT lyfta 
fram skogens närhistoria. Att sätta 1900-talets 
sista decennier under lupp. Att inspirera både 
professionella och andra skogsengagerade att 
berätta om denna omtumlande tid av snabba 
förändringar i skogen och skogsbruket. Att 
skriva skogens historia i realtid. På så sätt kan 
Skogshistoriska Sällskapet bidra till att knyta 
ihop den avsuttna generationen med den som 
just övertagit rodret. Denna medvetna växling 
har svenskt skogsbruk länge missat.  

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPET HAR BYGGT 

mycket av sin verksamhet på högst påtagliga 
ting. Vi har beskrivit utvecklingen av kulturmil-
jöer, berättat om redskap och skogsteknik och 
varit med om fascinerande exkursioner i såväl 
storskogsbrukets skogar som på gods och gårdar. 
Men vi får inte glömma bort de mer abstrakta 
delarna av historien, till exempel näringens lön-
samhet, den sociala utvecklingen eller skogspo-
litiken. Utan förståelse för det mindre påtagliga 
innehållet haltar vår bild av skogshistorien. 

MED DEN HISTORIELÖSHET SOM BLIVIT ETT gissel 
i tiden finns det anledning att påminna om 
skogshistoriens roll som resonansbotten inför 
allt det nya som väller fram. Att historia inte 
bara är ett mossigt förflutet – utan att den ruvar 
på kunskaper som är värdefulla också idag. Det 
är sådant som Skogshistoriska Sällskapet vill 
bidra till att lyfta fram.

Jan Sandström 
Ledamot av Skogshistoriska Sällskapets styrelse 

Ett sällskap i tiden Skogsmuseer ska  
börja nätverka

EFTER ETT FÖRSTA MÖTE tidigare i våras stod det 
klart att det finns ett stort intresse för att de 
skogsmuseer som finns i Sverige ska börja sam-
arbeta med varandra. Representanter för riksdag 
och departement, skogsföretag samt universitet 
och forskningsorganisationer vittnade samfällt 
om behovet av nationell samling kring de 
skogsmuseer som finns. Man var eniga om att 
skogslandet Sverige har ett stort ansvar för att 
bevara och tydliggöra det skogliga arvet. 

Mötet i Lycksele samlade 26 deltagare. Man 
enades om att etablera en arbetsgrupp som ska 
bereda frågan. En första uppgift är att göra en 
förstudie och analysera förutsättningarna för ett 

nätverk av skogshistoriska museer.  
Inte minst handlar det om att söka vägar  
för att finansiera det stora arbetet med att  
digitalisera skogshistorisk information.  

DET FINNS IDAG FLERA SKOGSHISTORISKT intres-
santa områden som behöver dokumenteras 
innan de personer som har egna erfarenheter 
inte längre finns med oss. Intervjuer med bland 
annat kockor, skogsarbetare, flottare och hästkö-
rare brådskar. Och för att bevara skogligt intres-
santa miljöer och objekt behövs ett nätverk av 
museer i landets alla delar eftersom ju skogshis-
torien skiljer sig åt mellan norr och söder.  

DEN ARBETSGRUPP MED REPRESENTANTER från 
skogsmuseerna i Lycksele och Siljansfors samt 
SLU och Skogshistoriska Sällskapet söker nu 
kontakt med personer ute i landet som är ansva-
riga för något skogsmuseum. Kontaktperson för 
gruppen är Marit Kalela-Brundin, Skogsmuseet 
i Lycksele.

Erik Valinger och Ivar Palo

Under två dagar i maj stod Skogsmuseet i Lycksele värd 
för ett möte mellan ett antal skogsmuseer i Sverige. 
Tjugosex deltagare mötte upp med målet att skapa ett 
svenskt nätverk med skogsmuseer. 

Årets örtug-mottagare 
Anna-Maria Rautio, Umeå samt Rolf Alberts-
son och Arnold Ahlbäck, båda Jönköping 
tilldelades i mars varsin örtug i samband med 
Skogshistoriska Sällskapets årsmöte. 

Anna-Maria Rautio har i avhandling studerat  
de norrländska så kallade svältsnörena,  
det vill säga de cykelstigar som anlades för  
Domänverkets personal att ta sig fram i de 
nästan väglösa inre delarna av norra Sverige. 

Rolf Albertsson och Arnold Ahlbäck uppmärk-
sammades för sina insatser med att dokumen-
tera timmerflottningen i södra Sverige. Se 
också artiklarna på föregående sidor.

Örtugar tilldelas amatörforskare som gjort 
skogshistoriska insatser under lång tid.  
Örtugar kan också ges unga, lovande forskare. 
Skogshistoriska Sällskapets örtugar har ett 
värde cirka 3 000 kronor. 

Fotnot. Örtug var ett silvermynt som infördes i Sverige  
på 1300-talet och var i bruk till slutet av 1500-talet.  
Det gick tre örtugar på ett öre. 

Rolf Albertsson,  
Anna-Maria Rautio  
och Arnold Ahlbäck.
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Tanken är självklar, närmast banal – alla träprodukter  
har en gång växt som träd i en skog. Mindre givet är  
hur säljare och köpare genom åren mötts och enats  
om kvalitet, mått och pris på en råvara som i sin  
variationsrikedom har få motsvarigheter. 

OM HUR MAN LYCKATS ÖVERBRYGGA sådana svå-
righeter och skapa en fungerande marknad vet 
de flesta nästan ingenting. Och möjligheterna 
att ta reda på det har varit närmast obefintliga 
– tills nu. 

Tidigare i år utgavs nämligen Ronny Petters-
sons bok Mitt emellan virkesintressen. Virkesmät-
ningens historia i Sverige.

VIRKESMÄTNINGENS PIONJÄRTID PÅMINNER inte 
så lite de amerikanska järnvägarnas tidiga his-
toria. Till en början hade de järnvägsbolag som 
trafikerade till exempel Chicagos centralstation 
egna klockor vid perrongen, där just detta bo-
lags tid angavs. Någon gemensam tid fanns inte. 

Så var det också med virke, det fanns en rad 
olika mått och mätmetoder. Virkesmätningsfö-
reningarna bidrog till att en standard så sakte-
liga växte fram. Men så sent som på 1920-talet 
hävdade en statlig utredning att mätmetoderna 
var ”ett hopplöst virrvarr”. Det var toppmät-
ning och mittmätning, engelska fot och tum, 
men också meter, svenska fot och danska fot. 
Ett och samma bolag kunde använda svenska 
fot för grövre gran och danska fot för klenare. 
Störst verkar förbistringen ha varit för bränn-
ved. Den mättes nästan uteslutande i travat 
mått, i antingen kubikmeter eller famn. Men 
famn var inte något enhetligt mått. Tolv olika 
sorter kunde vara i bruk på en och samma ort.

DET KAN FÖREFALLA MÄRKLIGT ATT historien om 
virkesmätningen inte skrivits tidigare eftersom 
den är en så viktig kugge i processen mellan 
skog och produkt. 

Ronny Pettersson är lektor vid historiska 
institutionen, Stockholms universitet. Han har 
själv skrivit stommen till boken, som dessutom 
består av sex specialberättelser. Tillsammans be-
står boken av 652 sidor med mängder av bilder, 
diagram och figurer.

HÄR FÅR VI EN ÖVERGRIPANDE BILD AV virkes-
mätningens utveckling från 1890 fram till 
våra dagar. Specialberättelserna inriktar sig 
på några särskilt intressanta teman. Lennart 
Forsberg, skriver om hur mätplatser, mättekni-

ker och mätmetoder förändrats över tiden. Jan 
Hagblom redogör för hur virkesredovisningen 
gick till sedan Skogsbrukets Datacentral bildats. 
Historikern Britt Liljewall undersöker virkes-
mätarnas självbild och yrkesidentitet. Olov 
Petersson berättar om sin tid som mätningschef. 
Mats Nylinder studerar forskningens betydelse. 
I ett avslutande kapitel beskriver Lars Björklund 
utvecklingen under 2000-talet.

EN MER ORGANISERAD OCH ENHETLIG virkes-
mätning infördes inte förrän i slutet av förförra 
seklet. Den första mätningsföreningen bildades 
1892 då 18 trävarubolag i bildade Ångema-
nelfens timmerintumningsförening. Därefter 
dröjde till 1909 då sex massatillverkare bildade 
Wemländska inmätningsföreningen. Sedan 
föddes i ganska rask takt föreningar i Norrland 
och Dalarna. I södra Sverige sköttes inmätningen 
fram till mitten av 1940-talet av enskilda köpare.

Till en början var virkesmätning något 
som främst köparna intresserade sig för. Under 
1930-talet omvandlades föreningarna till att 
bli gemensamma för köpare och säljare. Steget 

till att bli opartiska organisationer, styrda av 
såväl köpare som säljare utgör därför en viktig 
brytpunkt i historien. 

TILL EN BÖRJAN SKEDDE MÄTNINGEN oftast vid 
upplägg längs flottleder och på avverkningsplat-
ser. På 1960-talet flyttades den till industrierna. 

Personligen är jag rätt svag för den mix av 
författare som boken har. Dels professionella 
historiker, dels personer som praktiskt arbetat 
med virkesmätning. Det betyder att erfa-
renheter och perspektiv som det skulle ta en 
traditionell historiker lång tid att hitta i arkiven 
görs tillgängliga. Samtidigt kan de professionella 
historikerna se övergripande strukturer och att 
foga in enskilda händelser i ett sammanhang. 

DET ÄR EN SPÄNNANDE HISTORIA SOM boken 
lyfter fram. Genom sin detaljrikedom borde den 
kunna tjäna som mall för att studera och förstå 
reglers betydelse för fungerande marknader.  

Per Eriksson är biblotikarie vid Kungliga  
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 
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