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Möt mångfalden 
i SCAs skogar

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, 
en yta stor som Belgien. Vi sköter dessa skogar för att de ska 

ge förnybar råvara till klimatsmarta produkter, med hänsyn 
till skogens alla övriga värden.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i 
norra Sverige, en yta stor som Belgien. 
Vi sköter dessa skogar för att de ska 
ge förnybar råvara till klimatsmarta 
produkter, med hänsyn till skogens 

alla övriga värden.

Våra skogar ska vara lika rika på biologisk 
mångfald, naturupplevelser och virke i 
framtiden som de är idag. Vi sparar ett träd 
av fem, som får dö en naturlig död och blir 
livsrum för insekter, fåglar och vedsvampar. 

På den här kartan kan du se vara alla de skogar 
finns som SCA har undantagit från skogsbruk, 
på eget initiativ. För mångfaldens skull. 

www.sca.com/hitta-parlorna-i-vara-skogar

Välkommen!

sca.com

Bli medlem du också!  
 
www.skogen.se/medlem eller 08-412 15 00

1947 SKREV VI SKOGSHISTORIA!
I mer än 135 år har vi verkat för ett aktivare och 
hållbarare brukande av skogen. 1947 var förening-
ens historiska exkursion med kalhyggets fader  
Joel Wretlind. En exkursion som formade det 
moderna skogsbruket. 

Nu fortsätter vi och våra medlemmar att skapa 
framtiden tillsammans. För vi vet att aktiva skogs-
brukare som tänker själva kan göra underverk!
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Ad fontes
Det var här, 

i skogen, vid gruvan och vid bruket  

de tog sin början, 

transporterna som med  

bara människokraft    

och tålmodiga dragares hjälp  

förvandlade  

virket, malmen och järnet  

till guld.

Lars Klingström
Bild: Hilding Mickelsson (1919–2002)
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Hans-Jöran Hildingsson  
Ordförande i Skogshistoriska Sällskapet

PÅ MARKERNA ÖSTER OM GÖTEBORG SOM vårt jaktlag arrenderar finns ett antal 
jaktpass vars namn minner om skogshistorien: Rännan, Veametern, Järn- 
vägen och Märra strejka för att nämna några. De talar lite för sig själva, men 
för nästan exakt 100 år sedan gjordes här en jätteavverkning. För att få ut 
virket ur skogen nyttjades mängder av hästar, det byggdes enkla järnvägsspår 
och det flottades i bäckar och sjöar. I en i övrigt mycket kuperad terräng var 
det ett jättelikt både avverknings- och transportarbete som utfördes.     

STÖRRE DELEN AV DENNA ÅRSSKRIFT ägnas åt transporter av vad som i århund-
raden varit fundamentet i Sveriges ekonomi – skogen, malmen och järnet. 

Ämnet är gigantiskt och spänner över de fem århundraden som gått  
sedan skogen började få en industriell roll i Sverige. Den gav träkol att 
smälta malm med och utvinna järn och andra värdefulla metaller. Det 
handlar om hästkörning i vintriga skogar. Om flottning i bäckar och älvar, 
när så krävdes också i motlut. Om forvägar i väglöst land. Om skogsbanor, 
småbanor och kanaler. Om hur man på 1700-talet började flytta malm från 
det allt skogfattigare Mellansverige till Norrland. Och hur man tvåhundra  
år senare drog timmer söderut – och allt oftare tvärtom. Värmland är värt 
ett eget kapitel. Dess malmrika berggrund och stora skogar utnyttjades 
tidigt för järnframställning. Och det var här som sågverksepoken tog sin 
början i det tidiga 1800-talet.   

EN RÖD TRÅD ÄR HUR UTVECKLINGEN hela tiden bjudit nya möjligheter.  
I början i blygsam takt, senare allt snabbare. Kanalerna blev snart utkon-
kurrerade av järnvägarna, som nästan lika snart tappade mark gentemot 
lastbilarna. Hästarna hängde med länge innan maskinerna helt tog över  
i mitten av 1900-talet. 

De här temasidorna gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild  
av hur virke, malm och järn förflyttats genom tiderna. Istället är det en 
exposé med kortare och längre exempel på vad som varit. En erinran om 
all den mänskliga möda och stora uppfinningsrikedom som präglat de här 
förflyttningarna. Och som inte bara genererat jobb och försörjning utan  
i hög grad bidragit till att göra Sverige till det land det är idag.

ETT VARMT TACK RIKTAS TILL ÅRETS ANNONSÖRER och till alla andra som på  
olika sätt bidrar till Sällskapets utveckling. Trevlig läsning önskas!

Virkets, malmens  
och järnets vägar

Skogshistoriska Sällskapets årsskrift har getts ut sedan 1991. Den är ett 
forum där såväl professionella forskare som personer med skogshistoriskt 
intresse eller med egna minnen från skogen skapar innehållet.

Vi välkomnar bidrag till årsskriften. Ämnet skogshistoria är i princip hur 
stort och brett som helst. Det rymmer oändligt många infallsvinklar och 
skeenden som väntar på att bli belysta. Inte minst efterlyser vi personliga 
minnen, sådana som ger liv och färg åt skeendena. Vi är också tacksamma 
för tips om nya skogshistoriska böcker och även tidigare utgivna böcker.

Årets årsskrift. Där ej annat författarnamn anges är texterna skrivna av  
årsskriftens redaktör Lars Klingström.

Omslagsbild. Målningen  
”Vinterlandskap med slädfora”  
utfördes år 1868 av landskaps- 
målaren Gustav Rydberg  
(1835–1933). 

Om årsskriften

Tel. 01046-38000 . www.sydved.se

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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Nu var det 1921 

ÅRETS FÖRSTA NUMMER AV SKOGEN finns en artikel, skriven av  
Gustaf Lundberg, professor i skogsteknologi vid Skogshögskolan. 

Han såg införandet av maskinella arbetsmetoder som en fråga av 
största betydelse för skogsbruket. Dels av det också då aktuella skälet 
stigande lönekostnader, dels svårigheterna att få tag på tillräckligt  
med arbetskraft. 

Han resonerar kring behovet av beståndsvårdande huggningar 
och deras kostnader och anser att ”slutavverkningarna i vida högre 
grad, än som nu anses förenligt med god skogsvård och gott skogligt 
samvete, koncentreras till sammanhängande större arealer”. Vidare 
anför han att skogsvårdarna i många fall uttrycker en rädsla för större 
hyggen och allt för ensidigt ”spekulerar i föryngringsmetoder som 
blädning och luckhuggning”. 

Lundberg anser att deras motstånd mot större sammanhängande 
kalavverkade ytor är överdriven. Han konstaterar att ”vi i Norrland  
oftast ha våra allra vackraste ungskogar uppkomna på brännor av  
ibland åtskilliga kvadratkilometers omfattning. Vi se härliga ung- 
skogar även på så kallade skövlade arealer.” 

Han ser det viktigare än någonsin att nedbringa kostnaderna  
för avverkning och menar att det bara är genom skogarnas samman- 
slagning till större hushållsenheter som man kan dra nytta av maski- 
nella transportanordningar.  

Lundberg går sedan igenom för- och nackdelar med de olika 
transportsätten: Ång- och motorvinschar, linbanor, motorfordon och 
transportbanor med räls av trä eller järn. Såväl vinschar som linbanor 
ser han begränsade användningsområden för. Han konstaterar att  
motorfordonen har fördelar framför transportbanorna men att de  
traktorer som provats har både svag motorstyrka och ställer höga  
krav på vägar. Att döma av det utrymme han sedan ägnar åt trans- 
portbanor framgår att det är sådana han tror mest på. Det handlar  
då främst om de smalspåriga så kallade decouvillebanor som vid den  
här tiden blivit vanliga i Sverige. Men han omnämner också stock-
banorna (se sidan 80) som ett intressant alternativ för mycket stora 
virkesmängder från samma trakt under ett begränsat antal år.     

I SAMMA NUMMER SKREV sedermera professorn Sven Petrini, (1891– 
1963) om ”ett modärnt avverkningssysstem” där han jämförde  
Schirmkahlschlag och Wagnerblädning med varandra. Wagners sys- 
tem var vid den här tiden inte nytt och han ansåg att man nu kunde 
fordra att se resultaten av det. I Tyskland hade kritiska röster börjat 
ifrågasätta dess principer. Framförallt var dr Eberhard i Württenberg 
kritisk och hade utvecklat ett eget system, kallat Schirmkahlschlag.  
Han ansåg att det inte var möjligt att åstadkomma naturlig föryngring  
utan skuggfördragande trädslag. Istället borde man först börja med 
sådana och senare addera ljusälskande trädslag. 

Petrini tog inte avstånd från någon av metoderna och ansåg att man 
i södra Sverige kunde dra lärdomar av Eberhards tankar. Däremot ställde 
han sig helt avvisande till att det skulle kunna fungera i norra Sverige. 

Trender och tankar  
i skogen för 100 år sedan

I

Skogsteknik och mekanisering var något som disku- 
terades redan i början av 1920-talet. Men även den 
svenska skogens historia fick utrymme. Här ett axplock 
av ämnen som behandlades i tidningen Skogen och 
Skogsvårdsföreningens Tidskrift år 1921. 

Loket Sot-Sara tuffar fram 
med virkeslastade vagnar 
i trakten av Gullringen. 
Foto: August Christian Hultgren. 
Östergötlands museum.

Decouvillejärnväg  
anlagd utan banvall där  
räls och syllar vilar på en 
underpallning av virke.  
Foto ur tidningen Skogen.

Försöksyta nr 294 i Lan- 
fors vid Alkvettern. Kanten 
av ett granbestånd, som  
har behandlats enligt den 
Wagnerska blädningsme- 
toden. Bilden togs 1914  
av Gunnar Schotte och 
publicerades i Skogsvårds- 
förbundets tidskrift 1921.  
SLU Mediebank.
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Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 00
akademien@ksla.se 
www.ksla.se

KSLA har norra Europas 
största agrar- & skogs-
historiska bibliotek

I ÅRETS FÖRSTA NUMMER AV Skogsvårdsföreningens Tidskrift skrev 
Korsnäs disponent Wilhelm Ekman (1875–1946), en lång artikel 
med titeln Några skogspolitiska problem i Norrland, där han  
mycket grundligt gick igenom Sveriges skogshistoria. Med stor  
inlevelse skildrar han vad som hände under det tidiga 1800-talet. 
I en enda, tidstypisk och mycket lång, mening beskriver han det 
dåtida skogstillståndet:  

”I stort sett hade man sålunda på 1820-talet dels de stora  
ödsliga, urgamla skogarna i Norrland, övre Dalarne samt västra  
och norra Värmland, i vilka man visserligen anade stora värden, 
men vilka ansågos lika ouppnåeliga som de slumrande millionerna  
i våra mossar, dels de hårt blädade skogarna i Bohuslän och Dals-
land som påminde om våra avverkningstrakter, där skräpskogen  
står kvar, dels de helt kala ljunghedarna i delar av Bohuslän,  
Västergötland, Småland och Skåne och dels slutligen de rent  
kalhuggna skogarna i bruksområdena, framför allt i Bergslagen,  
där vackra ungskogar uppspirat efter kolningarna och på svedje- 
fallen, men där den gamla skogen helt lyser med sin frånvaro.”

Vidare konstaterar han att den ekonomiska krisen på 1810-talet 
bäddade för det beslut som riksdagen fattade år 1817. Man såg 
sig då nödsakad att utbjuda kronans egendomar och skogar till 
högstbjudande. ”Detta beslut”, skriver Ekman, ”som förefaller oss 
hårresande fattades i en tid av största bekymmer, då den finan-
siella nöden var så stor att man allvarligt diskuterade möjligheten 
att avskaffa hela armén. Man grep efter varje halmstrå som kunde 
medföra ekonomisk fördel och då man trodde sig kunna förbättra 
den betryckta järnhanteringen genom att avyttra de för staten  
föga givande rekognitionshemmanen så gjorde man det.”

WILHELM EKMAN BESKRIVER OCKSÅ hur trävarufirmorna i Värmland 
och kringliggande landskap ”utvecklade sin förmåga att inköpa  
timmer, och man gick från den ena högre minimidimensionen till 
en lägre allt under det man på många sätt beklagade detta utödande 
av skogen på ett minst sagt orationellt sätt. Några skogslagar funnos 
icke. De av verken utsända timmeruppköparna gjorde naturligtvis 
allt vad i deras makt stod för att köpa virke, och att allehanda medel 
användes för att förmå en gensträvig person att sälja sitt virke, kan 
man icke betvivla. Under tiden sjönk timmerförrådet i böndernas 
skog och slutligen fanns ej mera kvar, än det bildlikt talat, lätt föll  
för pitpropshuggarens yxa eller inrestes i kolarens mila.”

I en artikel i ett efterföljande nummer av tidskriften utvecklar 
Ekman sina tankar om skogsbruket i Norrland och vilka föränd-
ringar han anser nödvändiga. Han menar att man med alla till  
buds stående medel ska inrikta sig på att höja skogsbruket och  
göra Norrland till den skogsproducerande landsända, som det har 
alla förutsättningar att bli. Han lyfter fram ”herrarne Kempe”  
som på några år dikade sina myrar i sådan omfattning att dikenas  
sammanlagda längd kom att överstiga tre gånger avståndet mellan 
Ystad och Haparanda. 

Wilhelm Ekman var tydlig i sina slutsatser och ansåg att  
frågan redan var tillräckligt utredd: ”Vi måste avlägsna de hinder,  
som finnas för skogsbrukets sunda utveckling i våra norra lands- 
ändar, och vi måste, sedan detta skett, även tillse, att allt som inom 
ekonomiens ram verkligen kan göras även utföres, för att den  
hindrande gamla skogen tillvaratages eller undanröjes, att skogs- 
marken försättes i fullt skogbärande skick, att ungskogarna gallras  
och att de medelålders bestånden bibehållas och utvecklas.”

Idag vet vi att det dröjde ända till 1950 innan hans profetior 
besannades. Men det är en annan historia. 

Arkitekten S.H. Wranér 
skrev om kraven på nya 
skogsarbetarbostäder: 
”De skilja sig ej mycket 
från vanliga arbetarbo-
städer, men ligga avskilt 
från yttervärlden med 
vilken de blott sparsamt 
har kontakt. Dock måste 
en något så när använd-
bar kommunikationsled 
finnas till närmaste 
samhälle.”

Docenten Edward  
Wibeck vid Skogshög-
skolan föreslog i en ar-
tikel att bristen på kott-
klängerier i norra Sverige 
skulle kunna avhjälpas 
genom att samarbeta 
med de många bärtorke-
rier som då fanns i denna 
landsända. Han såg det 
förvånande att man inte 
redan tidigare funnit 
varandra. 

Wilhelm Ekman pläderade 
redan 1921 för att ”den 
hindrande gamla skogen 
tillvaratages och undan- 
röjes och marken försättes 
i fullt skogbärande skick”. 
Skogen i Båtsa kronopark, 
Norrbotten, dimensions-
höggs 1899 och såg ett 
kvarts sekel senare ut  
så här. SLU mediabank.
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SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS ÅRLIGA SKOGSVECKAN genomfördes  
i mars i Stockholm och hade ”en ovanligt livligt anslutning”. 
Det högtidliga öppnandet ägde rum på biografen Röda Kvarn 
på Biblioteksgatan och bevistades av hela 750 personer, vilka 
nästan helt fyllde den stora lokalen. Föreningens ordförande, 
konteramiral Arvid Lindman, konstaterade i sitt inlednings- 
anförande att ”vi hava nu kommit in i en depressionsperiod  
av allvarligt slag med stora lager vid sågverk och fabriker samt  
så gott som avstannade försäljningar”. Men han uttryckte  
också hopp och möjligheter genom att bland annat förorda 
kunskapsinhämtande av hur ett av den tidens största skogs- 
producerande länder, Amerikas förenta stater, brukar sina  
skogar och säljer sina produkter. 

Detta ämne behandlades därefter av jägmästare Henric  
Carbonnier i ett av huvudföredragen, senare också publicerat  
i ett nummer av Skogen.

I TIDNINGEN SKOGEN, NR 8–9 REDOVISAS ett försök med Grohmanns 
snytbaggefälla som utfördes i trakten av Hällnäs i Västerbotten.  
Fällan beskrivs så här:

”I marken gräves ett två fot djupt och lika brett hål. Den 
uppgrävda jorden måste, om den ej är tillräckligt lös och sandig, 
bearbetas, så att den blir fint fördelad. I detta hål drivas 8–12, i 
ena ändan tillspetsade granstolpar ned, tills dess de sticka upp 8 tum 
över hålets kant. Stolparna, som ej äro barkade, böra vara 3–4 tum 
tjocka i toppen och omkring 32 tum långa utom själva spetsen.  
Den fint fördelade jorden fylles därefter i till jämnhöjd med 
marken, varefter 3–5 fot långa grangrenar läggas platt på marken 
mellan stolparna med spetsarna utåt. Vanlig jord, befriad från stora 
stenar och rötter, strös därefter över ytan till omkring en fot utanför 
pålarna, varefter ett två tums tjockt lager bredes ut över grenarna, 
och på detta lägges ett nytt lager av grenar o. s. v., till dess att  
pålarna äro begravna omkring 6 tum djupt och man får en liten 
kulle, vars sidor äro kantade med gröna grenar.”

Fördelarna med denna fälla angivas vara följande:
1)  Snytbaggarna lockas av den särdeles starka kåddoften från  
 grenar och ris att intränga i gropen för att där yngla. 
2)  Insekterna lämna icke så gärna sin skyddade yngelplats, 
 allrahelst då de där finna riklig tillgång på näring. 
3)  Snytbaggarnas fiender bland insekterna tövar icke att infinna  
 sig å en plats, där deras byte samlats i så stort antal.

FÖRSÖKET LADES UT VÅREN 1920 då fyra fällor iordningsställdes. 
Sommaren därpå vittjades de och man räknade ihop samman-
lagt 630 snytbaggelarver och 1098 tallbastborrelarver. Skriben- 
ten ville inte dra för höga växlar av detta enda försök, men  
menar att det inte är osannolikt att fällan kan vara överlägsen  
de äldre fångstmetoderna. 

I Meddelanden till Skogs-
vårdsföreningens Tidskrift  
refererades exkursionen till 
Norge 1920 på hela 23 sidor. 
I reportaget, som skrevs av 
Gunnar Schottes fru Anna, 
sparades ingen möda för de-
taljer. Fakta om exkursions-
punkterna blandades med   
beskrivningar av festmålti-
der, övernattningar i sovvagn 
och skämtsamma sånger. 
I Elverum stod ”70 bekväma 
bilar redo att föra exkur-
sionsdeltagarna ut i Hede-
markens fagra ängder.”   

Grohmanns barkborrefälla 
innan den övertäcks med 
grangrenar och jord.

Positiv utveckling. 
Svenska Skogsvårds- 
föreningen ökade under 
1920 antalet medlemmar 
med 434 till 4 098.  
Därtill ökade också 
antalet prenumeranter 
på tidningen Skogen – 
populär tidskrift med 
150 till 1 737. 

Sveaskog –  
för ett hållbart skogsbruk

Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att balansera ekonomiska, ekologiska  
och sociala intressen.Våra skogar är certifierade enligt svensk FSC- och PEFC-standard,  
och vi ställer även krav på certifiering av allt inköpt virke. Detta gör att Sveaskog kan  
garantera en ansvarsfullt producerad råvara från skogen.

Vi på Sveaskog har den viktiga uppgiften att genom ett hållbart skogsbruk  
förse samhället med skogsråvara samtidigt som vi värnar och utvecklar  
skogens alla värden.

Sveaskog ska vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Det innefattar 
bland annat uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder,  
liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål.

sveaskog.se
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Av Lars Klingström

Nu var det 1921

Det blev ett kvinnornas år. Efter årtionden av diskussioner kunde  
kvinnor både rösta i allmänna val och väljas in i Sveriges riksdag.  
Ekonomiskt var det mörkt. Priserna föll och Sverige drabbades av  
deflation. Krisens efterverkningar tog flera år att övervinna.

Kvinnlig rösträtt. Den 26 januari  
antog den svenska riksdagen röst- 
rättsreformen. Därmed råder det lika  
och jämställd rösträtt mellan kvinnor  
och män. I september kunde advokat  
Eva Andén, som i decennier arbetat  
för kvinnors rätt att rösta, äntligen  
själv gå och rösta. Här tillsammans  
med sina kollegor på advokatkontoret. 

Den första hockeymatchen i Sverige  
spelades på Stadion i Stockholm den 30  
januari mellan IFK Uppsala och tyska Berliner  
Schlittschuhclub. Det svenska laget, som 
enbart bestod av bandyspelare, vann över- 
raskande med 4–1 inför 2 200 åskådare.

Kvinnor tar plats i riksdagen. 
Det här året infördes inte  
bara kvinnlig rösträtt. VaIet 
den 12 september resulterade  
i att kvinnor för första gången 
kunde ta plats i riksdagen. De 
fem som valdes var Kerstin 
Hesselgren, Nelly Thüring, 
Bertha Wallin, Agda Östlund 
och Elisabeth Tamm.  

Den gudomliga debuterar.  
Efter att året innan ha medverkat  
i en reklamfilm för varuhuset PUB fick  
den ännu bara 15-åriga butikseleven 
Greta Gustafsson chansen att med- 
verka i en spelfilm. Den blev en  
språngbräda som förde till Hollywood  
och att som Greta Garbo snart bli  
”den gudomliga” med hela världen. 

Drottningholms slottsteater återupptäcks. Under letan-
det efter ett konstverk på Drottningholms slott upptäckte 
Kungliga bibliotekets amanuens Agne Beijer att vad som 
användes som förråd i själva verket var en helt autentisk 
1700-talsteater. Efter renovering återinvigdes den året 
därpå med en uppsättning av Figaros bröllop. Sedan dess 
är den en svensk nationalklenod.

Evert skivdebuterar. Den 26 januari sjöng  
Evert Taube in Karl-Alfred och Ellinor till eget  
ackompanjemang på luta. På skivans baksida  
gjorde Fritiof Andersson entré.  
Senare under året kom det  
ytterligare tre skivor. De skulle  
sedan följas av ytterligare 212  
skivsidor fram till 1970.  
Evert Taube avled 1976.

Rasbiologiska institutet 
inrättas. Den 13 maj be-
slutade riksdagen att som 
första land i världen inrätta 
ett rasbiologiskt institut. 
Dess förste föreståndare, 
Herman Lundborg menade 
sig motverka ”den svenska 
folkstammens degenerering 
och hindra tillkomsten av 
icke önskvärda samhällsmed-
lemmar”. Institutet mötte 
ingen inhemsk kritik och 
internationellt sågs Sverige 
som ett föregångsland.  

Första Karl Gerhard-revyn
Den 24 juni satte Karl Gerhard upp sin  
första, helt egna revy, Vart ska vi annars gå  
på Folkteatern i Stockholm. Den blev en  
succé och han utsågs snabbt till Stockholms  
elakaste och mest eleganta kuplettmakare.

Ålandsfrågan avgjordes. 
Ända sedan Sverige förlo-
rade Finland år 1809 hade 
det varit en tvistefråga om 
vilken nation Åland skulle 
tillhöra. Den avgjordes 
slutgiltigt av det nybildade 
Nationernas Förbund, som 
tillerkände Finland besitt-
ningsrätten med villkoret 
att Ålands språk och kultur 
skulle respekteras. 

Händelser i Sverige och  
världen för hundra år sedan
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Transporter  
i skogen
Få förstår idag vilken möda som en gång lades ned  
i våra skogar på att avverka träd och köra ut timmer.  
Det var ett arbete som utfördes i smällkalla vintern utan  
andra hjälpmedel än yxa, såg och barkspade. Tunga  
stockar bändes och vändes, lastades på kälkar dragna  
av tålmodiga, starka hästar. Om några är värda att  
minnas så är det alla de som slet i skogarna när  
Europa just börjat ropa efter svenskt virke.

Bilden togs cirka 1950 
någonstans i de Ånger- 
manländska skogarna.  
MoDo museum.
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EN SVÅRASTE VINTERN JAG VARIT MED OM i skogen var 1928. 
Vi var ovanför Nautijaur och högg vid Addurbäcken,  

söder om Ultevisfjällen. Skogen vi skulle hugga hade stämplats  
av jägmästaren i Jokkmokk. Han hette Fragmén och ansågs lat 
för han stämplade just ingenting. Därför gjorde han den här 
stämplingen långt bortom allt annat. Den låg så dåligt till att 
ingen ville köpa den, ifall han bjöd ut den varje år. Då kunde 
han säga att han inte var lat, för han hade alltid en stämpling 
kvar osåld. Till sist köptes ändå stämplingen av L O Sandström 
från Luleå och vi skulle hugga och köra.

DAGEN EFTER NYÅRSDAGEN FOR JAG hemifrån och kom igen femte 
maj. Jag hade familj men kunde inte fara hem på hela tiden, vi 
var för långt bort. Jag såg inte bebyggelse på fyra månader, jag 
var i skogen hela tiden. Det fanns en koja där vi skulle bo. Den 
hade inga fönster men det var ändå inte mörkt när vi kom in. 
Kojan var slarvigt timrad av rundvirke och det var stora såtar 
mellan stockarna, en fågel kunde nästan flyga in. Vi grävde upp 
blötmossa ur en kallkälla och fyllde in i såtarna. Det gällde att 
skynda sig och ta fram mossan och täta så fort som möjligt innan 
den frös. På våren när det blev varmt tinade mossan och föll ur 
väggarna. Men så länge det var kallt var kojan tät. När vi började 
elda och det blev varmt kröp gammal lus fram som fanns i kojan, 
och vi var fulla i lus hela vintern. 

Vi högg gran och tall och det var glest mellan träden. Tal- 
larna var ganska långa. Man kunde få ut två femton fots stockar 
ur ett träd, om det var friskt. Men tallarna var sjuka och eländiga, 
stordelen var ruttna ända upp till första kvistarna. Granarna var 
friska, man högg hellre gran än tall, det var för bedrövligt. Annars  
i vanliga fall var granen huggarnas fasa för att den är så kvistig.

NÄR VI KOM I JANUARI OCH började hugga var snön en meter djup. 
Sedan snöade och snöade det. Och det stormade så jag tror snön 
som föll i Ultevisfjällen blåste ner i skogen där vi var. I mitten 
av mars mätte kronojägaren från Tjåmotis snön mittpå heden 
och där var den en och nittiofem. Stubbarna fick inte vara högre 
än tre tum över översta rotbenet. Men när snön var så kolossalt 
tjock grävde vi inte märkvärdigt mycket innan vi fällde. Först 
slog vi med yxan på tallen och hörde om den var sjuk. Var den 
ihålig stod vi på skidorna och kapade av, det gick fortast. Tallar 
som var mycket sjuka och hade hackspetthål kom vi underfund 
om att vi kunde bränna av. Vi högg ett hål med yxan längst ner 
och grävde till en eldstad och täljde tjärspånor att tända med. 

Inuti tallen brann det ruttna träet, fnösk som 
vi kallade det, och den ihåliga stammen blev 
som ett kaminrör. Det stod eldsprut ur hack-
spetthålen. Hela tallen brann inte upp utan den 
brann tills den gick utav vid hålen och ramlade 
i snön. En hög stubbe med sotiga spjälor i luften 
blev kvar. Huggarna kunde ha flera sådana eldtallar 
igång på kvällen. Man skidade därifrån för att inte få 
någon tall över sig. Det gick inte att veta när och i vilken 
riktning träden föll. På morgonen for man och tittade om det 
var lönt att ta rätt på någon bit bland tallarna som ramlat ner. Alla 
träd som var stämplade måste huggas, även om de var sjuka och man 
inte kunde få något virke ur dem. Det var mindre arbete med att låta 
tallarna brinna utav än hugga dem, när man lika måste ha ikull dem.

STÄMPLINGEN VAR GJORD PÅ SOMMAREN och snön var så tjock att vi inte 
såg stämplarna. Vi skidade och trampade på stämpelsidan för att se om 
tallen var textad. Senare på vintern när snön blev ännu tjockare räckte 
det inte med att trampa. Vi skulle ha måst skotta vid varje tall bara för 
att se om den var stämplad. Då gav vi fan i bestämmelserna och högg  
det vi tyckte. Om tallen inte var snygg, eller om den var sjuk, lämnade 
vi den. Kronojägaren var dit sommaren efter och avsynade. Han sa 

Yngve Ryd (1952–2012) 
var författaren som inte 
lämnade något åt slumpen. 
Hans böcker är underverk  
av precisa formuleringar 
som tillsammans närmast 
blir poesi. 

Han föddes i Vuollerim, 
nära Jokkmokk, där hans 
far körde häst i skogen och 
hans mor var kocka. Efter 
en sejour i södra Sverige 
återvände Yngve Ryd till 
Jokkmokk och började på 
sin fritid att intervjua äldre 
personer för att samla 
folklig kunskap om livsvill-
koren förr. Det resulterade 
i boken Timmerskogen 
1980, tio år senare följd 
av Timmerhästens bok, 
varur det här publicerade 
avsnittet är hämtat. Det 
är en bok som förmedlar 
en närmast total bild av 
hur timmerkörning i gamla 
tider gick till och vad som 
krävdes av både människor 
och hästar. Boken kan med 
stor behållning läsas även 
av dem som inte trott sig 
ha något som helst intresse 
av ämnet. Han skrev senare 
också bland annat de båda 
böckerna Snö och Eld, där 
han med samma inlevelse 
och skärpa skildrar de 
djupa kunskaper som en 
gång fanns hos folket i 
norra Sverige om dessa 
företeelser. 

Yngve Ryds böcker fick 
en stor publik och möttes 
av närmast översvallande 
recensioner. Han utsågs år 
2008 till hedersdoktor vid 
den humanistiska fakulte-
ten vid Umeå universitet.

Bilder: Nordiska Museet och Bildhotellet, SCA.

Linus Strömberg berättar i Timmerhästens bok av Yngve Ryd.

Vintern vid  
Addurbäcken

D
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att han sett många sex fots stubbar, men vi fick inga 
böter. När skogen var så sjuk och snön tjock kunde 
han inte vara för noga med stubbarna.

EFTER DEN FEMTONDE FEBRUARI högg jag inte en enda 
stock. En karl högg, jag drog timmer och en tredje 
skottade åt hästen. Man kan inte driva en häst 
genom två meter snö. Vi var tvungna att skotta vägar 
åt hästarna. De var de enda som hade det bra den 
vintern. De måste dra sina lass ner till avlägget, men 
slapp vada i snön. Hästvägen skottades där landet var 
lägst för att jag skulle ha medlut där jag drog fram 
virket. Det var tungt att dra timmer till vägen. Men 
det hade varit ännu mer arbete att skotta överallt åt 
hästen. Tjukan hördes när hästen kom från avlägget 
tillbaka till skogen. Men jag såg varken hästen eller 
kusken där de kom nere i sin kanal. 

Jag hade en dragkälke för att dra fram timret.  
Kälken gled lättast om man isvallade medarna. Jag 
brukade göra eld och tina snö i en burk och stryka 
vatten under medarna. För att snön skulle bära där 
jag drog kälken trampade jag först ett spår med 
snötrampar. Det frös och blev hårt över natten 

och höll dragkälken nästa dag. Det kom några blidväder och på 
senvintern var snön så hård att huggarna varken behövde trampar 
eller skidor. De hade bara en stav att stödja sig på i ena näven och 
såg och yxa i andra.

Virket var stort, medeltalet för timret var tretton och en halv 
kubikfot. En sådan genomsnittlig stock vägde kring trehundra 
kilo. Jag måste ha hjälp för att få upp de största stockarna på 
kälken. Det var aldrig frågan om att lasta flera stockar åt gången, 
utan jag drog en och en stock fram till basvägen, som var kring 
tre kilometer lång. Hästen hann tre lass om dagen och tog drygt 
hundra kubikfot i snitt. Det blev trehundrafemtio kubikfot om 
dagen. Nog hade jag att göra med att dra fram det.

VI KUNDE INTE SLÄNGA PÅ VIRKET HUR som helst vid lastningen på 
hästkälkarna. De var så djupt nere i kanalen att kälkarna nästan 
skulle slagits sönder om vi bara släppt ner storstockarna. Åtmins-
tone första varvet måste läggas på försiktigt. Vi trampade snön  
i kanten av vägen så det lutade och rullade ner stockarna. Last-
ningen gick mycket fort när vi hade dragit ihop timret i hopar 
och kälkarna stod så lågt att man inte behövde lyfta i stockarna. 
Efter tjugo minuter var hästen på väg ner igen. Jag tror det tog 
längre tid för kusken att lägga av på avlägget.

På våren var vi tjugotre man i kojan och sju hästar. Man ville 
ha ner så mycket virke som möjligt på en gång. I en sådan avläg-
sen liten bäck som Addurbäcken ville man inte flotta flera år utan 
gjorde en engångsflottning. De tallar som blev kvar står där än. 

Linus Strömberg var 
född 1895 och dog 1984. 
När han började jobba 
i skogen fanns vare sig 
timmersvans, lyftkrok 
eller björn. Man sågade 
med tvåmans stocksåg 
och lastade med spak 
och yxa. Han var hästkusk 
under större delen av 
sitt liv och behöll hästen 
ännu några år sedan 
han blivit pensionär. Han 
hade ett stort intresse för 
gamla tider och var an-
gelägen om att dela med 
sig till unga människor 
om hur det var förr. 

Rune Dehlén var under 
åren 1990–2008 förvalt- 
are för Orsa besparings-
skog. Här berättar han  
om hur det gick till  
sedan man för snart  
150 år sedan beslutade  
sig för att omvandla  
sin besparingsskog till  
reda pengar. 

Bild: Orsa bibliotek  
och kulturhus.

En timmerstock kunde väga 300 kilo.  
”Sådana stockar var man tvungen att  
hjälpas åt med att lasta.” Bildhotellet, SCA.

”Vissa vintrar kunde det vara 
så mycket snö att man inte  
såg vare sig häst eller körare  
när de kom i sin kanal.”  
Bild ur Timmerhästens bok.

R 1859 NÅDDE STORSKIFTET ORSA. Det var en tid då skogen  
i den här delen av Sverige ännu saknade ekonomiskt värde. 

Utanför byarnas närområden betraktades den som ett slags ingen 
mans land, där det var fritt för byarnas bönder att hämta husbygg-
nadsvirke och brännved. Det var därför ett närmast oändligt hav  
av orörd skog som bredde ut sig norr om Orsa och som efter stor-
skiftet nu ägdes av bönderna i Orsa. 

Orsa var vid mitten av 1800-talet en mycket 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 med- 
vetande uppmuntrade staten initiativ som kunde öka befolkningens 
förmåga att försörja sig. Storskiftet var ett led i detta.  

REDAN TIDIGT I SKIFTESFÖRRÄTTNINGEN var man inne på att skapa en 
allmänning av en del av den utskiftade skogsmarken. Dess avkast-
ning skulle avsättas i en fond som skulle ägas av bygdens bönder 

Intensiva år när Orsaborna  
sålde virket från besparings- 
skogen till Hälsingland 

Å

Aldrig någonsin har en skogsdrivning engagerat  
lika många människor och hästar som när Orsaborna  
på 1880-talet lät avverka den skog som storskiftet 
 just gjort till deras. I långa karavaner av tungt  
lastade foror drogs en stor del av virket mödosamt  
över vattendelaren till Voxnaälven i Hälsingland. 

av Rune Dehlén
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tillsammans. Detta för att undvika det som hänt i andra delar av 
Dalarna sedan storskiftet gått fram. Den tilldelade marken hade 
därefter ofta sålts vidare till de nya skogsbolagen. Och bönder 
som i generationer levt i självhushåll hade ju svårt att bedöma 
det ekonomiska värdet av skogsmark. Inte sällan blev de ett lätt 
rov för bolagen som kom över skogarna till underpris.   

Orsaallmänningen skulle vara en gemensam besparing för 
de markägande bönderna, vars avkastning skulle komma hela 
bygden till del. Det var därför den kallades Orsa besparingsskog. 

I OKTOBER 1882 BESLUTADE sockenmännen att vidta ”nödiga åtgär-
der för att få kännedom om skogens myckenhet och värde”. Man 
uppdrog åt jägmästare Gyllenhammar från Bollnäs att inventera 
skogen och indela den i block inför en kommande försäljning. 
Redan på detta stadium var man medveten om att det gick att få 
bättre betalt om man kunde sälja virket till hälsingländska såg-
verk. I Dalarna var köparna få och utbudet av virke stort, bland 
annat från Särna och Älvdalens besparingsskogar.       

I uppdraget ingick också att räkna alla träd med en bröst-
höjdsdiameter om 14 tum (35,5 cm). I de block som skulle  
säljas till Hälsingland skulle också 13-tums träd ingå. 

Tre år senare var Gyllenhammar klar med sin inventering. 
Han hade då delat in skogen i 76 block som vart och ett skulle 
säljas till högstbjudande. Enligt hans exakta sammanställningar 
innehöll de totalt 2 807 799 växande träd och 247 946 torrträd. 
Redan 1885 bjöds de första blocken ut till försäljning.

DE FÖLJANDE ÅRTIONDENA BLEV mycket dramatiska och livliga 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 folk från andra delar av landet, 
i synnerhet värmlänningar. Orsa förvandlades till något av en 
svensk motsvarighet till Klondyke. Vintern 1890/91 arbetade  
5 000 skogsarbetare och 1 300 hästar med drivningsarbetet i 
Orsa besparingsskog. Påföljande vinter hade arbetsstyrkan ökat 
till bortåt 8 000 man och 2 000 hästar. 

Trots att bara elva av de 76 utbjudna posterna hade naturlig 
kontakt med Voxnadalen köptes ändå hela 46 block av hälsinge-
bolag. Det krävde således att virket från de övriga 35 blocken 
först måste transporteras till lands i obanad terräng över vatten- 
delaren för att sedan kunna flottas åt ”rätt håll”, det vill säga öst-
erut. Som framgår av kartan här på uppslaget handlade det inte 
bara om de närmast Hälsingland belägna blocken. Virke drogs 
också från de västligaste blocken, en sträcka på mellan fyra och 
fem mil. För att klara motluten isade man forvägarna. Det gick 
så till att man placerade stora trälårar med inbyggda kaminer 
som man fyllde med vatten från någon kallkälla eller ofruset 
vattendrag. Via hål rann vattnet ut i slädspåren som förvandla- 
des 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 par-körning hade man särskilda kuskar och hästar 
som bara ägnade sig åt uppförsluten. 

DIMENSIONSAVVERKNING AV DET SLAG som utfördes under de tjugo 
år som avverkningsrätterna sträckte sig över, var lindrigt sagt ett 
dramatiskt ingrepp. De berörda skogarna var ju dittills praktiskt 
taget helt orörda. I genomsnitt 45 procent av volymen togs ut  
i ett enda drev. Ingen som helst skogsvård genomfördes. Alla träd 
som höll den angivna minimidimensionen på 13 tum avverka-
des, hur växtliga de än var och hur värdefulla de än skulle ha 
varit som fröträd. 

När alla block till slut var avverkade hade Orsa besparings-
skog skattats på uppskattningsvis mellan 3,5 och 4 miljoner ku-
bikmeter virke. Att det en gång så fattiga Orsa därmed blev den 
rikaste kommunen i landet är en helt annan historia. Inte förrän 
1933 behövde man åter börja betala kommunalskatt.   

Wilhelm Petterson, 
besparingsskogens 
förvaltare 1896-1910, 
var kritisk till beslutet 
att dimensionsavverka 
skogen. I en skrivelse 
till landshövdingen 
konstaterade han att: 
”Genom en så strängt 
tillämpad metod har 
en riklig skörd tagits å 
Orsa besparingsskog 
av ett vackert och 
dyrbart skogsbestånd. 
Genom denna stränga, 
ja varför inte säga 
hänsynslösa dimensi-
onsavverkning ha på 
många ställen bestån-
den i betänklig grad 
rubbats, varigenom 
ofta obotlig skada 
ådragits förr slutna 
bestånd.”  

Skogskartan över Orsa besparingsskog visar omfattningen av de 
enorma avverkningarna under åren 1886–1905. Från de röda områdena 
kördes virket över vattendelaren till Voxnans dalgång i Hälsingland. 
Virke från de blå områdena kördes till flottningsvatten i Dalarna.  

Med hjälp av sådana här 
hästdragna vattulådor isade 
man spåren i forvägarna för 
att hästarna skulle orka bättre 
i uppförsluten. Det var ett 
föga avundsvärt arbete att 
fylla de stora lådorna med 
vatten i sträng kyla.
SLU mediabank
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När vintern stod  
för väghållningen

I det länge väglösa Sverige var det vintrarnas snö och isen på sjöarna  
som gjorde det möjligt att förflytta varor och gods längre sträckor.  
Under tidernas lopp hade det vuxit fram ett system med forbönder som  
åtog sig transportuppdragen. Ända till dess järnvägarna börjat sitt seger- 
tåg under andra halvan av 1800-talet hade forbönderna en viktig uppgift  
att fylla. Landsvägar att tala om kom inte förrän en bit in på 1900-talet.

Målningen ”Slädfärd med oxar utfördes 1863 
av konstnären Nils Andersson (1817–1865).
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ORNA TIDERS MÄNNISKOR HADE sällan något behov av att förflytta 
vare sig själva eller några varor. Man levde sina liv på en och  

samma plats och utnyttjade de lokala förutsättningarna för sin försörj-
ning. Det som behövdes utifrån bar man eller klövjade på sina hästar. 
Med tiden blev stigarna i och runt byarna och till grannbyarna allt  
mer upptrampade och man blev här och var tvungen att förstärka  
dem. Ett embryo till vägnät började långsamt växa fram. Men ännu  
på medeltiden handlade det enbart om stigar. Bekvämast var det att 
färdas på vintern då man kunde gena över frusna sjöar och myrmarker. 
När Sverige på 1300-talet hade blivit en nation ökade kraven på att 
kunna färdas mellan de olika landsändarna. Den katolska kyrkan  
uppmuntrade också till att företa sig pilgrimsfärder, vilket fick många  
att ge sig iväg på långa vandringar till heliga platser, bland annat  
Olof den heliges Nidaros och Heliga Birgittas Vadstena. 

Vid den här tiden har man lärt sig att tillverka järn av malm  
bruten ur berg. I skogarna brann allt fler milor och runt hyttorna 
växte det fram nätverk av vintertid livligt trafikerade forvägar. 

I MAGNUS ERIKSSONS LANDSLAG från 1350 stadgades för första gången 
de jordägande böndernas ansvar för väghållning och broar inom sina 
ägor. Men fortfarande handlade det huvudsakligen om ridvägar  
och vandringsleder. För transporterna av tyngre gods var man ännu  
i århundraden framåt i tiden helt hänvisad till vintervägar och häst-
dragna foror. 

Den åldrade Gustav Vasa skrev år 1559 under ett dekret som  
är den första ansatsen till ”riktiga” vägar. Bland annat anförs att ”de 
rätte landswägar” mellan landskapen ska breddas till vagnvägar. Det 
är dock osäkert vilket genomslag dessa intentioner fick i verkligheten. 
Mycket tyder på att det bara var vägarna i städernas omedelbara närhet 
som förbättrades, medan det mellan dem fortfarande handlade om 
upptrampade stigar. 

Under det krigiska 1600-talet tillmättes vägnätet en militär roll. 
Lantmäteriet började inrätta vägkartor, vilka dock gjordes hemliga. 
Gästgiveri- och skjutsförordningen 1649 innebar att gästgiverier 
inrättades på varannan mils avstånd från varandra och att gästgivaren 
skulle tillhandahålla såväl husrum som förtäring. Han skulle också 

Från forvägar  
till landsvägar

F

Det är idag svårt att föreställa sig ett land utan vägar. 
Men det var så det glest befolkade Sverige såg ut ända 
in i sen tid. I den tidiga historien var det bara ridstigar 
och vandringsleder som förband byar och städer med 
varandra. Inte förrän på 1900-talet kan man börja tala 
om vägar i dagens bemärkelse. 

”Redan långt tillbaka i tiden hade behofvet af bättre 
kommunikationsleder, än på de höst och vår djupspå- 
riga och nästan ofarbara landsvägarne, gifvit sig till-
känna i Gefle och de väster därom belägna landsdelar, 
som till denna stapelstad afsatte sina produkter och 
därifrån hämtade sina förnödenheter. Detta sätt att på 
landsvägame framföra godstrafik verkställdes af for-
bönder och försiggick under hela året, likväl i mindre 
omfattning under höbärgnings- och skördetiden, då folk 
och dragare behöfdes hemma. Hela veckan och ibland 
längre tid kunde forbonden ligga borta från hemmet. 
Han medförde alltid mat för sig och hö för dragaren 
för hela resan. Natthärbärge togs på vissa bestämda 
ställen utefter vägen, hvilka benämndes ”bondqvarter”. 
I allmänhet slöto forbönderna sig samman på lands-
vägarne, hvadan det var vanligt, att 20 till 40 foror 
körde omedelbart efter hvarandra. Möte på landsvägen 
mellan en forköming och andra åkande kunde vara 
riskabelt för de senare, då forbönderna aldrig körde  
ur spåret, vare sig de kunde göra det eller icke.”

Citat hämtat ur en jubileumsbok utgiven av Gefle-Dala Järnvägar 
1908 med anledning av att den då fyllde 50 år.

Malmkörning.  
Litografi av Joseph  
Wilhelm Wallander 
(1821–1888) i  
planschverket  
Svenska Folket,  
1858. Digitalt Museum.

Under 1500-talet 
började inrikes pass 
krävas för att få 
färdas utanför land-
skapet. Folket skulle 
kontrolleras och man 
var rädd för främ-
lingar och spioner. 
Passen utfärdades 
av landshövdingen 
och var avsett för 
enbart en specifik 
resa. Inrikespassen 
avskaffades inte 
förrän 1860.
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hålla ett nödigt antal hästar för ombyte till 
nästa skjutsställe. Man bestämde också rese-
hastigheten till att en mil skulle ta en och en 
halvtimme. 

Det dröjde dock till mitten av 1700-talet 
innan vägarna var så pass farbara att det gick att 
färdas på dem med häst och vagn. En resa mel-
lan Stockholm och Göteborg kunde ta tre veckor 
och vara både strapatsrik och ansträngande.    

Av naturliga skäl ombesörjdes alla transpor-
ter av malm och stångjärn av hästdragna foror. 
I Bergslagen och i Värmland utvecklades med 
tiden nätverk av forvägar mellan gruvor, hyttor 

och hammare. Från dessa gick andra forvägar ner mot lastageplatserna vid 
Mälaren och Vänern varifrån de färdiga produkterna skeppades vidare.  
Körningarna utfördes av forbönder, det vill säga bönder som på detta sätt 
under vintrarna skaffade sig extraförtjänster. Transporterna kunde sträcka 
sig över många mil och längs vägarna fanns färdstugor där forbönderna 
kunde övernatta och fodra sina dragdjur. Det finns många vittnesmål om 
att det kunde gå livligt till i de här färdstugorna. 

EN BIT IN PÅ 1800-TALET BÖRJADE forbönderna få konkurrens från båtar som  
då började trafikera de kanaler som anlades på flera håll i bergs- och skogs- 
bygderna. Här och var byggdes också korta, inledningsvis hästdragna, järn-
vägar som tog över forböndernas uppgifter. Mot slutet av seklet upphörde 
fortrafiken helt sedan järnvägsnätet byggts ut och helt tagit över transpor- 
terna av järn och förnödenheter. 

Vid samma tid dör också gästgiveri- och skjutssystemet ut. Efter topp-
året 1855, då det fanns 1 473 gästgiverier i landet minskade antalet resande 
snabbt. Det dröjde dock till 1911 innan det officiellt avskaffades.    

Redan i slutet av 1800-talet hade vägnätet i Sverige börjat byggas upp. 
Verklig fart på arbetet blev det dock inte förrän i början av 1900-talet.  
Det betingades framförallt av det helt nya transportmedel som då hade  
börjat dyka upp här och var i städerna. De första automobilerna var föga 
mer än motordrivna hästvagnar, men man insåg deras potential. Redan 
tidigt fanns också lastbilar, men de var föga lämpade för längre och tyng-
re transporter. Kedjedrivna och utrustade med massiva däck användes de 
främst för varudistribution inom städerna. Där ansågs de bidra till en  
bättre miljö eftersom de, inte likt hästarna fyllde gatorna med gödsel. 

DET DRÖJDE FRAM TILL 1920-TALET innan utvecklingen av lastbilarna på allvar tog 
fart. De förseddes nu med kardandrift och däcken blev luftfyllda. Samtidigt 
fick de med åren allt större lastförmåga. Volvo byggde sin första lastbil med 
boggiaxel år 1929 och Scania fyra år senare. Vid den här tiden började last- 
bilar också att användas för transporter av timmer och massaved från skogen. 
Men det var först efter krigsårens avbrott i utvecklingskurvan som lastbilen  
på 1950-talet började sitt segertåg som timmertransportör. Vid samma tid 
började det med tiden allt finmaskigare nätet av bilvägar i skogarna att byggas. 

Det var, som vi vet, det som knäckte flottningen och gjorde att lastbilen 
helt tog över transporterna av virke i Sverige. 

De banade väg för bilismen. Vägarbete någonstans i Småland på 1920-talet. Kalmar läns museum.

Nästan som på timmerforornas tid. Linneryd 1930. Lastbilarna är alla av märket Ford, typerna AA och TT.  
Smålands Museum.

En tidig Scania Vabis Clb, sannolikt 1912 års  
modell, med massiva gummihjul och kedjedrift.  
Tekniska Museet.

Gästgivargård  
i Halland 1863.  
Friz von Dardel 
(1817–1901).  
Nordiska museet.

Åkaren Sigfrid Hallman med ett rejält lass grovt timmer 
på sin Chevrolet i Sävasta 1932. Upplandsmuseet. 
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Med möda och sten byggdes  
flottningens motorvägar 

Mycket har skrivits om flottning genom åren. Däremot finns få skildringar 
av det väldiga arbete som utfördes innan flottningen kunde inledas – eller 
där det uppstod brötar. De mäktiga stenkistorna vid Linsellborren i Ljusnan 
är bara några av de många som uppfördes under de år då strömmande  
vatten stod för skogsbrukets långtransporter. Foto: Mats Andersson.
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ORSSTRÄCKORNA I DE STÖRSTA ÄLVARNA måste tämjas och de minsta 
vattendragen rensas och dammar byggas för att göra det möjligt 

att flotta i dem. Flottledsrensningen på 1800-talet var en motsvarighet 
till den upprustning av vägnätet som skedde hundra år senare. Det var 
en stridsfråga som tog lång tid att lösa. Ända sedan 1700-talet hade det 
visserligen varit fritt att flotta timmer i större vattendrag. Men en kung-
lig förordning från 1811 slog fast att det inte fick inskränka strand-, 
vattenverks- och fiskerättsägarnas intressen. De hade vetorätt i fråga om 
nya flottleder. Det uppstod också en tävlan mellan de virkesköpande 
bolagen. Genom att rensa ett vattendrag och tillskansa sig rätten till 
flottning i ett vattendrag försökte man stänga ute konkurrenter. Det 
handlade heller inte bara om de nya ångsågverkens virkesbehov, utan 
också om de många vattendrivna sågarnas. Olika intressenter kom  
därför att stå mot varandra: Strand- och fiskevattenägare liksom vatten-
sågsägare kämpade mot ägarna till de nya ångsågarna vid kusten. 

För att komma till rätta med frågan började vattenrätten att refor-
meras på 1860-talet. Det tog sedan nästan tjugo år av diskussioner,  
innan riksdagen år 1880 kunde fatta beslut. Att det tog så lång tid 
berodde på att den enskilda äganderätten kolliderade med samhällets 
intresse av att främja en ny nationell näring. Beslutet innebar att  
enskilda intressen måste underordnas det allmännas. Det ledde till  
att allt fler flottleder därefter anlades. 

VID SLUTET AV 1800-TALET FANNS DET 2 000 mil allmänna flottleder  
i Sverige. Utbyggnaden fortsatte sedan under 1900-talets första  
decennier. Som mest fanns det toppåret 1930 hela 3 700 mil all- 
männa flottleder. Den siffran stod sig sedan några tiotals år för att 
sedan vända brant nedåt. Sist ut var Klarälven så sent som 1991. 

Bakom dessa torra konstateranden om den väldiga transportappa- 
rat som flottningen var, döljer sig otroliga arbetsinsatser med att iord- 
ningställa flottlederna. Bara att ta sig fram till det älvavsnitt som skulle 
åtgärdas var ju ett stort företag. Sverige var ju på 1800-talet fortfarande 
till stor del ett väglöst land – i synnerhet det norrländska inlandet.  
För dem som utförde arbetet handlade det om att själva försörja sig 
med medhavda förnödenheter. Bostäderna var också länge av primi- 
tivaste slag. Först i början av 1900-talet uppfördes baracker invid  
forsarna i samband med mer omfattande byggnadsarbeten. 

Linsellborren är en kilometerlång forssträcka i Ljusnan, någon mil 
uppströms Sveg. Älven faller här 30 meter och bedömdes omöjlig att 
flotta timmer genom då James Dickson & Co år 1853 fick tillstånd att 
göra Ljusnan till flottled. Man valde därför att gräva en kanal vid sidan 
av forsen. Den var klar vid slutet av 1850-talet och fyllde sin uppgift 
väl i ett tjugotal år. Men sedan timmermängderna ökat räckte den inte 
längre till och man bestämde sig därför att åtgärda den steniga huvud-

fåran. Med stor möda sprängde man och jämnade till bottnen. 
Längs stränder där strömmen riskerade att trycka upp timret 
mot land byggde man ledarmar i form av träkistor som fylldes 
med sten. På så sätt blev det möjligt att flotta timmer genom 
forsen utan allt för stora problem. Men träkistorna krävde 
mycket underhåll och därför började man 1916 att ersätta  
dem med kistor byggda av massiva, huggna kilstensblock. 

FEM MAN ARBETADE I TIO ÅRS TID MED att hugga fram blocken, 
forma dem och sedan transportera dem till älven och få dem 
på plats. Sommartid arbetade man i älvfåran och när vatten-
ståndet så tillät sprängde man bort hindrande stenar. Under 
hösten vidtog huggning av de stenblock som skulle sättas på 
plats kommande vinter. Arbetet utfördes utan andra hjälpme-
del än olika handverktyg: Stenborrar, släggor, hammare och 
kilbleck. Blocken höggs i olika längder men alltid 60 cm höga 
och lika breda. Det krävs stor yrkesskicklighet för att spräcka 
och forma sten på det här sättet. Man vred borren ett kvarts 
varv mellan varje slag. Vartefter hålet blev djupare tog man 
till längre och längre borrar. När man till slut hade en rad hål 
var det dags att sätta kilbleck i dem och sedan fortsätta att slå 
– lika hårt på vart och ett av blecken. Skickliga stenarbetare 
kunde ”lyssna” på stenen och avgöra när den var färdig att 
”gå”, det vill säga spricka.

VID NYÅR BÖRJADE SJÄLVA KISTBYGGET. Stenarna fördes fram på 
drögar dragna av hästar och lyftes på plats med handdrivna 
stenkranar. Ett arbetslag om fem personer kunde bygga en 
meter om dagen. En stenkista bestod alltid av tre delar, en 
frammur, exakt huggen och stabil samt en bakmur. Mellan-
rummet mellan dem fylldes med mindre stenar.  

F

Fungerande flottleder var en förutsättning för den 
enorma utbyggnaden av den svenska sågindustrin vid 
mitten av 1800-talet. Hindrande stenar måste avlägsnas 
och ledarmar byggas där timret riskerade att bröta. 

Stenkistorna  
har restaurerats
När Linsellborrens stenkistor 
anlades var Ljusnan inte regle-
rad. Det var därför ingen som 
räknade med att den med varie-
rande vattenstånd vissa år skulle 
täckas av tre, fyra meter tjock 
issörja. Det hade medfört att 
murarna börjat ge vika och falla 
ut i forsen. Byalaget i Linsell tog 
i början av 2000-talet kontakt 
med Länsstyrelsen i Jämtland 
om möjligheterna att restaurera 
de kulturhistoriskt värdefulla 
kistorna. Det resulterade i att 
ett omfattande och komplice-
rat arbete som utfördes under 
2010 och 2011 där två av de 
fyra stenkistorna förstärktes 
och återställdes till ursprungligt 
skick. En var i hyggligt skick 
medan den mest förfallna inte 
åtgärdades alls för att visa vad 
som händer om ingenting görs. 
Resultatet blev som framgår av 
bilden på uppslaget innan.

– Det är helt makalöst att 
de här stenkistorna en gång 
byggdes med bara handkraft, 
sade byggledaren Erik Olsson, 
Jämtfasad, som utförde arbetet. 
Vi hade det jobbigt nog med 
rejäla maskiner och till och  
med helikopter ibland. Den 
tyngsta stenen vi flyttade på 
vägde mer än två ton.

På 1850-talet lät 
James Dickson & Co 
spränga och gräva 
en dryg kilometer 
lång flottningskanal 
förbi Linsellborrens 
forsar. Foto: Börje  
Nilsson/kanaler.arnholm.nu

Stenkistorna byggdes vintertid när vattenståndet normalt var  
lågt och man kunde arbeta på isen. Arbete med Krokökistan  
i Härjedalen 1925. Bild ur boken De högg i sten.

Christer Backström och Anders  
Bergman deltog i restaureringen  
av Linsellborrens stenkistor.  
Foto: Mats Andersson.

Mer läsning om  
Linsellborren, sten-
kistor och om att 
arbeta i sten: 

Linsellborren 
Intressant om  
flottning och om 
hur det gick till när 
stenkistorna vid 
Linsellborren  
restaurerades.  
72 sidor. Anna 
Olsson och Mats 
Andersson, Votum 
förlag 2012. Kan  
beställas via:  
fotografmats.se 

De högg i sten
Om stenarbetare 
och konsten att kila 
sten. 104 sidor
Britt Bogren-Ekfeldt, 
Jämtlands Läns  
Museum, 1988.  
Endast antikvariskt.
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NGERMANÄLVEN MED DESS TRE HUVUDFÅROR, Åseleälven, Fjällsjöäl-
ven och Faxälven var under sin storhetstid Sveriges viktigaste 

flottled. Redan på 1700-talet hade vattendrivna sågar anlagts vid flera 
av dess mindre biflöden, men det var vid mitten av 1800-talet som 
utvecklingen tog fart på allvar. Då sammanföll flera betydelsefulla 
faktorer med varandra: Kraftigt ökad efterfrågan på trävaror i Europa, 
till synes obegränsade tillgångar på timmer i det norrländska inlandet 
och ångtekniken som gjorde det möjligt att förlägga sågar även där 
det saknades strömmande vatten. Ådalen, den djupa havsvik som 
Ångermanälven mynnar i, var idealisk för det ändamålet. Här kunde 
de stora fartygen lägga till direkt vid sågverkens kajer. 

I INLANDETS SKOGAR PÅGICK VID den här tiden en huggsexa av aldrig 
tidigare skådat slag. Vartenda vattendrag förvandlades till flottleder. 
Alla ledde de via den mäktiga Ångermanälven till sågverken i Ådalen. 
Totalt kom Ångermanälvens flottleder till slut att omfatta inte mindre 
än 336 mil, det i särklass längsta flottningssystemet i Sverige. 

Snart hade mängden timmer nått sådana kvantiteter att det 
tidigare, primitiva sättet att sortera timmer till de många sågverken 
inte längre räckte till. År 1874 togs ett nytt, modernt timmerskilje i 
bruk. Det placerades invid den lilla ön Sandslån i Ångermanälvens 
delta, just där den betydligt djupare, fyra mil långa havsviken tar vid. 
Platsen var väl vald, själva skiljet kunde förankras i bottnen, medan de 
timmerbuntar som det producerade lagrades på djupt vatten i avvak-
tan på att bogseras till de mottagande sågverken och massabruken. 

Timmerskiljet i Sandslån blev snabbt Ådalens i särklass största 
arbetsplats. Folk från hela Sverige sökte sig dit. Vid 1900-talets början 
jobbade omkring 750 personer under säsong på skiljet. 

ÅR 1909 BYGGDES SKILJET OM OCH gjordes ännu effektivare. Sinnrikt 
konstruerat som det var blev det internationellt uppmärksammat. 
Det gjorde god tjänst ända till 1965 då ännu ett nytt, toppmodernt 
skilje togs i bruk. Nästan alla manuella moment var nu eliminerade. 
Istället skedde skiljningen mekaniskt och styrdes från ett kontrolltorn, 
placerat mitt ute i älven. Antalet arbetstillfällen minskade i ett slag 

från över 700 till bara 90. Av dessa var 25 kvinnor. Tidigare hade 
skiljet varit en nästan helt manlig arbetsplats. Men det visade sig 
att kvinnor var helt överlägsna männen att sköta sorteringen från 
kontrolltornet. Det var ett intensivt arbete som krävde stor simul-
tankapacitet och hundraprocentig uppmärksamhet. 

Det nya skiljet blev dock inte gammalt. Redan efter 17 år blev 
lastbilar och järnväg älven övermäktig som transportör. Den sista 
rumpan nådde Sandslån 1982. Därefter avyttrades hela skiljet med 
all utrustning till Finland.  

SANDSLÅN HADE SIN BLOMSTRINGSTID VID mitten av 1900-talet med 
1953 som rekordåret. Då sorterades inte mindre än 23 miljoner 
stockar av 900 anställda. Då var också samhället Sandslåns gyllene 
tid. Här fanns skola, fem livsmedelsaffärer, flera frisörer, tre kaféer 
och rum för resande. Sandslåns SK var ett bandylag att räkna med 
och spelade i allsvenskan säsongerna 1961 och 1975/76. 

I skogshistorien blev Sandslån en parentes, liksom även Ånger-
manälven och alla de andra flottningsälvarna. 

Längsta flottningsleden 
och största timmerskiljet

Å

I mer än ett sekel var Ådalen vid Ångermanälvens 
mynning en av Sveriges livligaste industribygder.  
På en sträcka av knappt fyra mil fanns här 43 sågverk 
och sju massafabriker. Den smala havsviken bjöd  
på ett myller av bogserbåtar på väg till och från 
timmerskiljet i Sandslån.

Sedan flottningen på 
Ångermanälven och 
dess biflöden upphörde 
1979 flyter den numera 
lugnt och stilla mellan 
de sammanlagt 49 
kraftverken. Foto: Lars 

Klingström

Timmerskiljet i Sandslån 
var en enorm anläggning 
som under toppåret  
1953 sysselsatte inte  
mindre än 900 personer.  
Bildhotellet SCA.

Ångermanälven och Sandslån: 
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GÖTALAND FLOTTADES EKTIMMER i både Viskan och Göta älv 
redan på 1500-talet. Ek var en förutsättning för skeppsbygg-

nad 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. Andra sedan länge etablerade flottleder 
fanns också i Ätran, Nissan, Lagan, Helgeån och Emån.  
I Bohuslän och Dalsland fanns Örekilsälven som sedan den 
rensats, officiellt förklarades som flottled redan 1685. Det gör 
det till en av Sveriges äldsta flottleder.

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FLOTTNING i landets södra delar skiljer  
sig från de norra. I norr sluttar landet kontinuerligt ner mot  
Bottenviken. I söder avvattnas Småländska höglandet både mot 
öster och väster. Vattendragen är kortare och flödena lägre. 

Att södra Sveriges skogar till stor del ägdes av enskilda  
bönder bidrog också till att flottningen där fick en annan  
karaktär än i norr. Det var också hård konkurrens om vattnet. 
Mängder av kvarnar och småindustrier av olika slag hade  
etablerat sig vid forsarna och var naturligtvis måna om den  
kraft de behövde. Inte heller fanns här några stora orörda  
skogar att exploatera. Det mesta var redan intecknat av bönder 
och byasågar. Tillståndet i bondeskogarna var ofta dåligt.  
De var främst en plats där man lät sina kreatur beta.

SAMTIDIGT VAR DET EN förhållandevis tätbefolkad del av Sverige 
med städer och samhällen som under 1800-talet växte så det 
knakade. Deras invånare behövde ved för uppvärmning och 
virke för husbyggnad. Nya sågverk och så småningom också 
massafabriker skapade ett drastiskt ökat behov av att transpor- 
tera både virke och produkter. 

Under 1800-talet etablerades därför ett stort antal flott- 
leder även i södra Sverige. På flera håll grävdes kanaler mellan 
närbelägna sjöar. Åar och andra småvattendrag rensades.  
Samtidigt växte ett allt mer finmaskigt nät av järnvägar fram.  
Järnvägarna tog snart över en stor del av transporterna, men  
här och var levde flottningen kvar till långt in på 1900-talet. 

IKSGRÄNSEN MELLAN SVERIGE OCH NORGE följer i Dalsland inte överallt 
vattendelaren, som till stor del ligger en bit in på den norska sidan.  

Det innebar att virke som avverkats i norska skogar flottades på vattendrag 
som slutligen mynnade i Stora Les sjösystem. Detta ligger huvudsakligen 
i Sverige men har en flik som sträcker sig in i Norge. Det norska virket 
varpades på Stora Le till Otteid på norska sidan. Där togs det upp och kördes 
landvägen någon kilometer till Haldenvassdraget. Det flottades sedan vidare 
till sågverken i Halden som redan på 1600-talet var av betydande storlek.

Traditionellt utnyttjades den här flottleden också av svenska skogsbön- 
der. Det var det som från slutet av 1600-talet kom att bli en konfliktfråga. 

Sedan Bohuslän blivit svenskt 1658 gjorde borgarna i Uddevalla och  
kronan gemensam sak för att ta upp kampen med norrmännen om timret  
från de här skogrika trakterna. Man lät därför flottrensa Örekilsälven och  
1685 blev det möjligt att föra ner det svenska timret till Uddevalla. Samma  
år förbjöds all försäljning av virke till Norge. 

Det blev början på en lång period av virkessmuggling till Norge. De  
norska sågverken var modernare än de svenska och hade bättre betalnings- 
förmåga. Den svenska staten försökte med alla till buds stående medel  
beivra smugglingen, men möttes hela tiden av starkt motstånd från befolk- 
ningen. Det finns många historier bevarade av hur försöken att kontrollera  
virkeshandeln saboterades. Smugglingen understöddes också av de norska  
sågverken som utfärdade falska timmerstämplar. 

Inte förrän 1825 släpptes timmerhandeln fri.    

Omfattande flottning 
också i södra Sverige

Här blev timmer  
en smuggelvara

I

R

Flottningen av timmer i södra Sverige var  
en gång omfattande. Liksom i norr utnyttjades  
nära nog vartenda vattendrag. Idag är detta  
ett nästan bortglömt faktum – trots att det var  
här det hela började.

Sedan Bohuslän blivit svenskt år 1658 utvecklades  
flottningen av timmer från Stora Le i västligaste Dalsland  
till en konfliktfråga som kom att pågå i nästan 200 år.

Vid mitten av 1800-talet 
föddes tankar om en kanal 
från bland annat sjöarna 
Risten och Såken i Åtvida-
bergstrakten till Valdemars- 
vik vid kusten. En järnväg  
till gruvan i Bersbo ingick 
också i visionen – som dock 
aldrig genomfördes. Men  
en 500 meter lång kanal 
blev det mellan Risten och 
Såken år 1882. Den använ-
des både för timmerdrag-
ning och passagerartrafik 
ända in på 1930-talet.  
Östergötlands museum.

År 1915 stod 
kanalen Stora 
Le-Östen färdig 
med två slussar 
i Töcksfors. Den 
förbinder sjöarna 
Foxen och Töck 
med varandra  
och utnyttjades 
bland annat för 
flottning av massa- 
ved hopbuntade 
till så kallade  
mosor.  
Töcksforsarkivet.

Stora Le från Ed i dess sydspets. Hit flottades  
virke från en stor del av västligaste Dalsland och 
Värmland. Här togs virket upp och kördes fyra  
kilometer på land innan det flottades vidare på  
Örekilsälven till Munkedal och kusten. Digitalt museum.

En svårflottad passage  
i Torestorpsån, i Sjuhärads-
bygden. Ån gjordes till  
flottled på 1880-talet.  
Torestorps hembygdsförening. 

Flottning i Nötån, ett  
biflöde till Emån. Timret  
ska till sågen i Fågelfors.  
Bilden togs 1952 av Ingalill Granlund.
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Inte minst också därför att det dit var smidigt att flotta virke 
från norra Sverige. Det här var innan den norrländska massa-
industrins boom och Holmen välkomnades av de norrländska 
skogsägarna som nu fick avsättning även för klent virke. 

Två kraftiga, ångdrivna bogserbåtar anskaffades som drog 
virke ända ifrån Kalix i nordligaste Bottenviken till Hallstavik. 
Med tiden utökades bogserbåtsflottan och Holmen drog också 
granmassaved till Norrköping från flottläggningsplatser längs 
ostkusten ända ner till Åhus i Skåne. 

MO OCH DOMSJÖ AB HADE I BÖRJAN AV 1900-TALET en mycket hög 
självförsörjningsgrad. Men med tiden förändrades situationen. 
Några år in på 1940-talet hade den sjunkit till under 20 procent 
och företaget vidgade då anskaffningsområdet till både Norrbotten 
och Jämtland. Man började också 1947 att köpa aspved från södra 
Sverige till sin boardfabrik i Örnsköldsvik. På grund av svårighe-
terna att täcka behovet av björkmassaved i norra Sverige, slöt man 
på 1950-talet också avtal med flera skogsägarföreningar i mellersta 
och södra Sverige om att köpa björkmassaved. Så småningom 
köpte man också barrmassaved därifrån. Ett nät av flottläggnings-
platser anlades längs ostkusten från Uppland ner till Blekinge samt 
i Mälaren. Under 1960-talet köpte man också betydande mängder 
virke i Finland som flottlades i trakten av Vasa och sedan drogs 
över Bottenviken till Husum och Domsjö. 

MoDo var det företag som bedrev den mest omfattande  
havsflottningen. Det var också MoDo som höll ut längst. År 
1991 gick den svenska havsflottningen i graven när det sista 
släpet med 30 000 ton massaved från Gamleby nådde Husum. 

Havsflottningen var som mest omfattande på 1970-talet  
och stod då för cirka 20 procent av den svenska skogsnäringens 
transportbehov.  

SCA:s båda timmer- 
bogserare Axel 
Enström och Kolbjörn 
med ett normalstort 
släp någonstans utan-
för Norrlandskusten. 
Kolbjörn var en av de 
klassiska bogserarna, 
byggd för Kramfors 
AB 1917 vid Berg-
sunds Mek. Verkstad 
i Stockholm. Från 
början var hon liksom 
systerbåten Frans- 
Michael ångdriven. 
Bildhotellet SCA.

Ärrad kämpe. Frans-Michael, 
MoDos mest kända bogserare  
byggd 1917 vid Bergsunds Mek. 
Verkstad AB, Stockholm. Hon  
var ångdriven fram till 1971 och 
kan vara den bogserbåt som 
genom åren dragit mest tim- 
mer längs de svenska kusterna.  
Bild: Ola Bäckström, Tugboatatlars.

Hösten 1981 fick ett av de sista 
riktigt stora timmersläpen en be-
svärlig resa. När det kom fram till 
Husum dagarna före jul hade det 
varit på väg i två månader med 
virke som flottlagts i Småland och 
i Mälaren. Det gigantiska släpet 
bestod av 498 flottar med tillsam-
mans 200 000 fastkubikmeter vir-
ke. Inte mindre än sju bogserbåtar 
hjälptes åt med att dra. Att det 
den här gången tog så lång tid 
berodde på vädret. ”Det värsta vi 
råkat ut för”, ansåg flera av skep-
parna. Bogserbåtarna var MoDos 
egna Frans Michael, Sandvik och 
Kämpe samt fyra bogserare från 
andra rederier.  
Bild: Ola Bäckström, Tugboatatlars.

EDAN PÅ 1800-TALET BEDREVS KUSTNÄRA FLOTTNING mellan skiljena 
vid älvmynningarna och de allt fler industrierna längs kusten. 

Men så småningom blev det aktuellt att dra virke också betydligt 
längre sträckor. Norrköpingsföretaget Holmen hade i början av 
1900-talet vuxit ur sina trånga lokaler mitt i centrala staden. Mark- 
naden för tidningspapper växte så det knakade och företaget insåg  
att om de skulle hänga med måste kapaciteten byggas ut. 

I största hemlighet började då Holmens VD, Carl Wahren, att 
sondera möjligheterna för en rejäl utbyggnad på annan ort. Bland 
annat hade han funderingar på såväl Lidingö och Djursholm som  
Stäket, Enköping och Hallstavik i norra Roslagen. Det blev till slut 
det senare på grund av läget och en under de flesta år isfri djuphamn. 

R

Så länge sågverken låg vid älvmynningarna  
kunde de direkt fånga upp det flottade virket  
och börja såga. Men vartefter nya sågverk och 
massabruk etablerades på andra platser vid  
kusten uppstod behovet av flottning också på  
öppet vatten. De norrländska kustfarvattnen  
blev ett myller av bogserbåtar och timmersläp. 

Havsflottning
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Järnvägarna 
revolutionerade 
transporterna 
Den 29 mars 1846 samlades ett antal  
näringsidkare i Karlstad till ett möte där  
de ”emottog upplysningar om de till- 
tänkta järnvägsanläggningarna i landet”.  
Frågan väcktes om att bygga en järnväg 
mellan Fryken och Klarälven. Tre år  
senare stod Frykstad-Clara Elfs järnväg  
klar. Det var den första i Sverige för 
allmän trafik. 

FRYKSTABANAN, SOM DEN OFTA KALLAS, var en an-
språkslös järnväg. Endast 9 kilometer lång förband 
den Frykensjöarna med Klarälven. Därmed fick  
de många järnbruken längs dessa långsträckta  
sjöar en bättre kommunikationsled till hamnen  
i Karlstad. Banan stod klar hösten 1849 men  
den officiella invigningen, då kung Oscar I fick  
äran att åka med, förrättades inte förrän ett år  
senare. I projektet ingick också inköp av en ång- 
driven bogserbåt som ytterligare bidrog till att  
göra transporterna effektivare. 

Inledningsvis drogs vagnarna av oxar, som  
efter bara något år ersattes av hästar. Sedan  
tågsättet nått den så kallade ”Höjden” koppla- 
des dragarna loss och vagnarna rullade vidare  
av egen kraft mot nästa höjd. Där väntade nya 
hästar som drog upp vagnarna innan de slutligen 
på nytt fick rulla av egen kraft, nu ända ner till  
lastageplatsen vid Klarälven. År 1855 anskaffades 
så det första lokomotivet som döptes till Fryckstad. 
Man anskaffade också två personvagnar, en enklare 
och en lite finare. I början av 1860-talet gick fyra 
persontåg i veckan. Godstrafiken var desto tätare. 
År 1864 transporterades 8 000  
kubikmeter virke och 6 500 ton stångjärn/tack- 
järn på Frykstabanan. År 1871 var dess saga all, 
sedan Fryksta anslutits med ett stickspår till  
som den då hette, Nordvästra Stambanan, det  
vill säga järnvägen mellan Hallsberg och Oslo. 

Fryksta station på 1860-talet. Loket Fryckestad  
har ångan uppe och väntar på avgång med fyra  
lastade vagnar. På Fryken är trafiken livlig med  
flera segelpråmar och till och med en hjulångare.  
Målning av Wilhelm Leonard Rydberg (1821–1903).
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ÄR STRÖMSHOLMS KANAL STOD KLAR i slutet av 1700-talet så  
öppnades en transportled genom Bergslagens centrala delar  

upp till Smedjebacken vid sjön Barken. Men visionen om att bygga  
en fortsättning västerut till Väsman och – enligt de allra djärvaste 
tankarna ända upp till Siljan – stupade på svårigheterna. Terrängen  
är svårbemästrad och nivåskillnaden mellan sjöarna Barken och Väs-
man är hela 55 meter. Det gjorde visionen ekonomiskt ogenomförbar. 
Men sedan insikterna om de nymodiga järnvägarnas möjligheter  
blivit allmänna vid mitten av 1800-talet, vaknade den till liv igen. 

År 1855 bildades Wessman-Barkens Järnvägs Aktiebolag (WBJ) 
och året därpå började bygget av en järnväg mellan Smedjebacken  
och Ludvika, invid Väsman. År 1859 kunde den 18 kilometer långa 
banan tas i bruk. Via denna fick de bruk och verksamheter som låg  
vid Väsman förbindelse med Smedjebacken vid vars livligt trafikerade 
hamn det lastades om för vidare transport på Strömsholms kanal. 
WBJ, senare omdöpt till Smedjebackens Järnväg, blev omgående 
livligt trafikerad. Men sedan den normalspåriga Stockholm– 
Västerås-Bergslagens Järnvägar nått Ludvika år 1900 lades driften  
ner några år senare.  

ALÄLVEN, SOM ÄNDA SEDAN 1600-TALET hade fungerat som flottled för 
vedförsörjningen till Falu gruva via sjön Runn, ansågs vid den här 

tiden omöjlig att flotta timmer på ända till kusten. Dels på grund av de 
många lugnvatten den passerar, dels därför att det stod i konflikt med det 
inkomstbringande laxfisket vid Älvkarleby.

Däremot gick det utmärkt att flotta timmer till Runn från Dalarnas 
både norra och västra delar. I denna sjö mynnar också Svärdsjöån som skul-
le kunna utnyttjas för timmerflottning från landskapets nordöstra delar. 

Näringsidkarna i Gävle, med grosshandlaren Per Murén i spetsen, 
kom fram till att en ångsåg vid Runn skulle vara optimalt och generera 
stora förtjänster. Om man nu bara kunde frakta trävarorna därifrån ner 
till kusten, och helst till hamnen i Gävle. Hästforor som i århundraden 
varit det gängse transportmedlet skulle inte förslå. Det var nu som tankar-
na på en järnväg tog allt fastare form. 

Gävlefolket var tidigt ute. Redan 1851 ansökte man om statligt lån 
för att bygga en järnväg mellan Gävle och Falun. Det var fem år innan N

D

Under 1850-talet konkretiserades en mängd järn- 
vägsplaner i Sverige. Staten började knyta ihop landet 
med stambanor och i Bergslagen inleddes samtidigt 
projekteringen av järnvägar som främst skulle  
användas för transporter av trävaror, malm och järn.

I Gävle insåg man på 1840-talet vilka möjligheter som 
fanns med skogen. Storskiftet i Dalarna höll på att frigöra 
stora mängder timmer. Och snart skulle det vara möjligt  
att driva sågverk med ånga. Men Dalälven gick inte att  
flotta på. Lösningen blev att anlägga ett ångsågverk vid 
sjön Runn i Dalarna och bygga järnväg som skulle ta  
trävarorna därifrån.

Järnvägarnas årtionde 

Dalavirke bakom  
järnvägen till Gävle 

Wessman-Barkens 
station Marnäs i 
Ludvika år 1860.  
Ett blandat tåg draget 
av bolagets första 
lok, Wessman har just 
kommit in. Det var 
tillverkat av Munktells, 
Mekaniska Werkstad  
i Eskilstuna, den 
tidens stora loktill-
verkare och var vid 
leveransen inte för- 
sett med förarhytt. 
Inledningsvis var de 
tekniska problemen 
stora och då loket 
stod på verkstad  
upprätthölls trafiken 
med hästar.  
Järnvägsmuseum.

Korsnäsbolagets 
första ångsåg låg 
på en udde i sjön 
Runn i närheten av 
Falun. Observera 
ångloket tillhörigt 
Gefle-Dahla Jern- 
väg som stånkar 
fram i förgrunden. 
Oljemålningen 
utfördes av Albert 
Blombergsson på 
1860-talet.  
Dalarnas museum. 
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trafiken på de tre första stumparna av statens blivande stambanenät 
kom igång. 

Den nya banan började byggas 1855. Fyra år senare rullade det 
första godståget på banan. Med sina 91 kilometer förfogade Gefle–
Dahla Jernvegsaktiebolag då över landets längsta sammanhängande 
järnväg.

PARALLELLT MED JÄRNVÄGSBYGGET framskred också projektet med en 
ångsåg vid Runn. Man förvärvade år 1854 mark vid Korsnäs, strax 
utanför Falun, just där Svärdsjöån via Hosjön flyter ut i Runn. Året 
därpå bildades så Korsnäs Sågverksaktiebolag. 

Också järnbruken i Gästrikland, framförallt Forsbacka och Ho-
fors, understödde varmt järnvägstankarna. Edskens masugn kom dock 
att ligga vid sidan av dess sträckning. Denna masugn fick år 1858 
världsrykte genom att man där för första gången i världen lyckats 
framställa stål enligt Bessemermetoden. Om det var denna framgång 
som gjorde att brukspatron Göran Fredrik Göransson inte bekymrade 
sig över att hans bruk hamnat i bakvatten vet vi inte. Men han fattade 
det djärva beslutet att istället låta flytta masugnen till den nya järnvä-
gen. Platsen han valde var en sandig vik vid Storsjön. Det nya bolag 
som då bildades fick namnet Sandvikens Jernverks Aktie Bolag – som 
sedan utvecklades till både det internationella och än idag högst levan-
de storföretaget Sandvik och staden Sandviken.  

Att staden Sandviken 
ligger där den gör och  
att dess internationella 
storföretag heter just 
Sandvik, beror på att en 
framgångsrik masugn 
flyttades till sandig vik 
av sjön Storsjön för att 
komma nära den nya 
Gefle-Dahla Jernweg.

Det bolmar rejält när 
Mormor tar i med sju  
koppel grovt timmer  
i Böda kronopark.   
Järnvägsmuseum.

Nunnefjärilens härj- 
ningar i Kolmårdssko- 
garna vid seklets början 
var anledningen till att 
Stavsjö Järnväg byggdes. 
”Nunnebanans” lok Virå, 
tuffar idag vidare mellan 
Mariefred och Läggesta. 
Foto: Lars Klingström

Sedan trävarufirman  
Nils Petter Danielsson 
1905 tagit över godset 
Ålhult i Gullringen i norra 
Småland började dess 
skogar utnyttjas. Loket 
Sot-Sara drog timmer på 
den egna skogsbanan. 
Foto: August Christian Hultgren. 
Östergötlands museum. 

Källa: Den gamla timmer-
banan. Björn Lüning. Böda 
hembygdsförening.

EDAN 1907 UPPRÄTTADE byråchef B. Stafsing i Väg- och  
Vattenbyggnadsstyrelsen en PM om att anlägga ”en häst- 

spårväg” i Böda kronopark. Stafsing var expert på att bygga järn- 
vägar. Han räknade med att transportbehovet skulle klaras med  
hästdrift. I projektet ingick 25 km fasta spår och därtill 5 km lösa  
så kallade decauvillespår som kunde flyttas efter behov.

Driften kom igång året därpå, men man fann snart att hästarna 
trampade sönder banvallen, som nästan överallt bestod av sand av  
en typ som inte packar sig. Det gjorde att man direkt övervägde att 
köpa in ett ånglok. Det hade också visat sig svårt att hyra in tillräckligt  
många hästar. År 1910 gjorde därför ångloket ”Mormor” debut på  
Bödabanan. Det visade sig fungera väldigt bra och fick så småningom 
sällskap av ännu ett lok, följdriktigt döpt till ”Farmor”. 

På Bödabanan fraktades huvudsakligen timmer. Lastningen  
av vagnarna gjordes för hand och var riskfylld, med tunga och  
ofta hala stockar.  

I SLUTET AV 1930-TALET GJORDE så de första lastbilarna entré i Böda, 
sedan flera av brandgatorna i skogen lagts ut till skogsbilvägar. 

Domänverket utredde 1939 om banan skulle läggas ned, men  
det stannade vid att en del sidospår avvecklades. Det ökade behovet  
av bränsleved under krigsåren på 1940-talet kom istället att innebära 
ett rejält uppsving för trafiken. Men 1951 togs frågan om banans 
framtid upp på nytt. Den här gången blev beslutet nedläggning.  
Något som blev ett faktum två år senare.  

R

I Sverige anlades vid åren runt sekelskiftet 1900  
både skogsbanor, industribanor och permanenta  
järnvägar med den blygsamma spårvidden 600 mm.  
I Böda kronopark på Öland fanns en av dem.  

Bödabanan  
fick ett långt liv 

Mer än  
bara träd
Vi verkar för att göra hela ditt  
skogsägarliv så värdefullt  
som möjligt. Som medlem i 
vår förening, är du dessutom  
med och delar på vinsten  
vi skapar tillsammans.

norraskog.se 
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Vattenvägarna  
– länge det viktigaste 
transportmedlet

Sveriges många sjöar och vattendrag har genom historien 
förenat landet. I avsaknad av vägar erbjöd de smidiga  
förbindelser såväl frusna som öppna. Under 1800-talet för-
verkligades flera av de månghundraåriga planerna att med 
kanaler ytterligare knyta ihop Sverige. Trafiken på insjö-
vattnen blommade upp – men falnade snart sedan det allt 
finmaskigare nätet av järnvägar börjat breda ut sig. 

Järnvågen i Stockholm i slutet  
av 1830-talet. Här vägdes allt järn som  
kom från Bergslagen innan det exporterades.  
Under den svenska stormaktstiden på 1600-talet  
passerade tidvis cirka 40 procent av världens  
export av stångjärn denna plats. 
Målningen utfördes av konstnären Johan Fredrik Julin. Stockholmskällan.
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EDAN I SLUTET AV 1600-TALET började det finnas tendenser  
till skogsbrist i Bergslagen. Såväl tillmakningen i gruvorna 

som smältningen av malm i hyttorna krävde enorma mängder  
ved och träkol. 

För att inte äventyra den för landet så viktiga järnproduk- 
tionen styrde Kronan lokaliseringen av nya anläggningar till 
områden med gott om skog. Det var lättare att transportera malm 
än det var att transportera ved på grund av dess tusenfalt större 
volymer. Träkol lät sig inte alls transporteras några längre sträck-
or eftersom det var skört och då skakade sönder. Bäst ur trans-
porthänseende var tackjärn och stångjärn. Följden blev att nya 
stångjärnshammare nästan alltid placerades långt bort från gruv- 
och hyttområdena för att inte konkurrera om veden och träkolen.

En effekt av denna lokaliseringspolitik var också att ett 
antal hyttor anlades längs Norrlandskusten. Där fanns ing-
en malm men däremot närmast obegränsade mängder skog. 
Under 1700-talet förstärktes den här utvecklingen sedan 
penningstarka företrädare för den så kallade skeppsbroadeln 
hade insett vilka förtjänster som låg i järnframställning. Firma 
Jennings & Finlay var den tidens industrigigant och anlade 
ett stort antal bruk på både den svenska och finska sidan av 
Bottniska viken. Malmen hämtades från gruvorna i Dannemo-
ra och på Utö och transporterades efter kusten med den tidens 
”maritima långtradare”, sluparna, jakterna och roslagsskutorna. 

Väl framme vid sina destinationer längs de norrländska 
och finländska kusterna lastades malmen över på foror för den 
sista biten till bruken. Men på flera ställen fanns också bruk 
som hade lokaliserats långt in i landet. Där var sjötransporten 
bara första delen i en kedja av transporter och som krävde flera 
omlastningar. 

MALM SOM SKULLE TILL MOVIKENS MASUGN vid Norrdellen i 
Hälsingland lossades i Hudiksvall. Där lagrades den i väntan 
på vinterföre och drogs då på hästdragna slädar till Hallbo vid 
Sördellen. Där lagrades den tills isen hade gått upp. Då roddes 
den eller – vid gynnsam vind –, seglades i flatbottnade ”haxar” 
tre mil över de båda Dellensjöarna till hyttan i Moviken. 
Sannolikt blåstes inte denna förrän kommande vinter då sedan 
tackjärnet drogs (eller roddes en delsträcka) till hammaren i 
Hedvigsfors. Sedan tackjärnet där förvandlats till stångjärn 
skulle det på samma sätt – omväxlande vinterföre och öppet 
vatten – transporteras till Hudiksvall där det lagrades tills isen 
släppt sitt grepp över Bottenhavet. Från det malmen lämnade 
Roslagen tills stångjärnet kunde vägas in vid Järnvågen i Stock-
holm hade det gått minst fyra år, ofta fler.   

SAMMA VAR DET I GRANINGE där en masugn och en hammare 
hade anlagts redan 1677. De skulle då använda sig av myr-
malm, men när sådan visade sig inte räcka till började man 
”importera” malm från Roslagen. Den fraktades till Nyland, 
just där den djupa havsviken Ådalen går över i Ångermanälven. 
Där lastades den om till haxar av samma typ som fanns på 
Dellensjöarna. Dessa roddes och seglades sedan mot strömmen 
uppför älven, dryga tre mil till Sollefteå. Vid hög strömföring 
och brist på ostliga vindar var det något som tog flera veckor, 
eller till och med månader. I Sollefteå lagrades malmen i vän-
tan på vinterföre då den sedan drogs de återstående två milen 
till hyttan i Graninge. Och så småningom vidtog samma färd 
med stångjärn i motsatt riktning. 

För en nutida betraktare framstår det här transportsystemet 
som helt orimligt. Ändå fungerade det på samma sätt i flera 
hundra år till dess ”bruksdöden” slog ut de flesta av Sveriges 
järnbruk i slutet av 1800-talet. 

När malmen tog  
sjövägen till skogen

R

Jakten Hertina länsar nordvart för styrbords halsar på  
ett upprört hav. Lasten kan bestå av malm från Roslagen 
som ska förvandlas till stångjärn vid något av de många 
järnbruk som anlagts längs Bottniska vikens skogrika  
kuster. Det här var en vanlig trad under flera hundra år 
fram till slutet av förrförra seklet.

Firma Jennings & Finlay 
var en gigant i 1700-talets 
svenska näringsliv. I dess 
industriimperium ingick 
gruvan i Dannemora  
samt masugnar, hammare 
och faktorier i Gimo,  
Forsmark, Strömsbruk, 
Gnarp, Schebo, Österbo, 
Hedvigsfors, Norrtälje , 
Robertsfors och Olofsfors. 
Därutöver också en rad 
bruk på andra sidan  
Bottenhavet: Anskog,  
Koski, Fiskar, Kulla,  
Kaimao, Oravais, Mennäis 
och Orisberg.  

Haxar är en båttyp som  
använts på båda sidor av  
Bottniska viken och även  
på svenska insjövatten.  
Namnet kommer från fins- 
kans haaksi, som ungefär  
betyder skuta, mindre far- 
tyg. Haxarna var flatbott- 
nade, roddes och kunde  
vid akterlig vind seglas.

Målningen av jakten 
Hertina utfördes av 
marinmålaren Christian 
Fredrik Svensson 1847. 
Sjöhistoriska museet. 

Movikens masugn vid  
Norrdellen i Hälsingland. 

Bedas sista resa
I Gefleposten kunde man den  
9 oktober 1883 läsa nedan- 
stående notis. 
Sjöolycka. Slupen Beda, Kapten  
M Eriksson, strandade natten mellan  
den 4 och 5 oktober å ett grund vid 
Sundsmarsredden samt blef genast  
fyldt med vatten och blifver säkerligen 
vrak. Fartyget, hemmahörande i  
Wätö, var på resa från Strömsholm  
till Axmar bruk med malm.

Höstarnas malmtransporter 
till norrlandsbruken var bland 
de mest riskfyllda uppdrag en 
skeppare kunde åta sig. Kombi-
nationen av tungt lastade skutor, 
mörker, dåligt väder och farvatten 
tryfferade med grynnor resulte-
rade i otaliga förlisningar. Men 
Roslagens små bondeseglare var 
beroende av de här uppdragen 
för att få det att gå ihop. Det var 
ett komplement till hemgårdens 
försörjning. Bedas sista resa gick 
med bergslagsmalm från Ströms-
holm i Västmanland, ut genom 
Mälaren och upp längs kusten. 
Med bara någon kilometer kvar 
till destinationen gick hon på 
grund och sjönk – men alla i 
besättningen räddades. 
Källa: axmarbruk.se.
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RÅN KOPPARGRUVAN I FALUN och de många hyttorna och 
stångjärnshamrarna i Bergslagen var trafiken sedan medeltiden 

tät på forvägarna ner mot Mälaren. I Västerås, Arboga, Köping och 
Örebro lastades fororna om till fartyg. De här orterna utvecklades 
alla till viktiga noder i ett transportsystem med Mälaren som ge-
mensamt nav. Men det var ett system med många brister, framfö-
rallt på grund av de många omlastningar som oftast krävdes innan 
produkterna hade nått hamnarna. Det var av det skälet man redan 
1596 började bygga vad som tio år senare kom att bli Sveriges första 
kanal, Carl IX:s kanal, mellan Mälaren och Hjälmaren. Den hade 
inte mindre än 14 slussar, men var i många avseenden ofullkomlig. 
Redan efter några årtionden hade den utsatts för så många påfrest-
ningar att den inte kunde återställas. 

NÄSTA KANALPROJEKT INLEDDES 1629, nu med en annan sträckning. 
Den nya Hjälmare kanal gick rakt norrut till Arbogaån. Men  
även denna kanal drabbades av återkommande problem och  
byggdes därför om flera gånger under både 1600- och 1700-talen. 
Den slutliga ombyggnaden skedde 1830 då den fördjupades och 
gavs ytterligare en något annorlunda sträckning. 

Kanalen kom att bli livligt trafikerad och en viktig länk i  
handeln mellan Stockholm och Örebroområdet. Här fraktades 
förutom järn även virke, spannmål och brännved till huvudstaden. 
I retur kördes förnödenheter av allehanda slag till boende i om-
rådet och i bruksbygderna i Bergslagen. Kanalen finns kvar också 
idag. Godstransporterna avvecklades dock på 1970-talet.  

I BÖRJAN 1770-TALET BÖRJADE projekteringen av Strömsholms kanal 
norrut genom Bergslagens brukstäta bygder, ända upp till sjön 
Barken vid Smedjebacken. Den är till stor del en kanalisering av 
Kolbäcksån som mynnar i Mälaren vid Strömsholm, vilket gav 
den dess namn. Byggnadsarbetet kom igång år 1777 och tio år 
senare kunde den nya kanalen genom hjärtat av Bergslagen invigas 
av kungen, Gustav III. Med sitt följe fick han premiäråka från 
Smedjebacken ner till Hallstahammar. Under vägen gjordes stopp 
i Fagersta, Virsbo, Ramnäs och Surahammar, där folk från de 
många bruken i deras omgivningar mött upp för att hylla majestä-
tet. På flera ställen firade man också med ståtliga banketter de helt 

nya möjligheter som skapats för att föra ut  
Bergslagens järnprodukter i världen. 

STRÖMSHOLMS KANAL INFRIADE de högt ställda för-
väntningarna och trafiken blev omgående livlig. 
Men liksom de andra Mälarkanalerna hade också 
denna tekniska brister och man tvingades stänga 
den för ombyggnad redan på 1840-talet. När den  
återinvigdes år 1860 var den både breddad och  
fördjupad. Kanalen fick sedan sin storhetstid mot 
slutet av 1800-talet då det vissa år kunde fraktas 
mer än 200 000 ton gods på den, merparten järn 
men i ökad grad trävaror. Den utnyttjades också  
för timmerflottning. Även antalet resande med 
de passagerarbåtar som trafikerade kanalen var 
betydande, innan så småningom järnvägarna helt 
tog över. Kanalen lever än idag, men precis som alla 
andra kanaler, som en charmig turistattraktion. 

Mälaren och kanalerna

F

Mälaren var under 1600- och 1700-talen Sveriges 
viktigaste vattenväg. Via denna, egentligen långsträckta 
och flikiga vik av Östersjön, fördes kopparen från Falun 
och stångjärnet från Bergslagen till Stockholm för vidare 
export ut i Europa. Under 1800-talet kom det alltmer  
att handla om timmer och trävaror.  

Året är 1900 och platsen Saxehammars bruk vid sjön Barken, längst upp i Strömsholms kanal. En prydlig 
galeasriggad skuta lastar plank. Arbetet har avbrutits så att männen på sedvanligt sätt kan ställa upp sig 
för att den högt placerade fotografen ska kunna ta sin bild. Tekniska museet.

Timmersläp på Hjälmaren destinerat till  
sågen i Skogstorp utanför Eskilstuna. Detta  
sågverk bedrev en omfattande bogsering  
av timmer på Hjälmaren ända fram på  
1970-talet. Foto från tidningen Länspumpen.

Sådana här segelfartyg 
ombesörjde trafiken på 
Mälaren innan ångfarty-
gen helt tog över i början 
av 1900-talet. Ferdinand 
Bobergs teckning från 
1924 är signerad ”Sista 
galeasen (malmjakten)  
på Strömsholms kanal”. 
Hon hette Ellida med 
hemmahamn i Söder- 
bärke och hade när 
Boberg tecknade henne 
redan seglat färdigt.  
Sjöfartsmuseet.

Ångbogseraren Kuriren, 
byggd 1875, med tim- 
mersläp i Västanfors 1931. 
Med stor sannolikhet är 
ekipaget på väg till  
Uddnäs såg i Fagersta.
Bild: Fagersta-Västanfors  
Hembygdsförening

En vanlig syn på Ströms-
holms kanal långt in på 
1900-talet. Ångbogsera- 
ren Mimer med sex ”scha- 
sar” på släp. De flesta  
hade ett förflutet som 
segelfartyg innan ångan 
gjorde vinden obehövlig.  
Västmanlands läns museum. 
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Vänern och Göta älv

R

Vänern har mer karaktären av ett innanhav än en sjö. Detta 
väldiga vatten har i alla tider varit en förbindelselänk mellan 
folk och verksamheter i de omgivande landskapen. Dess stora 
strategiska betydelse var dock att man via Göta älv också 
kunde nå Västerhavet – om än det länge krävdes flera om- 
lastningar och landtransporter förbi fallen vid ”Stora Edet”.

Bojerten Christine  
af Bro, en sentida  
replika av en skepps- 
typ som på 1600- och  
1700-talen var den  
vanligaste på Vänern.  
Det var på bojertar  
som stångjärnet då  
fördes från Kristine- 
hamn till Vänersborg.  
Båda städerna har  
i dag bojertar i sina  
stadsvapen. 
Foto: Daniel Hahne, KLTV.

Trollhättefallen i Göta älv var ända till år 1800 ett effektivt lås för sjöfarten på Vänern. Den kanal  
som då togs i bruk öppnade för den exploatering av Värmlands skogar som då inleddes. Gravyr  
av Johannes van den Aveleen år 1705. Observera flottningstimret i älvfåran. Jernkontorets bildarkiv.

Galeaserna var de verkliga arbetshästarna på Vänern på 1800-talet och kunde räknas i hundratal innan 
ångfartygen mot slutet av seklet började ta över. Den här vackra målningen av en ”galeas i laber bris” är 
utförd av marinmålaren Christian Fredrik Svensson (1834–1909). Sjöhistoriska museet.

EDAN PÅ MEDELTIDEN TRAFIKERADES VÄNERN AV klumpiga, 
odäckade, blockskutor, utrustade med råsegel. På 1600-talet 

började det också dyka upp så kallade bojertar, en vid den tiden 
vanlig fartygstyp på Nordsjön. De förde sprisegel, som gjorde att  
de inte enbart var hänvisade till rent akterlig vind. 

Navet för Vänersjöfarten var dess sydspets, där Göta älv tar 
sin början. Här sammanlänkades handelslederna öster och väster 
ifrån med den sjöledes norrifrån kommande. Här uppstod tidigt 
en omlastningsplats som växte sig allt större och under namnet 
Brätte fick stadsrättigheter år 1585. Gods som kom med skutorna 
på Vänern lastades över på hästdragna släpor och drogs förbi Stora 
Edet, som Göta älvs mäktiga fall vid Vargön och Trollhättan då 
kallades. Trafiken var omfattande och det finns uppgifter om att 
mer än 200 hästar ombesörjde trafiken. 

Av militärstrategiska skäl beslutade man på 1600-talet att flytta 
staden några kilometer norrut samtidigt som man där byggde en 
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fästning till dess försvar. Staden gavs nu namnet Vänersborg 
och fick sina stadsrättigheter år 1644. 

REDAN GUSTAV VASA FRAMFÖRDE TANKAR OM att anlägga en 
kanal för att göra det möjligt för fartyg att färdas mellan 
Vänern och Västerhavet. Hans son Karl IX, konkretis- 
erade planerna och i början av 1600-talet började man gräva 
det som än idag kallas Karls grav. Den kan ses som ka-
naldrömmens första etapp och skulle göra det möjligt  
att segla ytterligare några kilometer nedströms på Göta älv 
till Trollhättan. Av olika skäl dröjde det dock ända till  
1752 innan denna kanal blev farbar. Dess enda sluss var kon-
struerad av tekniksnillet Christopher Polhem. Han avled året 
innan den var klar och fick aldrig se den förverkligad. Han 
slapp därmed att uppleva hur kanalens fortsättning förbi de 
30 meter höga fallen blev ett stort misslyckande. Man hade 
sprängt två slussar färdiga, när en damm brast och förstörde 
fundamenten till den tredje varvid nio personer förolyckades. 
Luften gick sedan ur projektet och det tog ytterligare nästan 
ett halvt sekel innan Trollhätte kanal kunde invigas år 1800 
och den flerhundraåriga kanaldrömmen slutligen infrias. 

TROLLHÄTTE KANAL BLEV EN OMEDELBAR SUCCÉ och en vitamin- 
injektion för trafiken på Vänern. Den skapade i ett slag helt 
nya och bättre förutsättningar för transporterna från Väner-
hamnarna till Göteborg och vidare ut i världen. 

Framförallt gynnades exporten av stångjärn från Värm-
land, vilken dock senare under 1800-talet med råge kom att 
övertrumfas av trävaror. Kanalen hade ju öppnat skogarna 
i Värmland och Dalsland för de göteborgska handelshusen 
som nu fick lysande möjligheter att exploatera dem. Med det 
kraftigt ökade transportbehov som kanalen födde utvecklades 
Vänersborg till en varvsstad med inte mindre än sex olika 
varv. Det handlade nu om betydligt modernare skepp än de 
tidigare bojertarna. Också i Sjötorp där Göta kanal mynnar 
och i Upperud etablerades stora varv. Även på många andra 
håll byggde man fartyg, ofta direkt på stranden. I till exempel 
Ånimskog, i Dalsland, fanns gamla traditioner av ”husbehovs-
byggande” och sjöfart, det vill säga man förenade jordbruk 
med att bygga båtar och även bemanna dem. Radiomannen 
Lars Madsén konstaterade under en av sina reportageresor på 
1950-talet att ”det en gång i tiden gick en tamp från bondens 
skutstäv till skepparens lagård” i de här trakterna. Med det 
uppblommade trafikunderlaget byggde man där ett flertal 
av de stora galeaser som kom att bli något av ett signum för 
fraktfarten på Vänern under det tidiga 1800-talet.

HUR MÅNGA SEGELFARTYG SOM BYGGDES på Vänervarven under 
deras glansperiod på 1800-talet är svårt att uppskatta. Men 
klart är att bara i Vänersborg byggdes ett hundratal, varav 
många också ”exporterades” till Västerhavet. 

Varvens blomningstid blev dock inte långvarig. Mot slutet  
av 1800-talet började järnvägar och ångdrivna fartyg att bli allt 
svårare konkurrenter till segelfartygen. Medan ett segelfartyg 
under en seglationssäsong inte klarade av mer än i genomsnitt 
fem tur-och-retur-resor mellan Karlstad och Göteborg kunde 
ångdrivna fartyg göra mer än dubbelt så många. De kunde också 
ta sig upp för Göta älv för egen maskin. Segelfartygen däremot 
var hänvisade till kostnadskrävande bogsering uppströms.   

Varje år sedan 1959 öppnas 
fördämningarna i Trollhättan  
för några dagar i juli och Göta  
älv får flöda fritt i sin forna prakt. 
Bild: Wikipedia.

Sådana här, så kallade älvpesar, 
utförde länge transporterna  
mellan Trollhättan och Göteborg. 
Nedströms drev de tämligen  
okontrollerat. Uppströms varpa- 
des eller drogs de. Seglen kunde 
bara sättas vid sydvästlig vind.  
En resa uppströms kunde i  
värsta fall ta upp till tre veckor.  
Vänersborgs museum.

Upperud i Dalsland utvecklades 
under 1700- och 1800-talen till  
ett maritimt centrum. Härifrån 
skeppades timmer och stångjärn. 
Under 1800-talet växte det  
också fram ett antal varv, både  
i Upperud och på flera andra  
ställen längs Dalslandskusten. 
Bilden av varvet vid Forsboviken i Upperud 
togs 1895. Vänersborgs museum.

Vänersborgs hamn våren 
1871. De många fartygen 
har legat infrusna under 
vintern och rustar nu för  
den kommande seglations-
säsongen.
Vänersborgs museum.  

Till skogs sedan 1836
– vi har ett bra erbjudande till dig
Läs mer på landshypotek.se/skog
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ET FINNS BELÄGG FÖR omfattande transporter på Vättern redan 
under medeltiden. Det mäktiga klostret i Vadstena sysslade inte 

bara med religiös uppbyggnad utan bedrev också en ansenlig lekamlig 
verksamhet. Under sin storhetstid på 1400-talet var det en av Sveriges 
största jordägare med ett tusental egendomar spridda över en stor del 
av landet. Många av dem låg på Västgötasidan där man i Forsvik, en 
knapp mil nordväst om dagens Karlsborg, enligt ett bevarat dokument 
från 1447 anlade vad som räknas som det äldsta sågverket i Sverige. 

Under 1600-talet oroades den svenska staten för att den viktiga 
järntillverkningen skulle hämmas på grund av skogsbrist. Det var därför 
en uttalad politik att inte tillåta nya järnbruk i gruvornas närhet. Istället 
styrde man etableringen till andra delar av landet, där det ännu fanns 
gott om outnyttjad skog. De hammare och den hytta som i slutet av 
1600-talet anlades i Forsvik respektive närliggande Granvik var en 
effekt av denna politik. Här var det nära till Tivedens djupa skogar  
som kunde ge den nödvändiga träkolen. Granviks läge invid Vättern 
var idealiskt för att sjöledes transportera malm från bergslagerna  
i Lerbäck i sjöns norra ände och Taberg i dess södra. 

MED TIDEN UTVECKLADES EN OMFATTANDE transportverksamhet på  
Vättern. I kalkbrotten i Harge vid nordöstra Vättern bröts kalksten  
som skeppades både till Granvik och till Jönköping för vidare transport 
till masugnarna vid Taberg. Kalksten är en nödvändig ingrediens för 
järntillverkning som gör smältan mer lättflytande. Som returlast förde 
man med sig motsvarande mängder järnmalm. Transporterna ombe-
sörjdes huvudsakligen av bönder från Harge by med hjälp av primitiva 
och råriggade skutor, benämnda ”råbockar” eller ”Hargepesar”. 

Det finns forskare som menar att Hargeböndernas maritima trafik 
kan vara ännu äldre än så. Knappast är det en slump att Olaus Magnus 
på sin Carta marina från år 1539 placerat det enda avbildade skeppet  
i Vättern just utanför den plats där Harge ligger. 

Också transporterna av stångjärn till knipphammare som etable- 
rades i Boxholm i södra Östergötland på 1730-talet gick via Vättern. 
Det fanns vare sig järngruvor eller masugnar i trakten varför allt järn 
måste ”importeras”. Merparten av stångjärnet köptes från Nora i 
Bergslagen och Godegård i norra Östergötland. Norajärnet kördes på 
vanligt sätt vintertid på slädforor till Askersund varifrån det skeppades 
över Vättern till Vadstena. Där lagrades det i väntan på vinterföre då det 
med häst- eller oxdragna foror drogs de fyra milen över Östergötlands 
slätter och genom dalstråken i skogslandskapet till Boxholm.  

Vättern

D

Trafiken tvärs över Vättern har i alla tider varit tät.  
Men också längs den långsmala sjön gick en transportled. 
Här fördes malm och järn mellan bergslagerna i Lerbäck  
i Närke och Taberg i Småland och järnbruken på dess 
både västra och östra sida. 

I Forsvik anlade  
klostret i Vadstena år 
1447 vad som räknas 
som det äldsta doku- 
menterade sågverket  
i Sverige. Senare  
etablerades här en  
hammare som för- 
sörjdes med tackjärn 
från hyttan i Granvik, 
några kilometer  
längre norröver. 
Foto: Lars Klingström 

När Olaus Magnus  
ritade sin Carta marina  
år 1539 placerade han  
det enda skeppet på  
Vättern just utanför den 
plats där Harge ligger.  
Här hämtade man den  
kalksten som behövdes  
för hyttorna i Lerbäcks  
och Tabergs bergslager.  

E FLESTA BRUKEN ANLADES längs Upperudsälven, ett sam- 
lingsnamn för den serie av smala sjöar som sträcker sig  

mot nordväst upp mot gränsen till Norge. Höjdskillnaden mellan 
Vänern och de nordligaste sjöarna är ansenlig och skapade ett  
antal kraftgivande forsar mellan dem. Med både gott om vatten-
kraft och kolningsskogar framstod Dalsland som idealiskt för  
hyttor och hammare. Trots avsaknaden av gruvor. 

Malmen hämtades istället från gruvorna i östra Värmland  
och drogs med foror till Bro, nuvarande Kristinehamn, vid  
Vänern. Därifrån skeppades den till Upperud och vidare med  
pråmar på älvens lugnare delar och foror förbi forssträckorna.  
För bruken högt upp i sjösystemet handlade det om många  
omlastningar. På samma arbetskrävande sätt fördes sedan  
stångjärn och andra järnprodukter tillbaka ner till Vänern. 

Så såg det ut under hela 1700-talet och halva 1800-talet. Då 
konkretiserades äntligen den sedan länge hett eftertraktade kana- 
len som gjorde det möjligt att slussa sig förbi forsarna. År 1868  
stod den klar, nästan samtidigt som ångdrivna fartyg också börjat 
dyka upp. Tillsammans skapade det helt nya förutsättningar för  
de dalsländska bruken. Men ironiskt nog hade tiden redan då  
börjat rinna ut för dem. Bruksdöden drabbade också Dalsland.  
En del av dem ömsade till massa och papper och använde den  
nya kanalen för flottning av massaved i så kallade mosor. Men  
dess betydelse som transportled minskade snabbt i takt med det  
allt tätare nätet av järnvägar. Idag är Dalslands kanal, precis som  
alla andra svenska kanaler, en livligt trafikerad turistled. 

Dalslands kanal
Det var den tilltagande bristen på skog i Bergslagen  
som redan på 1600-talet gjorde att järnbruk anlades  
i Dalsland. Där fanns ingen malm, men gott om out- 
nyttjad skog. Upperuds bruk fick sina privilegier  
redan 1674 och följdes snart av fler.

D

Dalslands kanal byggdes  
för järnbrukens behov,  
men sedan de slagits ut och 
flera av dem förvandlats till  
massa- och pappersbruk 
fick den istället en roll för 
transporter av virke. Släpet 
med mosor som väntar på 
slussning är sannolikt på  
väg till pappersbruket i 
Billingsfors.  
Bild: Järnvägsmuseum.

Dalslands kanal är 25 mil 
lång, varav endast en mil 
är grävd eller sprängd. 
De 31 slussarna över- 
bryggar en höjdskillnad 
på 68 meter. 

Under andra världskriget 
blommade trafiken på Dals-
lands kanal upp med det 
ökade behovet av brännved 
till städerna. Bilden togs av 
kanalens kamrer, Herman 
Ahlin, som var en skicklig 
fotograf. Vänersborgs museum.

Redan från början gjorde 
den spektakulära akveduk-
ten i Håverud kanalen  
känd över hela Sverige.  
Illustration i Svensk  
Folkkalender 1870.
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ÖTA KANAL ÄR DET GENOM TIDERNA största byggnadsprojekt 
som genomförts i Sverige. Under de 22 år som arbetet tog 

engagerades inte mindre än 58 000 indelta soldater samt ett antal 
ryska krigsfångar. Som mest grävde cirka 7 000 man samtidigt. 

Kanalen fick omedelbart stor betydelse. Den innebar ju något av 
en revolution för transporterna inom de delar av landet där den gick 
fram. Sverige var ju då fortfarande ett i det närmaste väglöst land och 
järnvägar fanns ännu bara i sinnevärlden. I början fanns också stora 
förhoppningar om inkomstbringande transitotrafik till översjöiska 
hamnar. Dessa kom dock på skam, dels på grund av att de fartyg som 
rymdes på kanalen var för små för yttre vatten, dels att den danska 
tullen i Öresund, som var ett viktigt skäl till kanalbygget, avskaffades. 

Kanalen hade sin storhetstid innan järnvägsnätet hade blivit fullt 
utbyggt. Men redan på 1870-talet överträffade järnvägarnas samlade 
transportvolymer vad som transporterades på Göta kanal. Mot slutet 
av seklet hade kanalfrakterna minskat till bara en femtedel av vad de 
var under glansåren. Allmängodset hade nästan helt tagits över av 
järnvägarna. På kanalen fraktades då främst bulkvaror av olika slag 
samt virke och trävaror. Till det senare bidrog bland annat tillkom-
sten av Kinda kanal i Östergötland, som hade gjort det möjligt att 
storskaligt börja bruka skogarna i landskapets södra delar. 

Under de båda världskrigens avspärrningar på 1900-talet levde 
Göta kanal åter upp för en tid. Därefter har den utvecklats till tu-
ristattraktion med världsrykte.  

FTER ETT MISSLYCKAT FÖRSÖK att realisera tankarna i början 
av 1800-talet föll frågan, men väcktes åter till liv vid mit-

ten av seklet. Det rådde då högkonjunktur i både Sverige och 
övriga Europa. I Värmland hade då storskaliga avverkningar 
pågått i flera decennier. Det började bli brist på åtkomlig skog 
och flera av de stora exploatörerna vände blickarna åt andra 
håll. Främst Norrland, men även skogrika delar av Götaland. 

År 1856 hade tre värmländska bruksägare gått samman och 
bildat Edsvalla Bruks AB. Bland annat hade man nosat upp de 
möjligheter som höll på att öppnas när de gamla kanalplanerna 
i Kinda äntligen höll på att realiseras. Man köpte upp 20 000 
hektar skogsmark i södra Östergötland och uppförde en såg 
vid sjön Ämmern, med förbindelse till den nya kanalen. Från 
Värmland rekryterades skogsarbetare och hästar som inkvarte-
rades i oftast dåliga förläggningar.

KINDA KANAL INVIGDES ÅR 1872 och på denna fördes nu trä- 
varor och brännved till Linköping. Där lastades det om till  
de skutor som då trafikerade Göta kanal. Säkert gick också  
en del vidare på de järnvägsspår som 1874 knöt Linköping  
till det växande stambanenätet. Kanalen fick stor betydelse  
för utnyttjandet av södra Östergötlands skogar. En mängd 
flottleder anlades inom såväl Stångåns som Svartåns vatten-
system. Ibland tycks minsta dike, som efter rensning kunde 
transportera en stock, ha utnyttjats. De värmländska säsongs-
arbetarna förde med sig nya metoder för både avverkning  
och flottning. 

MEN KANALEN FICK, som så många andra av 1800-talets nya 
kanaler, en kort blomstringstid. År 1902 invigdes Östra central-
banan som förbinder Linköping med Vimmerby. Större delen 
av sträckningen går genom Stångådalen, i princip parallellt 
med den då endast 30 år gamla kanalen. En stor del av det gods 
som forslats på kanalpråmarna kom nu istället att gå på den 
nymodiga och betydligt snabbare järnvägen. År 1948 upphörde 
godstrafiken på Kinda kanal helt. Idag är den en fridsam och 
mycket uppskattad turistled. 

Göta kanal

Kinda kanal

G

E

År 1832 var Göta kanal klar och den månghundra- 
åriga visionen om en förbindelse tvärs genom Sverige  
till Västerhavet äntligen förverkligad. 

Redan i mitten av 1700-talet föddes tankar  
om en kanal från Kindabygdens ”djupa skogar”  
i landskapets södra delar till de skogfattiga  
mellersta delarna av Östergötland. 

Göta kanal tappade 
snart konkurrensförmå-
gan gentemot järnvä-
garna men blommade 
upp under de båda 
världskrigens avspärr-
ningsår då efterfrågan 
på inhemska alternativ 
till stenkol och olja blev 
räddningen. Här den 
typiska kanalbåten Sät-
ra lastad med brännved 
i Tåtorps sluss vid sjön 
Viken i Västergötland. 
Foto från början av 1900-talet. 
Västergötlands museum.  

Kungen, Karl XIV Johan, 
inspekterar bygget av 
den väldiga slusstrappan 
i Berg, vid Vreta Klos-
ter. De 58 000 soldater 
som var engagerade i 
arbetet var sannolikt inte 
lika väluniformerade i 
verkligheten som på den 
här målningen utförd av 
konstnären Alexander 
Wetterling (1796–1858).
Nationalmuseum.

Kinda kanal öppnade på 1870- 
talet möjligheter att börja bruka 
södra Östergötlands skogar 
kommersiellt. Den lilla bogser- 
båten på sjön Ämmern är med 
sina trävarulastade pråmar 
på väg till Linköping. Därifrån 
kunde virket föras vidare på 
Göta kanal. 
Målningen utfördes av Ferdinand  
Hernlund. Privat ägo.

Linköping blev för några  
årtionden en riktig hamnstad. 
Trafiken var dock tämligen en-
kelriktad med virke och trävaror 
från Kindabygden. Förhopp-
ningarna om att kanalen skulle 
spela en roll också för trans- 
porter i den andra riktningen 
infriades aldrig. Fartyg och  
pråmar gick oftast tomma 
söderut. 
Östergötlands museum.
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I Värmland inleddes  
den nya tidens brukande 
av skogen

Värmland intar något av en särställning bland  
de svenska landskapen. Efter århundraden av järn- 
hantering var det här som skogsbruket först tog fart.  
Slussarna i Trollhättan förvandlade år 1800 Vänern  
till en förlängning av Nordsjön. De göteborgska  
handelshusen fick nu tillgång till en landsända med  
enorma mängder tidigare oexploaterad timmerskog. 

Färjestads gård vid Klarälven i Karlstad.  
S/S Örn, en av de första hjulångarna stävar 
i god fart uppströms och kommer snart att 
köra om de gamla segel- och dragpråmar-
na som dittills svarat för transporterna på 
älven. Notera sjunktimret vid strandkanten. 
Målningen utfördes av Värmlandskonstnären 
Alfred Wiström 1859. Värmlands Museum. 
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ÖRSTA HALVAN AV 1800-TALET VAR en dynamisk tid i Europa. 
Befolkningen växte. Jordbruket effektiviserades. Överflödig  

arbetskraft sögs upp av nya industrier. Städerna växte. Byggverk-
samheten gick på högvarv och överallt anlades järnvägar och 
telegraflinjer. Utvecklingen födde ett enormt behov av trävaror. 
Samtidigt hade de norska skogarna börjat tryta. Ända sedan medel-
tiden hade de varit en vedbod för främst England och Holland. 

Värmland var då ett landskap av otaliga hyttor, hammare 
och järnbruk. Bara i Filipstads bergslag fanns det ett femtiotal. 
Längs Klarälven drygt trettio. Alla försörjdes de av malmen från 
gruvorna i Nordmark, Persberg och Långban i Filipstads bergslag. 
Alla var beroende av träkol från skogen och forsande vatten för de 
vattenhjul som drev blåsbälgar och hammare. Det hade resulterat 
i att snart sagt varenda fors i landskapets östra och centrala delar 
kommit att utnyttjas. Till detta bidrog inte minst att den svenska 
staten värnade om gruvorna och inte tillät att hyttor förlades i 
deras närhet. Gruvornas behov av tillmakningsved prioriterades 
framför avigsidorna med långa transporter. 

VÄRMLAND ÄR OCKSÅ ETT LANDSKAP AV många sjöar och som  
framförallt i dess östra del erbjöd bra transportmöjligheter.  
Men inte hela vägen ner till hamnen i Kristinehamn. Den höjd- 
sträckning som finns strax norr om Vänern gör att alla sjöar 
avvattnas österut, förbi Karlskoga och vidare genom Möckeln, 
Skagern och Gullspångsälven. Strida forsar och fall gjorde det 
omöjligt att den vägen föra järnet till Vänern. Istället kördes det 
landvägen en dryg mil från den sydligaste sjön till Kristinehamn. 
Sedan järnvägstekniken blivit känd vid mitten av 1800-talet 
kopplade man ihop sjöar med kanaler och korta järnvägsstum- 
par till vad som blev det kanske märkligaste transportsystemet 
någonsin i Sverige.

Också järnbruken och hamrarna längs Klarälven och dess 
biflöden försörjdes med malm från gruvfälten i Filipstads bergslag. 
Den transporterades vintertid miltals med hästdragna foror över 
frusna mossar och tjärnar i oländiga skogar. Med början  

på 1600-talet hade ett med tiden allt finmaskigare transportnät  
vuxit fram mellan de olika enheterna. Malm kördes från gruvorna 
till hyttorna. Från dem kördes tackjärn till hamrarna och från dessa 
stångjärn till utskeppningshamnarna i Kristinehamn och Karlstad. 
Merparten gick på frusna slädvägar. Under barmarkstiden roddes, 
stakades eller seglades ekor med malm och järn över sjöar och i  
vattendrag. 

Klarälven var en pulsåder där pråmar fullastade med järn styrdes 
med strömmen ned till Vänern. Uppströms drogs de sedan mödosamt 
med människokraft, lastade med livsmedel och andra förnödenheter. 
Vid tjänlig vind kunde pråmdragarna bitvis få välkommen hjälp av sin 
råsegel. Ända in på 1900-talet levde de gamla segelpråmarna kvar innan 
de slutligen slogs ut av den nya tidens ångdrivna farkoster.  
Då hade de också fått sällskap av stora mängder flottimmer.

SEDAN FLERA SÅGVERK ANLAGTS längs Klarälven började trävaror att 
svara för en allt större andel av transporterna. Snart skulle det bli  
den volymmässigt största godsmängden på älven – och på Vänern. 
Sedan fallen i Trollhättan bemästrats år 1800 fraktades trävarorna  
vidare med ett växande antal skutor och galeaser, ofta tillhörande 
James Dickson & Co. Detta företag var inte bara djupt engagerat  
i exploateringen av skogarna i Värmland, utan också ett av Sveriges 
största rederier.

Det var också i Värmland som de första järnvägarna i vårt land 
anlades. Redan 1849 inleddes trafiken på den lilla Frykstabanan  
mellan Fryksta och Klarälven. Året efter öppnades banan mellan 
Sjöändan och Kristinehamn. Båda var visserligen till en början  
hästdragna innan ångloken tog över, men förebådade ändå den  
revolution som järnvägarna skulle innebära för hela samhället.  

Under århundraden en 
vanlig syn i de värmländ- 
ska skogarna. Hästdragna 
foror lastade med träkol, 
virke och järnprodukter. 
Detalj av en målning utförd av  
Pehr Hilleström på 1790-talet.

Värmland

Omvälvande när  
trävaror ersatte järn

F

”De hava en  
svår eländig  
malmförsel, över 
höga berg och  
kunna icke klövja 
eller föra efter en 
häst mera än ett 
halft lass i sänder 
och fördärva  
däröver många  
hästar.”
Bergmästare Kentzell,  
år 1673, om transportför-
hållandena till Bålhyttan, 
utanför Filipstad. 

Sågen i Dejefors vid 
Klarälven vid mitten  
av 1800-talet.
Utsnitt ur Frans von Scheeles 
Wermland i teckningar efter 
naturen, 1857.

Vid 1800-talets början nåddes västra Sverige av den  
så kallade timmerfronten. Det blev början på en om- 
välvande tid där samtidigt de många järnbruken slogs  
ut ett efter ett. I deras ställe växte det upp sågverk som  
med den nya tidens teknik och transportmedel skickade  
sina trävaror på export.
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ASTPRÅMARNA PÅ KLARÄLVENS NEDRE DEL var 20–25 meter långa 
och 7–9 meter breda. De var flatbottnade och hade ett djupgå-

ende av cirka 60 centimeter med fribord på 7–10 centimeter vid full 
last. Det låga fribordet gjorde dem känsliga för vågor på öppet vatten, 
som vid Skoghall eller vid Sutterådrans utlopp i Hammarösjön. Det 
gjorde också att grundkänningar blev riskabla, då ena sidan lyftes 
upp och den andra kom under vatten. De bästa pråmarna gick med 
järnlast medan de som var slitna och gistna fraktade plank och bräder. 
Om en pråm med trälast vattenfylldes så flöt den på lasten.

Att styra pråmarna när de drev med strömmen var svårt. För att 
hålla dem i rätt riktning användes årorna och en speciell ”näsåra”  
i fören. Det gällde för båtlaget att kunna läsa strömmen och förutse 
var de nästan dagligen flyttande sandgrunden och revlarna fanns. 
Dessutom fanns lite varstans längs älven bergryggar, ”greor”, som 
normalt låg under vattenytan, men som kom fram vid lågvatten.  

Även om platserna var kända gällde det att bedöma vattenstånd och prå-
mens djupgående vid passage. Vid en del näs och greor uppstod kraftiga 
vattenvirvlar som lätt kunde svänga runt båtarna. Hamnade de på tvären 
i strömmen kunde de hugga i någonstans och börja ta in vatten. 

VID FÄRD UPPSTRÖMS DROGS PRÅMARNA med ”folkkraft”. Masten, som var 
upp till tio meter hög, restes. Den var tillverkad av gran för att vara så 
lätt som möjligt men vägde ändå omkring 200 kg. I masttoppen var 
draglinan infäst för att den skulle komma så högt upp som möjligt,  
för att inte fastna i träd och andra hinder efter älvstranden. Draglinan 
eller ”trälan”, som den kallades, var gjord av hampa och i slutet av linan 
fanns andra linor insplitsade, 
en för varje person som drog. 
Linorna slutade med en ögla, 
”trällöcka”, som pråmkar-
larna trädde runt kroppen 
så de fick armarna fria. I ena 
handen hade de en ”trälkäpp” 
som de stödde sig på, när de 
gick starkt framåtlutade efter 
älvkanten. En i pråmlaget 
fick styra pråmen för att hålla ut den från stranden. Ibland, när det  
gick riktigt tungt, surrades rodret och hela laget drog. Styrmannen  
fick ofta staka för att hålla ut fören från land.

Vid färden uppströms var det ännu viktigare att läsa älven. Det  
gällde att undvika strömfåran och utnyttja de bakströmmar som  
eventuellt fanns, men ändå inte gå för nära land och fastna i sanden.  
Vid varje älvkrök bytte strömfåran sida. För att få över pråmen till  
lugnt vatten fick man ta den eka eller ”jakt”, som alltid fanns på släp,  
och ro över draglinan till älvens motsatta sida och göra fast. Därefter  
styrdes pråmen ut i strömfåran och skar över den till andra sidan.

Det ständiga skiftandet av dragsida var en av anledningarna till att  
vare sig hästar eller andra dragdjur användes, då de var svåra att flytta  
över. Hästar kunde användas på vanliga kanaler som var både rakare  
och smalare.

PÅ SPECIELLT STRIDA STÄLLEN FICK EXTRAFOLK INKALLAS. Där trälning  
var omöjlig stakades båtarna. När vinden var lämplig, det vill säga när  
den kom akterifrån kunde man sätta segel. Det handlade om så kallade  
råsegel av i princip samma typ som en gång användes på vikingaskeppen. 
Seglen kunde bara utnyttjas på någorlunda raka älvsträckor, men gav  
ändå ett välkommet avbrott i det strävsamma trälandet. När älven krökte  
fick seglen tas ned. Längre upp längs Klarälven blev stränderna högre  
och seglens verkan mindre. 

Om motströmmen var kraftig kunde två pråmlag hjälpa varandra.  
Detta gick så till att båda lagen drog en av pråmarna några kilometer,  
varefter man gick tillbaka och hämtade den andra pråmen.

Färden medströms, de fyra milen från Dejefors till Skoghall kunde  
ta ett halvt dygn. Vid motvind eller stark ström tog resan tillbaka flera 
dygn, eller mer. 

Bengt Stjernlöf åter- 
vände efter en USA- 
sejour till Värmland 
år 1992. Här startade 
han ett konsultföretag 
och började samtidigt 
forska om landskapets 
industrihistoria. Resul- 
tatet blev två böcker, 
Innan tystnaden och 
Transporter på Klar-
älven. För den senare 
tilldelades han Skogs-
historiska Sällskapets 
utmärkelse Örtugen 
2013. 

Artikeln om pråmdragarna  
på Klarälven är hämtad ur  
denna bok, som även i övrigt 
tjänat som inspiration och 
underlag till texterna om  
Värmland i denna årsskrift.  

Illustrationen med den 
virkeslastade pråmen är 
en detalj ur målningen 
”Fartyg vid Sandbäcken  
i Karlstad”, utförd om-
kring 1860 av konstnären 
Wilhelm Leonard  
Rydberg (1821–1903).

Det var ett slitsamt 
arbete att dra pråm- 
arna motströms.  
De som drog gick på 
stigar nära vattnet. 
Den märkliga infäst-
ningen av draglinan  
i toppen på masten  
var betingad av att 
den då bättre skulle  
gå fri från hinder  
längs älvstranden. 

Trälning
Träl är ett forn- 
nordiskt namn för 
slav som senare har 
fått en överförd 
betydelse i form  
av att träla, arbeta 
hårt för någon, eller 
slita, släpa, dra. 
Källa: Svenska  
Akademins Ordbok.

Pråmdragarna  
på Klarälven

L

Flatbottnade pråmar försedda med råsegel var sedan 
1600-talet det traditionella transportmedlet på Klarälven. 
Nedströms fördes de med strömmen, uppströms ”trälades” 
de, det vill säga de drogs av sina besättningar från land.  
Vid tjänlig vind kunde de också sätta segel. Inte förrän  
mot slutet av 1800-talet började pråmdragarna ersättas  
av ångdrivna bogserbåtar.   

av Bengt Stjernlöf
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ET VIRKE SOM EXPORTERADES VAR av ojämn kvalitet, speciellt det  
som fortfarande sågades för hand. Klagomål framfördes från  

exportörerna och 1684 bestämdes att exportvirket skulle klassificeras  
och hålla vissa mått, i annat fall skulle det konfiskeras. Enkla bräder  
skulle vara 300 x 38 mm, halvbottenbräder 330 x 45 mm och helbotten-
bräder 380 x 75 mm. Samtliga skulle ha en längd av minst 3,6 meter.

Den omfattande trävaruhandeln med Norge förbjöds 1729. Norr-
männen betalade ett högre pris än svenska timmeruppköpare och  
speciellt i gränstrakterna förekom en omfattande smuggling. I Älvdals 
härad beslagtogs år 1760 ”en myckenhet av timmer” som förstördes. 
Den som bröt mot förbudet fick varorna konfiskerade och kunde  
dömas till fästning.

Trävaruhandeln var på 1700-talet ekonomiskt riskfylld. Flottlederna 
var dåligt rensade och flottning kunde bara ske under vårfloden. En tio-
milaflottning efter Klarälven kunde ta två eller tre år och mycket av timret 
sjönk eller blev liggande kvar efter stränderna. Det som till slut kom fram 
var i ”ej för vackert tillstånd”, det står i ett bevarat dokument. 

Den svenska staten började vid den här tiden inse att handelsrest- 
riktionerna för trävaror var improduktiv och att den tidigare farhågan  
för skogsbrist var överdriven. Det resulterade i att handeln med Norge 
blev helt fri 1825. 

INDUSTRIALISERINGEN I EUROPA SKAPADE en nästan obegränsad efterfrågan 
på trävaror. Handelshusen i Göteborg med sina internationella kontakter 
tog tidigt vara på de möjligheter som yppades. Affärsmän som Dickson, 
Björnberg, Hall och Arfvidsson var snabbt på plats i Värmland. De var  
redan etablerade i branschen genom sina sågar längs Göta älv. Men att 
frakta timmer från Värmland och Dalsland dit var inte rationellt. Istället 
satsades på att skaffa sig sågkapacitet på plats, nära skogen, för att därifrån 
kunna leverera bräder, plank och sparrar.  

Under första delen av 1800-talet var James Dicksons omsättning 
större än alla de andra trävaruhandlarna tillsammans. Han hade egna 
sågar i Götaälvdalen, skeppade på egna fartyg, byggda på eget varv och 

han var väl förtrogen med den engelska marknaden. För att komma in 
på den värmländska marknaden behövde han få kontroll över sågver-
ken. Ett typiskt exempel var när han kom i besittning av Dejeforssågen. 
Dickson lämnade frikostiga lån till den dåvarande ägaren David Frölich. 
När Dickson krävde återbetalning av lånen kunde Frölich inte få ihop 
tillräckligt med kontanter utan tvingades överlåta sågverket till honom. 
Dickson byggde ut sågen och moderniserade den 1825. Året innan hade 
han också köpt Forshagasågen. 

Senare började Dickson förvärva skog i nordligaste Klarälvdalen 
och flotta timmer till de egna sågverken. Också de andra sågverksägar-
na byggde ut sina anläggningar i takt med den ökande efterfrågan på 
trävaror. År 1830 var cirka sjuttio dubbla sågramar i gång i Klarälvdalen 
och Fryksdalen. År 1832 kallade landshövding Wingård trävaruhandeln 
för ”en av provinsens betydligaste näringar”. Det började nu bli allvarlig 
konkurrens om råvaran.  

På 1840-talet fortsatte uppköpen av skog allt längre norrut i Värm-
land. Men skogsägarna var nu mer på sin vakt. I stället började avverk-
ningsrätter att köpas, vanligtvis på 50 år. 

NÄR JAMES DICKSON AVLED 1855 och brorsonen James Robertson Dickson 
tog över, var Värmland i det närmaste ”utsågat”. Sågarna vid Dejefors 
och Forshaga såldes och företaget koncentrerade istället verksamheten till 
Norrland och dess då orörda skogar. James Dickson & Co och de andra 
av det tidiga 1800-talets värmländska skogsexploatörer hade enbart varit 
intresserade av snabba vinster. När skogen var nedhuggen drog de vidare. 
Någon skogsvård bedrevs överhuvudtaget inte. Rovdriften upprörde 
Värmlandsbiskopen C.A. Agardh, som i riksdagen förgäves vände sig 
mot att statens stora skogsområden styckades och såldes. Agardh ville ha 
begränsningar och ansåg att Sveriges framtid som civiliserat land berodde 
på att skogarna fanns kvar. 

Omkring 1830 svarade järnet värdemässigt för 60 procent och 
trävarorna för 10–15 procent av den svenska exporten. År 1870 hade 
förhållandet ändrats och järnets andel minskat till omkring 20 procent 
medan trävarorna ökat till nästan hälften.   

Så inleddes den  
värmländska  
sågverksepoken

D

De första vattenhjulsdrivna sågarna i Värmland  
anlades vid kronobruken Asphyttan, söder om Filipstad  
och Bro vid Kristinehamn i början av 1600-talet. Redan då 
transporterades också virke över Vänern till Vänersborg  
varifrån det flottades vidare på Göta älv till exportsågarna 
längre ner i älvdalen.  

Derome Skog arbetar kontinuerligt med att stötta skogsägarna 
och erbjuder en fullservicetjänst, där Deromes virkesinköpare och 

skogsentreprenörer finns nära till hands och har god lokalkännedom. 
Allt från planering till slutavverkning och återbeskogning. 

Vi gör mer 
av din skog

c  derome.se 

FULLSERVICE I SKOGEN

av Bengt Stjernlöf

Ständigt denne 
Dickson. Inget 
namn förekommer 
så ofta som James 
Dicksons när det 
handlar om vad 
som hände på den 
svenska trävaru-
marknaden under 
förrförra seklet. Han 
var med i Värmland 
redan på 1820-talet 
och sedan skogen 
börjat tryta där 
drog han norrut.
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Bjurbäckens kanal är tre kilometer lång och blev sedan den stod klar år 1857 livligt trafikerad under  
några årtionden. Idag är den en av båtturisterna mycket uppskattad länk i Bergslagskanalen.  
Foto: Lars Klingström 

RUVBRYTNING OCH JÄRNTILLVERKNING hade pågått i östra Värmland 
ända sedan medeltiden. Under alla år hade transporterna varit en 

hämmande faktor. Malmen fanns i Persberg, Nordmark och Långban 
medan hyttor och hammare anlades varhelst det fanns vattenkraft. Med 
tilltagande skogsbrist i gruvornas närhet styrde den svenska staten under 
1600-talet nyetableringen av hyttor och hammare allt längre bort från 
gruvfälten. Man prioriterade gruvornas behov av ved för tillmakning och 
tillmätte inte olägenheterna med långa och svåra transporter samma värde. 
Det hade resulterat i att den värmländska kartan under första halvan av 
1800-talet blivit tryfferad med hyttor, hammare och andra verksamheter 
som på olika sätt arbetade med järnförädling. 

Med dagens mått mätt var det ingalunda någon rationell tillverknings-
apparat som hade vuxit fram. Från gruvorna kördes malmen till hyttor, 
som många gånger låg miltals bort. Där smältes malmen till tackjärn som 
ytterligare måste förädlas till stångjärn innan det kunde avyttras. Detta 
gjordes vid hammarbruken, ofta belägna ännu längre bort, vid andra 
kraftgivande vattendrag. Detta stångjärn transporterades sedan till Kristi-
nehamn eller Karlstad för vidare befordran över Vänern till kunder inom 
eller utom landet. 

LIKSOM DE FLESTA LANDTRANSPORTER i Sverige före 1850-talet, utfördes 
transporterna av malm, tackjärn och stångjärn huvudsakligen vintertid 
med hästdragna foror. Varje foras lastförmåga var ringa, men i gengäld var 
de många. Det är idag svårt att föreställa sig det enorma transportarbete 
som i århundraden utfördes av forbönder och deras drängar och hästar 
under vintrarna. Det är heller inte svårt att föreställa sig de förhoppningar 
som en bit in på 1800-talet började hysas om att kunna göra de här trans-
porterna effektivare. År 1818 kan man i ett protokoll från Långbans gruva 
läsa om ett försök med ”en 96 famnar lång realväg (railway) av tackjärns-
stänger för gråbergets bortförande”. Vid samma tid fanns också tankar om 
att binda samman de många sjöarna i östra Värmland med kanaler. Redan 
på 1630-talet hade ett första steg i den riktningen tagits då Norsbäcken 
mellan Hyttsjön och Bergsjön, någon mil norr om Kristinehamn rensats 
upp och gjorts farbar. Och år 1780 skrevs en avhandling vid Bergskol-
legium ”om möjligheten av en kanals anläggande genom Filipstads och 
Karlskoga bergslager till Vänern”.                                                      forts. 

När östra Värmland  
blev ett nät av sjöbanor

G

Vid mitten av 1800-talet växte det i östra Värmland fram  
ett transportnät som blev unikt inte bara i Sverige, utan i hela 
världen. Genom att knyta samman de många sjöarna med  
grävda kanaler och hästdragna järnbanor skapades något som 
var effektivare än tidigare århundradens hästdragna foror.  
Men många omlastningar blev det. 

Blandat tåg framför bruksherrgården i Gammalkroppa någon gång på 1860-talet. Efter loket, som  
döpts till Carl IX, går den diminutiva personvagnen följd av godsvagnar lastade med järnmalm från  
gruvorna i Persberg och sannolikt på väg till järnvägens slutstation i Nykroppa eller för vidare färd  
över Östersjön till Storfors. Bild: Järnvägsmuseum. 
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Sådana tankar och planer löpte på 1830-talet samman med impulser 
utifrån som nådde Värmland och berättade om de järnvägar som börjat an-
läggas i England och på kontinenten. Man såg nu möjligheter att enklare än 
med kanaler kunna skapa förbindelselänkar mellan sjöarna. De värmländska 
bruksägarna kom därmed att bli något av föregångare när diskussionerna om 
det nya transport- och kommunikationsmedlet järnväg tog fart i Sverige på 
1840-talet.      

Nästan samtidigt började sedan både kanaler och järnbanor att byggas 
under 1850-talet. På bara några få år skapades vad som kom att bli ett av  
de märkligaste transportsystemen någonsin i Sverige. Det blev nu möjligt  
för bruken att transportera sina produkter för utskeppning även under  
barmarkstiden. Fördelarna var flera. Transporterna blev billigare och kost- 
naderna för lagerhållning minskade. 

DEN SYDLIGASTE DELEN AV DETTA SYSTEM av samfärdsleder utgjordes av den järn-
väg som byggdes mellan Sjöändan och Kristinehamn. Topografin i Värmland 
innebär att en höjdsträckning norr om denna stad gör att alla sjöar avvattnas 
längre österut, genom Karlskoga och vidare genom sjöarna Möckeln och 
Skagern till Vänern. Det är bara en mil mellan Sjöändan och Kristinehamn, 
en sträcka som genom århundradena utvecklats till den livligast trafikerade 
i hela Värmland. Den hästdragna järnväg som kom igång där år 1850 blev 
något av en nyckel för alla de övriga transporterna i östra Värmland. 

Sjöbanesystemet sågs som en värdefull innovation när dess olika delar 
successivt kom igång under 1850- och 1860-talen. Men fortfarande tog 
transporterna lång tid på grund av de många omlastningar som krävdes.  
De värmländska sjöbanorna blev därför inte den succé man hade hoppats 
på. Och den tekniska utvecklingen gick snabbt vid den här tiden. Efter bara 
några årtionden började sjöbanenätet att successivt förpassas till historien av 
den normalspåriga Östra Wermlands Järnväg som invigdes 1873. Men det är 
en intressant parentes som vittnar om hur man med ännu outvecklad teknik 
sökte lösningar på ett månghundraårigt problem. Kanske något att reflektera 
över idag när hela världen med ljus och lykta söker efter transportalternativ 
som kan bidra till att lösa den självförvållade klimatkrisen. 

Så här kunde 
en transport från 
stångjärnshammaren 
i Liljendal se ut 
på 1860-talet
Lastning i Liljendal
Hästbana till Storagen, 300 meter.

Omlastning vid Storagens norra ände.
Roddpråm över Storhagen, 3 km.

Omlastning
Hästdragen kärra till Slädsjön, 3 km.

Omlastning
Roddpråm över Slädsjön, 3 km.

Omlastning
Hästbana till sjön Näsrämmen, 1,4 km.

Omlastning
Roddpråm över Näsrämmen, 3 km.

Omlastning
Hästbana till Lesjöns norra ände, 300 meter.

Omlastning
Roddpråm över Lesjön, 5 km.

Omlastning
Hästbana till sjön Agen, 3,5 km.

Omlastning
Pråm dragen av hjulångaren Sumpadoria 
över Agen, 3km.

Omlastning
Hästbana till Långbansände, 5,9 km.

Omlastning
Pråm dragen av ångbåt över Långban, 15 km.

Omlastning
Hästbana till Lervik vid Yngen, 3,3 km.

Omlastning
Pråm dragen av ångbåt över Yngen, 8 km.

Omlastning
Hästbana Gammalkroppa–Nykroppa, 5,9 km.

Ombordkörning
Rälsförsedd pråm dragen av ångbåt 
över Östersjön, 4 km.

Ilandkörning
Hästbana i medlut Storfors–Lillfors, 1,8 km.

Ombordkörning
Rälsförsedd pråm dragen av ångbåt 
över Öjevättern och Hyttsjön via 
Norsbäcks kanal och Bergsjön, 16 km.

Omlastning
Hästbana till Kristinehamn, 11 km.

Innan stångjärnet nådde hamnen 
i Kristinehamn hade det lastats om 
15 gånger och på järnvägsvagnar 
körts av och på pråmar tre gånger.

Liljendal

Långbansände

Lesjöfors

Lervik

Nykroppa

Storfors

Gammalkroppa

Storagen

Slädsjön

Lesjön

Agen

Bergsjön

Sjöändan

Kristinehamn

Näsrämmen

Långban

Yngen

Östersjön

Öjevettern

Hytt-
sjön

Norsbäcks   kanal

Lillfors

Vänern

Liljendal

Långbansände

Lesjöfors

Nykroppa

Storfors

Gammalkroppa

Storagen

Slädsjön

Lesjön

Östersjön

Daglösen

Yngen

Långban

Öjevettern

Ullvettern

Alkvettern

Stor-Lungen

Hytt-
sjön

Vänern

Bergsjön

Norsbäcks   kanal
Knapp-
forsen

Asphytte kanal

Bjurbäcks-
kanalen

Sjöändan

Kristinehamn
Karlskoga

Näsrämmen

Lillfors

Filipstad

Persbergs 
gruvfält

Lervik

Yngs-
Daglöse 
Järnväg

Hela skogsnäringen är en framtidsbransch 
nu när världen ställer om från plast till förnybart. 
Ett bidrag från Rottneros är komposterbara  
livsmedelstråg tillverkade av färsk ren fiber  
från Värmlandsk skog. För en renare värld. 
 

Hela skogsnäringen är en framtidsbransch, 
när världen ställer om från plast till förnybart. 
Ett bidrag från Rottneros är komposterbara  
livsmedelstråg tillverkade av färsk, ren fiber  
från Värmländsk skog. För en renare värld. 
 

Värmlandsmål

Källor och  
inspiration:  
Egil Akres bok 
”Med sjöbanan 
Liljendal-Kristine- 
hamn 1870”, 
(2000) samt  
Jalmar Furuskogs 
bok ”De värm- 
ländska järnbru-
ken”, (1924).
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EN TROTS DETTA TOG DET OFTA FLERA MÅNADER med otaliga 
omlastningar att forsla järnbruksprodukterna till Kristi-

nehamn. På 1770-talet diskuterades flera kanalplaner, som dock 
aldrig kom till utförande. Inte förrän på 1830-talet blev planerna 
mer konkreta. Men det tog dock ända till 1857 innan de var  
förverkligade. 

Detta år öppnades Filipstads bergslags kanal, idag oftast  
benämnd Bergslagskanalen. Den består huvudsakligen av sjöar 
förenade med korta grävda sträckor försedda med slussar:  
Asphyttekanalen, 300 meter lång med ett slussteg, mellan sjöarna 
Daglösen och Aspen, Bjurbäcks kanal, tre kilometer lång med tre 
slussteg mellan sjöarna Aspen och Stora Lungen, samt Norsebäcks 
kanal. Fem år tidigare hade en sluss byggts vid sjön Alkvetterns 
utlopp i Norsälven, vilket gjorde det möjligt för också Bofors och 
andra bruk i trakten av Karlskoga att transportera sina produkter 
till Sjöändan och vidare till Kristinehamn. 

Det nya sjösystemet blev en omedelbar succé och trafiken tät.  
År 1872 passerades slussarna i Bjurbäcken av 3 243 pråmar dragna 
av 1 369 ångbåtar. Det gjorde kanalen till den efter Trollhätte 
kanal, mest trafiktäta i landet. Vid samma tid idkade ett trettiotal 
ångbåtar passagerartrafik på kanalen. 

MEN BLOMSTRINGSTIDEN BLEV KORT. Liksom alla de andra enheterna  
i sjöbanesystemet blev konkurrensen från Östra Wermlands Järnväg  
kanalen dem övermäktig. Sedan denna järnväg körts igång 1874 tog 
den på bara några år över all frakt och merparten av passagerartrafiken. 

I brist på underhåll förföll kanalen och riskerade till slut att helt 
stängas. Men genom en år 1939 bildad intressentförening kunde den 
efter ett omfattande restaureringsarbete åter öppnas för trafik 1948. 

Under 1950-talet utnyttjades kanalen flitigt för buntflottning 
av timmer. Virket gick från Nykroppa via kanalen mellan Östersjön 
och Daglösen genom slussarna vid Asphyttan och Bjurbäcken och 
vidare över Öjevättern till Nässundet. Där lastades virket om till 
järnväg och fraktades till Skåre vid Klarälven för vidare befordran 
till sågverket på Skoghall. År 1960 var sista året som Uddeholms- 
bolaget flottade timmer på Bergslagskanalen. 

Bergslagskanalen 
blev en kortvarig succé

M

Redan1634 lät kronobruket i Kroppa gräva ut Nors- 
bäcken mellan Hyttsjön och Bergsjön så att den kunde  
utnyttjas för transporterna av järn till Kristinehamn.  
Norsbäcks kanal är därmed en av de äldsta kanalerna i  
Sverige. Idag ingår den som en del av Bergslagskanalen.

Efter omfattande restaurering återöppnades Bergslagskanalen 1948 och fick under  
1950-talet en kort renässans som flottningsled. Värmländsk industrihistoria.com

Passagerarångfartyget 
Fritiof trafikerade kana- 
len mellan 1916 och 1926. 
Här på väg nedför slus-
sarna i Bjurbäcken med 
ett sällskap söndags- 
klädda personer på ut-
flykt. Bild via Jan Lambertsson.

Bergslagskanalen gör att 
de många sjöarna i östra 
Värmland hänger samman 
med varandra, något 
som livligt uppskattas 
av fritidsbåtturisterna. 
Bjurbäckens slussar  
är med sina tre steg  
den största slussen.
Foto Lars Klingström

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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Å UPPDRAG AV UDDEHOLMSBOLAGET gav  
sig förvaltaren Carl Arent Ångström på 

våren 1861 iväg till England. Där skulle han 
inhämta kunskaper om de landsvägslokomotiv 
som man i Sverige vid den tiden bara hade sett 
tidningsnotiser om. Och om han bedömde att 
ett landsvägslokomotiv skulle gå att använda 
också på de värmländska vägarna ingick det  
i uppdraget att också inköpa ett sådant. 

Väl framme i England reste han runt och 
letade med hjälp av sina tidningsnotiser upp 
tillverkare av landsvägslokomotiv. Han var  
i London och han besökte en lantbruksut- 
ställning i Leeds där han fick se ett antal  
lokomobiler, främst lämpade att driva trösk-

verk med. Bara några få av dem kunde förflytta 
sig själva, än mindre dra tunga lass. Men han 
fick höra att firma Tuxford & Sons tillverkade 
en maskin som stämde med hans önskemål. 

ÅNGSTRÖM GJORDE UPP MED Tuxford om en 
demonstration vid senare tillfälle. I mellan-
tiden besökte han ett antal andra tillverkare. 
Ingenstans fann han vad han sökte. Men vid 
besöket hos Tuxford & Sons uppstod tycke. 
Han bedömde deras landsvägslok fullt an-
vändbart också på vägarna hemma i Värm-
land, speciellt på grund av det 75 centimeter 
breda drivhjulet. I köpekontraktet angavs att 
det skulle kunna dra tio ton i en uppförs-
backe av 1 till 20. Vid brantare backar kunde 
man först köra upp loket och sedan dra upp 
vagnarna med det linspel som fanns på loket. 
Priset bestämdes till 475 pund. 

Loket kom till Göteborg i början av  
december 1861. Seglationssäsongen på  
Vänern var över och det skeppades till Kristi-
nehamn först våren 1862. Därifrån transpor-
terades det på hästjärnvägen till Sjöändan  

och vidare den vanliga omständliga vägen  
över sjöar och via kanaler till Filipstad och 
Motjärnshyttan. Det tog mer än en vecka  
och man måste också ta omvägen över  
Taberg för att reparera ett skadat hjul.  

Året innan hade vägen mellan Motjärns-
hyttan och Sandsjöbryggan förstärkts med 
slagg och grus. Det bedömdes dock inte 
tillräckligt och från juni till oktober 1862 
arbetade inte mindre än 195 personer med  
att ytterligare förbättra den. 

Samma sommar hade lokomotivet, som 
nu döpts till Ånghästen, börjat provköras.  
Det krävdes tre man för att framföra det:  
En maskinist som eldade och skötte ång- 
maskinen, en styrman som styrde och en 
bromsare som satt på en av vagnarna och 
bromsade i utförsbackarna.  

PROVKÖRNINGARNA GICK INGET VIDARE och åt- 
skilliga haverier inträffade. Bland annat visade 
sig kraftöverföringen från maskinen till driv-
hjulen vara för svag och krävde modifieringar. 
Våren 1863 planerade man att på allvar börja 

använda Ånghästen för malmtransporterna. 
Men de tekniska problemen hängde i. Flera 
gånger körde den i diket på den fortfarande  
för svaga vägen. Arbetet med att förstärka den 
fortsatte, bland annat genom att på känsliga 
ställen gräva ner tjärade timmerstockar. Trots 
detta lyckades man det här året bara köra 22 
lass med malm från Sandsjöbryggan. Ånghästen  
användes då bara på en två kilometer slät 
sträcka av den totalt 9 kilometer långa vägen.    

MAN INSÅG TILL SLUT ATT det inte var försvar- 
bart att fortsätta med något som fungerade  
så dåligt. Uddeholmsbolagets disponent, E.G. 
Danielsson skrev: ”Vad som med säkerhet  
blivit utrönt är att dessa lokomotiv fordra  
en fullkomligt jämn och hård väg om deras 
begagnande skall medföra någon fördel”.  
Ånghästens saga i Motjärnshyttan var därmed 
all. Istället utredde man på nytt möjligheterna 
att anlägga en hästjärnväg – som inte heller  
den gången blev av. Men tolv år senare nåddes  
hyttan av Nordmark-Klarälvens Järnvägar 
vilket slutligen löste dess transportproblem.  

P

Efter debaclet 1863 ställdes Ånghästen av men användes stationärt i Edebäck för att driva en kolkran. 
Sedan hamnade den på museum i Stjärnfors. När prins Wilhelm (till höger på bilden) 1945 spelade in  
en film om Uddeholm drogs Ånghästen ut, renoverades och fick agera. Det gick dock inte att få igång  
ångmaskinen. Den rök som syns på filmen kommer från fuktig sågspån och scenen där den är i rörelse 
spelades in i utförslut. Ett 39 sekunder långt klipp finns på Youtube. Googla ånghästen (videor). 
Idag står Ånghästen på museum i Hagfors. Källa: Bengt Stjernlöfs bok Transporter på Klarälven.

Ånghästen infriade  
inte förväntningarna
Också i Motjärnshyttan ville man  
vid mitten av 1800-talet ersätta malm- 
fororna med järnväg. Men sedan man  
insett att det inte var ekonomiskt  
genomförbart i den oländiga terrängen  
vände man blickarna mot England där  
en ny typ av fordon då dykt upp. 

1800-talet och det tidiga 1900-talet var teknikoptimismens tid.  
Med ånga och mekanik skulle världen bli bättre.  

Ibland blev det början till något bestående, ibland blev  
det dagsländor, eller näst intill. På följande sidor några  

udda transportlösningar från den tiden.
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KONOMISKA INTRESSEN tryckte på för att komma förbi detta 
problem. I tidens innovativa anda beslutade Jössefors AB att 

anlägga en 13 kilometer lång linbana västerut över höjderna till 
Gunnarskog. Därifrån kunde timret flottas vidare ner till sågverket 
och träsliperiet i Jössefors vid Vänern.

Bygget påbörjades 1914 och året därpå togs linbanan i bruk. 
Projektet drog mycket arbetsfolk från andra delar av landet och 
många kom med tiden att bli bofasta i Mangskog och Gunnarskog.

Ett arbetslag började vid Mangen och ett 
annat vid Gunnern. Att transportera cement, 
sand och grus till fundamenten var förenat 
med stora svårigheter. Terrängen var oländig 
med berg och höjdsträckningar. Dessutom 
måste linbanan dras över flera sjöar. 

För att klara sjöpassagerna krävdes fun-
dament mitt ute i dem. Stora kistor timrades 
som vintertid drogs ut på isen, stenfylldes och 
sjönk på plats när isen smälte. På ett ställe  
var det nio meter djupt och kistan såg ut som 
ett tvåvåningshus innan den sjönk på plats.   

Bockarna till den blivande linbanan 
byggdes på marken. Det var sedan ett vådligt 
och mycket krävande arbete att resa dem. 

Ännu vådligare var det för dem som utförde slutmonteringen på 
de uppresta bockarna. Den högsta var 30 var hög och av dem som 
utförde arbetet krävdes att vara såväl ung och stark som totalt utan 
höjdskräck. 

LINBANAN DREVS AV EN 50 HÄSTKRAFTERS råoljemotor som under  
några år fick ersättas med en ångmaskin på grund av bristen på 
bränsle under första världskriget. Timret lastades i ”vagnar” som  
var och en hade plats för 1 till 3 stockar. 

Inkörningsperioden blev besvärlig. Det hände att vagnar ram- 
lade av för att sedan med stor möda hämtas och dras kilometervis  
i den besvärliga terrängen. Ofta måste också reparatörer ge sig ut  
och rätta till det som krånglade. Smörjning av linhjulen kunde där-
emot ombesörjas av personal som åkte med i någon av vagnarna.  

Det förekom inte sällan okynnesåkande. Det förekom många 
berättelser om folk som tagit chansen att åka med men som blivit 

sittande i åtskilliga timmar vid något driftsavbrott. Anställda hade 
av det skälet alltid rep med sig för att kunna ”stiga av” vid behov. 

Efter den besvärliga inkörningen fungerade sedan linbanan bra 
och fyllde sin funktion väl. Men utvecklingen bjöd snart på nya 
möjligheter att transportera virke i den här delen av Värmland. 
Sjön Mangens utlopp modifierades och anpassades för flottning. 

LINBANAN MELLAN MANGEN OCH GUNNERN blev därmed obehövlig. 
Driften lades ned 1924 och året därpå revs de bockar som med så 
stor möda byggts bara tiotalet år tidigare. Men än idag finns funda-
menten kvar och i sjön Långvattnet lär fortfarande en av timmer-
kistorna skymta i vattenlinjen. 

Djärvt linbaneprojekt 
I början av 1900-talet hade de värmländska skogarna  
utnyttjats i nästan ett sekel. Timret flöt i strömmar på älvar 
och åar. Men flera områden hade hamnat i bakvatten på 
grund av sin geografiska belägenhet. Ett sådant var  
skogarna norr om Mangsfors och sjön Mangen. Det gick  
att flotta timmer dit – men inte därifrån. 

E En av bockarna  
på den 13 kilome- 
ter långa timmer- 
linbanan var hela  
30 meter hög.  
År 1914 var begrep-
pet ”säker arbets-
miljö” ännu okänt.  
Bild: ulvmyrsfallet.se

Några hopbuntade 
plankor hophållna av 
några vajeröglor räckte 
att sitta på för smörja-
ren Anders Gustav Nils-
son från Västra Takene, 
när han regelbundet 
åkte med för att smörja 
löphjulen vid stolparna. 
Bild: ulvmyrsfallet.se

Källor: Arvika Nyheter 
1915. Carl Håkansson, 
artikel i Storas Personal-
tidning Stora runt, 1987.
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NORGE VAR VID DEN HÄR TIDEN de flesta skogarna i landets östra  
delar påverkade av storskaligt brukande under flera hundra år.  

Men Ljördalen saknade förbindelse med de stora flottningsälvarna. 
Dess skogar var därför orörda när Trysilbolaget, ägt av de svenska  
sågarna Mölnbacka och Qvarntorp, började köpa skog där på 
1840-talet. Förmodligen hade man redan då en plan för hur  
man skulle kunna flotta virket till bolagets sågverk vid Klarälven.  
År 1855 satte man den i verket genom att börja gräva en kanal  
från Ljörälven till den 4 kilometer söderut belägna Nordre  
Flersjöen. Denna avvattnas till Trysilälven som rinner in i Sverige  
och då byter namn till Klarälven. 

Kruxet var bara att Nordre Flersjøen ligger 13 meter högre än 
Ljörälven. Detta löste man genom anlägga två vattendrivna timmer-
spel i kanalen. Eftersom Nordre Flersjøens vatten inte skulle räcka  
till för att driva dem, grävde man ännu en kanal 3,5 kilometer till 
Närån på den svenska sidan av gränsen. Via den försågs Støakanalen 
med tillräckligt mycket vatten för att driva de båda timmerspelen. 
Timret drogs alltså motströms i kanalen vilket krävde mycket folk. 
Men kraften för att lyfta det de 13 meter till rätt nivå stod det  
rinnande vattnet för. En egentligen alldeles fantastisk lösning.  

ÅDE TILL SITT NAMN OCH SITT UTSEENDE är hon nog ett av de märklig- 
aste flytetyg som befarit svenska vatten. Sumpadoria drevs av en  

så kallad caloricmaskin, alltså en maskin som drevs med uppvärmd luft  
istället för ånga. Den var konstruerad av den världsberömde svenske upp- 
finnaren John Ericsson, känd bland annat för att ha uppfunnit fartygs-
propellern. På Agens bara halvmeterdjupa vatten hade dock inte en sådan 
fungerat, varför man valde att istället förse farkosten med skovelhjul.  

När man vid Lesjöfors bruk hade bestämt sig för att satsa på den 
senaste tekniken vände sig brukspatron Gustaf Ekman till sin bror  
Carl, som då var chef för Finspångs bruk. Där byggdes så småningom 
varmluftsmaskinen som med båt och hästjärnväg först fördes till Norr- 
köping och därifrån med båt via Söderköping och Göta kanal till  
Kristinehamn. Därifrån på den nya Kristinehamns järnväg en mil till 
Sjöändan och sedan på sjöar, kanalstumpar och hästdragna banor till 
Lesjöfors. Det var en transport som i sin komplexitet väl matchade  
det transportsystem som Sumpadoria skulle bli en del av.   

Hon sågs förmodligen som något av ett tekniskt under när hon  
gjorde sina första turer. Ändå begåvades hon snart med det inte så  
smickrande smeknamnet, Becklôppa på grund av sina begränsade fart- 
resurser. Hon beskrevs också som så grundgående att hon skulle ha  
kunnat ta sig fram på en daggig gräsmatta. Och det kunde behövas  
i de grundaste passagerna i Agen. 

Men Sumpadoria gjorde också seglatser på mer öppna vatten.  
Hon drog ibland sina pråmar över den angränsande sjön Bredreven  
till Stjernfors för att hämta virke från den nya sågen där. 

Sumpadoria kom med bred råge att överleva sjöbanesystemet.  
Sina sista turer gjorde hon 1930.  

Smart flottningskanal i Støa 

Hjulångaren Sumpadoria

I norska Ljördalen fanns ännu på 1850-talet stora, helt  
orörda skogar. De låg i ”bakvatten” för norska intressen  
eftersom Ljörälven rinner in i Sverige och vidare till  
Västerdalälven. Men sedan det svenskägda Trysilbolaget  
på 1840-talet köpt stora skogar i Ljördalen föddes en  
kreativ lösning som förde timret till Klarälven.

Sumpadoria var en viktig länk i Sjöbanan Liljendal–Kristine-
hamn när den stod klar år 1860. Hennes uppgift var att dra 
stångjärnslastade pråmar genom den grunda och vindlande 
sjön Agen, söder om Lesjöfors. 

I

B

Så fördes Ljördalens timmer till Klarälven istället för till Västerdalälven

1.  Från älven Ljöra lyftes stockarna först  
 upp i det norra spelet och drogs 800  
 meter i länsar till det södra spelet.  
 Total nivåskillnad: 13 meter.

2.  Här löses länsarna upp.

3.  Stock för stock dras de upp för de  
 bägge lutande banorna.

4.  Här tippas de i nästa kanal.

5.  Spelet drevs av ett vattenhjul.  
 Vattnet kom från Närån i Sverige  
 via en 3,5 km lång, grävd kanal.

6.  Härifrån styrs spelet.

7.  Timret förs samman i länsar  
 som dras drygt 2 km till  
 Flersjøen, som är en av  
 Klarälvens många källsjöar.  
 Voila! 

  Ljø
r a

Näran

Støa

Storsjøn

   Nordre 
Flersjøn

Ljørdalen

Det norra spelet

Det södra spelet

N O R G E S V E R I G E

G örä
lve

n

Med vatten från den 
svenska Närån drevs 
timmerspelen innan  
det så småningom rann 
ut i älven Ljöra – som 
förde vattnet tillbaka  
till Sverige.

Støa kanal med sina 
båda timmerspel var 
i drift till 1901. På 
1990-talet restaurera-
des kanalen och ett  
av timmerspelen åter-
uppbyggdes. Idag är 
Støa kanal ett popu- 
lärt besöksmål.  

Illustration: kanalspillet.no

Det ryker ur skorste-
nen och besättningen 
är samlad inför ett nytt 
transportuppdrag. 
Om man inte visste att 
Sumpadoria drevs av 
caloricmaskin, alltså av 
varmluft, skulle man 
vara frestad att skriva 
att hon har ”ångan 
uppe”. Faktum är att 
caloricmaskinen var den 
världsberömde John 
Ericssons mest inkomst-
bringande uppfinning.
Bild: Tekniska museet. 

Under alla sina 70 år 
fördes Sumpadoria av 
far och son, Jan Lars- 
son och Gustaf Ång-
ström Larsson. På  
bilden sannolikt den 
senare vid rorkulten.  
Bild: Tekniska museet.
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EN ATT BYGGA EN KONVENTIONELL JÄRNVÄG lät sig inte göras 
beroende på de besvärliga terrängförhållandena. Från Yngen 

höjer den sig långsamt fram mot Abborrberget vid Filipstad. Detta 
berg är en del av en brant förkastningslinje och framstod som ett 
oöverstigligt hinder. Att förlänga banan och gå runt berget bedömdes 
ekonomiskt omöjligt. Istället fastnade man för en djärv och för  
Sverige okonventionell lösning. Från Filipstadshållet valde man att  
dra järnvägen tvärt uppför Abborrberget medelst ett så kallat lutande 
plan. Närmast kan man likna det vid en smal störloppsbacke.  
Den branta banan var 150 meter lång och höjdskillnaden 30 meter. 

Trafiken gick till så att malmlastade vagnar kördes på pråmar 
över Yngen till Vinterviken. Där drogs de vidare på den hästdragna 
Yngs-Daglöse Järnväg till Abborrberget. Där fanns ett stort spel med 
en lång vajer. Vagnarna kopplades loss en och en och fästes i vajern. 
När de rullade nedför drog de samtidigt upp en tom vagn från andra 
hållet. Mitt på banan fanns ett dubbelspår där vagnarna kunde mötas. 
Eftersom de nedåtgående, malmlastade vagnarna alltid var tyngre än 
de uppåtgående fungerade banan utan annan kraftkälla än tyngdlagen. 

Det var med stor tvekan som beslutet om detta ”halsbrytande” 
projekt hade tagits. Det tilldrog sig också stor uppmärksamhet från 
ortsbefolkningen som dagligen följde hur det fortskred. Det finns 
noteringar om hur människor stod i klungor och resonerade om  
hur allt skulle gå på tok och att de malmlastade vagnarna skulle  
rusa ut i det nedanför banan belägna Abborrkärret. 

Men belackarnas profetior kom på skam. Systemet visade sig  
fungera förträffligt. Trafiken på Yngs-Daglöse Järnväg flöt utan  
missöden fram tills den 1876 avlöstes av normalspåriga ÖWJ.  

Lutande planet i Filipstad 
Yngs-Daglöse Järnväg 

En färd på Yngs-Daglöse Järnväg 1874
Okonventionell. Den nya järnväg som 1853 togs i bruk  
mellan sjöarna Yngen och Daglösen, uppfyller med råge  
detta epitet. Den anlades för att skapa en bättre transport- 
led för malmen från gruvorna i Persberg till Filipstad. 

MJärnvägen fram mot 
lutande planet sett  
från Filipstadshållet.   
Bild: Jan Lambertsson.

I ett nummer av Ny Illustrerad Tidning år 1874 beskriver en turist  
hur han upplevde en färd med Yngs-Daglöse järnväg.

”Klockan nio på morgonen begåvo vi oss till faktoriet, som järnvägsstationen av gam-
malt kallades. Där satte vi oss upp på en av de små vagnar, som på järnvägen oupp-
hörligt föra malm från Persbergs gruvor till Filipstad. Vagnföraren gav det fyrbenta 
lokomotivet ett rejält piskrapp och så bar det av. Vi färdades i jämn lunk genom en allé 
av björkskog då, vid en tvär krök en underlig syn stod inför våra förvånande ögon.  
På avstånd kunde man se en brant backe som på sned gick uppför berget, och ett par 
mörka punkter, som rörde sig uppför och utför. 

Snart voro vi framme vid foten av Abborrberget med en förfärlig järnvägsbacke 
framför oss. Lokomotivet, det vill säga hästen spändes ifrån, och en fin järntrådslina, 
som låg på marken och sträckte sig upp efter banan, fästes vid vagnen. Jag höll just  
på med att torka min lorgnett och bereda mig att stiga av vagnen för att taga tillställ-
ningen i närmare betraktande, då en sakta ryckning kändes, och vagnen började,  
som dragen av en osynlig kraft, skrida framåt och uppåt. 

Det kändes ej oangenämt, ungefär som man skulle vilja föreställa sig uppfarten  
i en ballong. Jag satt just och njöt som bäst av detta egendomliga sätt att färdas då jag 
fick se en lastad vagn komma emot oss uppifrån. Men den endast sneddade förbi oss, 
genom en enkel mekanism inledd på ett mötesspår. En minut därefter voro vi uppe på 
toppen av berget, där vår vagn, sedan den kommit på jämn mark förunderligt nog av 
sig själv stannade, så att man kunde kliva ur och se sig omkring. Jag kan försäkra att 
Abborrberget förtjänade ett besök, ty utsikten var storartad och hänförande. 

Här uppe på backens krön står spelhuset med sin ”spelman” och göra vi nu en titt  
dit in. Uti detta hus finnes ett hjul om 7 fots diameter av järn, löpande omkring sin axel 
och försedd med en enkel stoppinrättning, vilken även tjänar till att moderera hastig- 
heten. Omkring skivan är en järntrådslina av Lesjöfors bruks oöverträffliga tillverk- 
ning lindad och går därifrån med sin ena ända till nedre och med den andra till övre 
delen av ”det lutande planet”, det vill säga järnvägen. 

Överst på plattformen finna vi slutligen ”spelmannen”, Magnus Lindqvist, stadigt  
hållande i hävstången till stoppinrättningen och valkande en kolossal buss mellan  
tänderna. Se det var en färd att minnas!”

Vi hjälper dig att utveckla din skogs fastighet. 
Med oss som skogsförvaltare blir det enklare 
och mer lönsamt att äga skog.

Ett enklare och 
rikare skogsägande

Vill du att vi 
kontaktar dig?
skogssallskapet.se/

bli-kontaktad

Persbergs gruvor 
består av många 
gruvhål, spridda 
över ett stort om- 
råde. Under 1850- 
och 1860-talen  
anlade man inte  
mindre än nio banor 
ner till lastageplatser  
vid sjön Yngen.  
Alla var hästdragna. 
Det gick direkt- 
vagnar från Pers- 
berg på pråmar  
över Yngen till 
Vinternäset där de 
drogs vidare på 
Yngs-Daglöse järn-
väg via ”det lut- 
ande planet” till 
hamnen i Filipstad.
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GAREN AV SKOGEN, Stora Kopparbergs Bergslags AB,  
konstaterade 1918 att det genomsnittliga virkesförrådet  

uppgick till 179 skogskubikmeter per hektar. Frågan var hur  
man bäst skulle kunna föra ut denna uppsamlade rikedom.  

Ett förslag om att bygga en järnväg förkastades på grund av  
de höga anläggningskostnaderna. Man hade hört talas om att det  
i Nordamerika fanns skogsbanor med räls bestående av timmer-
stockar. Stockholmsföretaget Bröderna Widegren hade det svenska 
patentet. Fördelarna var flera. Man slapp all grävning och schakt-
ning. Stockrälsen lades på pallar en bit ovanför marken. På så sätt 
var det också enkelt att överbrygga svackor i terrängen. 

Stora Kopparberg bestämde sig 1920 för en sådan bana.  
En lastbil av märket Nash köptes in och byggdes om till lok.

Redan samma höst inleddes arbetet med att anlägga den första 
etappen på 4,5 kilometer. Året därpå kördes banan igång och för-
längdes till 9 kilometer. Man konstaterade att transportkostnaderna 
per kubikmeter var bara hälften av vad körning med häst beting-
ade. Men under 1922 och 1923 hopade sig problemen. När det 
regnade blev rälsen hal och krävde sandning. Flera urspårningar och 
vältningar inträffade. Nashloket visade sig vara för svagt och man 
tvingades köpa ett nytt. Allvarligast var svårigheterna med att rulla 
fram grova timmerstockar till banan i en skog fylld med stubbar. 
Kostnaderna för att reparera banan fördubblades också. Bolaget 
tröttnade till slut och insåg att stockbanan var ett irrspår. År 1924 
lades den ned och försvann ur historien. Rälsen blev kolved. 

RUKSPATRON FREDRIK BÜNSOW, ägare till Skönviks AB köpte  
under 1850-talet upp vattensågar och avverkningsrätter i  

Gimåns sjösystem, beläget mellan Indalsälven och Ljungan fyra 
mil väster om Sundsvall. Sjöarna avvattnas söderut till Ljungan av 
Gimån. Problemet var att de mycket branta och steniga forsarna ner 
mot Ljungan gjorde all flottning den vägen omöjlig. Detta löste man 
genom att 1857 anlägga en hästbana och istället transportera virket 
norrut till Indalsälven. Den började vid Österström, där ett ångdrivet 
spel installerades för att ta upp timret ur sjön. 

Banan var sju kilometer lång och slutade vid Glimberget, en dryg 
halvkilometer från Indalsälven. Där byggdes en 200 meter lång trä- 
ränna ner mot älven som stockarna släpptes i. Den innehöll inget  
vatten, men på grund fallhöjden fick de ändå hög fart och nådde  
efter mycket dunder och brakande älven med väldiga plums. 

För att öka kapaciteten gick man 1870 över till ångdrift.  
Banan förstärktes och fick en delvis ny sträckning. Två ånglok och  
24 timmervagnar anskaffades. I delar fraktades dessa, liksom ny räls 
med hästforor från Sundsvall. Det tog två år att färdigställa järnvägen 
inklusive på- och avlastningsplatser. Det blev Medelpads första  
ångdrivna järnväg. I tvåskift, med 80 man per skift rullade sedan  
timmertågen till rutschbanan vid Indalsälven. Verksamheten pågick  
till 1920, då en traditionell flottningsränna hade byggts förbi de  
besvärliga forsarna i Gimån, som förde ner timret till Ljungan.  

Stockbanan  
– ett tekniskt snedsprång Järnvägen som slutade 

vid en rutschbanaDen före detta bruksskogen vid Svartnäs, fyra mil  
nordost om Falun var i början av förra seklet fortfarande 
mycket virkesrik – men saknade både flottleder och vägar. Den transporttekniska uppfinningsrikedomen var stor vid 

mitten av 1800-talet. I Medelpad körde man ut virke med 
en kombinerad häst- och rutschbana. Ä
B

Det var ett tungt arbete 
att lasta upp timret på 
vagnarna. En vinsch driven 
av lokets motor gav bara 
viss hjälp.

Vattenkaskaderna  
gjorde platsen till en 
turistattraktion av rang. 
Kung Oscar II och kungen 
av Siam var några av de 
potentater som kom för 
att bese den spännande  
installationen.
Sundsvalls museum.

Rutschbanan blev  
också ett vanligt motiv  
på den tidens vykort.

Källa: Stockbanan  
i Svartnässkogen. Lars  
Magnusson. Skogshistorisk  
Tidskrift nr 2 1993. 

Stockbanans lok var en 
lastbil av märket Nash som 
byggts om till lok. Hjulen 
var klädda med massivt 
gummi och hölls kvar på 
trärälsen med styrrullar. 

Flera urspårningar och 
vältningar inträffade. 
Reparationerna av banan 
och att få lok, vagnar och 
last på plats igen krävde 
stora arbetsinsatser.

Kombinationen av tät,  
grov skog och den högt 
belägna banan försvårade 
både framrullningen av 
stockar och lastningen.

Mer om Österströms 
järnväg och Glimå- 
banan: På youtube  
finns en sevärd 27 
minuter lång doku- 
mentärfilm som berät-
tar om dess historia. 
Googla: Träjärnvägen  
i Österström
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Trolleholms  
skogar  
under 300 år
Skogshistorien på godset  
Trolleholm är typisk för Skånes  
herrgårdsskogar. I äldre tider  
ledde bristfällig skogsskötsel  
och växande befolkning till  
överexploatering och skogsbrist. 
Efter laga skiftet på 1800-talet  
restaurerades bokskogarna  
samtidigt som öppna marker  
började planteras med gran  
eller tall. Inriktningen mot  
gran fortsatte därefter ända  
fram till 1990. Då skedde en  
omsvängning mot mer lövskog. 
Relativt stora arealer nedlagd  
åkermark har sedan dess  
planterats med främst ek.

Jörg Brunet är professor i ekologi vid  
Institutionen för sydsvensk skogsveten-
skap vid Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, i Alnarp. Han har sedan 1990-talet 
forskat och undervisat om de sydsvenska 
lövskogarnas ekologi och historia.
Artikeln är en förkortad version av hans 
arbetsrapport nr 55, Trolleholms skogar 
under 300 år – skogsbrukets utveckling  
på ett skånskt gods, SLU, Institutionen  
för sydsvensk skogsvetenskap 2021. 

Bokskog i Trolleholms före 
detta djurhage i oktober 2005. 
Foto Jörg Brunet.
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Trolleholm ligger i västra 
Skåne, i en trakt som 
historiskt har präglats av 
stora gods. Trolleholms 
ägor sträcker sig över tre 
historiska bygder från 
Lund-Landskronaslättens 
gräns över västra risbyg-
den och en bra bit in i 
nedre skogsbygden. Det 
finns ett omfattande  
källmaterial som bland 
annat innehåller geomet- 
riska kartor från tiden 
1692–1772, laga skiftes- 
kartor från 1820- och 
1830-talen, skogsbruks-
planer inklusive kartma-
terial för perioden från 
1838 och framåt samt  
en detaljerad beskriv-
ning av godsets förvalt-
ning och skötsel under 
1800-talet i den stora 
monografin i fyra band 
”Trolleholm – förr och nu” 
av Carl-Johan Trolle- 
Bonde (1905–1907). 

Viktiga förändringar  
i Trolleholms skogar  
utifrån det äldsta  
kartmaterialet och 
fram till 2015.

Trolleholms slott i oktober 2005. Foto Jörg Brunet.

KOGSBYGDENS BYAR OCH GÅRDAR PÅ TROLLEHOLM, Skogbogodset, 
hade alla högskog på inägomarken som på 1700-talets kartor 

oftast kallades för bökebackar eller skogsbackar. Högskogen fördes 
till en egen kategori, Skogbeväxta backar, på laga skifteskartorna. 
Oftast dominerade boken över eken på dessa backar, medan eken 
var vanligare på den mer låglänta ängsmarken. Förekomsten av bok 
och ek på inägorna förblev relativt stabil på skogsbygdens gårdar 
under 1700-talet och fram till laga skifte runt 1830. Situationen  
på utmarken var annorlunda. Utmarksskogens utbredning är  
betydligt mindre vid laga skifte än 100 år tidigare. Av beskriv- 
ningarna till 1700-talets geometriska kartor framgår att skogen  
på utmarken var på reträtt redan då, en utveckling som skulle  
fortsätta fram till laga skifte.

På 1740-talets kartor fanns boken kvar på nästan alla Trolle-
holms utmarker, men i mycket varierande täthet. Vid laga skifte  
runt 1830 hade boken helt försvunnit från utmarker till flera byar 
och minskat i utbredning på övriga utmarker. Förutom den ogynn-
samma kombinationen av avverkning och tamdjursbete, blev en del 
av utmarken också intagen för ett ökande antal torpställen i början 
på 1800-talet. På inägorna däremot förblev utbredningen av träd-
bevuxna ängar och skogsbackar ganska stabil under denna period. 
Detta berodde på att betestrycket från boskapen där var lägre och  

S

att det under perioden inte skedde någon nämnvärd uppodling  
från äng till åker. Laga skifte blev början på en utveckling där de  
trädbevuxna inägomarkerna skulle minska kraftigt medan skogs- 
arealen på utmarken nu sakta började öka igen.

Införandet av systematiskt  
skogsbruk 1838–1864
Kartor och beskrivningar över godset 
från 1821–1832 visar att det då fanns 
runt 1675 hektar trädbevuxen mark. 
Ungefär hälften, drygt 800 ha domine-
rades av ädellövträd, främst bok och ek. 
Det fanns även stora arealer av övrig löv-
skog, så kallad surskog av al och björk, 
en stor del växande på fuktig mark, 
sidvallar och kärr. Tillsammans täckte 
dessa lövskogar en areal av ungefär 1500 
hektar. Den resterande arealen var halv-
öppen hagmark, i huvudsak björkhagar 
med enbuskar på utmarken. Dessa hagar 
ingår inte i skogsmarksarealen när areal-
förändringar presenteras.

Den första skogsindelningen som 
gjordes några år senare omfattade dock endast en areal av 790 hektar. 
Tittar man närmare på vilka områden som avsattes för ett framtida 
systematiskt skogsbruk, visar det sig att kategorin Skogbeväxta bok- 
och ekbackar på inägorna alltid ingick. Den övriga skogbevuxna 
ängsmarken ingick däremot oftast inte, så att det mesta av inägornas 
ek-, hassel- och klibbalbestånd lämnades utanför och senare under 
1800-talet ofta odlades upp till åkermark. På utmarken var det endast 
ett antal planteringshagar som ingick och som därför hade undan-
tagits från uppdelningen mellan gårdarna i laga skifte. Dessa plante-
ringshagar bestod delvis av skog och delvis av öppen fäladsmark som 
skulle beskogas. Den övriga utmarken skulle under 1800-talets lopp 
antingen läggas till skogsmarken eller odlas upp till åkermark.

DET SYSTEMATISKA SKOGSBRUKET tog sin början på Trolleholm med 
överjägmästaren Julius Christian Heinrich Ebert som var verksam på 
Trolleholm 1838–1855 och som upprättade en 100-årig hushållnings- 
och avkastningsplan för godsets skogar med tillhörande kartor. Han 
kallade den: Tabellarisk öfversikt öfver periodiska och summariska 
afkastningen – från år 1838 till år 1937. Skogen blev nu ”indelad för  
s. k. regelmässig trakthuggning med omloppstid av 100 år och indelad  
i 5 afverkningstider eller perioder, hvardera om 20 år.” Dessa fem 
20-åriga perioder innehöll ca 150 hektar var och för dessa beräknade 
Ebert den årliga avkastningen av virke och ris (Trolle-Bonde bd III). 
Ebert var mån om att det måste råda betesfred i ungskogen och att 
den uppväxande skogen behöver gallras.

Eberts berättelse om Trolleholms skogar daterad den 19 juli 1838 
återges av Trolle-Bonde som har översatt från tyskan. Ebert skriver 
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bland annat att ”Som predominerande trädslag visar sig i alla distrikten 
boken, utom hvilken äfven eken, björken och afvenboken m.fl. nästan 
öfverallt finnes till mindre antal. …Med undantag af Djurhagen och 
Rökaholmsplanteringen, … befinna sig samtliga skogarna blott där och 
hvar i fullkomligt täta bestånd, och en stor del af desamma äro mer och 
mindre glest uthuggna, hvarigenom vindarna ha fritt spel och massor av 
vindfällen uppstå. ...Boken och eken, som båda öfverallt nu äro härskan-
de, skola äfven för det tillkommande isynnerhet gynnas, utan att dock 
därvid undertrycka i densamma inmängd björk, ask, lönn, afvenbok och 
alm. Omloppstiden bestämmes för eken till 180 och för boken till 100 år, 
då de vid denna ålder blifva tjänliga till uppfyllandet af alla behof  
af byggnads- och gagnsvirke”.

NIELS EDVARD EMIL DE SVANENSKIOLD ansvarade för Trolleholms skogar 
under åren 1858–64. Hans berättelse av den 16 juli 1858 definierade 
det framtida skogsbruket för hållbar virkesproduktion med några 
viktiga målsättningar: ”att under inga villkor taga mer ur skogarna, än 
de efter forstmässig behandling fortfarande kunna lämna, att alltid hålla 
hela skogsarealen under fullständig och tillfyllestgörande återväxt, samt att 
draga försorg om att allt skadevatten afledes, och att betesrätt blott tillåtes, 
när den kan ske utan skada för skogarna.”

Trolle-Bonde (bd III) skriver: ”Svanenskiold öfvertog uppsikten 
öfver desamma och gjorde därvid som villkor, att en forster skulle finnas 
på platsen. Detta var början till mera ordnade förhållanden. Ehuru Sva-
nenskiolds tid blef kort (blott 6 år), blef han en banbrytare och medhann 
påpeka och ifvra för borttagandet af mycket själfsvåld och ingrodda ova-
nor. Han var ej rädd för att öppet säga sin mening och blotta missförhål-
landen.” Denna kommentar tyder på att Eberts hushållningsplan till 
stora delar inte kunde omsättas i praktiken under de första 20 åren. 
Ett ordnat skogsbruk i verklig bemärkelse tog heller inte sin början 
förrän med Svanenskiold och anställningen av en permanent skogsför-
valtare på plats, nämligen Frans Rasmussen. Rasmussen var född 1832 
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Skogsskötsel och 
skogsplantering  
på Trolleholms gods  
genom tiderna.

Karta över hemmanet  
Bäringe under Trolleholm  
år 1743 (258 hektar).  
Åkermark färglagd i grått. 
Inägorna utgör den nord- 
östra halvan av hemmanet, 
utmarken den sydvästra 
halvan. Källa: Lantmäteriet  
historiskakartor.lantmateriet.se
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ningar kan vi vidare läsa när och 
var de tidiga barrplanteringarna 
gjordes. Redan på 1860- och 
1870-talen planterades även bok, 
ek och ask i mindre omfattning. 
Den totala skogsarealen minskade 
dock under perioden då betydande 
arealer av mer eller mindre träd-
bevuxen mark odlades upp under 
slutet av 1800-talet. Godsets totala 
skogsareal 1880 var därför 270 
hektar mindre än 50 år tidigare.

Konsolidering i skogen 1887–1947
Ritters efterträdare blev Carl Oswald Wolf von Schönberg (1860–
1938). Han var jägmästare i södra Skånes revir från 1893 fram till 
pensioneringen 1925 och hade förvaltningsuppdrag på flera gods. 
Han var dessutom lärare i skogshushållning i Alnarp 1911–1928. 
Från hans tid finns uppgifter om plantering och sådd av många träd-
slag, men bok och ask ägnades särskild omsorg. Bland annat skedde 
undersådd och underplantering av bok i befintlig björkskog. Godsets 
skogsareal omfattade då 1340 hektar, varav 1100 ha var lövskog och 
240 ha barrskog, och var därmed fortfarande mindre än vid tiden  
för laga skifte runt 1830. 

VID SEKELSKIFTET 1900 VAR separationen av skog och betesmark full- 
bordad. Boken var det viktigaste trädslaget och bokskogarna sköttes 
med naturlig föryngring under skärm. På de nydikade våtmarkerna  
i skogen växte al och björk men andelen ask började öka. Åker- 
marksarealen hade nu nått sitt historiska maximum på Trolleholm 
(och i stora delar av södra Sverige). Fram till andra världskrigets slut 
fördubblades dock arealen barrskog till runt 500 hektar, till allra  
största delen genom granplantering . Expansionen skedde inte på  
bekostnad av bokskogen då, utan granen planterades främst på  

Arealutveckling av  
lövskog,  barrskog  
och all skog på   
Trolleholms gods  
mellan  1830 och  
2015.

Arealutveckling av bok- och  ekskog på Trolleholms gods   
mellan 1830 och 2015.
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och var forster eller skogsförvaltare vid 
Trolleholm från den 4 november 1859 
till 1903, och därmed under hela den 
långa period som Trolleholms gods gick 
från traditionell markanvändning till 
ett modernare brukande av jord och 
skog – den agrara revolutionen. 

Den agrara revolutionen  
på Trolleholm 1865–1887
Johan David Friedrich Ritter kom,  
liksom Ebert, från Tyskland. Han 

föddes i Potsdam 1812 och dog i Landskrona 1887. Han kom redan 
1841 till Sverige, som skogsförvaltare och godsadministrator på Vanås. 
Under Ritters tid som förvaltare på Trolleholm, 1865–1887, föränd-
rades förutsättningarna för skogsbruket i grunden och detta berodde 
främst på viktiga förändringar i hur arrendekontrakten utformades på 
Skogbogodset. De första enkla arrendekontrakten daterades till slutet 
av 1700-talet. ”Åboombytena vore emellertid täta, och det berodde mest 
på, att de ingenting hade att lefva utaf, utan nödgades ofta göra skogs- 
åverkan för att kunna existera. De blefvo då bortkörda, men hvart de 
togo vägen omnämnes icke. Förmodligen befolkade de den massa gatuhus, 
som den tiden funnos” (Trolle-Bonde bd II). Skogsåverkan var uppen-
barligen mycket vanlig och upphörde trots återkommande rättspro-
cesser från godsets sida inte förrän på 1860-talet.

UNDER RITTERS TID inföll den kanske enskilt viktigaste förändringen för 
att Trolleholms skogar slutligen kunde skötas för hållbar virkespro-
duktion. När man läser Trolle-Bondes text, är det tydligt hur viktigt 
det var för honom att nå detta mål: ”Länge hade det varit ett önskemål 
för skogsförvaltningen att få kontraktsbestämmelserna angående skogsut-
syning till arrendatorerna, hvarigenom så många svårigheter uppstodo, 
annullerade.”…”En oegentlighet låg nämligen däriuti, att en arren-
dator fick betala onera för hela hemmanet, ehuru han icke hade någon 
brukanderätt till den del deraf, som var skogbevuxen. Efter nymätningen 
1878–1880 kunde på kapplandet afgöras, huru stor del af ett hemman, 
som var under arrendatorns disposition, och huru stor del, som tillhörde 
skogen. …Därefter åsattes åkerjorden ett värde af t. ex. 200 kronor, sko-
gen 100 kronor och fäladsmarken 50 kronor. I proportion härefter betalar 
nu jordägaren årligen vid arrendelikviden i mars månad den procent af 
hemmanets onera, som belöper sig på skogsmarken och på den till skogen 
lagda fäladsmarken. De begga hufvudorsakerna til att virke lämnades 
arrendatorerna – att deras vagnar och redskap användes för jordägarens 
räkning, och att de betalade onera för en del af skogsmarken – förefunnos 
icke mera.” …”Skog bör vara skog utan intrång, dålig åker läggas till 
skogsmarken, och däremot skogsmark, tjänlig till åker, därtill lämnas, 
beroende på lokala förhållanden. Arrende erlägges för åker utan ett  
appendix af vedutsyning, bete och skogshöstnad.” (Trolle-Bonde bd III).

Runt 1870 påbörjas också en omfattande dikning av skogsmarken 
på Trolleholm genom att stora floddiken anläggs. I Ritters anteck-
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självföryngring föreligger ofta.” År 1967 skrev man däremot: ”Generellt 
kan sägas, att man torde komma att fortsätta utökningen av barrskogsare-
alen på lövskogens bekostnad sålunda att lövträd kommer huvudsakligen 
att planteras 1) som stormskydd, 2) av hänsyn till landskapsvården och 
3) på mark som är olämplig för barrskog (fuktiga kärr o. dyl.).” År 1977 
framgick planläggarens negativa inställning till den nya bokskogslagen 
när han skrev: ”Generellt kan sägas att bortsett från de bokskogsarealer, 
som myndigheter kräver ska föryngras med bok, kommer huvudträdslaget 
att bli gran. Endast på fuktig mark och i vissa utkanter kommer lövträd 
till användning.” Sett med dagens ögon är det häpnadsväckande hur 
man i snabb takt högg ner bokskogarna för att plantera gran, både  
på Trolleholm och på många andra platser, inte minst med tanke 
på att man sedan mitten av 1800-talet hade lagt så stor möda på att 
restaurera och föryngra bokskogarna.

Granskogens areal hade sitt historiska maximum på Trolleholm 
i början på 1990-talet med drygt 960 hektar, mer än dubbelt så stor 
areal som den återstående bokskogen. Ökningen fortsatte trots att  
betydande volymer gran fälldes av stormar under perioden. Det var 
först efter den svåra decemberstormen 1999 som granskogen i större 
omfattning började ersättas med andra trädslag, både på Trolleholm 
och i Skåne i allmänhet. År 2015 fanns 665 hektar granskog på  
Trolleholm. 

Stormskador
Många av Trolleholms skogar är stormkänsliga, då de ligger expone-
rade för västliga havsvindar. Julstormen 1902 var den första i en rad 
svåra stormar som har drabbat området under 1900-talet. 

I Trolle-Bondes anteckningar (band III) kan man läsa följan-
de: ”Natten mellan juldagen och annandagen rasade den förfärligaste 
sydvästligaste storm, som varit i mannaminne. På slottet blåste massor 
af takpannor ned på södra flygeln, hela fönsterkarmar brötos lösa och 
nedramlade; dånet var fruktansvärdt och alla voro uppe eller åtminstone 
vakna. I Djurhagen var vägen korsad och stängda af nedslagna, stora, och 
hundraåriga bokar. I skogarna, särskildt vid Ekeröd, var mer än en hel 

tidigare öppen fäladsmark. Bokskogsarealen fortsatte att sakta växa  
och i skogsbruksplanen 1947 redovisas över 700 hektar. År 1937  
hade nyplanteringen kompenserat arealförlusten från 1800-talets 
uppodlingar och skogsarealen var åter runt 1500 hektar.

Granens expansion 1947–1986
Under 1950-talet fortsatte arealen granskog att stadigt öka, och nu 
omfördes också upp till tio hektar bokskog årligen till granplanteringar. 
Bokskogens ekonomiska lönsamhet hade under 1900-talet blivit sämre 
än granskogens och omföringen intensifierades efter den förödande 
oktoberstormen 1967. Den fällde stora volymer av både bok och gran, 
och den stormfällda bokskogen återplanterades till största delen med 
gran. Mellan 1967 och 1977 minskade därför Trolleholms bokskogs- 
areal från 597 ha till 424 ha. Den första juli 1974 trädde bokskogslagen 
i kraft och därmed upphörde den storskaliga omföringen av bok till 
gran, både på Trolleholm och i övriga södra Sverige (Fogelberg 2014). 
Totalarealen bokskog på Trolleholm har varit i stort sett oförändrad  
de senaste 40 åren.

Att fokus skiftade från löv- till granskogsbruk sedan 1950-talet 
speglas i Trolleholms skogsbruksplaner. År 1947 skrev planläggaren: 
”Skogsmarken är till största delen av mycket hög bonitet med lerin-
blandning samt är synnerligen lämplig för lövskogsbruk. Möjligheter till 

Skogen är våra  rötter 
och vår  framtid.
Med ett ansvarsfullt brukande av skogen och 
 utveckling av hållbara produkter har vi siktet 
inställt mot en förnybar framtid!

storaensoskog.se

Som på många håll  
i Skåne ersattes även 
på Trolleholm stora 
arealer bokskog med 
granplanteringar på 
1960- och 1970-talen. 
Ramstorps snärje i april 
2008. Foto Jörg Brunet.
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Detta är förmodligen den största satsningen av en skogsförvaltning  
på ekskog i landet under perioden. 

Asken växte tidigare på Trolleholms fuktiga lermarker och  
fanns på runt 180 hektar. Vitaliteten avtog dock snabbt i början på 
2000-talet på grund av den från Ostasien inkomna svampen Hyme-
noscyphus fraxineus som orsakar askskottsjukan. Därför avverkades  
i stort sett alla askbestånd i rask takt mellan 2010 och 2015. De flesta 
av dessa ytor återplanterades med ek, klibbal och poppel. 

Dåtid och framtid
Innan den agrara revolutionen bestod en stor del av Skåne av odikad 
och ogödslad naturmark, öppen eller beväxt med buskar och träd. 
Dessa naturmarker var betade av böndernas boskap i varierande grad, 
ängarna var betesfredade fram till höslåttern. Produktiviteten var låg 
men artrikedomen hög. Den alltjämt pågående moderniseringen ledde 
till en enorm produktionsökning inom jord- och skogsbruket, men till 
priset av att den naturliga självsådda vegetationen antingen försvann 
helt vid uppodling eller utarmades genom storskalig dikning och  
plantering av barrträd. Denna process var särskilt tydlig på ett gods  
som Trolleholm, som under andra halvan av 1800-talet utvecklades  
till ett mönsterjordbruk under Carl Trolle-Bondes ledning och som  
i skogsbruket alltsedan dess har haft fokus på virkesproduktionen. 
Framtidens utmaning blir att balansera produktion och miljövård  
i en tid av klimatförändringar. 

arsafverkning nedrifven.” I en fotnot no-
terar han att ”Om en liknande svår storm 
1824, natten mellan en 20:de och 21:sta 
December, finnas här några anteckningar, 
af hvilka framgår, att vid detta tillfälle 
nedblåste 858 stora träd (275 ekar och 
507 bokar).”

En svår storm den 21 januari 1956 
orsakade stora skador särskilt i äldre 
granbestånd i västra Skåne, inklusive 
Trolleholm (Holmberg 2005). Stor-
men den 17 oktober 1967 fällde stora 
arealer skog i Skåne och blev särskilt 
ödesdiger för bokskogen. Då bladverket 

fortfarande var kvar var bokarna extra känsliga och det uppskattas att 
runt 1000 ha bokskog fälldes i Skåne den natten. Stormen skyndade 
ytterligare på den storskaliga omföring av bokskog till granplantering 
som hade pågått ett antal år. Andra år med svåra stormskador var 
1981, 1983, 1999, 2005, 2013 och 2015. 

Lövskogens återkomst 1986–2015
Esben Møller Madsen tillträdde som skogsförvaltare på Trolleholm 
i november 1985. Han innehade denna position fram till december 
2016 och var från 1988 även godsets VD. Hans långa verksamhet  
i Trolleholms skogar präglades av en mycket omfattande nyetablering 
av skog på tidigare åkermark, särskilt ek. Møller Madsen såg eken  
som det trädslag som bäst kan bygga upp en långsiktig, strategisk 
kapitalreserv, medan julgranar, pyntegrönt och poppel skulle kom- 
plettera jordbruket och säkra den löpande likviditeten med sina  
korta produktionscykler. I bok- och granbestånden kunde volymen 
ackumuleras som både strategisk kapitalreserv och taktisk reserv  
för att kunna buffra eventuella variationer i resultatet från godsets 
övriga driftsgrenar. Hans långsiktiga plan var att både marknads- 
mässigt och biologiskt sprida riskerna i skogsbruket.

Under första halvan av 1990-talet utgick statsbidrag för plante- 
ring av skog på åkermark. På Trolleholm började samtidigt avveck-
lingen av en stor del av arrendegårdarna och åkermark blev tillgänglig 
för etablering av skog. Fram till 1995 planterades runt 340 ha jord-
bruksmark med skog. Hälften av denna areal var eksådder och -plan-
teringar. Därmed nästan fördubblades ekarealen på Trolleholm inom 
loppet av några år. En tredjedel var barrplanteringar, där kaskadgran 
för produktion av ”pyntegrönt” utgjorde den största andelen. Övriga 
trädslag som planterades var, ordnad efter fallande areal, kungsgran 
(för julgransproduktion), gran, ädelcypress/jättetuja, lärk, hybridasp, 
bok, ask, björk och sykomorlönn. Etableringen av ny ekskog fortsat-
te även efter 1995 och ledde till att eken för första gången i godsets 
historia gick om boken som det arealmässigt viktigaste lövträdslaget. 
Mellan 1986 och 2015 ökade arealen ekskog från 135 till 565 hektar, 
jämfört med en bokskogsareal på 435 hektar.  
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ET FINNS INGEN ANLEDNING ATT TRO ANNAT än att samhällets  
beslutsfattare under äldre tider var väl införstådda med  

behovet av svedjor i samband med all nyodling. Statsapparaten 
krävde då som nu intäkter, vilka i allt väsentligt togs från den  
odlade jorden. Så sent som år 1608 utgick ett påbud till allmogen  
i Uppland, att årligen hugga svedjeland. Syftet var naturligtvis att 
öka den odlade arealen och därmed de fasta jordskatterna. Men i 
och med Sveriges inträde i trettioåriga kriget (1618-1648) ändras 
synen snabbt, då bergsbruk i alla dess former blev viktiga för landets 
ledning. Därmed börjar ett långvarigt krig mellan statsmaktens  
representanter och allmogen om rätten till svedjande. Det varar i 
cirka 250 år. Bergsbruket krävde ofantliga mängder tillmaknings-
ved, kol och storverksträd inom rimligt transportavstånd från 
gruvor, hyttor och hammare. Och jordbruksbefolkningen mat. 

Tinget

D

Sedan stenåldern har människan utnyttjat elden för att  
skapa bättre bete i skogen såväl för jaktbart vilt som tam- 
boskap. Dessutom behövde man ta sig fram och då var  
det inte någon nackdel om skogselden fick löpa. Tidigt  
utnyttjade man askans näringsinnehåll, när olika former  
av svedjebruk såg dagens ljus. Men inte sällan uppstod  
konflikter, så som det gjorde i Ockelbo på 1700-talet.

Länsmannen, välaktad Hans Segerholm inställte sig vid 
vintertinget den 25 februari 1742 för att ”fullfölja det wid 
nästl. höste Ting emot åtskillige” personer i Ockelbo socken 
anhängiggjorde mål angående olovligt svedjande. Vid förra 
tinget hade rätten beordrat syn, som med hänsyn till jävssi-
tuationen, skedde under ledning av länsmannen i Årsunda 
socken, fågelvägen 5 mil från brottsplatsen. Denne hade tre 
nämndemän från grannsocknen som biträden. Totalt hade 
53 personer kallats att stå till svars för sina ”åverkningar”  
på skogen. Bland dessa fanns fyra änkor och tio soldater.1
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De första förbuden att svedja inom bergshanteringens intressezon  
går i enstaka fall tillbaka till slutet av 1500-talet. Men kampen mellan 
allmogen och bergsbrukets företrädare skärps successivt under 1600-talet. 
I ett plakat om ”Elakt Järn och Svedjehuggande” från 1639, sägs att  
ingen hädanefter skall understå sig att svedja på de skogar, som lyda under 
bergsbruken.2 Märkligt nog saknas spår av detta i vår första skogsordning 
från år 1647 (1664). I denna förbjuds enbart svedjning på krono- och 
allmänningsskog, såvida det inte är ett sätt att öka den odlade jorden.  
Men av förordningen om skogarna 1683 samt svaren på allmogens besvär 
1689 framgår att Kungl. Maj:t tidigare sökt reglera svedjandet i Berg-
slagen. För att delvis förhindra detta beordras Bergskollegium m.fl. att 
avvittra byarnas skogar från kronans. Striden om svedjandet är komplice-
rad och ojämn. Trots förordningar och lagar samt bevakning var maktens 
representanter oftast i underläge, när det gällde att hindra svedjebruk i 
de vidsträckta skogarna. Vissa perioder med krig, svält och umbäranden 
kunde man inte upprätthålla lag och ordning.

 I 1734-års lag kodifieras de flesta beslut tillsammans med olika  
sanktioner. En omfattande byråkrati införs och den som vill svedja  
måste söka tillstånd hos häradsrätt och landshövding. Med detta i handen 
skulle man leta upp någon representant för jägeristaten eller fögderiet  
och få platsen utsynad. Ingen fick dock svedja ”ther bruk och bergverk  
nu äro” inom de orter kungen utsett eller på allmänningar.3

Bergsbruket
Järntillverkningen drevs i Sverige fram till mitten av 1800-talet efter  
två linjer. Dels hade vi de kooperativt samverkande bergsmännen, dels  
ett antal entreprenörer som med eget kapital speciellt under 1600-talet  
investerade i och byggde upp olika bruk. De senare var oftast adliga 
ståndspersoner, krigsbefäl eller utländska kapitalister. Jag bortser i det  
följande från den förra kategorin, då den inte är aktuell i det samman-
hang, jag här behandlar.

Bergsbruket i vid bemärkelse får successivt under 1600-talet en  
mängd privilegier. Dit hör förvärv av kronoegendom och tillstånd att  
mot en billig penning bruka kronans allmänningar. Ersättningen till  
staten kallades rekognition. Så gott som varje anläggning fick successivt 
sin rekognitionsskog. Dessutom inrättades särskilda domstolar, bergsting, 
vilka skulle lösa tvister mellan olika parter. Där var det inte lätt för en 
anklagad torpare att hävda sin rätt. I kraft av sin under långa tider bättre 
ekonomi lyckades många bruk med olika metoder förvärva åtskillig  
skattejord i sin omgivning. Den självägande bonden blev landbonde,  
åbo eller med nutida terminologi arrendator på sin tidigare egendom.

Skatteindrivning
Landshövdingen hade det yttersta ansvaret för kronans affärer. Länet var 
indelat i fögderier, där en kronofogde stod i spetsen. Denne hade under 
sig länsmän under vilka diverse kronobetjänter sorterade. På skogssidan 
fanns en jägeristat också den periodvis underställd landshövdingen. Länets 
överjägmästare hade under sig lantjägmästare, hejderidare och skogvaktare. 
Löneförmåner och annat varierade. Men en icke oväsentlig del av dessa  

var att länsmän och jägmästare, i den mån de lyckades få någon fälld  
vid domstol, hade rätt till en tredjedel av utdömt bötesbelopp. Huruvida 
dessa senare delade med sig till sina underlydande ”spanare” vet jag inte.

Den lokala scenen i Ockelbo
Livmedikusen och läkaren Sven Bröms flyttade år 1659 hem till fäderne-
bygden i Ockelbo.  Efter en lyckosam karriär kunde han nu köpa Wi säteri 
samt få tillgång till ett antal fallrätter i omgivningen. Tillsammans med 
andra investerade han år 1673 i en masugn vid Åbron och en hammare 
vid Brattfors (se karta). Därmed lades grunden till det som senare kall-
lats Ockelboverken. Till dessa kom också en hammare vid Viksjö (1676) 
och sedermera masugn samt smedja i Åmot (1710). Samtliga låg inom 
bekvämt transportavstånd (5–8 km) från de byar, i vilka de anklagade per-
sonerna vid 1742 års ting bodde. Sven Bröms dotter Katarina, som efter 
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faderns död byggde upp Ockelboverkan, var gift med biskopen Karl  
Carlsson i Västerås. Deras barn adlades och tog namnet Cederström.  
Friherre Sven Cederström, som vid moderns bortgång (1735) ärvde och 
drev bruken vidare, finns med som en viktig bakgrundsfigur vid tinget.4

En väsentlig förutsättning för händelserna i början av 1740-talet var 
den ofullständiga avvittringen av socknens skogar. Kronan ansåg sig ha 
rätt till Ockelbos stora allmänningar, vilka tilldelats järnverken mot  
rekognition. Men i kronoallmänningen hade också kringboende rätt  
till uppodling, vedtäkt och bete. 

Svedjandets omfattning
Det framgår inte hur synenämnden år 1741 arbetade. Men i dess proto-
koll anges varje sved för sig till areal, jordmån och skogstillstånd. Hade 
man rep eller stegade man, när arealerna mättes? Totalt påträffas 63 olika 
svedjor inom 7 byar. Arealerna varierar från 500 till 60000 kvadratmeter 
med en medianstorlek av 3000 kvadratmeter. Medelvärdet hamnar på  
7 400 kvadratmeter (0,7 hektar eller 1,5 tunnland). Alla mått anges i alnar 
och jag har för enkelhets skull räknat med att alnen är 0,6 meter. I något 
fall saknas arealuppgift och i ett annat anges det till 2 fjärdingars utsäde. 
Totalt har man under ett par år svedjat 43 hektar. En rimlig skattning av 
tillgänglig areal landar på 11 000 hektar. Oavsett skogstillstånd torde det 
med en bedömd årlig svedjetakt om 25 hektar inte ha förelegat någon 
katastrof. I arbetet på de större svederna över 2 hektar (sex stycken) deltog 
många grannar, medan de minsta oftast var ”enmansföretag”.

Ett mindre antal objekt karakteriseras som risfall, vilket med säkerhet 
innebar att man fällt skogen, men ännu inte bränt arealen. Två skogsbränder 
finns med i uppräkningen tillsammans med en eller annan gammal svedja.

Synemännen lägger till en början vikt vid beskrivning av jordmånen, 

något de i slutet verkar att tröttnat på. Drygt hälften av objekten har fått 
en beskrivning, där ordet stenig är mest frekvent följt av stenländig med 
jord emellan. Orden jordländ, sandländ och sidländ är vanliga. Sofistike- 
rade analyser saknas. Det hela går säkert tillbaka på underförstådda be-
dömningar av markens lämplighet till uppodling eller bete. Det kan  
i detta sammanhang nämnas att i senare lagstiftning (1793, 1805) för-
bjuds svedjande på ”sandmo samt bergaktig och stenbunden mark”, något 
som säkerligen har varit aktuellt långt tidigare.5 Man var fullt klar på att 
bränning av svaga marker långsiktigt sänkte produktionsförmågan.

Skogsbeskrivningar
Det 33 sidor långa protokollet innehåller en rad beskrivningar av skogstill-
ståndet. Fem personer i Mörtebo har tillsammans haft en sved ”408 alnar 
lång, 408 d:o bred belägen 548 alnar ifrån Byen”. Den hade året innan 
bränts och såtts. Skogen hade ”mäst öfwer alt bestådt af qwistiga granar, 
gårtall, biörck med sly ibland som utföres till 90 Lass”. Gårtall är frodvux-
na, lågvuxna och till marken kvistiga tallar av låg kvalitet. Beskrivningar-
na varierar, där sammansättningen ung tall, björk och gran är vanligast.  
Någon gång uppträder alder (al) i protokollen antydande att marken 
är sidländ. Uppmärksamhet riktas mot grövre, användbara träd. Det 
anmärks alltid om skogen varit kolför eller lagom till gärdsel. I Säbyggeby 
har en änka haft en sved om 900 m2, där beståndet endast utgjorts av ”ung 
skog, eller buskar, för utan en tall, som warit qwistig neder till roten”. 
Här uppskattades virkesmängden blott till tvenne lass. En nöjsam ålders-
bestämning kommer från Åbyggeby, där en soldat skall stå till svars för 
en äldre sved. Där hade synemännen sparkat ikull stubbarna och därmed 
bevisat att försyndelsen hade några år på nacken. Inom samma by hade en 
skogsbrand uppstått varvid en del av den unga skogen ”förtorkat”, medan 
den grövsta inte tagit någon skada. Samma argumentation förekommer 
vid en annan skogsbrand, där elden endast skadat ”the ther warande små 
telningar”. Uppenbart var det endast de användbara träden som räknades. 

I nästan samtliga fall har synenämnden uppskattat den virkesmängd 
som stått på svedjorna. Måttenheten är lass, en något svåruppskattad 
volym. Men i senare tider var lasset 0,86 kubikmeter i fast mått.6 Sam-
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mantaget bedömdes det år 1741 på de inspekterade arealerna ha stått 
1168 lass med ett medianvärde av 10 lass. Om jag skall våga mig på en 
skattning tycks förrådet av användbar skog i snitt ha uppgått till 25 à 30 
skogskubikmeter/hektar. Medianvärdet är en tredjedel av detta. Som mest 
fanns i ett enstaka fall 105 lass på 1,4 hektar eller 75 skogskubikmeter/
hektar. Bortsett från alla osäkerheter indikerar uppgifterna, att de arealer 
man svedjade i 1740-talets början, hade ett med nutida ögonmått mycket 
dåligt skogstillstånd. 

Försvaret
De anklagade hade gemensamt anförtrott försvaret till ” Befallningsman 
Wählaktade Anthoin Östberg”. Vid den ovan nämnda, stora sveden på 
Mörtebo hävdas att den legat inom bys gamla hästhage. Dessutom gick  
en fäväg genom arealen. Enligt lagen hade man rätt att med eldens hjälp 
rensa upp kring sådana. I den förmenta hästhagen hade synemännen på 
ett knappt hektar noterat ”skogsliknelse”, vilket på en del ställen var  
användbart till Bråtgård. Det senare är en primitiv gärdsgård. Den änka  
i Säbyggeby som antecknats för ett risfall , påstod sig aldrig haft för avsikt 
att ”detta rishag avsvedja” utan endast tänkt ”betiena sig af weden till 
kohlning brändsell eller andre förnödenheter”.

I samma by försvarar sig en anklagad bonde för att ha varit tvingad 
att röja en plats, där skogen ansenligt hindrat växten på intilliggande vret 
och åker. Synemännen intygade att den ”märkeligen borttagit solskinnet”. 
Dock borde enligt länsman Segerholm vederbörande först ha sökt tillstånd 
för avsvedjandet.

Gamle bonden Olof Olofsson, också i Säbyggeby, hade inom byns 
hästhage tänt en sved, vilket enligt lag var tillåtet. Men då han numera  
var huskarl (sannolikt inneboende hos son eller måg) ville länsman Seger-
holm ha rättens utslag om en icke jordägare hade rätt att svedja. 

Per Johansson i samma by hade tänt en sved om ett knappt tunnland 
intill Laduänget. Han hade avskurit och hemfört en skyl och 5 band. 
Tyvärr finns i protokollet inte några siffror kring provtröskning, varför 
det inte går att komma åt avkastningen. Han förklarade, att det svedjade 
området skulle läggas ut till äng. Länsmannen förklarade då, att Per endast 
var landbonde. Han hade inte fått friherre Cederströms tillstånd. 

Soldaten Säfwer hade tagit upp en sved, som han påstod sig ha tillstånd 
till av bonden Anders Swensson. Den senare hade där tänkt ta upp en röj-
ning. Länsmannen ansåg att detta inte utan föregående syn varit tillåtit.

Kammarherre Cederströms landbonde, Per Ohlsson, hade förlidit år 
svedjat, men inte fått någon råg. Synenämnden hade skattat den avverkade 
mängden virke till sju lass. Men Per nekade till detta och påstod att där 
endast vuxit ”björkslyor”, som stått intill vägen.Bonden Olof Larsson hade 
fällt tre svedjor. I ett fall hade han tänkt sig använda virket till att slå tegel 
åt kyrkan. I ett annat fall behövde han virke till ”höladtinner”.

I ett komplicerat fall i Vallsbo uppvisar de anklagade ett tillstånd från 
tingsrätten samt en remiss från landshövdingen, båda utfärdade år 1735. 
De hävdade att en del avsvedjats för svinlötens skull. Länsman Segerholm 
ansåg dock att den skog de svedjat var för god och inte bort fällas.

I Åbyggeby hävdade nio jordägare, vilka tillsammas haft en sved om 

4,2 hektar, att de haft ”wederbörligit lof”, men att de inte hade bevis 
därpå till hands. Innan de uppvisat detta, ville länsmannen inte tro på 
uppgiften.   

Soldaterna och huskarlen Wulf
Hattarnas förödande anfallskrig mot Ryssland 1741–1743 avspeglar sig 
i protokollet från Ockelbotinget. Soldaten Olof Sundström hade bränt 
en mindre sved i Säbygge byamäns hästhage. Han var nu med det övriga 
krigsfolket i Finland. Det berättas att han ”nyligen Död blifwen”. Läns-
man hävdade därför ”alenast, at grödan måtte förlustig anses”. En annan 
soldat, Daniel Jern, som också var anklagad för en sved, hade utkom-
menderats till Finland. Hustrun berättade, att innan han for hade säden 
skurits. Även soldaten Hans Lundgren, som år 1740 skördat en mindre 
sved, hade dött i grannlandet. 

En annan bonde, som svedjat hade också dött, varför endast grödan 
måtte anses förverkad. Huskarlen Wulf anklagades tillsammans med en 
dräng för att ha tänt ett par svedjor. I protokollet sägs att han inte var 
hemma ”utan på landet” d. v. s. han fanns någonstans utanför socknen.

Domen
Av det upprättade syneinstrumentet samt synemännens muntliga berät-
telser avkunnade nu häradsrätten sin dom. Inledningsvis konstaterar man 
att en del varit jordägare, men med övriga grannar haft oskiftad skog, en 
del endast varit frälse landbönder, husfolk och inhyseshjon. Samtliga hade 
olovligen tillgripit alltför mycket skog och densamma avsvedjat. I några 
fall hade de varit så försumliga och oaktsamma att skogseld uppkommit. 
Man hade försvarat sig med att lagen och dess förklaringar (1734 och 
1739) gav dem rätt att utan lov svedja inom hank och stör. Där fick man 
röja undan ”små oduglig skog”, som var till hinders och låg intill byarnas 
gator och boskapsdrev, vid vilka också svin och får hade sina vallar. ”Dock 
likwäl och emedan mäst all then afbrände skogen warit duglig och kohlför, 
samt således ej kan begripas under buskar och små skog”, sakfälldes de.  
Aktuella områden hade legat mitt i skogen och kunde inte anses som svin- 
och fårvallar. Det var besvärande att de aldrig sökt något tillstånd. Av dessa 

Skogsmuseet - den självklara mötesplatsen
Konferera och träffas i unik och 
inspirerande miljö.

Mat och fikabuffé från Västerbottens 
och Lapplands gårdar och skogar.

För bokning och
funderingar kontakta oss: 

0950 - 379 45
skogsmuseet@lycksele.se

www.skogsmuseet.se



102 103

skäl kunde rätten inte undgå att till plikt fälla de flesta. Undantag gjordes 
för huskarlen Wulf som inte var tillstädes utan ”på landet” och ett antal 
person som fick möjlighet att till nästa ting uppvisa ett påstått tillstånd.

Sammanlagt 35 personer bötfälldes, de flesta till 10 daler silvermynt. 
År 1740 stod rågtunnan i 18 daler kopparmynt eller 6 daler silvermynt.7 
Om också detta gällde i Ockelbo, så fick man plikta drygt 1,5 tunna råg 
per person. Ett ganska ansenligt belopp. Till detta kom att kammarherre 
Cederströms landbönder också fick betala en daler silvermynt för varje lass 
ved de avverkat. Så t.ex. dömdes landbonden Olof Andersson i Mörtebo 
dels för olaga svedjande (10 daler) och dels för 18 lass ved (18 daler) eller 
tillsammans 28 daler silvermynt motsvande nästan 5 tunnor råg.

Sven Johanssons änka i Säbyggeby fick förutom sina 10 daler en 
påbackning med ett lika stort belopp för att elden gått över gränsen och 
skadat skogen. Hon hade försummat att gräva en jordsträng. Men då 
skadorna inte var ”särdeles” omfattande utgick bötesbeloppet enbart till  
10 daler. Ett väsentligt högre straff drabbade några byamän i Åbyggeby, 
vilka tillsammans fick böta 100 daler silvermynt för att skogsbrand upp-
kommit i samband med svedjandet. Dessutom blev alla ”förlustiga  
af arbetet och grödan samt at efter 3 års tid swedielanden åter utlägga”. 
Fyra soldater samt en änka, vilka anklagats av länsmannen gick dock  
helt fria, då svederna var gamla eller av litet värde. En bidragande orsak 
var nog att soldaterna dels var ”i finland wistande, dels ock döda”.

Slutligen skulle alla solidariskt till länsman Segerholm betala 30 daler 
silvermynt för att täcka hans utgifter.

Sammantaget utdömdes 700 daler silvermynt i böter, vilket kan ha 
motsvarat värdet av 110–120 tunnor råg. 

Reflektioner
Av andra samtida mål i Ockelbo tingsrätt framgår att länsman Segerholm 
också hade kammarherre Cederströms uppdrag att beivra oegentligheter 
på rekognitionsskogen. Hur deras ”affärsförbindelse” såg ut vet vi inte. 
Men med detta i ryggen hade Segerholm ett stort personligt och ekono-
miskt intresse att driva fråga. Vi vet inte om domen överklagades eller om 
de dömda personerna lyckades betala böterna. I andra mål där Ockelbo-
verken var inblandade hände det att bruksägarna stod för böterna. Dessa 
protokollfördes sedan på respektive person i de olika brukens räkenskaper. 
När skulderna blev övermäktiga kunde sedan bruksägarna överta den 
skyldiges fastighet.

Bötesskulderna kunde avbetalas genom att de skyldiga kolade för bru-
ket eller stod för körslor. På så vis knöts arbetskraften närmare verksamhe-
terna. Ett starkt beroendeförhållande uppkom.

Det är ett välkänt och lättförståeligt faktum att man i äldre tider 
sällan hade någon överblick av skogstillståndet eller tillgång till vettiga 
produktionsuppgifter. Det tillstånd, jag skattat, tyder dock på att skogen 
i närheten av alla byar minst sagt var gles. Men med stor sannolikhet 
var svedjelandens belägenhet sådant att de inte är representativa för hela 
skogsinnehavet. De åren 1740-1741 kartlagda arealerna var blygsamma. 
Det verkar som om kammarherre Sven Cederström vaknat till liv och 
tagit i med hårdhandskarna inför risken att flera bönder och torpare skulle 

börja anlägga svedjor. Till detta kan oklar tolkning av de nya lagarna  
ha bidragit.

Protokollet ger vid handen att större delen av den svedjade arealen 
låg relativt nära åker, äng och beten. Det dåliga skogstillståndet tyder på 
att markerna kan ha svedjats en eller annan gång tidigare. Under igen-
växningsfasen har de betats, varför föryngringen haft en del svårigheter.  

Det är synd att det inte i protokollet fanns vettiga avkastningssiffror, 
då det varit intressant att kunna räkna lite på om det var stort behov  
av svedjeland. Självfallet utnyttjade man inte denna teknik uteslutande 
av nöd utan det kan ha varit så enkelt att den gav en avkastning som  
väl kunde mätas med den man fick från en åker.

Jag undrar hur stämningen blev i de byar där en stor del av jord- 
ägarna bötfällts. Kunde maktens representanter riskfritt röra sig i om- 
givningarna efter detta? Kunde en skogvaktare eller fjärdingsman bo  
och verka i en by, där man inför rätten pekat ut sina grannar? Fanns  
det kvar någon tillit till storsamhället?

Brist på kartor gör den rättsliga situationen svårbedömd. Men 
 tingsrättens dom följer i allt väsentligt lagboken. All åverkan verkar  
ha skett inom byskogen och borde inte ha drabbat Ockelboverkens 
rekognitionsskog. I så fall skulle nog en del mål ha hänskjutits till  
bergstinget i Torsåker.

Slutligen: Det finns en hel del lärdomar eller kunskaper av skogshisto-
risk art att hämta i våra rikhaltiga arkiv, om man är road och har tid. Jag 
kan exempelvis inte påminna mig tidigare ha noterat, att redan för 300 år 
sedan krävdes en jordsträng, när man skulle säkra en brandgräns. 

Litteratur
Cnattingius, A. 2010. Svenskt skogslexikon. –  
KSLA, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 50.

Hahr, T. 1877. Samling af gällande författningar rörande Skogsväsendet. – Stockholm.

Lagerqvist, L O & Nathorst-Böös, E. 1997. Vad kostade det? LTs förlag.

Nellbeck, R. 1953. Några drag ur svensk skogsvårdshistoria. Stencilskrift.

Norberg, P. 1959. Gästriklands hyttor och hammare. – Från Gästrikland.

Noter
1. Riksarkivet  
 i Härnösand:  
 Kopparfors FI:16, 

     Handlingar  
 rörande  
 allmänningar  
 1603–1798.

2.  Nellbeck 1953:88

3.  Hahr 1877:17f.

4.  Norberg  
 1959:170f.

5.  Hahr 1877:99f.

6.  Cnattingius  
 2010:107.

7. Lagerqvist &  
 Nathorst-Böös   
 1997:80.

Professionell transparent 
skogsförvaltning

Domen år 1742  
följde i allt väsent-
ligt texten i 1734 
års lag. Försätts-
blad från en år  
1780 tryckt lagbok.



104 105

Månadslön  
i skogen  
ingen stor  
fråga i södra  
Sverige
Under våren 1975 utbröt  
en vild strejk bland skogs- 
arbetarna i norra Sverige.  
Kravet för att återgå till arbetet 
var månadslön istället för de  
vid den tiden raka ackorden. 
Sedan strejken spridit sig  
söderut ända till Sörmland,  
veknade arbetsgivarna och  
gick med på kraven. 
– Men, funderar Peter Staland, 
då ung avverkningschef på  
Södra Skogsägarna i Oskars-
hamn, varför var månadslönen 
aldrig någon stor fråga i södra 
Sverige? För att få svar kallade 
han samman ett gäng kollegor 
från den tiden. 

VEN OM MEKANISERINGSARBETET vid den 
tiden hade kommit en bit på vägen, 

så var det fortfarande motormanuellt arbete, 
det vill säga motorsåg för fällning, kvistning 
och kapning som stod för merparten av 
volymen i södra Sverige. På region Oskars-
hamn hade vi en volym avverkningsuppdrag 
på närmare 250 000 kubikmeter per år. För 
att klara detta hade vi bortåt 200 skogsar-
betare på lönelistan. Alla var inte heltidsar-
betande utan många hade också egen skog 
och ett jordbruk att sköta. Vi räknade med 
att en heltidsarbetande huggare med normal 
fördelning mellan gallring och slutavverk-
ning producerade någonstans kring 1 800 
kubikmeter per år. Så vi pratar alltså om en 
år 1975 till antalet mycket stor yrkesgrupp.  

NÄR JAG BLEV PENSIONÄR kom jag att fundera 
över vilka stora händelser som inträffat i 
skogsbruket sedan jag blev klar med min 
utbildning 1972. Mekanisering och IT så 
klart, men bakom den utvecklingen fanns 
också ny arbetsrätt som kom runt 1970 och 
inte minst månadslönen 1975. Kanske är 
detta de största förändringarna i mitt arbets-
liv? Förändringarna bidrog till att sätta fart 
på mekaniseringen och förändrade relatio-
nerna mellan arbetsgivare och anställda. 

Bland de lagar som kom i början på 
1970-talet fanns:
 Förtroendemannalagen (1974) som  

 bland säger att ”En arbetsgivare får inte  

 hindra en facklig förtroendeman att  
 fullgöra sitt uppdrag.” och ”Facklig för- 
 troendeman får ej med anledning av sitt 
  uppdrag ges försämrade arbetsförhållan- 
 den eller anställningsvillkor” och att en  
 förtroendeman har rätt till förtur om det  
 råder arbetsbrist, om han/hon behövs vid  
 förhandlingen.
 Lagen om anställningsskydd (1974)  

 reglerar bland annat uppsägningstider,  
 tidsbegränsade anställningar, hur besked  
 om uppsägning ska skötas och vilka typer  
 av uppsägningar som är giltiga. Lagen är  
 tvingande, men kan inskränkas genom  
 kollektivavtalsskrivelser.
 Medbestämmandelagen (1976), MBL,  

 handlar om de anställdas rätt till med- 
 inflytande på arbetsplatserna. Det innebär  
 att om arbetsgivaren har kollektivavtal,  
 har de fackliga organisationerna rätt till  
 information om verksamheten. Arbets- 
 givaren är också skyldig att förhandla  
 med facket före beslut om att förändra 
 verksamheten eller om att ändra för- 
 hållandena för enskilda arbetstagare.

EFTERSOM JAG VID DEN HÄR TIDEN var ung så 
är det självklart att den här tiden kom att 
prägla mig. Många av förändringarna ter sig 
i efterhand ganska självklara men för vissa 
äldre kolleger fanns här paradigmskiften som 
kändes svåra. MBL, som för många var ett 
rött skynke, hanterade åtminstone jag med 
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de förhandlingsklimatet känns långt från det 
jag upplevde från min horisont. 

I april 1975 utvidgades strejken söderut 
till Uppland, Södermanland och Hälsingland 
och då fick arbetsgivarna nog. Den 28 maj 
1975 nåddes en uppgörelse som innebar 
motsvarande månadslön i hela landet på  
4 000 kronor.

MEN VARFÖR SKILDE SIG SYNEN PÅ månadslön så 
mycket mellan norr och söder. Och hur skulle 
historieskildringen ha sett ut ifall smålänning-
arna brytt sig om att skriva den? För att få 
hjälp med historieskrivandet kontaktade jag 
för två år sedan två nu pensionerade inspekto-
rer, Nils-Erik Alne i Västervik och Bo Egmyr i 
Hultsfred som båda, vid mitten av 1970-talet, 
var avverkningsledare. Med deras hjälp sam-
lade vi tio av våra skogsarbetare, också pigga 
pensionärer (se namnförteckning nedan). Vi 
träffades i april 2019 på Södras kontor i Vim-
merby och hade några timmars trevliga samtal 
kring gemensamma minnen, men framförallt 

kring månadslönen. Ett gäng som idag passe-
rat pensionsåldern och som sammantaget hade 
massor av erfarenhet och minnen.

Men innan vi går vidare, lite kort om  
vad månadslönen innebar: 

  Norrbotten; efter strejken fick man  
 fast lön baserad på en arbets- och  
 meritvärdering.

 Övriga Sverige fick en lön med 15%   
 ackord där lönen var baserad på 5  
 arbetsvärderingsgrupper och 5 merit- 
 klasser. Det gav en spännvidd i den fasta   
 lönen från 2588 kr till 3488 kr (1975).

SLÅENDE ÄR HUR OKOMPLICERAD det här gänget 
tyckte att frågan var när vi såg den i backspe-
geln. Varför? Det finns enligt gruppen säkert 
flera anledningar. Förhållandet mellan arbets-
givare och arbetstagare var inte lika polarise-
rat. Mellan Södra Skogsägarna och huggaren 
fanns inte kampen mellan kapital och arbete. 
Det var tradition som helt saknades. Kanske 

Till Sveriges skogsarbetare!
Vi skogsarbetare står nu inför den största kon�ikt vi någonsin haft med våra arbetsgivare, och vi ämnar kämpa till det yttersta för våra krav, främst då månadslön utan meritvärdering.
Vi har otaliga gånger framfört detta krav och vi har använt alla metoder som står till buds inom ramen för fackligt arbete, utom strejk, för att bli hörsammade. Tyvärr har resultatet av alla ansträngningar blivit endast mycket små framsteg. Då vi nu har anledning att frukta, att även årets avtalsrörelse skall bli en ny stor besvikelse för oss, så har vi tillgripit strejk i skogen för att bryta arbetsgivarnas motstånd. När vi gör det, är det inte för strejkens egen skull, ej heller i desperation eller i behov av att ytterligare demonstrera vårt missnöje. Då vi blåste till strid, var det för att vinna seger, och vi vet vad vi gett oss in i.Våra motståndare är starka. De kan jämte sina bundsförvanter ställa hela det svenska kapitalistiska systemet mot oss. De behärskar stora delar av vårt lands naturtillgångar, nästan allt av fabriker, varv och verkstäder, många storbanker och multinationellt kapital. Dessutom har de direkt och indirekt in�ytande över stora delar av massmedia. Men vi rädes inte denna starka motståndare. Vi har nämligen en kraft att sätta emot som ingenting kan krossa, om vi bara lyckas mobilisera den i största utsträckning: 

ARBETARSOLIDARITETEN 
Vi vädjar därför till Sveriges samtliga arbetare att stödja vår strejk. 

Flygblad från skogsarbetarna 1975

att verka för öppenhet och 
dialog med alla medarbe-
tare. Hellre låta ledarska-
pet bli mer informellt och 
informera och förklara en 
gång för mycket snarare 
än en gång för lite. 

Det här var på många 
sätt en stökig tid och må-
nadslönen som kom till 
skogen 1975 skall sättas 
in i sitt sammanhang. 
Studentrevolterna 1968 
och gruvarbetarstrejken i 
Kiruna 1969–70. Svens-
ka skogsarbetareförbun-
dets arbete för månads-
lön hade börjat redan i 
slutet av 1960-talet, om 
jag minns rätt, så det 
här med månadslön 
låg liksom i luften. För 
många av oss yngre 
chefer var det nog en 
självklarhet att det 
raka ackordet skulle 
komma att försvinna.

DET ÄR INTRESSANT att läsa utvärderingar  
från den tiden. Jag hittade på nätet SKP:s 
(jo det hette då fortfarande Sveriges Kom-
munistiska Parti) analys (Oktoberförlaget 
1976) som innehåller en militant retorik 
som jag tror få unga överhuvudtaget mött. 
Eller också kanske man ska dra slutsatsen 
att dagens hätskhet på sociala medier alltid 
funnits. Bland annat var i analysen ett  
argument för att förhandlingarna drog ut  
på tiden att både solidaritetsarbetet för 
städerskorna och Vietnams kamp mot  
imperialismen fortfarande pågick. 

Visst var det så att lönen för många 
huggare sjönk med stigande ålder. Inom 
SLA-området var medellönen år 1974 för 
skogsarbetare i åldersgruppen 60+ endast 74 
% av gruppen 25–34 år (SCB 1976). Detta 
till skillnad från många andra yrken där 
lönen stiger med ålder och erfarenhet. Och 
visst var det många som inte klarade sig kvar 

till pensionen. Jag tror också att vissa arbets-
givare bidrog till kampen genom att man 
hanterade vardagsrationaliseringarnas press på 
ackorden på ett ovärdigt sätt. Så egentligen 
var nog strejken en ganska logisk konsekvens.

När jag nu som pensionär började intres-
sera mig för min egen historieskrivning och 
googlar på månadslön i skogen så är det bara 
händelserna i norra Sverige som beskrivs. 
Den fackliga retoriken var mycket hårdare 
i norr och det är händelserna där som i hög 
grad har skrivit historien, till exempel texten i 
vidstående flygblad 1975.

MINA EGNA MINNEN FRÅN 1975 var att  
månadslönen inte var någon jättehet fråga 
hos oss i norra Kalmar län. Historien såg 
uppenbarligen annorlunda ut i söder. Den 
kamp mellan facket och de arbetsgivare som 
dominerade i norra Sverige och som prägla-

Tillsammans 
för en fram-
TidssmarT skog
För oss är det viktigt att finnas nära 
dig som äger skog. Då får vi de 
bästa möjligheterna att tillsammans 
förverkliga nya idéer för en framtids-
smart skog – en livskraftig skog som 
ger mer, även åt kommande  
generationer.
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berodde det på att avverkningsuppdrag  
och anställda skogsarbetare var en relativt  
ny företeelse. Det kan också ha berott på  
att medelåldern var lägre och att man inte  
i familjen hade utslitna äldre skogsarbetare. 
Kanske berodde det också på att många 
skogsarbetare också var småföretagare och 
medlemmar i Södra Skogsägarna som ju är 
en ekonomisk förening. Eller kanske kom 
från sådana familjer och av den anledningen 
inte arbetade hela år åt Södra. Som en av 
pensionärerna uttryckte det – ”i norra  
Sverige var du bara skogsarbetare”.

VINTRARNA VAR HELLER INTE lika besvärliga i 
södra Sverige. Inte lika mycket snö och inte 
lika korta dagar. Det fanns ett snötillägg på  
5 procent som visserligen ökade med snödju-
pet men inte fullt ut kompenserade. En av 
pensionärerna uttryckte det som att avtalet 
kanske blev lite ”snällare” i södra Sverige. 

Jag tror själv att allt detta påverkade, 
men att just frånvaron av den traditionella 
konflikten mellan arbete och kapital var  
den viktigaste orsaken.

Även i den här gruppen hade dock alla 
varit medlemmar i Svenska Skogsarbetare-
förbundet så där finns ingen skillnad. Men 
man upplevde inte att SSAF var särskilt 
aktiva och det blev inte mycket snack i 
kojorna. Några tyckte att månadslönen var 
bra medan andra tyckte den innebar en 
försämring. Ackordsdiskussionerna fortsatte 
ju på grund av den rörliga delen. 

AVVERKNINGSLEDARNA MINDES INTE att diskus-
sionerna om ackorden blev några speciella 
stridsorsaker varken med huggarna eller en-
treprenörerna. En av de viktigaste orsakerna 
var att vi som jobbade i skogen var ganska 
överens och befann oss i samma kontext 
(som man säger idag). Kanske fick månads-
lönen skulden för mycket som handlade om 
relationen på arbetsplatsen. Stämpelklockor 
i rastkojorna, vilka infördes efter några år, 
togs som ett exempel på att tiden blev vikti-
gare än prestationen. För huggare som också 
var lantbrukare så betydde friheten att själv 
planera sin arbetstid mycket. Relationen 
mellan huggare och arbetsledare tror jag var 

mer informell hos oss, jämfört med ett mer 
hierarkiskt bolagsskogsbruk i norr.

MÅNADSLÖN INNEBAR för den högpresterande 
huggaren en lönesänkning med kanske 25 
procent, och det var självklart inte populärt. 

Månadslönen åtföljdes av utbildningsin-
satser. Bänkhuggning, exempelvis, som inte 
riktigt passade här nere. Huggarstämpling 
infördes och skogsarbetarna lärde sig succes-
sivt att själva stickvägsplanera och bestäm-
ma uttaget vid gallring. (”om det finns 
1200 stammar per hektar från början, och 
det skall bli 500 kvar, så ta bort dom 700 
klenaste, men med hänsyn till skadade träd 
eller fördelning på ytan”) Det klena uttaget, 
tillsammans med underröjning (som ibland 
blev överdriven städning) innebar en dyr 
avverkning i gallringar. Kanske månads- 
lönen fick skulden till detta i början, innan 
allt justerades till rätt nivå?

SJÄLVKLART BLEV MÅNGA skogsägare oroliga 
över att kostnaderna skulle öka men det  
berodde inte bara på månadslönen utan 
även på modernare gallringsmodeller med 
lägre medelstam i uttaget jämfört med den  
i Kalmar län traditionella ”bondblädning-
en”, som också Skogsvårdsstyrelsen tilläm- 
pade vid sina rotpoststämplingar. 

Även utbildning i arbetsteknik och apte-
ring genomfördes. Exempelvis stränghugg-
ning vid slutavverkning. Jag minns att vi 
resonerade, att om kostnaden ökar så måste 
vi se till att vi förbättrar virkesvärdet genom 
att göra rätt. De olika åtgärderna innebar 
sannolikt att statusen höjdes för skogsarbete.

Men det nya avtalet innebar också andra 
viktiga förbättringar som att företaget skulle 
ansvara för motorsågen och andra verktyg. 
Även arbetskläder ingick i detta. En verkstad 
i egen regi sattes upp i Vimmerby och en 
servicebil körde regelbundna turer till hug-
garlagen.

Det pratades en hel del om kojsittning 
efter att månadslön införts. Skogsägare kunde 
ha synpunkter på att det var tyst i skogen 
länge runt rasterna. Även avverkningsledarna 
hade en del diskussioner med huggarlagen 
så att tiderna hölls. Det var lite olika mellan 

lagen, med raster och annat. De duktiga  
huggarna menade att dom ”högg ifatt” en  
för lång matrast. Så var det kanske, men de 
lite sämre gjorde ju inte det.

Men man minns också huggare som  
ökade produktionen och nämner ”Kalle  
i Gårdveda”. Han ville väl visa att skogs- 
ägarna kunde lita på honom. (Trotjänare  
hos Sporring på Kristinebergs gård, som  
tog plats i ett Södra-lag)

SÅ HUR BLEV LIVET FÖR GRABBARNA? Det här 
är ju en generation där det inte var någon 
självklarhet att studera vidare. Flera hade 
börjat arbeta redan i 15-årsåldern för att 
bidra till familjens försörjning. Alternativen 
var inte så många. De flesta blev kvar i sko-
gen till 1992 då det motormanuella arbetet 

helt försvann från Södra. Två bröder blev 
framgångsrika entreprenörer. En, som också 
var uppskattad huggarinstruktör och fackligt 
engagerad, gick till Domänverket, några 
gick till andra arbeten eller eget företagande. 
Men tänk vilken samlad erfarenhet den här 
gruppen besitter.

JAG KONSTATERAR I EFTERHAND att det här  
med historieskrivning är vanskligt. När 
jag började läsa om månadslönekonflikten 
på nätet handlade allt om kampen i norr. 
Det innebär att den som inte var med får 
en skev, eller åtminstone ofullständig bild. 
Något för våra barnbarn att tänka på.  
Slutsatsen blir att alla måste bidra till  
historieskrivningen. Detta får bli mitt  
och gruppens lilla bidrag. 

Gänget som diskuterade skogsarbetarnas månadslön ur sydsvenskt perspektiv. 
Från vänster: Ulf Johansson, Arne Svensson, Nils-Erik Alne, undertecknad, Pär-Eric Carlsson, Göte  
Johansson, Elon Ärleskog, Rune Ivarsson, Berndt Pettersson, Kurt- Göte Karlsson, Lars Södergren  
och Bert Petersson. Bosse Egmyr fotograferade.
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Årets höjdpunkt bland aktiviteterna var den skogs- och kulturhistoriska resan till Slovenien. Stora bilden 
togs i en bokskog ägd av Kartusianerklostret i Pleterje. Lokal värd var f.d. skogstjänstemannen Niko Rainer. 
Foto: Hans-Jöran Hildingsson

Jubileumskonferens och årsstämma på webben

Skogshistoriska Sällskapets  
aktiviteter 2021
Lite tvekande kom exkursionsverksamheten åter igång efter den ofrivilliga,  
nästan fullständiga nedstängningen under pandemiåret 2020. Med fyra genom- 
förda exkursioner, två webbinarier och en resa till Slovenien blev det nästan som  
vanligt. Men bara nästan, den planerade exkursionen i Morlanda på Orust, måste  
tyvärr åter skjutas upp. Samma sak med den aviserade rundresan i Bergslagen. 

SÅ BLEV DEN AV TILL SLUT, jubileumskonferensen, som skulle ha varit en del av 
Skogshistoriska Sällskapets 30-årsfirande 2020. Den genomfördes istället ett  
år senare som ett webbinarium den 25 mars med ett 60-tal deltagare.

TRETTIOÅRSJUBILEET FÖRRA ÅRET må kännas 
rumphugget, men det seminarium som 
skulle ha varit dess krona lyste klart även 
i webbinariets något begränsade form. 
Temat var högaktuellt: Hur den skogs-
historiska forskningen kan bidra till att 
överbrygga de utmaningar som samhället 
står inför. 

Det är ju inte bara klimatet som läg-
ger sin skugga över utvecklingen i världen 
idag. Också den biologiska mångfalden 
är i kris samtidigt som kraven på uthållig, 
grön produktion av råvaror och tjänster 
ökar. Intresset för vilka möjligheter som den svenska skogen och skogsbruket 
erbjuder i den rådande situationen, har förmodligen aldrig varit större än nu. 
Historien kan ge viktiga pusselbitar när besluten om det som ska bli framti-
dens skogar måste fattas. 

VID SEMINARIET DELTOG flera forskare med intressanta inlägg. Janina Priebe, 
Umeå universitet, menade att genom att föra ner klimatfrågan på ett mer 
lokalt plan går det att minska de nuvarande låsningarna. 

Jimmy Jönsson, SLU, lyfte fram värdet av historisk forskning för att lösa 
framtidens problem. Han visade hur biologer vidgade synen på skogen vid 
början av 1900-talet. 

Utifrån sin mycket uppmärksammade studie Skogen räcker inte till visade 
Tomas Lundmark, SLU, att anspråken på skogen under senare år blivit så 
stora att den omöjligt kan räcka till för allt.  

UNDER KONFERENSENS ANDRA DAG var temat nordiskt. Representanter från Fin-
land, Norge och Danmark redogjorde för hur de nordiska länderna förvaltar 
sina respektive skogshistoriska arv. Det framgick tydligt att Sverige sticker ut 
genom statens närmast totala ointresse för skogens och skogsbrukets historia. 

– Det är en fråga som ska diskuteras vid de rundabordssamtal som kommer 
att genomföras på KSLA under februari, berättade Karin Perers, styrelseord- 
förande i Mellanskog och en av initiativtagarna till samtalen. 

webbinarium  
och årsstämma 
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UNDER DETTA WEBBINARIUM berättade Kjell  
Danell, professor emeritus i viltekologi om sin  
nya bok som handlar om en dramatisk period  
i Norrland vid slutet av 1800-talet. Staten sträva- 
de då efter att ta kommandot över en landsända 
som visat sig rymma enorma ekonomiska poten- 
tialer. Befolkningen ifrågasatte starkt att jakten  
skulle regleras. Sedan generationer var man van 
att kunna jaga när helst det passade. Samtidigt 
pågick huggsexan om de norrländska skogarna 
för fullt. Om denna period har mycket skrivits, 
men aldrig ur det perspektiv som Kjell Danell valt.  
Antal deltagare: Cirka 120

EXKURSIONEN BJÖD PÅ en genomgång av hur  
den stora branden 2014 påverkat miljön och  
kulturlämningarna. Den visade sig vara den  
största sammanhängande brand som drabbat  
Sverige under de senaste hundra åren. Och  
ännu, sju år senare, kvarstår känslan av post- 
apokalyps i de vyer med sotbrända tallskelett 
som mötte exkursionsdeltagarna. Men något  
händer – marken som var svart eller bortbränd 
hösten 2014 spirar nu åter i grönt. Naturen  
kommer tillbaka.Idag har ett 6 420 hektar  
stort naturreservat bildats av det brända  
området. Antal deltagare: 50

SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS EXKURSION till Böda 
kronopark blev en resa genom historien och om 
hur fattiga ölänningar sett sig klämda av stats- 
makterna. De hade jagat och hämtat sitt husbe-
hovsvirke i skogarna i generationer, när ett kung-
ligt påbud 1569 gjorde hela ön till en djurgårds- 
inrättning. Nu blev det jaktbara högviltet kungens 
tillhörighet. Även all avverkning blev olovlig. 
Om detta och mycket annat berättade bland  
andra historikern Peter Danielsson, skogsbio- 
logen Börje Drakenberg och tågexperten Björn 
Lüning samt Louis Åkerstedt och Roger Nord- 
lund från Sveaskog. Antal deltagare: 50

RUSKEN LIGGER PÅ SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET  
några mil öster om Värnamo. Exkursionsdel- 
tagarna samlades i Nydala för ett besök vid  
ortens toppmoderna sågverk, som utvecklats  
ur en anspråkslös byasåg från 1900-talets  
början. I Nydala besöktes också det intres- 
santa klostret som räknar sina anor från 1100- 
talet och har en dramatisk historia. Färden  
gick sedan vidare söderut utmed Ruskens  
östra sida till den gamla järnbruksorten Ohs  
vid dess sydände. Där råder i dag lugnet  
jämfört den livlighet som präglade samhället  
ända till dess pappersbruket lades ner 1978.  
Antal deltagare: 54

I SKÖNASTE SOMMARVÄDER trampade 20 exkursions-
deltagare iväg för att med egna sinnen uppleva  
en cykelstig av den typ som anlades på 1920-  
och 1930-talen. Bakgrunden var att stora delar 
av norra Sverige vid den tiden fortfarande sak-
nade farbara vägar. Istället började då framförallt 
Domänverket att anlägga cykelstigar för att deras 
tjänstemän under barmarkstiden skulle kunna ta 
sig ut till planerade avverkningsplatser. Cykelstigar 
byggdes också av skogsbolag, allmänningsskogar 
och flottningsföreningar. De anlades ofta i form 
av nödhjälps- och beredskapsarbeten. Med tiden 
kom nätet av cykelstigar i norra Sverige att omfatta 
flera hundra mil. Antal deltagare: 20

MED COVIDPASS OCH MUNSKYDD i högsta hugg 
anträddes den sedan länge planerade och  
uppskjutna resan till Slovenien. Specialresors  
Anki Gell höll ordning på truppen och resans  
initiativtagare Staffan Berg var den erfarne  
guiden som kunde berätta det mesta om  
landets historia. Niko Rainer, pensionerad och 
passionerad skogstjänsteman från slovenska 
skogsmyndigheten, tillika gammal god vän  
med Staffan, hade lagt mycket kraft på ett  
mycket intressant och varierat reseprogram  
i det lilla landet med så mycket skog och  
vackra miljöer. Antal deltagare: 23

18 januari, webbinarium 

Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900 
17 augusti, Hälleskogsbrännan Västmanland 

Livet återvänder efter branden 

14 juni, Böda kronopark, Öland 

Från rätlinjigt skogsbruk till ekopark 
3 september, Nydala och Ohs, Småland  

Skogshistoria, kloster och kulturmiljöer runt sjön Rusken 

14 augusti, Gargnäs, Västerbottens län 

Cykelstigar i Västerbottens inland 
27 september–2 oktober 

Skogs- och kulturhistorisk resa i Slovenien 
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2017 Värd Plats Tema

11/5 SHS Åtvidaberg Historiska kartor 
18/5 SHS/Ekolsunds slott Ekolsund Det gestaltade landskapet
29/5 SHS/BillerudKorsnäs Malung Utsjö järnväg och kvarnstensbrottet
10/6 SHS Norra Renbergsvattnet I tjärans spår
16/6 SHS/Skogsstyrelsen Ysane Bokskogen på Ryssberget
8/8 SHS/Skogssällskapet Bäckefors Dalsland och järnbruksepoken 
15/8 SHS/SCA Skog Sundsvall ”De gröna lögnerna”
31/8 SHS/Fam. Thorstensson Runtorp Bondeskogsbruk i elva generationer 
8–29/9 SHS USA och Kanada I svenska utvandrares spår
31/10 SHS/KSLA Stockholm Sveriges skogliga bistånd

2016 Värd Plats Tema

13/5 SHS/Skogsstyrelsen Röstånga Bokskogslagen 
1/6 SHS/Holmen Skog Robertsfors Ett bruk med spännande historia
9/6 SHS/SLU Tönnersjöheden Skoglig försöksverksamhet
16/6 SHS Rimforsa Markanvändning under 300 år
26/8 SHS/Anna Stjernström Sikås Industrialiseringen i Jämtland
31/8–4/9 Skogsmuseet Lusto Rovaniemi Nordisk Skogshistorisk Konferens 
7/9 SHS/Nordens Ark Hunnebostrand Skogshistoria i Bohuslän
22/9 SHS/Stora Enso Kvarnsveden Skogsindustriklustret Gävle-Dala 
4/10 SHS/Djurgårdsförvaltningen Stockholm Träden på Kungliga Djurgården

2018 Värd Plats Tema

13/2 SHS/KSLA Stockholm Boksamtal 
21/3 SHS/SLU Umeå Årsstämma
17/5 SHS/Skabersjö gods Skabersjö Skabersjös och Torups slottsskogar
29/5 SHS/Brevens Bruk Brevens bruk Riksintressant kulturmiljö
4/6 SHS Sandslån Flottningsepoken norra Sverige
15/6 SHS Mattila Finnskogen och skogsfinnarna 
11/8 SHS/Kolarbyn Skinnskatteberg Träkolets historiska betydelse
28/8 SHS/Ire Natur & Kulturskola Ire Det gamla odlingslandskapet 
13/9 SHS Norra Kvill Skogen i nationalparken 
26/9 SHS/KSLA Stockholm Botanikern Mårten Sjöbeck
25/10 SHS/ÖSA historiska förening Alfta Maskintillverkaren ÖSA:s historia

2019 Värd Plats Tema

20/3 SHS/Sydved Jönköping Årsstämma
1/4 SHS/LRF Stockholm Skogsägarrörelsens historia
18/5 SHS/Fam. Öster Garpenberg Skogsbruk i tider av förändring
23/5 SHS/Fam. Lyhagen Länghem Arkiven ger besked om historien
4/6 SHS/Högestad-Christinehof Andrarum Alunbruket i Andrarum
11/6 SHS/Norbyskärs museum Norrbyskär Sågverket på Norrbyskär 
10/8 SHS/Drängsmarks byförening Drängsmark Ångsågens 100 år
15/8 SHS/Orsa bespar.skog Noppikoski Det skogsfinska arvet
16/8 SHS/Norra Skogsägarna Norrbäck Från lappskatteland till bondeskog
27/8 SHS/Derome Skog Derome Sågad skog för välstånd
23/10 SHS/BillerudKorsnäs Grums Industrihistoria i Värmland

2020 Värd Plats Tema

27/3 SHS/KSLA Stockholm Årsstämma
11/8 SHS/Länsstyrelsen, Vbn Björnlandet Tusenåraskogens tre epoker

Aktiviteter 1990–2020 SHS = Skogshistoriska Sällskapet

2015 Värd Plats Tema

27/4 SHS/Regionmuseet  
Kristianstad

Sydvästra Skåne Skånska alléer

21/5 SHS/SCA Timrå Norrländsk skogshistoria
2/6 SHS/Skogsstyrelsen Stöllet Barkborrekatastrofen
8/6 SHS/CMB Östhammar Bondeskogens naturvärden
25–29/7 SHS Lettland Skogs- och kulturhistorisk resa
13/8 SHS Hamra Hamra nationalpark
20/8 SHS Vindeln Efter flottningen
22/8 SHS Grovare, Västergötland Lär dig söka skogens historia
26–30/8 Norsk Skogsmuseum Elverum Nordisk Skogshistorisk Konferens
27/8 SHS/Jägareförbundet Öster-Malma Viltet och jaktens historia
15/9 SHS Tvååker Medeltida skogsbruk
5/10 SHS/Södra Växjö Gösta Edström – skogshövdingen

2014 Värd Plats Tema

20/5 SHS och SCA Skog Österström, Medelpad Personer i skoglig brytningstid
22/5 SHS och Rappe von  

Schmiterlöwska stiftelsen 
Tagels gård, Rydaholm Tagel – en gård med historia

3/6 SHS, Kungajaktmuseet Hunneberg Kungajaktmuseum och ekopark
10/6 SHS Stockholm Skogsarbetets humanisering
20–24/8 Nordiskt samarbete Lycksele Nordisk Skogshistorisk Konferens
26–27/8 SHS Mora, Orsa Skogen i ljud och toner
16/9 SHS och Holmen Finspång En bruksskogs historia 
19/9 SHS och Karlshamns museum Jämshög Blekingeeken
4/11 SHS och Skogforsk Uppsala Skogstekniska innovationer

2013 Värd Plats Tema

14/5 SHS Mölndal Den vedbaserade industrins vagga
23/5 Siljansforsmuseet/SLU Siljansfors, Dalarna Skogsmuseum och försökspark
28/5 SHS Bäckebo, Småland Myrmalm och järnframställning
4/6 Boxholms Skogar AB Boxholm, Östergötland Tidig skogsträdsförädling
15–16/8 Tärna-Stensele  

Allmänningsskog
Umnäs, Västerbotten Hundra år med Tärna-Stensele  

Allmänningsskog
21/8 Skogssällskapet Vrå, Småland Ljunghedarna och Skogssällskapet
22/8 SHS Storbrohyttan, Värmland Skog och bergshantering 1800-talet
29/8 BillerudKorsnäs Alftabygden, Hälsingland Skogshistoriska nedslag i finnskogen
11–14/9 Skógrækt ríkisins Reyjavik, Island Nordisk Skogshistorisk Konferens

2012 Värd Plats Tema

15/5 Skogforsk Ekebo, Svalöv, Skåne Skogsträdsförädling
30/5 Ulleråkers häradsallmänning Jumkil, Uppland Skogsbetet nästan försvunnet
7–8/5 Sveaskog och SKS Luleå-Jokkmokk I ”Kniven” Ebelings spår
17/5 Werner Andersson Bleckåsen, Jämtland En släktgårds historia
10/9 Sydved och Sveaskog Tiveden Skogsbruk och natur i Tiveden
20–23/9 Dansk Skovhistorisk Selskab Norra Själland, Danmark Nordisk Skogshistorisk Konferens 
28/9 Länsmuseet Jönköping, m fl Margreteholm, Västergötland Skoglig kulturmiljö och vindkraft
14/11 Nordiska Museet Nordiska Museet, Stockholm Rovdjurskriget genom tiderna

2011 Värd Plats Tema

26/5 Gunnar Dahlberg m.fl. Ljusdal, Hälsingland Motlutsflottning
14/6 Norbergs kommun, Bergvik Norberg, Västmanland En av Europas äldsta industrimiljöer  
18/6 SLU, Norra Skogsägarna Vindeln, Västerbotten Vindelns försöksparker
17/8 Skogssällskapet Ljungskile, Bohuslän Människor och natur på Bredfjället
27/8 Gustafsborgs Säteri Perstorp, Skåne Från karp till gran 
15–18/9 SHS, Finland Punkaharju, ryska Karelen Nordisk Skogshistorisk Konferens
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2010 Värd Plats Tema

27/5 Bo-Göte Jordansson m.fl. Stjärnsfors, Värmland Uddeholmsbolagets vagga
12/6 SLU Skinnskatteberg Hållbara skogslandskap förr och nu
17/6 SCA Galtström, Medelpad Medelpads sista järnbruk
4/9 Sveaskog m.fl. Jämshög, Blekinge H Martinsons och E Saljes skog
14/9 SHS Omberg, Östergötland Nordisk Skogshistorisk Konferens
22/9 Uppsala kommun Uppsala Närhistoria om friluftsliv  

och skogsbruk

2009 Värd Plats Tema

27/9 Nils Nyqvist Salem, Botkyrka, Sörmland Markanvändning förr och nu
13/6 Sveaskog Böda ekopark, Öland Unika natur- och kulturvärden
21–22/8 Dag Kihlbom m.fl. Pärlälvsdalen, Jokkmokk Pärlälvsdalen – dess liv och natur
27/8 Nordens Ark m.fl. Åby säteri, Bohuslän Skogshistoria i Bohuslän
5/9 Skogssällskapet m.fl. Biskopstorp, Kvibille, Halland Skogshistoria och naturvård
25–27/9 Nordiskt samarbete Mosjön, Norge Nordisk Skogshistorisk Konferens

2008 Värd Plats Tema

7/6 Orwar Roberntz Värnamo, Småland Nationalparken Store Mosse
13/6 Ragunda kommun m. f.l Bispgården, Jämtland Skogs- och kulturhistoria  

i Vildhussens land
21/6 Skogssällskapet m.fl. Remningstorp, Västergötland Från herresäte till skogslaboratorium
20–24/8 Dansk Skoghist. Selskab Danmark Kongernes Nordsjælland
23/8 SLU Arvidsjaur, Norrbotten Från trashuggna bestånd  

till skogar på 2000-talet

2007 Värd Plats Tema

18–23/5 Henning Hamilton Polen (Mazurien) Polens skogsbruk, historia mm.
29/5 Tomas Ljung m.fl. Idre-Foskros osv, Dalarna Ödebygden – glömskans landskap
14/6 Skogssällskapet m.fl. Nissans dalgång, Småland Nissans betydelse för industrin
21/8 Sten Lavsund m.fl. Furudal, Dalarna Älgen, skogen, järnet och kulturen 
22–25/8 Skógraekt Rikisins Island Skog och kultur på Island
13/9 Region Skåne Klippan/Söderåsen, Skåne Skogsbruk – kan det löna sig?

2006 Värd Plats Tema

13/5 Södra Krokshult, Småland Skogsbruk och kulturvård 
20/5 Hargs Bruk Harg, Uppland Från järnbruk till markförädling
15/6 Brevikshults allmänn. m. f.l Brevikshult, Västergötland Skogsbruk och historik  

från 1800-talet 
17–19/6 Nordiskt samarb. Punkaharju, Finland Nordisk Skogshistorisk  

Konferens
23/8 Skogssällskapet m.fl. Elmtaryd, Småland Gudrun och fornlämningarna
11/9 Baroniet Adelswärd Åtvidaberg, Östergötland Industriell utveckling och skog

2005 Värd Plats Tema

10/5 Skogssällskapet m.fl. Almare Stäket, Uppland Skogsbruk och landskapsvård 
24/5 Sveaskog Omberg, Östergötland Historia och skogsbruk
16/8 Norrskog Vilhelmina, Västerbotten Samer, nybyggare och skog
23/8 Holmen Kolmården, Östergötland Kulturarv och skogsbruk
15–16/9 SHS  Lycksele, Västerbotten Nordisk Skogshistorisk  

Konferens

2004 Värd Plats Tema

8/6 Skogssällskapet Eriksberg, Blekinge Mångbruk i skärgårdsnatur
11/8 Södra Bosgården, Västergötland Släktgård i Sjuhäradsbygden
19/8 SCA Graninge-Ådalen, Medelpad Skogs- och järnbrukshistoria 
14–15/10 Norsk Skogmuseum Elverum, Norge Norsk Skogmuseum 50 år

2003 Värd Plats Tema

6/5 Björn Sprängare m.fl. Kungliga slottet, Stockholm Träet i kungliga slottet 
27/5 Skogssällskapet m.fl. Hemlinge, Glimåkra, Skåne Kulturlämningar i skogen
12/6 Dansk Skovhistorisk Selskab Hörsholm, Danmark 50 års-jubileum
14/8 Holmen Hedvigsfors, Hälsingland Arvid Lindman – skogsamiralen
6/9 Skogssällskapet Fenneslunda, Västergötland Kunskap om skogens historia

2002 Värd Plats Tema

30/5 Sveaskog Tiveden Järnbruk, torp, bruk och skog
18/6 Skogssällskapet Åryd, Växjö, Småland Skogsprofilen Edwin Ohlsson
20–21/8 Tärna-Stensele allm.skog Tärna/Stensele, Västerbotten Skogsbruk i fjällkanten
20/9 SKS/Länstyrelsen Gotland Gotland Gotländskt skogsbruk
6–7/9 SHS, Finland Estland Skogshistoria i Estland

2001 Värd Plats Tema

17/5 Henning Hamilton Tyresta, Sörmland Efter den stora branden 1999
7/8 Stora Enso m.fl. Gammelkroppa, Värmland Skogsskolans historia och framtid
23–24/8 Holmen m.fl. Lycksele, Västerbotten Skogs- och kulturhistoria 
31/8 Skogssällskapet m.fl. Mullsjö, Västergötland Ryfors Bruk – skog och bruk
5/10 SKS och Södra Växjö, Småland Skogsbruk – Kulturmiljö

28/11 Skogssällskapet Göteborg, Västergötland Terra Nova och Landsarkivet

2000 Värd Plats Tema

15/3 Skogshistoriska Sällskapet KSLA, Stockholm Skogshistoriska Sällskapet, 10 år 
23/5 Rolf Skärby Gullringen, Småland Då skogen tog tåget

16/6 Stora Enso Borgvik, Värmland Bruken och i västra Värmland
24/8 Skogssällskapet Kullaskogen, Sibbhult, Skåne Skog och snapphanebygd
29–30/8 SVS m.fl. Vilhelmina, mm. Västerbotten Sameland – nybyggarland
10/11 SVS, Munksjö m.fl. Jönköping, Småland Skogsindustristaden Jönköping

1999 Värd Plats Tema

26/5 Björn Sprängare Djurgården, Stockholm Gamla skogsinstitutet, m.m.
9/6 Björn Hyltén-Cavallius Sunnanvik, Småland Järn och kol och gamla ekar  
20/8 SKS m.fl. Orust, Tjörn, Bohuslän Den stora sillfiskeperioden
16–17/8 SKS, AssiDomän Nedre Piteälven, Norrbotten Från gröna lögner till skog
3–4/9 Orsa Besparingsskog Orsa, Dalarna Historik och utveckling

Kraft

It’s in our nature!

Flexibilitet Styrka Uthållighet
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Vårt löfte:  
mer timmer 
i skogen.

Camilla Wilhelmsson
Moelven Skog

Att välja rätt skogsbolag kan vara svårt. Det vi är 
bäst på är att förvalta, avverka och förnya skog 
så att en så stor del av avverkningen som möjligt 
kan säljas som timmer.

Tel  010 - 122 65 00  www.moelven.se

1998 Värd Plats Tema

6/5 Jan Lannér Hallands Väderö, Skåne Rest av ädellövbärande utmark
26/5 Korsnäs AB Gimo, Uppland Bergsbruk/järnhantering,  

skogsbruk och jordbruk
28/5 SKS och Skogssällskapet Visingsö, Småland Ekskogarna på Visingsö
2–3/6 SKS, Virå Bruk m.fl. Virå, Sörmland Bland rövare och nunnor
13–14/6 SCA Hoting/Dorotea, Jämtland Skogsbruk och skogshistoria

1997 Värd Plats Tema

21/5 Per Angelstam Grimsö, Närke Skogshistorien i den skogliga  
landskapsplaneringen

26/5 Stora Skog, SVS m.fl. Södra Viken, Värmland I svedjefinnars spår i Värmland
11/8 Lars Östlund Skyttmon, Jämtland Skogen och bönderna i Skyttmon
3/9 Skogssällskapet. m.fl. Remningstorp, Västergötland 50 år av skogsforskning
4/10 Bengt Brynte Näs, Flinsberget, Dalarna Kronoparken Flinsberget

1996 Värd Plats Tema

6/5 Östad säteri m.fl. Östad, Västergötland Risvedens historia
10/5 Rolf Skärby, Sydved m.fl. Gullringen, Småland Hur skogen fick sitt värde
11/5 Dansk Skovhistorisk Selskab Nordsjälland, Danmark Nordisk Skovhistorisk Møde 
22/8 AssiDomän Lycksele/Malå, Västerbotten I Joel Wretlinds fotspår
28/8 Skogssällskapet m.fl. Lärkesholm, Skåne Reiserska Stiftelsen – en dona- 

tionsfond med 1 800 ha mark

1995 Värd Plats Tema

18/5 Per Gräslund Östgötakusten, Östergötland Skärgårdens mångfald
16/6 Korsnäs AB Ljusdal, Hälsingland Skogsmannaliv i Hälsingland
26/9 SCA m.fl. Mörsil-Huså, Jämtland Skogsindustri i Västjämtland

1994 Värd Plats Tema

18/5 Johannishus Johannishus, Blekinge Godset och kulturlandskapets  
utveckling

3/6 Egil Akre Sången, Hällefors, Närke Sångens Hyttelags skogar
10/9 Bengt Brynte Bjurfors, Dalarna Skogshistoria kring  

Bjurfors skogsskola

1993 Värd Plats Tema

11/5 Skogssällskapet Fulltofta, Skåne Från enefälader till dagens  
rekreativa storskog

10/8 Södra Håcksvik, Västergötland Hundra år i en skogsgård
2–3/9 MoDo Alfredshem, Ångermanland Urskogen vid Klocken
25–26/9 Skogshistoriska Sällskapet Huseby, Småland Med Dansk Skovhistorisk  

Selskab genom Småland

1992 Värd Plats Tema

23/5 Bengt Brynte Garpenberg, Dalarna Skogskartorna berättar
30/5 Familjen von Stockenström Ånhammar, Sörmland Ånhammars skogshistoria
19/8 SVS Luleå, Norrbotten Landhöjningens betydelse 
7/9 Domänverket Halle-Hunneberg Skogshistorien på bergen

1991 Värd Plats Tema

14/5 SVS, Södra m.fl. Växjötrakten, Småland Den småländska skogshistorien
16/8 Skogssällskapet m.fl. Nääs, Västergötland 100 års aktiv skogsvård
18/9 Domänverket m.fl. Mora-Älvdalen, Dalarna Myrjärnsframställning
23–24/9 Västerbottens skogsklubb Robertsfors, Västerbotten Skogs- och industrihistoria

1990 Värd Plats Tema

17/8 SVS, Lycksele Lycksele med omnejd Reservat, skogsmuseum m.m.
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Brita Asplund, Peter Danielson samt Mats Nylinder och Hans Fryk  
heter årets mottagare av Skogshistoriska Sällskapets utmärkelse Örtugen.  
Brita Asplund tilldelades Örtug nr 58 för sitt examensarbete vid SLUs jäg- 
mästarprogram om det skogliga så kallade 5:3-programmet. Peter Danielson 
tilldelades Örtug nr 60 för sin bok om Stöpsjöhyttan medan Mats Nylinder  
och Hans Fryk delade på Örtug nr 59 för deras bok Gamla sågar. 

Skogshistoriska Sällskapet delar varje år ut Örtugar till personer som  
gjort skogshistoriska insatser under lång tid. Örtugar kan också ges till unga,  
lovande forskare. Hittills har 60 Örtugar delats ut.

Skogshistoriska Sällskapets  
belöning Örtugen 2021

Tidigare Örtugar

BRITA ASPLUNDS exa-
mensarbete behandlar 
olika aspekter av den 
statliga ersättningen 
under perioden 1980-
1991 för att ersätta lågt 
producerande skogsbe-
stånd med mer växt-
liga. Satsningen kom 

att benämnas 5:3-bidrag utifrån en paragraf 
i skogsvårdslagen. I sitt arbete presenterar 
Brita motiven för programmets inrättande, 
hur det utformades, den kritik det fick och 
vad resultatet blev i de områden där bidragen 
utnyttjades mest. Hennes analys visar att både 
virkesutbudet och sysselsättningen minskade 
under programmets genomförande, eftersom 
avverkningen riktades mot bestånd med låga 
virkesförråd. Analysen visar också att det 
fanns höga naturvärden i flera av de bestånd 
som avverkades enligt paragraf 5:3. 

MATS NYLINDER OCH HANS FRYK har i ord och många 
bilder skildrat 101 av de en gång mer än 10 000 
byasågar som genom tiderna funnits i Sverige. 
Via tålmodigt sökande i olika arkiv och genom 
kontakter med lokala hembygdsföreningar fick  
de ihop en lista med 140 sågar som de sedan  
besökte. De tar med läsaren på en resa som går 
över hela landet till ofta undangömda platser  
där traktens bönder med hjälp av rinnande 
vatten, vind eller ånga, sågade virke till plank och 
bräder. Författarna uttrycker stor respekt för de 
människor som skapade byasågarna. Hur de för 
hand anlade dammar, byggde vattenrännor och 
konstruerade vattenhjul av handbilat virke. 

PETER DANIELSON  
har på ett för- 
tjänstfullt sätt  
sammanställt sin 
fädernegårds och  
sin familjs historia.  
Stöpsjöhyttan, strax 
norr om Filipstad, 
är en av de många 

hyttor som en gång fanns i östra Värmland. 
Han beskriver vilken enorm betydelse som 
gruvbrytning och järntillverkning kom att  
få för Sveriges ekonomi. Och hur snabbt 
skogarna i hyttornas närområden påverka-
des. Redan på 1600-talet börjar ordet  
skogsbrist dyka upp i Stöpsjöhyttans käll-
skrifter. Boken kan också tjäna som en  
inspirationskälla för alla de som vet med  
sig att den gård eller verksamhet man  
idag förvaltar, ruvar på en historia som  
väntar på att skrivas ned.  

2020 
Linda Norén, Jokkmokk 
Sivert Norén, Kristinehamn

2019 
Helena Lundgren-Landin, Skoghall 
Amanda Löfdahl, Umeå

2018 
Sylvia Samuelsson, Åsele 

2017 
Daniel Persson, Umeå 
Ulla Lovén, Danderyd  
Bosse Johansson, Kalix

2016 
Elisabeth och Roland  
Lyhagen, Svalöv 
Sandra Laestander, Arjeplog 
Daretorpsbygdens  
Intresseförening, Daretorp

2015 
Rolf Sievert, Rejmyre 
Emil Öhman, Umeå 

2014 
Anna Hallmén, Umeå 
Bo Backström, Finspång 

2013 
Felicia Olsson, Ronneby 
Bengt Stjernlöf, Forshaga

2012 
Hanna Lundin, Umeå 
Anna Stjernström, Sikås

2011 
Anna-Maria Rautio, Umeå 
Arnold Ahlbäck, Huskvarna 
och Rolf Albertsson, Jönköping

2010 
Örjan Kardell, Uppsala 
Ingvar Karlsson, Växjö

2009 
Tord Segerdahl, Skoghall  
Johannes Ekman, Stockholm

2008 
Tomas Ljung, Falun  
Martin Ericsson, Malmö 

2007 
Gustaf Löfgren, Umeå  
Elin Qvarnström, Umeå 

2006 
Yngve Ryd, Jokkmokk  
Kristoffer Sivertsson, Umeå 

2005 
Torbjörn Josefsson, Umeå  
Jan- Eric Karlström, Linköping 

2004 
Karl-Erik Andersson, Alingsås 
och Bo Björklund, Älvängen 
Bengt Johansson, Falun  
Anna Sjödin, Bergsjö 

2003 
Eva-Maria Nordström, Umeå  
Dag Kihlblom, Jönköping 

2002 
Egil Akre, Karlstad  
Fredrik Hansson, Karlstad 

2001 
Henning Hamilton, Täby  
Karl-Göran Enander, Jönköping 

2000 
Rolf Skärby, Kisa  
Per Vestling, Umeå 

1999 
Cuno Bernhardsson, Umeå  
Kristin Karlsson, Umeå  
Bertil Thalin, Östervåla 

1998 
Johan Lindeberg, Umeå  
Bengt Brynte, Hedemora

1997 
Örjan Hill, Varnum 

1996 
Lars Magnusson, Falun  
Lennart Hildingsson, Lerum  
Åke Bengtsson, Hedemora  
Per André, Skellefteå 

1995 
Lars Kardell, Uppsala  
Erland von Hofsten, Falun   
Gunnar Larsson, Möklinta 

Örtugen
Skogshistoriska Sällskapets Örtug är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla skogshistoriska  
insatser under lång tid. Örtugar kan också ges unga, lovande studenter och forskare. Högst tre Örtugar per år delas ut.  

Örtugarna består av ett diplom och en penningsumma, som för närvarande uppgår till 5 000 kronor. 

Örtug var ett silvermynt som fanns i Sverige från 1300-talet till mitten av 1700-talet. Det gick tre örtugar på ett öre. 

Att förvalta skog och mark inför kommande generationer är ett 
av de mest betydelsefulla jobb man kan ha. Våra bankkontor 
har lång erfarenhet av att hjälpa skogsägare och lantbrukare 
med ekonomin och andra frågor som rör verksamheten.

Prenumerera gärna på vår tidning Tillväxt och vårt nyhetsbrev. 
Det kostar inget. På handelsbanken.se/skogochlantbruk finns 
mer information.

Du gör skillnad
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Skogshistoriska Sällskapet bildades 1990 på initiativ av Kungliga Skogs- och  
Lantbruksakademien. Skogsbranschen och företrädare för forskningen uttalade sitt  
fulla stöd. Verksamheten drogs igång med syfte att ”främja skogshistorisk forskning  
i vid bemärkelse och underlätta att forskningsresultat når ut till en bred allmänhet  
samt verka för att skogshistoriska värden tas tillvara”. 

Sedan dess har fler än 200 skogshistoriska artiklar publicerats i Sällskapets årsskrift. 
Samtliga är tillgängliga och sökbara på webbsidan skogshistoria.se. Tillsammans utgör  
de en skogshistorisk guldgruva och spänner över ett brett spektrum av ämnen – från  
vetenskapliga artiklar till personliga minnen. Därutöver har mer än 150 exkursioner på 
skogshistoriskt intressanta platser genomförts runt om i landet. Belöningen Örtugen har 
genom åren tilldelats 60 amatörforskare och studenter som gjort skogshistoriska insatser.

Skogshistoriska Sällskapet har en uppgift i dagens allt mer historielösa samhälle med  
dess minskade utrymme för reflektion och eftertanke. Sällskapet förmedlar historiska  
aspekter på skog och skogsbruk som kan bidra till att minska den polarisering som  
så länge präglat relationerna mellan brukande- och bevarandeintressen i skogen. 

Skogshistoriska Sällskapet firade under 2021 sitt uppskjutna  
30-års-jubileum med ett välbesökt webbinarium. I övrigt genomfördes  
fyra exkursioner, en utlandsresa och ytterligare ett webbinarium.  
Medlemstidningen Tidender kom som vanligt ut med 4 nummer.  
Antalet medlemmar har nu passerat 1 500.

Förmedlar historiska aspekter 
på skog och skogsbruk  

Skogshistoriska Sällskapet 

Kunnig exkur-
sionsledare 1. 
Biologen Börje 
Drakenberg var 
bara en av flera 
mycket kvalifi-
cerade personer 
som gjorde ex-
kursionen i Böda 
kronopark till en 
upplevelse för 
deltagarna.
Foto: Hans-Jöran 
Hildingsson

Kunnig exkursionsledare 2. Vid ett av stoppen under cykelexkursionen i Västerbotten  
berättade den tidigare Gargnäsbon och cykelentusiasten Oskar Bäckström om den en gång  
omfattande flottningen i Gargån. Foto: Hans-Jöran Hildingsson
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När board från  Skinnskatteberginredde köken i folkhemmet

GutåKerstinvaktade skogen från Pilkalampinoppi
Naturhänsynen  börjar bli skogshistoria

Skogshistoriska Tidender.  
En medlemstidning som kommer  
fyra gånger per år med skogshisto- 
riska artiklar, reportage, intervjuer,  
minnen och litteraturanmälningar. 

Webbsidan och Facebook. 
Aktuellt om Skogshistoriska  
Sällskapet och om kommande och  
genomförda exkursioner. Här kan  
man också lära sig huvuddragen  
i den svenska skogshistorien.  
skogshistoria.se

Årsskriften. Här publiceras lite  
längre artiklar skrivna av såväl profes- 
sionella historiker som skogshistoriskt  
intresserade privatpersoner.

Exkursioner. Skogshistoriska  
Sällskapet arrangerar varje år skogs- 
historiska exkursioner på olika platser  
i landet. Vissa år arrangeras också  
resor till andra länder i både när  
och fjärran.  

Örtugar. Varje år delas en till tre Örtugar ut till  
personer som gjort extraordinära skogshistoriska 
insatser. Örtugar kan också tilldelas organisationer  
och unga, lovande forskare.

Intresserad av att bli medlem?  
Anmäl dig via hemsidan. Eller kontakta  
Skogshistoriska Sällskapets kassör Rose-Marie  
Högberg. E-post: skogshistoriska@gmail.com 
eller telefon 070-639 06 12

5:3-skogen  som aldrig blev avverkad

Få har som  Henning tecknat  småfolkets storhet
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”Utan skog vore

 landet obeboeligt”
Om 1800-talets syn på skog och klimat

Intressant  
webbinarium
om Norrland Vi håller tummarna  

för att årets exkursioner 

kan genomföras
Fin tur  
på norrländska ”svältsnören”

Turbulenta år  när naturvården tog  plats i skogsbruket
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Styrelseledamöter 2021
Hans-Jöran Hildingsson,  
ordförande  
hansjoran@gmail.com 
073-070 10 87 
Beatelundvägen 6, 443 32 LERUM

Anna-Lena Axelsson,  
vice ordförande 
anna-lena.axelsson@slu.se  
070-376 21 71  
Snickargatan 33, 903 60 UMEÅ

Mats Hannerz, sekreterare  
mats.hannerz@silvinformation.se 
070-528 85 54 
Bergauddsvägen 22 B, 393 59 KALMAR

Rose-Marie Högberg, kassör 
skogshistoriska@gmail.com 
070-639 06 12 
Björnstigen 1, 165 71 HÄSSELBY

Lars Klingström, redaktör  
lars@klingstrom.net 
070-523 51 70, Vallby Brogård  
599 94 ÖDESHÖG 

Iréne Gustafson, ledamot  
irene@visuellen.se 
070-603 80 39 
Fågelsångsvägen 7, 907 54 UMEÅ

Jan Fryk, ledamot  
janfryk4@gmail.com 
070-516 95 51 
Ingemunds väg 9, 193 40 SIGTUNA

Eva Karlsson Berg, ledamot 
eva.karlsson@sveaskog.se 
070-515 43 75 
Solviksgatan 3, 653 42 Karlstad 
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Annonsörer i årsskriften 2021

Skogshistoriska Sällskapet tackar årets annonsörer för värdefullt stöd.

Regionala kontaktpersoner 2021
Hans Winsa     Kalix      070-320 50 28  
hans.winsa@gmail.com

Johan Renström  Skellefteå  070-693 84 34   
johanrenstrom@home.se

Erik Normark  Örnsköldsvik  070-494 79 43  
e.normark58@gmail.com

Marianne Eriksson      Ås     0730-97 76 01  
marianneeriksson063@gmail.com

Karl-Erik Jonsson  Alfta  070-379 93 40   
karl-erik.jonsson@helsingenet.com 

Bengt Algotsson Sunne 070-322 65 40  
bengt.algotsson@telia.com

Ulf Didrik  Åkersberga  073-844 54 54   
ulf.didrik@gmail.com

Bertil Lundahl  Ed  076-836 38 50   
bertil.lundahl02@gmail.com

Anders Söderlund  Ljungskile  070-314 16 44   
anfasterodgard@telia.com

Britta Färdig Bergström Jönköping  070-692 86 15    
britta.fg@telia.com 

Lennart Rudqvist   Kinna  076-781 00 16   
lennart.rudqvist@gmail.com 

Carl-Gustaf Liderfelt  Eksjö  070-293 03 76   
cg.liderfelt@gmail.com

Peter Danielsson   Borgholm  070-672 94 03  
klhhembygdskonsulent@gmail.com

Helene Reiter  Ronneby 070-820 74 08  
helene.reiter@grenverket.se 

AB Karl Hedin 

Derome Skog

Föreningen Skogen

Handelsbanken

Holmen Skog

Kungl. Skogs- och  
Lantbruksakademien

Landshypotek Bank

Lillevrå Såg AB 

Mellanskog

Moelven Skog

Nordic Paper

Norra Skog 

Rottneros

SCA

SEB

Skogsmuseet i Lycksele

Skogssällskapet 

Skånegårdar

Stora Enso

SUSAB

Sveaskog

Svenska Jägareförbundet 

Sydved

Vida Skog



Möt mångfalden 
i SCAs skogar

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, 
en yta stor som Belgien. Vi sköter dessa skogar för att de ska 

ge förnybar råvara till klimatsmarta produkter, med hänsyn 
till skogens alla övriga värden.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i 
norra Sverige, en yta stor som Belgien. 
Vi sköter dessa skogar för att de ska 
ge förnybar råvara till klimatsmarta 
produkter, med hänsyn till skogens 

alla övriga värden.

Våra skogar ska vara lika rika på biologisk 
mångfald, naturupplevelser och virke i 
framtiden som de är idag. Vi sparar ett träd 
av fem, som får dö en naturlig död och blir 
livsrum för insekter, fåglar och vedsvampar. 

På den här kartan kan du se vara alla de skogar 
finns som SCA har undantagit från skogsbruk, 
på eget initiativ. För mångfaldens skull. 

www.sca.com/hitta-parlorna-i-vara-skogar

Välkommen!

sca.com

Bli medlem du också!  
 
www.skogen.se/medlem eller 08-412 15 00

1947 SKREV VI SKOGSHISTORIA!
I mer än 135 år har vi verkat för ett aktivare och 
hållbarare brukande av skogen. 1947 var förening-
ens historiska exkursion med kalhyggets fader  
Joel Wretlind. En exkursion som formade det 
moderna skogsbruket. 

Nu fortsätter vi och våra medlemmar att skapa 
framtiden tillsammans. För vi vet att aktiva skogs-
brukare som tänker själva kan göra underverk!
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