
5:3-skogen  
som aldrig 
blev avverkad

Få har som  
Henning tecknat  
småfolkets storhet
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– Nu håller vi tummarna, sa vi när årets aktiviteter presenterades i förra  
numret av Tidender. Det hjälpte – men inte helt. Av sju planerade aktiviteter  
tvingades vi ställa in två: Exkursionen på Orust och fyradagarsresan i Bergs- 
lagen. Men de övriga kommer av allt att döma att kunna genomföras.  

SKOGSHISTORISKA TIDENDER 3 

Decimerat exkursionsprogram också i år

FÖR EN TID SEDAN KOM FRÅGAN från en student om det 
fanns referenser till den text om skogshistoria som finns på 
vår webbsida. Det ledde till idén att sätta ihop en förteck-
ning över böcker och rapporter som övergripande beskriver 
den svenska skogshistorien och även källor där man kan 
söka vidare. En sådan förteckning är nu publicerad på 
webbsidan. Där finns sedan tidigare också en förteckning 
över bildbanker och skogshistoriska filmer. För studenter 
och andra som vill förkovra sig i ämnet är det bara att ta  
för sig. Håll till godo!

FÖR ANDRA ÅRET I RAD HUKAR VI under pandemin samtidigt 
som vi när en ständig förhoppning om att restriktionerna  
snart ska lätta så att vi, fullt vaccinerade, kan fara iväg på 
exkursion igen. Men, årets första planerade exkursion på 
Morlanda på Orust var vi dock tvungna att åter ställa in på 
grund av det gällande regelverket. De som anmält sig har 
informerats. Med beundransvärt tålamod låter man sig nu 
fösas fram ytterligare ett år till maj 2022 och med inbetalda 
avgiften innestående. Måtte vi få genomföra en sedan länge 
planerad exkursion i ett landskap där skogen under århund-
raden plågats till det yttersta. Markägaren på Morlanda 
meddelar för övrigt att vi fortfarande är varmt välkomna!

PÅ TAL OM SKOGSHISTORISK LITTERATUR så utkom år 1917 
skogsforskaren och författaren med mera, Edvard Wibeck  
med skriften Ur skogens historia i forna tiders Bohuslän.  
Här berättas att, efter freden i Roskilde 1658, då Bohuslän 
åter blev svenskt, forcerades arbetet med att upprätta kartor 
över landskapet. Det blev närmare 400 kartblad, utifrån 
vilka Edvard Wibeck nära nog i detalj kunde dra upp  
gränserna för landskapets skogsvegetation så som den såg  
ut i slutet av 1600-talet. De skoglösa områdena var bety-
dande, särskilt i södra Bohuslän i närheten av Göteborg.

VIDARE SKRIVER EDVARD WIBECK ATT: ”Förutom de slag av 
virkesförbrukning, som Bohuslän hade gemensamma med 
andra trakter av riket, tillkom också af gammalt för denna 
bygd ett par alldeles speciellt vedförbrukande näringsgrenar, 
nämligen salt- och kalkbränningen samt under sillfiske- 
perioderna äfven trankokningen”. Han beskriver ingående 
hur de skogliga förhållandena var för över 300 år sedan  
i detta västsvenska landskap. Sedan dess har skogen  
”hygglat till sig” åtskilligt och i flera avseenden. 

DAGENS SKOGSDEBATT ÄR KOMPLEX och handlar om många, 
helt andra saker. I år var diskussionerna minst sagt livliga 
fram till den 30 april då Skogsutredningens remisstid gick 
ut. Tonläget var högt och en reflektion jag gör är att man 
genom att anlägga också skogshistoriska perspektiv möj- 
ligen kunnat undvika de värsta övertonerna.

Skogshistoriska  
perspektiv kan dämpa 
övertonerna i debatten

Hans-Jöran Hildingsson
Ordförande Skogshistoriska Sällskapet

  Skogshistoriska Sällskapet
  Tar vara på kunskaper om skogens historia som finns hos skogs- 
  ägare och de som har – eller har haft – sin verksamhet i skogen.

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

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

  Stimulerar skogshistorisk forskning.
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Välkommen som medlem!
Som medlem får du kvartalstidningen Skogshistoriska Tidender samt  

en fyllig årsskrift. Du kan också delta i våra aktiviteter till medlemspris.   

Årsavgift 300 kr (Studerande 100 kr och familjer 400 kr).

Anmäl dig på www.skogshistoria.se eller kontakta Sällskapets kassör 

Rose-Marie Högberg. Kontaktadress nedan. Du kan också betala års- 

avgiften direkt på pg 480 61 67-5 eller swish 123 389 72 61.  

Ange namn, adress och ”Ny medlem”. 

S K O G S H I S T O R I S K A  T I D E N D E RNoterat
Intresset för Skogshistoriska Sällskapets aktivite-
ter har ökat under åren. Nästan alla exkursioner har 
blivit fulltecknade på ett ofta mycket tidigt stadium. 
Det har föranlåtit oss att också uppmana till tidig 
anmälan för exkursioner som man verkligen vill 
delta i. Möjligheterna att arrangera fler aktiviteter, 
eller dubblera dem vi presenterar, är små med den 
lilla organisation på frivillig basis som ju Skogshisto-
riska Sällskapet utgör. Trenden från tidigare år höll i 
sig också i år. Så gott som alla aktiviteter och resor 
blev nästan omgående fulltecknade.

Covid 19-läget i Sverige var under våren föga 
uppmuntrande och myndigheternas restriktioner 
gjorde det omöjligt att genomföra årets, enligt 
programmet, första exkursion på Orust i Bohus-
län. Också den aviserade fyradagarsresan i Berg-
slagen i början av juni tvingades vi ställa in. Det 
omfattande programmet med många besöksmål, 
gemensamma måltider och flera övernattningar 
rymde så många osäkerheter att det med fortsatt 
hög smittspridning och oklar vaccinationsstatus 
var det enda alternativet. Preliminärt kommer 

resan istället att genomföras i juni nästa år.  
Cykelexkursionen i Gargnäs i Västerbotten, som 
skulle ha genomförts i slutet av maj, flyttades 
fram till mitten av augusti då smittoläget och  
regler sannolikt ser annorlunda ut. Den fullbo-
kade exkursionen i Böda kronopark den 14 juni,  
har vi vissa förhoppningar om att kunna genom-
föra som planerat.    

Sensommarens och höstens övriga exkursio-
ner, liksom även den skogs- och kulturhistoriska 
resan i Slovenien räknar vi också med att kunna 
genomföra enligt planerna. Om nu inget oförut-
sett inträffar, är väl säkrast att tillägga. Flera av 
dem är fulltecknade, men eftersom de flesta 
anmälningarna gjordes tidigt kan det dyka upp 
platser efter avbokningar.

Cykelstigar  
i Västerbottens inland 

 Skogshistoria, kloster och  
   kulturmiljöer runt sjön Rusken 

Skogs- och kulturhistorisk 
resa till Slovenien 

Livet återvänder  
efter branden 

Vi cyklar på smala stigar genom skogslandet 
och får uppleva kulturlämningen cykelstig. 
Sådana anlades på 1930- och 1940-talen av 
Domänverket för att göra det möjligt för tjäns-
temän och skogsarbetare att ta sig fram till sina 
arbetsplatser i det då, till stora delar väglösa 
inre Norrland. Nätet av cykelstigar kom med 
åren att omfatta flera hundra mil innan bil- 
vägarna till slut ersatte dem. Samling i Gargnäs 
på fredagskvällen för förberedelser inför den 
cirka 3 mil långa turen. Cykelvana krävs. 

Det har nu gått sju år sedan  
skogen mellan Sala, Fagersta och  
Surahammar stod i centrum för  
nyhetsrapporteringen. Den stora  
branden förödde mer än 13 000  
hektar skog.  En central del av  
området – Hälleskogsbrännan –  
är sedan 2015 avsatt som natur- 
reservat. Exkursionen ger en unik möjlighet att lära sig mer om hur  
naturen återhämtar sig efter en katastrof som denna. Den leds av  
forskare från SLU och personal från Skogsstyrelsen och Mellanskog. 

Det finns platser kvar. Info: Iréne Gustafson,  
irene@visuellen.se eller 070-603 80 39.

Exkursionen är fullbokad. Endast återbudsplatser  
Info: Mats Hannerz. mats.hannerz@silvinformation.se eller 070-528 85 54.

13
Augusti

Fredag

14
Augusti

Lördag

Gargnäs,  
Västerbotten

Hälleskogs-
brännan, 
Västmanland

Exkursionen är fullbokad.  
Endast återbudsplatser  
Info: Hans-Jöran Hildingsson. 
hansjoran@gmail.com  
eller 073-070 10 87

Det finns några få platser kvar.  
Info: Ann-Catrin Gell.  
ann-catrin@specialresor.se eller 054-18 89 00

Nydala,  
Småland

17
Augusti

Tisdag

3
September

Fredag

30
September

Torsdag

28
September

Tisdag

29
SeptemberOnsdag

27
September

Måndag

1
Oktober

Fredag

2
Oktober

Lördag

Skogshistoriska Sällskapet  
arrangerar en resa som  
kommer att bjuda på såväl  
skogliga som kulturella  
upplevelser och rekreation.  
Resan leds av f.d Skogforsk- 
medarbetaren Staffan Berg,  
som har flerårig erfarenhet  
av detta land. Slovenienresan presenterades  
utförligt i Tidender nr 1 och programmet är också  
tillgängligt på webbsidan skogshistoria.se.  
Intresset för resan är stort och rese- 
arrangören Specialresor bedö- 
mer (i mitten av maj) att den  
kommer att kunna genomföras. 

Slutgiltigt beslut fattas i  
mitten av juni utifrån smitto- 
läget och gällande restriktioner. 

Flera skogsmuseer  
håller öppet i sommar 

Öster-Malma

Ljusfalls-
hammar

Lycksele

Norrbyskär

Mo

Torvsjö

Sandslån

SkräddraboSiljansfors

Särna

Derome

Remningstorp

Daretorp

Strömsbergs 
bruk

Det finns ett antal lokala skogsmuseer som samverkar i Musei- 
nätverket Skog & Trä. Flera av dem kommer att ha öppet i sommar.
Läs mer om museerna och vilka öppettider som gäller i sommar  
på museinätverkets webbsida: skogsriket.se 

      Rusken ligger på småländ 
        ska höglandet några mil    
         öster om Värnamo. Vi sam- 
          åker i egna fordon och 
    gör stopp på flera intressanta 
platser. Starten sker i Nydala  
vid sjöns norra ände där vi be-
söker Nydala Trävaru AB och 
beser den märkliga klosterkyrkan 
och ruinerna av Nydala kloster. 
Vid den berömda Skatelinden 
i Hättebo får vi höra om det 
ålderdomliga jordbruket och 
hamlingen. I Os vid sjöns södra 
ände vandrar vi i den gamla 
industrimiljön och får oss till  
livs Ohs bruks hela historia. 
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ISTORIEN OM pappersframställ-
ningens metamorfos börjar år 
1799. Louis-Nicolas Robert, 

produktionschef på ett handpappersbruk 
strax utanför Paris, fick detta år patent 
på en pappersmaskin. Det var en mycket 
enkel konstruktion som vevades för 
hand och på vilken man kunde tillverka 
12–15 meter långa pappersark. Detta 
patent sålde han till de engelska bröderna 
Fourdrinier som vidareutvecklade tekni-
ken och med hjälp av ingenjören Bryan 
Donkin kommersialiserade den. Donkin 
& Co utvecklades till en storindustri och 
hade vid mitten av 1800-talet sålt när-
mare 200 pappersmaskiner. Den första  
i Sverige startade i Klippan 1832. Den 
var 12,5 meter lång och kunde tillverka 
ett papper med 1,35 meter renskuren 
bredd. En imponerad redaktör i Skånska 
Posten ansåg att ”denna inrättning, en 
heder för ägaren och orten, förtjänar  
allmän uppmärksamhet och är av den 
vikt, att den kan sättas i bredd med de 
första inom fäderneslandet på längre  
sikt av enskild person fullbordade 
allmän-nyttiga företag.”

NU KUNDE PAPPER TILLVERKAS i stora 
kvantiteter och till låga priser, men det 
fanns ett problem, nämligen råvaran: 
Fortfarande tillverkades allt papper av 
lump – framförallt linnelump – och 
lump var en bristvara. Inte bara i  
Sverige utan i de flesta länder. Här  
hemma hade myndigheterna genom  

H

1800-talet var en dynamisk tid  
i Sverige. Ångkraften, järnvägarna, 
elektriciteten och förbrännings- 
motorn öppnade nya möjligheter.  
Industrialiseringen tog fart, befolk-
ningen växte och grunden till  
landets välstånd började byggas. 
Det var också nu som papper blev  
en vardagsprodukt och tillverk-
ningen gick från hantverk till att  
bli en skogsindustri. 

AV PER JERKEMAN

papper en vardagsprodukt
Sedan skogen ersatt lumpen blev

och blev skört. För dagstidningar var det inget 
större problem, men för böcker och handlingar 
som skulle arkiveras blev det fatalt. År 1907 kom 
en Normalpappersförordning som föreskrev att 
papper, som skulle användas i den statliga admi-
nistrationen inte fick vara tillverkat av slipmassa. 

 TIDIGT HADE MAN OCKSÅ BÖRJAT experimentera 
med att frilägga fibrerna i veden kemiskt, alltså 
utan att trasa sönder dem på det sätt som ju 
sker när veden slipas. Amerikanen Benjamin 
Tilghman lyckades med sina försök och fick 
år 1867 patent på sulfitprocessen. Men det var 
svensken Carl Daniel Ekman som från fabriken 
i Bergvik år 1874 blev först med att leverera 
sulfitmassa med gran som råvara. Sulfitmassa  
är ljus, vilken gjorde att den kunde användas  
i olika tryckpapper utan att blekas. 

Utvecklingen inom det här området gick 
snabbt vid den här tiden. Ett kortvarigt mel-
lansteg var den så kallade sodaprocessen som 
började tillämpas vid en handfull svenska fabri-
ker. En av dem var Munksjö som nådde stora 
framgångar med sitt kraftpapper. Det ledde 
snabbt vidare till sulfatprocessen, som utveck-
lades av den tyske ingenjören Carl F. Dahl i 
Danzig. Nu blev det möjligt att också använda 
tall som råvara vilket bidrog till att ge papperet 
ytterligare styrka. 

GREVE STEN LEWENHAUPT VAR sulfatmassapi-
onjären i Sverige. Han var från början militär 
men engagerades på 1870-talet i pappersmas-
seindustrin.  Från England köpte han maskiner 
till tre bruk samtidigt: Värmbol i Sörmland, 
Delary i Småland och Bäckhammar i Värmland. 
Värmbol var sannolikt först med att ta fram 
provkvantiteter, medan Delary blev först med 
att kontinuerligt tillverka sulfatmassa år 1886.

Sulfatmassan var alltså stark, men den var 
också mörk, vilket till en början begränsade  
dess användningsområden innan man lärde sig 

bleka den. Det stora 
problemet var dock 
att sulfatfabrikerna 
släppte ut illaluk-
tande gaser. Och 
liksom sulfitfa-
brikerna orsakade 
de syrebrist och 
fiskdöd i sjöar och 
vattendrag genom 
sina på den tiden 
helt orenade avlopp. 
Det gick så långt 
att man i riksdagen 
motionerade om 
att sulfatfabriker 
måtte förbjudas, 
men eftersom man 
saknade bevis för 
att utsläppen var 
hälsovådliga ledde det aldrig till några åtgärder.  

Under slutet av 1800-talet ökade efterfrågan 
på papper i hela världen och ett stort antal nya 
massabruk anlades i Sverige. Vid sekelskiftet 
1900 var produktionen av massa nästan en 
miljon ton, medan produktionen av papper 
bara var drygt 100 000 ton. Det var pappers-
massa som var den stora exportprodukten och 
så skulle det förbli ända till 1970-talet.

Envoyén Axel Wallenberg, som drev både 
sågverk och massabruk i början av 1900-talet, 
skrev: Behovet av cellulosa växer snabbare än 
behovet av sågad vara, varjämte trädets förädling 
i cellulosafabriken lämnar säkrare och större vinst 
än förädlingen i sågen. Likt tvenne väldiga ström-
mar rinna nu jämsides med varandra dessa pro-
dukter ur våra skogsmarker över landets gränser, 
återförande till detsamma klingande valuta.

VID SEKELSKIFTET 2000 HADE produktionen av 
papper i Sverige ökat till 10, 8 miljoner ton per 

år och fortsatte sedan att öka till toppen nåddes 
2007 med 12 miljoner ton. Konsumtionen  
av papper nådde toppen redan 2000 då vi i 
Sverige förbrukade 2,3 miljoner ton. Sedan har 
konsumtionen sjunkit och var 2019 knappt 1,5 
miljoner ton. Nedgången beror huvudsakligen  
på sjunkande tidningsupplagor – vi förbrukar 
mer mjukpapper än tidningspapper idag i Sverige 
– medan olika typer av förpackningsmaterial 
svarar för nästan 60 procent av konsumtionen. 
Denna utveckling kommer sannolikt att fort-
sätta. Men inte helt – svenska hygienpappersföre-
taget Essity startar till exempel i år en anläggning 
vid sin fabrik i Mannheim för tillverkning av 
massa av vetestrå och i USA finns flera sådana 
fabriker, som alla ligger i områden med stora 
veteodlingar. Svenska skogsägare behöver dock 
inte vara oroliga – skogen kommer också i fram-
tiden att vara den största råvaruleverantören till 
massaindustrin. 

En gång en vanlig syn i hela Sverige. Allt papper 
tillverkades av lump som samlades in av lumpsam-
lare som vandrade runt i bygderna. Konkurrensen 
om lumpen var hård mellan pappersbruken och 
tillgången hämmade produktionen innan skogen 
trädde in på scenen. Klippans hembygdsförening.

Per Jerkeman 
är teknologie 
licentiat och har 
arbetat i 40 år 
inom skogsin-
dustrin. Han var 
sekreterare i 
Nordisk Pappers-
historisk Förening 
under 2008-2016 
och är verksam i 
Skogsindustrier-
nas industrihis-
toriska utskott 
där han skrivit 
flera av dess 
landskapsböcker. 
Per Jerkeman 
har också skrivit 
boken Papper 
– en mänsklig 
historia och 
tillsammans med 
Hans Norrström 
boken Vägen 
mot hållbarhet, 
om skogsindu-
strins miljöarbete 
samt med Ulla 
Ekedahl På 
brukspatronens 
tid om Munksjös 
historia.   

Önans pappersbruk i Trollhättan räknas som Sveriges första massabruk.  
Här tillverkade man slipmassa redan 1858, bara tre år efter det att metoden  
lanserats på en mässa i Paris.

Sveriges första pappersmaskin  
installerades i Klippan 1832. 

Prydliga res av barkad massaved blev 
snart vanliga i skogarna. Mediabanken, SLU.

Så här sönderdelades veden vid  
de första massabruken. Stocken 
matades för hand in i en så  
kallad slipstol där den mötte  
en roterande slipsten.  
Resultatet blev en massa  
som dög att göra tidnings- 
papper av men som  
åldrades snabbt.  
Bilden är från Papyrus.  
Digitalt Museum.

åren på olika sätt strävat efter att få 
allmänheten att lämna sin lump till  
pappersbruken. 

År 1738 kom en Förordning om  
lumpors samlande för pappersverken uti 
riket, som innebar att varje pappersbruk 
skulle få ett eget distrikt för lumpsam-
ling, men den kom bara att gälla knappt 
20 år, sedan släpptes lumphandeln åter 
fri. Flera bruk anställde egna lumpsam-
lare. Biskop Winstrup i Lund tog hjälp 
av Vår Herre och lät pålysa i kyrkorna  
att man skulle sälja sin lump till det  
pappersbruk han själv drev strax utan- 
för staden, i stället för till Klippan.

UNGEFÄR SAMTIDIGT SOM ROBERT fick 
patent på sin pappersmaskin patentera-
des också olika metoder att tillverka 
papper av halm och andra ettåriga växter. 
Fördelen med dessa råvaror var att de 
kunde behandlas i den utrustning som 
redan fanns tillgänglig i handpappersbru-
ken. I karen där man bykade lump kunde 
man också byka halm, det vill säga, koka 
den i kalklösning eller soda. På 1850-ta-
let utvecklades industriella metoder för 
halmmassatillverkning och det byggdes 
fabriker även i Sverige – en av de första 
var ”tändstickskungen” Janne Lund-
ströms fabrik, Munksjö i Jönköping. 
Men papper baserat på enbart halmmassa 
blev sprött och förstärktes därför ofta 
med lump. För det blå omslagspapper 
som användes till att slå in Lundströms 
tändsticksaskar i, var det dock perfekt. 

Man skulle ju enkelt kunna öppna 
förpackningen utan att behöva använda 
några vassa verktyg. 

HALMPAPPERET BLEV DOCK INTE långli-
vat. Det konkurrerades snabbt ut sedan 
man lärt sig att istället göra papper av 
skogsråvara. Det var den 28-årige tysken 
Friedrich Gottlob Keller som år 1844 
hemma i sin verkstad slipade träbitar på 
en vanlig, roterande slipsten. Utblandad 
med vatten blev det en tunn ”välling” 
som tillsammans med en tredjedel upp-
löst lump gick att göra papper av.

Keller arrenderade ett pappersbruk 
och började tillverka papper, men det var 
först sedan han sålt uppfinningen till den 
erfarne pappersmakaren och maskin-
konstruktören Heinrich Voelter som 
tekniken spreds. Voelter konstruerade 
och sålde slipverk. På världsutställningen 
i Paris 1855 fick han medalj. Succén var 
ett faktum och beställningarna ström-
made in.

Grosshandlare D.O. Francke var tidigt 
ute. Den slipmassefabrik han anlade på 
Önan i Trollhättan 1858 var inte bara 
den första i Sverige utan också den  sjätte 
i världen. Sedan dröjde det tio år innan 
nästa slipmassefabrik byggdes i Sverige. 
Därefter tog utvecklingen fart och under 
1800-talets sista årtionden byggdes så 
många att det blev överproduktion och 
flera fabriker tvingades lägga ned.

Papper tillverkat av slipmassa hade 
dålig åldringsbeständighet: det gulnade 
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DET VAR SEDAN Friedrich Gottlob Kel-
ler år 1844 kommit på att man kunde 
framställa papper av sönderslipad ved 

och samtidigt Bryan Donkins pappersmaskiner 
börjat sitt segertåg, som dagstidningen fick 
luft under vingarna. De tidningar som dittills 
funnits hade överlag haft mycket små upplagor. 
Först ut i Sverige var Ordinari Post Tijdender 
som på statens initiativ började ges ut redan 
1645. Det var ett fyrsidigt veckoblad som 
med den tidens primitiva tryckteknik hade en 
mycket begränsad upplaga på kanske ett par 
hundra exemplar.  

TIDNINGEN STARTADE I EN MYCKET orolig tid,  
det trettioåriga kriget var ännu inte avslutat, 
och ett av syftena var att förmedla en svensk syn 
på utrikes händelser och förhindra ryktessprid-
ning. Utgivningen sköttes av rikspostmästaren 
Anders Beier, som var chef för det bara nio 
år tidigare inrättade Postverket. Jämfört med 
tidigare hade det närmast revolutionerat möjlig-
heterna att förmedla nyheter inom landet.  
Inte minst också att hålla kontakten med övriga 
delar av det svenska stormaktsväldet. Inled-
ningsvis hade man inrättat fem postlinjer med 
vars hjälp man kunde nå såväl Markaryd (Sve-
riges utpost i söder), som Göteborg, Falun och 
via havet också städerna längs Norrlandskusten 

samt Finland och de baltiska provinserna. Till 
dessa linjer hade man rekryterat ett stort antal 
bönder, boende två, tre mil från varandra. 
Dessa hade i sin tur drängar som sprang eller 
rodde med den förseglade postsäcken till nästa 
postbonde. Det var alltså ett slags stafettsystem 
som knöts samman av postmästare i vissa städer. 
Dessa hade rätt att öppna säcken och förmedla 
post på orten och lägga i nya försändelser. På 
detta sätt kunde post och nyheter från huvud-
staden nå ut i riket på ofta mindre än en vecka. 

Ordinari Post Tijdender må ha haft en 
mycket begränsad upplaga, men de nyheter den 
förmedlade sipprade så småningom ut till all-
mogen via den enda och sedan länge etablerade 
kanalen: Kyrkan. Det var prästerna som under 
söndagarnas högmässor vid sidan av gudsorden 
också förmedlade världsliga nyheter.  

DEN OFFICIELLA ORDINARI POST TIJDENDER var 
under nästan hundra år Sveriges enda tidning. 
Med staten som utgivare förmedlade den bara 
”godkända” nyheter. Tidningen bytte namn 
flera gånger och utvecklades så småningom till 
den än idag utkommande nättidningen Post 
och Inrikes Tidningar. Liksom sitt ursprung är 
det en officiell tidning som dagligen förmedlar 
kungörelser och annan information från statliga 
myndigheter. 

På 1700-talet började det dyka upp även 
andra, icke statligt utgivna, tidningar. Olof von 
Dalins satiriska veckotidning Then Swänska 
Argus, som började ges ut 1732, brukar räknas 
som den första. 

Sveriges äldsta, fortfarande utkommande 
dagstidning är Norrköpings Tidningar som 
startades år 1758. 

ÅR 1766 INFÖRDES EN NY GRUNDLAG i Sverige 
som gav rätt att skriva och trycka vad man ville. 
Samtidigt gavs medborgarna rätt att läsa och  
ta del av myndigheternas handlingar. Denna 
tryckfrihetsförordning – som gäller än idag – 
gjorde Sverige till ett unikt öppet samhälle.  
Den satte fart på bokutgivningen i landet,  
medan den däremot hade föga effekt på utgiv-
ningen av tidningar. Vid sekelskiftet 1800  
fanns i huvudstaden den år 1769 startade 
Stockholms-Posten och ytterligare två tidningar.  
Ute i landet fanns nyhetstidningar i bara ett  
dussintal städer. Deras upplagor var överlag  
små, för de flesta mindre än 1 000 exemplar. 
Oftast omfattade de inte mer än ett par sidor  
i litet format. Bilder förekom inte. De trycktes 
en sida i taget i enkla pressar som till sin princip 
inte skilde sig från den som Gutenberg uppfun-
nit på 1400-talet. Varje tidningsexemplar var 
således resultatet av ett omständligt hantverk. 

Men under det tidiga 1800-talet utveck-
lades i Tyskland den så kallade ”snällpressen”, 
(av ”schnell”, snabb). Den drevs med ångkraft 
och var ett under av mekanik som hanterade 
pappersarken och överförde trycket via en rote-
rande cylinder istället för, som tidigare, en plan 
skiva. Dock dröjde det länge innan den nya tek-
niken slog igenom i Sverige. De flesta tidningar 
fortsatte att trycka sin alster med handpressar. 

»

Dagstidningarna förändrade världen
Skogen gjorde papper till en vardagsprodukt

Tidning och tidender
Ordet tidning kommer från fornsvenskans 
tidhning, som betyder underrättelse eller 
nyhet, och fornsvenska tidhende, händelse. 
Namnet på denna tidskrift är alltså välfunnet 
och betyder skogshistoriska händelser, vilket 
är precis vad Skogshistoriska Sällskapet har 
förmedlat till sina medlemmar i nu, 31 år. 

Det digitala läsandet ökar och 
papperstidningsläsandet minskar

Dagstidningsläsare 9–79 år på papper eller digitalt en genomsnittlig dag 2010–2019 (procent).
Källa: Mediebarometern 2019, Nordicom, Göteborgs universitet. OBS Ny mätmetod sedan 2019.
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Den svenske 
konstnären Axel 
Fridell utförde sin 
berömda torrnåls-
etsning Tidnings-
läsaren i London 
1933, i en tid då 
dagstidningarna 
nästan helt stod 
för nyhetsförmed-
lingen i världen. 
Motivet blev också 
ett frimärke 1974. 
Bukowskis.

Den 14 oktober 1758 utkom det första numret av 
Norrköpings Weko-Tidningar. Sedan länge förvandlad till 
dagstidning är den Sveriges äldsta fortfarande utkom-
mande tidning. Dess syfte var att sina läsare befordra det 
som denna stads politie, handel och annan nyttig rörelse 
befrämjar. Redan i det i första numret fanns det mesta 
som brukar finnas i en lokaltidning: födda och avlidna, 
gifta och begravda. Man upplyser också om var man kan 
köpa nyhemkommen dansk sill och dito holländsk. Här 
anges också vilka personer som anlänt respektive avrest 
från staden med angivande av varifrån eller till.  
Plus mycket annat smått och gott. 

Det svenska medielandskapet är under stark förändring. Nyhetsvanorna går från papper  
och tablå till digitala medier. För dagspressen är förändringen mycket tydlig, vilket framgår  
av ovanstående diagram. Det är hämtat ur en färsk rapport från Myndigheten för press, radio 
och tv (MPRT) som fortlöpande följer utvecklingen inom mediaområdet. Studierna görs i  
nära samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den intressanta rapporten 
Medieutveckling, liksom även andra rapporter finns på mprt.se 

Så här såg det ut 
i världshuvudstä-

dernas många tid-
ningskiosker fram 

till helt nyligen. 
Tidningarna finns 

kvar men läses allt 
oftare på nätet. 

Wikipedia.

Ordinari Post Tijdender var Sveriges första 
 tidning och började ges ut 1645.  

Tillverkningen hämmades också av den 
knappa tillgången på pappersråvara som 
fortfarande utgjordes av lump. 

NÄR TIDNINGEN AFTONBLADET STARTADE 
i december 1830 så innebar det ett viktigt 
steg i den svenska presshistorien. Tidningen 
stod för något nytt. Det var den första 
”moderna” tidningen och skrev om politik 
och kultur både inom och utanför Sverige. 
Succén var omedelbar och inom två år var 
Aftonbladet störst i landet. Man drog sig 
inte för att kritisera både ståndsriksdagen 
och kungamakten. Det ledde till att dess 
grundare och utgivare, Lars Johan Hierta 
åtalades och tidningen drogs in flera gånger. 
Men det hindrade inte att Aftonbladet i lätt 
modifierad skepnad fortsatte att komma ut. Till 
slut gav staten upp och möjligheten att dra in 
tidningar för något som publicerats i dem avskaf-
fades. Samma utveckling ägde rum också i andra 
länder och dagstidningarna fick på så sätt en 
viktig roll för demokratiutvecklingen i världen. 

Sedan man vid 1800-talets mitt börjat kunna 
tillverka papper av skogsråvara eliminerades beho-
vet av lump som råvara vilket ju tidigare varit en 
starkt begränsande faktor. När samtidigt nya rota-
tionspressar såg dagens ljus inleddes det som kan 
kallas dagspressens guldålder. Den nya folkskolan 
gjorde att befolkningens läsförmåga successivt 
ökade och bidrog till att både tidningarnas uppla-
gor och bokutgivningen sköt i höjden. Vid mitten 
av 1800-talet knöts också världen samman med 
telegraflinjer. I sin lokaltidning kunde man nästan 
i realtid ta del av nyheter som det tidigare tagit 
månader att förmedla På 1870-talet trycktes de 
första tidningarna med fotografier och i början av 
1900-talet hade tidningarna redan antagit mycket 
av den karaktär de behållit ända till idag.  

DAGSTIDNINGARNA KOM ATT FÅ EN enorm 
betydelse för samhällsutvecklingen. De blev ett 

kitt som höll det samman – internationellt och 
nationellt men i kanske än större grad lokalt. 
Nästan ingenting var för litet för att beskrivas 
på tidningarnas lokalsidor: Föreningssamman-
komster, knattefotboll, kommunmöten, ovanliga 
händelser och så förstås alla familjeannonser. 
Hushållstäckningen var på många orter närmast 
total. På riksplanet fick tidningarna konkurrens 
av radion redan på 1930-talet och senare av  
televisionen. På 1950- och 1960-talen kunde 
radion och teven liknas vid ”lägereldar” som  
hela det svenska folket samlades kring – fram-
förallt om lördagskvällarna. 

Det är nu, under 2000-talets båda första 
årtionden, som den digitala tekniken helt har 
kastat allt detta över ända. Utvecklingen har gått 
blixtrande snabbt och tog de svenska tidnings-
papperstillverkarna på sängen. Det är mindre än 
tjugo år sedan som svenska skogsföretag investe-
rade miljardbelopp i ny tidnings- och tryckpap-
perskapacitet både inom och utanför landet. 

FRAMFÖRALLT VAR DET SEDAN DE smarta mobil-
telefonerna inledde sitt segertåg över världen 

för drygt tio år sedan som utvecklingen på 
allvar tog fart. Inte minst har den snabba 
utbyggnaden av bredband och trådlöst 
internet bidragit. För dagstidningarna har 
det inneburit att läsandet på papper mer än 
halverats sedan 2010. I gengäld har läsandet 
på deras webbsidor fördubblats. Samtidigt 
har sociala medier som Facebook och Twit-
ter skapat helt nya sätt att ta till sig nyheter. 
Det har inneburit att allt fler stänger in sig 
i sina filterbubblor där bilden av omvärlden 
bekräftas genom de sociala mediernas algo-
ritmer och de digitala vännernas gillanden. 

Det är många som under de båda 
senaste decennierna siat om papperstidning-
ens snara frånfälle. Den hittillsvarande ut-

vecklingen pekar ju onekligen i den riktningen. 
Men det finns också andra som inte är lika säkra: 
Att det kan finnas plats för båda. Framförallt 
regionalt och lokalt. 

Många bedömare anser att papperstidningen 
har en roll också i det allt mer digitaliserade med-
ielandskapet. Men då som veckotidning med ett 
innehåll som speglar veckan som gått och aviserar 
kommande begivenheter. Lokala annonsörer, fa-
miljenyheter med födslar och avlidna, bröllop och 
högtidsdagar – egentligen väldigt likt innehållet 
i de första svenska dagstidningarna i mitten av 
1700-talet. 

Tidningar är något av det första man tänker på när man ser ordet  
papper. Men efter att i snart 400 år ha spelat huvudrollen för nyhets- 
förmedlingen i världen har förutsättningarna förändrats. Nya medier  
tar över och ljudet av en prasslande dagstidning blir allt mer sällan  
hört. Men kanske är det för tidigt att helt räkna ut den.

AV LARS KLINGSTRÖM
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SOM ALLTID NÄR professor emeritus Lars 
Kardell tar sig an ett ämne så gör han 
det grundligt. Inför Sveriges Häradsall-

männingsförbunds hundraårsjubileum 2018 
fick han frågan om han kunde tänka sig att 
skriva ”några rader” om häradsallmänningarnas 
historia. Han avböjde, eftersom han inte såg 
någon utmaning i att bara sammanställa redan 
kända kunskaper. Däremot accepterade han 
ett motbud om att få ägna några år åt att söka 
igenom arkiven och leta fram nya uppgifter. 
Resultatet blev boken Häradsallmänningarnas 
historia som kom ut våren 2020. 

Han berättar att han under sina många år 
som skogsforskare mer varit intresserad av de 
praktiska förhållandena i skogen än av de per-
soner som satte villkoren för dess skötsel. 

– Givetvis har jag utgått från de stora dragen 
i utvecklingen, men exemplifierar den med 
uppgifter ur det enorma material om häradsall-
männingar som finns i de offentliga arkiven. 
Framförallt gäller det tiden från 1600-talets 

början till 1934 då den nya lagen om häradsall-
männingar trädde i kraft och de tidigare oklara 
ägarförhållandena äntligen klarades ut. Till stora 
delar är materialet obearbetat av forskningen 
och jag har bara kunnat skumma i det. 

Det finns idag 60 häradsallmänningar i 
Sverige. När de blev till går inte med fullständig 
säkerhet att fastställa. 

– Deras förhistoria sträcker sig långt tillbaka 
i tiden, långt innan Sverige blev kristet på 
1100-talet och innan skrivkonsten blev brukad 
till annat än att rista runor med. Häradsallmän-
ningarna är därmed förmodligen den äldsta och 
fortfarande bestående institution vi känner till i 
vårt land, konstaterar Lars Kardell.

Det första skrivna dokumentet där begrep-
pet allmänning omnämns är från 1225. Men 
företeelsen är naturligtvis mycket äldre än så. 

Den förste som satte ner sina bopålar på 
en plats och började odla jorden hävdade, om 
så behövdes, säkert också med våld, platsens 
avkastning.

SVERIGE ÄR SEDAN TUSENTALS ÅR ett bondeland. 
Människor har fokuserat på att odla brödsäd 
och skörda hö till kreaturen. Avkastningen från 
åker och äng var en angelägenhet för nästan  
alla ända till i början av 1900-talet. I stora  
drag har därför landskapet i landets södra och 
mellersta delar varit organiserat på ett likartat 
vis. I centrum låg gården med sina ekonomi-
byggnader, varifrån det inte var långt till den 
inhägnade åker- och ängsmarken. Bortom 
denna fanns relativt omfattande arealer som 
utnyttjades för bete. Till dessa ledde ett nät 
av fägator. Längre bort låg skogen där man 
hämtade sitt husbehovsvirke. Oftast utnyttjades 
denna resurs gemensamt av en eller flera byar. 
Allra längst bort fanns obebyggda, skogbevuxna 
trakter, utnyttjade av få och ägda av ingen.  
Här uppstod under historisk tid i landets södra 
delar allmänningar. 

– I nästan alla dokument, som bevarats 
genom århundradena, finns diverse uppgifter 
kring inmarkens areal och dess avkastning, 

»

Häradsallmänningarna är en i högsta grad levande rest av hur 
människorna delade upp naturen mellan sig långt innan Sverige 
blev en nation och införde lagar och regler. Lars Kardell tecknar  
i sin bok från 2020 häradsallmänningarnas ursprung och  
osannolikt långa historia. 

En lång, brokig – och 
bestående historia

Häradsallmänningarna:

säger Lars Kardell. Om skogen är det 
däremot ont om uppgifter. Den stod 
ju snarast i vägen när jordbrukarna 
i perioder behövde utvidga sina 
odlingsmarker. 

SÅ SKEDDE UNDER DEN TIDIGA medel-
tiden då befolkningen ökade kraftigt 
vilket medförde att nya arealer lades 
under plogen. Det gjorde att många 
tidigare allmänningsmarker togs i 
anspråk. Samtidigt flyttade stormän-
nen, kronan och den katolska kyrkan 
fram sina positioner. I Skåne försvann 
allmänningarna helt och hållet under 
medeltiden. I Småland och Öster-
götland krävde kungamakten en 
tredjedel av allmänningarnas mark 
för sin del.

– En slutsats som jag drar efter 
att ha studerat de medeltida källorna 
om häradsallmänningar är att de 
hade liten betydelse i den dåtida 
hushållningen. I Trögds härad, sydost 
Enköping, som är en av de få allmän-
ningar där det finns skriftliga regler 
bevarade från den här tiden, poängte-
ras ekskogarnas värde för ollonsvinen. 
Men det är tveksamt om detta skulle 
gälla alla mellansvenska allmänningar. 
De flesta dominerades ju även på den 
tiden av barrträd.   

NÄR DIGERDÖDEN SLOG TILL vid 
mitten av 1300-talet förändrades 
det svenska samhället för många 
generationer framåt. En tredjedel av 
befolkningen dog. Gårdar och ibland 
hela bygder avfolkades. Inte förrän 
vid mitten av 1500-talet hade män-
niskorna återtagit sina positioner. 

– Såväl staten som högadeln 
kunde under denna långa tid ta 
för sig av de marker som lämnats 
för fäfot, inte minst allmänningar, 
konstaterar Lars Kardell. Till exempel 
ägde den inofficielle världsmästaren i 
jordaffärer, drotsen Bo Jonsson Grip 
vid sin död 1386 två tredjedelar av 
landets gårdar. Mycket talar för att 
det under 1300-talet rådde en ren 
plundringsekonomi.

Stridigheter pågick med hög 
intensitet mellan olika in- och ut-
ländska stormannagrupperingar ända 
fram tills dess Gustav Vasa under 
första hälften av 1500-talet lyckades 

Örebro län
1. Asker
2. Edsberg
3. Grimsten
4. Hardemo
5. Kumla
6. Glanshammar

Uppsala län
13. Bro
14. Haglunda
15. Håbo
16. Lagunda
17. Trögd
18. Ulleråker
19. Norunda
20. Tierp S
21. Oland
22. Rasbo

Stockholms län
23. Ärlinghundra
24. Långhundra
25. Seminghundra
26. Sollentuna

Östergötlands län
35. Hammarkind
36. Lösing
37. Memming
38. Åkerbo
39. Östkind
40. Boberg
41. Gullberg
42. Dal
43. Göstring
44. Lysing
45. Hanekind
46. Kinda
47. Valkebo

Skaraborgs län
48. Östra Stöpen
49. Hökensås
51. Gryten
52. Rolken

Älvsborgs län
53. Bjerke
54. Kulling

Jönköpings län
55. Norra Vedbo

Södermanlands län
27. Daga
28. Selebo
29. Väster Rekarne
30. Åker
31. Öster Rekarne
32. Jönåker
33. Oppunda
34. Rönö

Västmanlands län
7. Snevringe
8. Åkerbo
9. Norrbo
10. Siende
11. Torstuna
12. Tuhundra

I Sverige finns idag 60 häradsallmänningar. De ligger alla i norra Götaland och i Svealand. En gång var de många fler men under århundradenas lopp  
har många delats upp mellan sina ägare eller på annat sätt omvandlats till privatägd mark. Karta: Annakarin Wennerberg.

Det finns inga landskapsmålningar från medel-
tiden. Mäster Amunds målning med ollonsvins-
bete från 1400-talet i, numera nedbrunna, Södra 
Råda kyrka är en av få målningar med naturmotiv 
från den tiden. Wikimedia.

Drottning Christinas skogsordning 
från 1647 handlar mycket om att knyta 
rättigheter och skyldigheter till fastighe-
ternas mantal. Där framgår också tydligt 
statsmaktens växande ambitioner att ta 
kontroll över skogarna som vid den ti-
den fått en tydlig ekonomisk betydelse.

Allmänningsskogarna är resultatet av människors etablering i obebyggda skogstrakter. Åkrarna närmast gården eller byn hägnades in för att skydda  
dem mot kreatursbete. Därutanför betades de oftast skogklädda markerna. Längst bort fanns skogen, ägd av ingen utnyttjad av få. Här uppstod under  
historisk tid allmänningar i södra Sverige. Illustration: Annakarin Wennerberg.

Forts på nästa sida 

Allmänning

Allmänning

Bete

Byallmänning Hemskog

AV LARS KLINGSTRÖM
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Boken Härads- 
allmänningarnas  
historia är på 150  
sidor och beskri- 
ver utvecklingen  
från vikingatiden  
till idag. Boken  
kostar 150 kr plus  
porto och kan  
beställas från  
Häradskog.  
E-post: info@ 
haradskog.se  
eller tel 019–10 80 80. 

Intresserad av 
Lars Kardells bok

Godsägaren P. G. Torwest i Strängnäs lät år 1792 
trycka en avhandling om allmänningarnas förfall 
i Sörmland. Till skillnad från sin samtid, som såg 
”kohlningar til Bruken, Jägeri-Betjäningens efterlå-
tenhet och et samfalt nyttjande” som den främsta 
orsaken till det dåliga skogstillståndet ansåg han 
istället att det berodde på folkökningen.  

”Då bonden utstådt dagens swårigheter i köld 
och wäta, må han njuta en warm afton. Denna 
nödwändighet kan ej nekas; Mänskligheten 
bjuder det, hans träldom förtjenar det. Men hwad 
wed-besparande inrättningar wil man wänta af en 
torftig Allmoge i usla kojor”. 

    Torwest upprördes också över arbetsvillkoren 
för skogvaktarna. Deras kontanta lön räckte inte 
ens till ett par skor om året. Han pekade på att 
bevakningen av Österrekarnes häradsallmänning 
om 23 900 tunnland med en omkrets av nio till 
tio mil som utnyttjades av 355 ”aldeles skoglösa 
hemmans-brukare” förutom av bruk och andra 
gods var anförtrodd en enda skogvaktare. Det var 
en omöjlig uppgift att sköta, ansåg han. Inte un-
derligt att skogsstatens tjänstemän blev korrupta 
och mottog mutor.

På Hökensås klagade man år 1800 på att de som hade rätt till mulbete i allmänningsskogen ofta tände 
på den för att få bättre gräsväxt. Detta sågs som ett motiv för att dela upp allmänningen.  
Illustration: Annakarin Wennerberg.
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Härads-
allmänningarnas

historia

Härads-
allmänningarnas

historia

av Lars Kardellav Lars Kardell

Det finns idag 60 häradsallmänning-
ar i Sverige. Deras sammanlagda areal 
uppgår till cirka 130 000 hektar. 

Häradsallmänningarna ägs av de i 
mantal satta fastigheterna inom hära-
det. Dessa får idag sina utdelningar 
kontant alltefter fastighetens storlek. 
Fram till 1950-talet var det möjligt 
för ägarna att själva avverka det virke 
man enligt plan hade rätt till i allmän-
ningen. 

Politiska röster har under det se-
naste seklet höjts för att ändra allmän-
ningarnas konstruktion och utdelnings-
principerna så att alla boende inom 
häradet skulle få del av avkastningen. 
Men ännu står systemet stabilt.

Besparingsskogar finns i Dalarna 
och på flera håll i norra Sverige. De 
tillkom i slutet av 1800-talet och skiljer 
sig från häradsallmänningarna genom 
att deras avkastning går till bygdens 
gemensamma angelägenheter som 
broar, skolor och liknande. 

Ordet allmänning är språkligt inte 
helt lättolkat, men torde avse ett 
område som ingen har ensamrätt 
till. En gemensam mark eller skog, 
som tillhörde ett samhälle och kunde 
utnyttjas av alla. I skrift förekommer 
ordet första gången år 1225. 

Någon gång i en diffus forntid 
indelades det som senare kom att bli 
landet Sverige i olika gemenskaper, 
distrikt eller områden. I söder kallades 
dessa härader och norr om Mälaren 
hundare. Det sistnämnda går tillbaka 
på det samgermanska räkneordet 
hundra och det förra på det danska 
ordet herred som avsåg en bygd. 
Herred är ett unikt nordiskt ord. Både 
härad och hundare är belagda i skrift 
från 1000-talet. 

Det kommer aldrig att bli fullt 
klarlagt, vilka de ursprungliga motiven 
var till att ett härad inrättades eller 
vem/vilka som låg bakom detta. I östra 
Sverige från södra Öland till Uppland 
var dock häradet under högmedeltid 
kopplat till krigsledungen. I Småland 
svarade häradet under 1500-talets 
första hälft för gränsförsvaret. 

Allmogen i Åse härad i Väs-
tergötland klagar år 1655 över 
sin förlorade allmänning som 
de utnyttjat med ”urminnes 
hefd”. Mot den adelsman som 
tagit ifrån dem deras rättigheter 
uppvisar de domar från 1444 och 
1453. Häradsborna hade 1627 
klagat hos Kung. Maj:t att skog-
vaktare på Halle- och Hunne-
berg nekat dem sitt hävdvunna 
skogshygge.

År 1633 hade greve Per Brahe 
utestängt Vartofta härads 
allmoge från deras ”Urminnes 
Allmenning Höökensåss”, vilket 
de klagat på en gång tidigare 
och fått kungen att erkänna de-
ras rätt till denna. Nu fick de i ett 
förklarande brev från Per Brahe 
tillbaka denna rätt, men fick inte 
avverka någon skog på andra 
fastigheter inom hans grevskap. 

Allmogen i Rekarnebygden i 
Sörmland klagar år 1655 på att 
allmänningarna där blivit ”trånge 
och genom Brukwärk så aldeles 
uthödde att wij lijda” brist på 
husbehovsvirke. 

På Ulleråkers allmänning 
(utanför Uppsala) har frälsemän 
och landbor, vilka bor näst intill 
allmänningen, tagit sig för att 
uppleta nya ställen för sågkvar-
nar. Den ena sågen efter den 
andra har uppförts varigenom 

de så ”afhugga Allmenningen” 
att de som bodde längre bort 
numera inte kunde få fatt på 
sitt ”tårfftige Huustimber och 
wedbrand”. (Cirka 1650)

I Ärlinghundra härad påstod 
allmogen år 1686 att herrskapen 
lagt under sig det mesta av sko-
gen på allmänningen. På någon 
del låg mycket skog på marken 
efter en skogsbrand. Men de 
hindrades att ta hand om detta 
av folk från angränsande byar. 
Syn begärdes av allmänningens 
gränser. 

Överjägmästare Samuel Feif 
noterar 1770 i en rapport om 
”Krono- och Härads Allmän-
ningarne i Södermannelands 
Höfdingedöme”, bland annat:  
På Björkviks allmänning stod  
för 10 till 15 år sedan ”den 
ståtligaste skog i hela Höf- 
dinge Dömet, men har genom 
Häradsrätternes ganska täta 
bevilljade utsyningar för Säterier, 
Bruk, Boställen och kyrkor, med 
flere, blifvit nu desse sednare 
åren medtagen, så at Sågtim-
mer måste nu efterletas och  
är en stor del av denne Allmän-
ning recognitions Skog till 
Wiråns Jernbruk”.

År 1384 utfärdade Albrekt 
av Mecklenburg, som då var 
Sveriges kung, ett privilegiebrev 

som gav borgarna i Norrköping 
rätt att ta ved i Bråbo härads 
marker. Detta dokument åbe-
ropade norrköpingsborna långt 
fram i tiden med många tvister 
som följd, i synnerhet under 
1600- och 1700-talen. Torpare 
och bönder i närheten tog sig 
friheten att hugga timmer och 
ved på allmänningen som de 
körde till Norrköping och sålde 
med förtjänst. Detta var ett av 
skälen till att Bråbo häradsbor 
på 1800-talet drev igenom en 
uppdelning av allmänningen 
mellan sig. 

För att få tillstånd att avverka 
på en allmänning på 1700-talet 
skulle man först ansöka om detta 
vid häradstinget. Oftast utsågs 
då betrodda personer som på 
plats skulle granska behovet. 
Var exempelvis det stuggolv, 
till vilket man ansökte om virke 
verkligen i behov av repara-
tion? Och hur många timmer 
behövdes i så fall till detta? Med 
utdrag från domboken och vid-
hängande intyg gick man vidare 
till landshövdingen för godkän-
nande. Denne gav i händelse 
av bifall uppdraget till länets 
överjägmästare, vilken i sin tur 
beordrade en av sina lantjägare 
att utsyna virket.

Fakta  
Häradsallmänningar

Historiska allmänningsnotiser
Lars Kardell konstaterade under arbetet med boken att det  
i de offentliga arkiven finns en enorm mängd handlingar som 
berör häradsallmänningarna. Här är några notiser som för  
första gången åter ser dagens ljus sedan de hamnade i arkiven 
för hundratals år sedan.

konsolidera riket. Här spelade maktkampen 
mellan statsmakten och den katolska kyrkan en 
stor roll. Den senare kan ha varit i besittning av 
så mycket som en fjärdedel av landets resurser 
vid ingången av 1500-talet. I Östergötland ägde 
kyrkan nästan hälften av alla gårdar. 

– Men till skillnad från i Danmark, lyckades 
inte staten, kyrkan och stormännen, helt släcka 
häradsbornas rättigheter i sina allmänningar, 
fastslår Lars Kardell. Ändå är ju Gustav Vasa 
knappast känd för att visa respekt för andras 
ägande. Under sina 37 år vid makten förmerade 
han sitt arvegods från 400 egendomar till 5 000. 
Detta utöver vad han i namn av reformationen 
införskaffade till staten från kyrkan. 

ATT HÄRADSALLMÄNNINGARNA KLARADE SIG från 
Gustav Vasas konfiskatoriska styre kan bero på 
att han inte ville utmana bondebefolkningen 
till uppror, i synnerhet inte efter den uppsli-
tande Dackefejden. Men utan tvekan stärkte 
Gustav Vasa kungamakten. Kronans rätt till en 
tredjedel av allmänningarna som tidigare gällt 
i Götaland började gälla även i Svealand. Det 
verkliga dråpslaget mot dem kom med 1600-ta-
lets militära upprustning och den allt starkare 
adeln. Under det här århundradet försvann en 
stor del av de svenska häradsallmänningarna. 
För de som klarade sig inskränktes rätten att 
utnyttja dem till endast husbehovsavverkningar. 
Dessutom ställdes de under överinseende av 
landshövdingen. Det var en ny rättsuppfattning 

som gjorde sig gällande: Kronan såg sig som 
ägare till all den mark som inte ägdes av adeln.

– Den nya lag som började gälla 1734 
innebar att principen ”dubbel äganderätt” kom 
att tillämpas för häradsallmänningarna. Kronan 
ägde marken och upptog därför räntan från de 
på allmänningen belägna ”intagorna”, det vill 
säga bebyggelsen. Böter vid brott mot lag och 
ordning delades lika mellan Kungl. Maj:t och 
häradet. Allmänningens delägare tillerkändes 
endast rätt till mulbete och vedtäkt. Men när 
det gäller utsyning av byggnadstimmer infördes 
en krånglig byråkrati. Den enskilde skulle an-
mäla sitt behov av timmer till tinget. En nämnd 
granskade ansökan på plats och protokollet 
skickades till landshövdingen. I de fall denne 
godkände ansökan beordrades överjägmästaren 
att syna ut träden. Slutligen kontrollerades av-
verkningen. Allt i syfte att förhindra misshus-
hållning med skogen. 

Sammantaget förstärktes under 1700-talet 
kronans ägandeanspråk på häradsallmänning-
arna. Det gällde i synnerhet i de trakter där det 
bedrevs bergsbruk, som gynnades på bekostnad 
av häradsborna. 

KRONANS GREPP OM ALLMÄNNINGARNA var vid 
ingången av 1800-talet fortsatt total. All utsy-
ning gjordes av jägeripersonalen efter lands-
hövdingens överinseende och godkännande. 
Enbart mulbetesrätten var fortfarande fri. Till 
följd av otillräcklig bevakning samt en utbredd 

korruption blev skogstillståndet allt sämre i alla 
allmänna skogar. 

– Den svenska statens finanser var vid denna 
tid minst sagt urusla, inte minst på grund av det 
katastrofala kriget med Ryssland och förlusten 
av Finland, konstaterar Lars Kardell. Detta var 
nog det främsta skälet till att man vid 1809-
1810 års riksdag kan spåra det första förslaget 
till försäljning av kronoskogarna. Liberala idéer 
om den enskildes bättre förmåga att sköta skog 
och mark jämfört med kronan började omfattas 
av allt fler. Man kom fram till att kronan inte 
ägde häradsallmänningarna och att de antingen 
borde delas upp mellan sina ägare eller att  
allmänningarna själva skulle anförtros skötseln 
av skogen. Det definitiva beslutet om att göra  
så fattades av riksdagen 1823. Trots många 
kritiska röster och mycket debatterande under 
de kommande årtiondena blev resultatet att  
det fram till 1870 försvann 59 allmänningar 
med totalt nästan hälften av den ursprungliga 
arealen. Frågan om vem som ägde allmän-
ningarna innebar fortsatta diskussioner. Trots 
att man var överens om att det inte var kronan, 
kontrollerades de tills vidare av Skogs- och 
Domänstyrelsen samt länsstyrelserna.

SVERIGES HÄRADSALLMÄNNINGSFÖRBUND  
bildades 1918 vilket gjorde att de många och 
ofta små allmänningarna nu kunde tala med  
en röst. Efter mer än 20 års arbete beslutade 
riksdagen år 1932 om en ny lag för häradsall-
männingarna. För första gången tillerkändes  
de i mantal satta fastigheterna äganderätten till 
sina respektive allmänningar. Domänverkets 
tidigare roll avfördes och ersattes till stor del  
av länens skogsvårdsstyrelser. Samtidigt som  
lagen trädde i kraft 1934 släppte staten defi-
nitivt greppet om storverksträd och ekar på 
häradsallmänningarnas marker. Lagen ersattes 
sedan år 1952 med den än idag gällande lagen. 

– Den innebar i princip ingen förändring 
mot den tidigare, noterar Lars Kardell, men 
bland annat tydliggjordes att ”man inte skulle 
ålägga häradsallmänningarnas delägare skyldig-
heter som inte gällde för andra skogsägare”. 



12 SKOGSHISTORISKA TIDENDER SKOGSHISTORISKA TIDENDER 13 

Så blev den av till slut, jubileumskonferensen, som skulle ha varit  
en del av Skogshistoriska Sällskapets 30-årsfirande 2020. Av kända  
skäl ställdes den in då och genomfördes istället ett år försenad som  

ett webbinarium den 25 mars med 60-talet deltagare. 

TRETTIOÅRSJUBILEET FÖRRA ÅRET må 
kännas rumphugget, men det semi-
narium som skulle ha varit dess krona 

lyste klart även i webbinariets något begränsade 
form. Temat var högaktuellt: Hur den skogshis-
toriska forskningen kan bidra till att överbrygga 
de utmaningar som samhället står inför. 

Det är ju inte bara klimatet som lägger sin 
skugga över utvecklingen i världen idag. Också 
den biologiska mångfalden är i kris samtidigt 
som kraven på uthållig, grön produktion av rå-
varor och tjänster ökar med den växande världs-
befolkningen. Intresset för vilka möjligheter 
som den svenska skogen och skogsbruket erbju-
der i den rådande situationen, har förmodligen 
aldrig varit större än nu. Den är inte lösningen, 
men den kan bidra, framförallt genom att den 
råvara den ger kan ersätta klimatskadliga fossila 
råvaror. Historien kan ge viktiga pusselbitar när 
besluten om det som ska bli framtidens skogar 
nu måste fattas. 

Lokala diskussioner kan 
minska låsningarna kring 
klimatfrågan 

JANINA PRIEBE, Umeå uni- 
versitet, inledde webbinariet  
med att berätta om ett pågå-
ende forskningsprojekt där 
det handlar om att föra ner 
klimatfrågan till ett mer lokalt 
plan än den övergripande nivå 
den hittills befinner sig på. 

– Det är utan tvekan vår tids största utma-
ning att komma till rätta med klimatet. Om 
detta är nog de flesta överens – samtidigt som 
det är svårt för den enskilde att hantera den. 

Med detta som utgångspunkt formulerades 
forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden. 
Tanken är att utgå från skogen för att göra kli-
matfrågan mer greppbar. Skogen berör ju precis 
som klimatet många grupper av människor och 
intressen. 

– De konflikter som länge har präglat natur-
resursen skog har idag förstärkts på grund av 
klimatet, konstaterade Janina Priebe. Skogen 
har utan tvekan en viktig roll i klimatfrågan, 
men uppfattningarna om vari den rollen består 
går starkt isär. Bruka mer för att kunna tillverka 
mer fossilfria produkter och fossilfri energi eller 
avstå från att bruka och lagra kol i marken. 

– Vi vill med skogen som exempel ta reda 
på hur människor i lokalsamhället mött tidigare 
utmaningar som har med skogen att göra. 
Bland annat då naturvårdsdebatten på allvar 
blossade upp på 1970-talet. 

En slutsats som forskargruppen redan dragit 
är att de lokala förhållandena spelar väldigt stor 
roll. Att olika grupper och intressen har lättare 
att inse att det är mer som förenar än skiljer 
dem från varandra. 

– På lokalplanet känner man varandra  
på ett annat sätt än i nationella sammanhang.  
Man tar del av fler aspekter och förstår att för 
att komma till en lösning måste man ge och  
ta. Vi tror att de insikter som det här forsk-
ningsprojektet genererar både kan bidra till  

att minska polariseringen i den skogliga de-
batten och på sikt antyda vägar som kan föra 
klimatfrågan framåt. 

Biologer vidgade synen  
på skogen i början  
av förra seklet 
JIMMY JÖNSSON, fil. dr och 
verksam vid SLU uppehöll sig 
vid värdet av historisk forsk-
ning för att lösa framtidens 
problem. Biologi och skogsvård 
är idag tätt sammanvävda med 
varandra. Biologer bidrar med 
kunskap om skogens beskaffenhet samtidigt 
som skogliga produktionsproblem genererar 
forskningsresurser. 

Med avstamp i sin avhandling om när  
biologerna gjorde entré i den svenska skogs-
forskningen, konstaterade han att det inte  
alltid varit så. 

– Det var alls inte givet att biologer och  
botanister skulle involveras i forskningen 
när den kom igång vid början av 1900-talet. 
Näringen förväntade sig praktiskt tillämpbara 
resultat, inkörda som de var i den matematisk-
statistiska normalskogsläran med där träden 
skulle ”stå som soldater i linjeräta rader”.  
Den tongivande biologen Gunnar Andersson 
och hans lärjunge Henrik Hesselman hävdade 
istället en biologisk modell där en mångfald  
av faktorer avgör trädens tillväxt, bland annat 
solljus, humusjorden och förnan. 

I Skogshistoriska Sällskapets årsskrift 2019 
har Jimmy Jönsson i en artikel utförligt beskri-
vit denna intressanta epok. 

ERIK WALFRIDSSON, legen-
darisk lärare på SLU, som 
utbildat 43 årskullar jägmäs-
tarstudenter, sammanfattade 
förmiddagens föredrag på sitt 
eget oefterhärmliga sätt. Erik, 
som också är en flitigt anlitad ”stå-uppare”, 
konstaterade i floden av ekvilibristiska formu-
leringar att det idag nog finns för många mål 
– men fortfarande bara en skog. 

Stort intresse för skogs 
historia bland jägmästar-
studenterna
IRÉNE GUSTAFSON, styrelse-
ledamot i Skogshistoriska 
Sällskapet fick ersätta pro- 
fessor Lars Östlund, SLU,  
som tyvärr fått förhinder.  
Hon kunde berätta att  

intresset för skogshistoria idag är stort bland 
jägmästarstudenterna. Flera skogshistoriska 
examensarbeten har genomförts de senaste åren 
och ytterligare fler är på gång. Även ett par 
doktorsavhandlingar med bäring på skogshisto-
ria har genomförts. I december 2020 försvarade 
Hanna Lundmark sin avhandling om kalhyg-
gets historia. Vid samma tidpunkt disputerade 
Sarah Cogos med sin avhandling om skogs-
brandens, hyggesbränningens och rennäringens 
gemensamma historia. 

Iréne berättade också om det skogliga mu-
seinätverket som nu funnits i åtta år. Det samlar 
20 museer som arbetar för att bevara det skog-
liga kulturarvet i form av föremål, byggnader 
och fotografier. De flesta museerna är små och 
drivs ideellt. Riksantikvarieämbetet stöttar med 
150 000 kronor per år – vilket är småpengar 
jämfört med statens stöd till försvars-, sjöfarts- 
och järnvägsmuseerna, som finansieras med  
mer än 300 miljoner kronor. 

»

Skogshistoriska  
Sällskapets styrelse
Erik Valinger, styrelseledamot sedan 
2007 och vice ordförande sedan 2011 
hade avbett sig omval. Istället tar  
styrelseledamoten Anna-Lena 
Axelsson över uppdraget som vice 
ordförande. 

Nyval skedde av Eva Karlsson 
Berg, Karlstad. Hon är idag chef för 
Marknadsområde Syd i Sveaskog och 
ledamot av koncernledningen. 

Intill nästa årsstämma har  
styrelsen följande sammansättning:
Hans-Jöran Hildingsson, ordförande
Anna-Lena Axelsson, vice ordförande
Rose-Marie Högberg, kassör
Mats Hannerz, sekreterare/ 
webbredaktör
Lars Klingström, redaktör
Iréne Gustafson, ledamot
Jan Fryk, ledamot 
Eva Karlsson Berg, ledamot 

Eva Karlsson Berg 
ny styrelseledamot
” Jag är född och uppvuxen i  
Kristinehamn och bor numera i Karl-
stad. Jag var elitspelare i fotboll när 
jag valde att plugga till civilingenjör 
inom kemiteknik, och har sedan dess 
haft många ledande befattningar  
inom Stora Enso. 

Jag har suttit i styrelsen för Karl- 
stads universitet och Högskolan i  
Gävle, varit ordförande i SPCI och  
ungdomsledare inom Svenska Fotboll- 
förbundet. Nu har jag bytt industrin 
mot skogsnäringen och är chef för 
Sveaskogs marknadsområde Syd.

Skogen har alltid intresserat mig,  
ur både ett rekreations- och produk-
tionsperspektiv. Värmland, där jag  
bor, består till 75 procent av skog och 
har en lång skogshistoria med sågar 
och ett flertal massafabriker.  

Jag ser skogen som ”det gröna 
guldet” som kan fasa ut det fossila – 
vilket är viktigt för klimatet – och som 
en oas för oss stressade människor. 
Därför är jag glad att få vara en del  
av Skogshistoriska Sällskapet, och  
ser ett ansvar i att berätta skogens 
historia för generation Z så att vi  
kan fortsätta att skapa intresse för 
skogen med alla dess möjligheter.

AV LARS KLINGSTRÖM

TOMAS LUNDMARK, 
skogsskötselprofessor 
vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU) 
redogjorde för sin 
mycket uppmärksam-
made studie ”Skogen 
räcker inte till” som 
publicerades 2020. 

– Anspråken på skogen har under 
senare år blivit så stora att den omöjligt 
kan räcka till för allt, konstaterade han. 
Den ska spela en viktig roll för den nya 
bioekonomin, bidra till att lösa klimat-
frågan, klara den biologiska mångfalden 
och samtidigt ge människor upplevelser 
och välbefinnande. Det går inte ihop sig. 
Vi måste välja vad vi vill få ut av skogen. 

Via ett antal diagram visade han hur 
skogskapitalet vuxit sedan 1960-talet och 
hur utvecklingen ser ut framöver.  

– Den svenska skogsindustrin har  
kunnat utvecklas genom att tillväxten  
i skogarna hela tiden har ökat, sade han. 
Och det har ända fram till helt nyligen  
varit ett betryggande gap mellan tillväxt 
och avverkning. Men förutom i Norrland 
avverkas idag nettotillväxten i Götaland 
och nästan hela i Svealand. Det beror 
främst på att vi av naturvårdsskäl kommit 
att avstå från betydande arealer. Samtidigt 
finns politiska krafter som vill öka natur-
vårdsavsättningarna ytterligare. 

Tomas Lund-
mark menar  
att politikerna  
nu måste fatta 
beslut om hur 
vi ska hantera  
det dilemma 
som den 
svenska skogs-
näringen nu 
befinner sig i. 
Antingen får  
vi rätta mun 
efter mat-
säcken och 
avverka mindre. Eller ändra på nåt annat. 

– Om klimatmålet är ett överordnat  
samhällsmål måste skogens bidrag öka 
kraftigt och andra mål anpassas till det. 
Om man sätter bevarandemålen främst 
måste målen om bioekonomi och utfasning 
av fossila energislag anpassas till detta. 

Han anser att det med de långa ledtider  
som gäller i skogen är bråttom att fatta 
beslut i de här frågorna. 

– Det tar hundra år för skogsekosys-
temet att reagera. Om vi bestämmer oss 
för att öka virkesproduktionen så får det 
genomslag först om 50 år. Det är därför vi 
redan nu måste bestämma vilken inrikt-
ning det svenska skogsbruket ska ha i 
framtiden. 

Skogen kommer inte  
att räcka till allt
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Ett stående inslag på 
Skogshistoriska Sällskapets 
årsstämmor är offentlig-
görandet av namnen på 
den eller de som tilldelats 
utmärkelsen Örtug. Fram till 
i år har 57 Örtugar delats 
ut till personer som gjort 
värdefulla skogshistoriska 
insatser under lång tid samt 
till studenter och forskare. 

Brita Asplund tilldelades 
Örtug nr 58 för sitt examens-
arbete om de så kallade 
”5:3 skogarna”. Namnet 
kommer från en paragraf 
i skogsvårdslagen och 
handlade om att staten gav 
bidrag för att avveckla lågt 
bestockade ”restskogar” och 
istället nyplantera arealerna. 
Brita presenterar själv sitt 
examensarbete i form av en 
artikel på nästa uppslag.   

Mats Nylinder och Hans 
Fryk delar på Örtug nr 59 
som tilldelades dem för 
boken Gamla sågar där 
de sökt upp och i ord och 
många bilder dokumenterat 
ett hundratal av de en gång 
mer än tiotusen byasågarna 
i Sverige. Deras bok presen-
terades i en artikel i Tidender 
nr 3 hösten 2020. 

Peter Danielson tilldelades 
Örtug nr 60 för sin bok  
Stöpsjöhyttan – bricka i 
svensk storpolitik. 

Han har där sammanställt 
sin fädernegårds och sin 
familjs historia. Boken kan 
också tjäna som inspiration 
för fler att nedteckna. 

En artikel om Stöpsjö- 
hyttan och familjen Daniel-
son finns på annan plats  
i denna tidning. 

Årets  
Örtugar

Fyra länder – fyra perspektiv
Vid jubileumswebbinariet deltog också  
representanter från de övriga nordiska  
ländernas skogshistoriska sällskap och  
skogsmuseer. Det blev fyra korta presen- 
tationer av hur de fyra länderna valt att  
hantera sina respektive skogskulturella arv.

DET NORDISKA SAMARBETET INLEDDES ÅR 2000 då Skogshistoriska Sällskapet 
firade sina tio första år med att bland annat arrangera ett samnordiskt forskar-
möte. Ett trettiotal forskare deltog och konstaterade att det av naturliga skäl 
finns många beröringspunkter länderna emellan. Ett resultat av mötet var att  
de nordiska skogshistoriska sällskapen och skogsmuseerna började utbyta  
erfarenheter via regelbundna konferenser. Senast som Sverige stod värd var  
2014 då en tredagarsexkursion genomfördes i Västerbotten och Lappland  
tillsammans med Skogsmuseet i Lycksele.  

– Vi är många som länge varit förundrade över den 
svenska statens ointresse för skogens och skogsbrukets 
historia, sade hon. Idag finns två fina skogsmuseer, ett 
i Lycksele och ett i Siljansfors utanför Mora – som båda 
drivs i kommunal regi. Det finns också ett antal mindre 
museer, alla drivna av ideella krafter. Det statliga enga-
gemanget lyser helt med sin frånvaro. Inte någonstans 
finns det utsagt vem som har ansvaret för det skogliga 
kulturarvet i Sverige. Trots att ju skogen har varit – och 
är – så central för landets utveckling. 
    Hon berättade att det för fyra år sedan bildades en 
liten grupp med skogliga intressenter som tagit sig an 
frågan. 
   – Vi konstaterar att kulturpolitiken är tydlig i sin 
andemening: Ett av riksdagens mål är att främja ett 
levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 
Men av någon outgrundlig anledning har denna stolta 
ambition inte omfattat skogen. 
     Gruppen har nu bjudit in till förtroliga rundabords-
samtal på KSLA om den hittillsvarande situationen 

med mål att hitta lösningar som lyfter skogens plats  
i kulturpolitiken. 
    – De här samtalen skulle ha genomförts våren  
2020, men stoppades då av pandemin. Tyvärr måste  
vi nu skjuta upp dem ända till våren 2022. Inbjudna är  
företrädare för departement, myndigheter, forskning, 
ideell kulturmiljövård, museer, skogsnäringen, besöks-
näringen och hembygdsrörelsen.  
     Karin Perers avslöjade också hur hennes egna 
tankar går. 
     – Det är många som genom åren har sneglat på 
våra grannländer med deras fina, statliga skogs-
museer. Jag är inte säker på att det är något sådant 
vi eftersträvar. Men kanske ett skogligt besökscenter 
i Stockholm och en digital satsning som inspirerar till 
upplevelser i skogliga miljöer. Och som gör tydligt 
vilken oerhört stor betydelse skogen har haft och  
kommer att ha i vårt land. Men till att börja med är  
det viktigaste att ge skogen dess rättmätiga plats  
i den svenska kulturpolitiken.

På spaning efter skogshistoriens roll: 

– Ingen tydlig plats för skogen i kulturpolitiken
AV LARS KLINGSTRÖM
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år
Norsk Skogmuseum i Elverum.

Finlands Skogsmuseum Lusto i Punkaharju.
Det Grönne Museum  
i Auning på Jylland.

SVERIGE FINLAND

DANMARK NORGE

– ”Skogsaken” lika  
viktig idag som igår
Från Norge rapporterade Björn Bækkelund, sektionschef vid 
Norsk skogmuseum i Elverum. Landets skogsareal är cirka en 
tredjedel av den svenska och ägs till 80 procent av privatpersoner. 
Dock har man ännu inte bildat något skogshistoriskt sällskap i lan-
det. Istället är det Norsk skogmuseum som bevakar och visualise-
rar skogshistorien. I slutet av 1800-talet rasade en debatt i landet 
om ”skogsaken” minst lika intensivt som om skog och klimat idag. 
Den resulterade i ett omfattande skogsprogram med mål att göra  
Norge ”grönt och rikt”. Björn Bækkelund skrev förra året boken 
Den menneskeskapte skogen, som handlar om detta och om de 
300 år som skogen varit en viktig näring i Norge. 

SVERIGE FINLAND

DANMARK NORGE

– Satsar på de  
gröna näringarna
Helle Serup, Det Grønne Museum i Danmark, berättade att  
flytten av Dansk Jagd- och Skovbruksmuseum från Hörsholm  
utanför Köpenhamn till Auning på Jylland nu är klar. Man har där 
samlat alla de areella näringarna – skog, jakt och lantbruk – till  
ett gemensamt ”grönt” museum. 
    – Det finns mer skog i Danmark än nog de flesta svenskar 
tror, berättade hon. Skog täcker cirka 15 procent av landets yta, 
621 000 hektar. Enligt ett beslut i folketinget år 1989 är målet  
att den siffran ska fördubblas. Det finns också ett skogshistoriskt 
sällskap i Danmark. Skovhistorisk Selskab har idag 230 medlemmar.
   Helle Serup passade också på att tillsammans med Det Grønne 
Museums chef, Anne Bjerrekær, hälsa välkommen till Auning  
2023 då Danmark står värd för nästa nordiska skogshistoriska  
konferens.  

SVERIGE FINLAND

DANMARK NORGE

– Sverige är ett skogsland och vi svenskar 
framhåller ofta att skogen är en del av vår  
nationalsjäl. Ändå saknar skogen en tydlig 
plats i den svenska kulturpolitiken. 
Karin Perers, ordförande i  
Mellanskog, berättade i sin spa- 
ning om ett initiativ som tagits  
för att lyfta fram det skogliga  
kulturarvet för att ge det den  
plats det förtjänar i samhället.

SVERIGE FINLAND

DANMARK NORGE

– En självklar del av vår historia
Leena Paaskoski från Finlands skogsmuseum, Lusto 
och Antti Koskimäki från Skogshistoriska Sällskapet  
i Finland gav glimtar från sina verksamheter. 
    – Skogen ingår som en mycket självklar del i den 
finska historien, berättade Antti. Och vi har samma dis-
kussion om dess roll i dagens samhälle som ni har här i 
Sverige. Finland är ju som bekant ett skogrikt land. Tre 
fjärdedelar av landarealen är täckt av skog. Den areal 
som brukas uppgår till cirka 23 miljoner hektar, nästan  
samma som i Sverige. Leena berättade om de starka ambitionerna att bevara det skogliga 
kulturarvet i Finland. Det gäller inte bara det arbete som görs vid det förnämliga skogs-
museet Lusto, som hon ansvarar för, utan också i de cirka 40 lokala museer och privata 
samlingar som finns i Finland. 
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BEGREPPET 5:3-SKOG mynta-
des efter 1979 års skogs-
politiska beslut. Då enades 

riksdagen om en ny skogsvårdslag 
som innehöll en mängd bestäm-
melser om hur skogen måste skötas, 
men också när den måste avverkas. 
En av dessa bestämmelser var det 
så kallade 5:3-kravet. Det kall-
lades så för att det låg under lagens 
femte paragraf, tredje stycket. Kravet 
innebar att ny skog måste anläggas 
om tillväxten var avsevärt lägre än 
vad som vore möjligt, och orsaken 
till den låga tillväxten var antingen 
gleshet eller olämpligt trädslag.

Samtidigt som skogsägarna från 
och med 1980 blev skyldiga att 
avverka och föryngra 5:3-skogarna 
kunde de också få ekonomiskt 
bidrag till återbeskogningen. Till  
en början var bidragsramarna  
snäva, men utvidgades kraftigt 
1981. Då beslutade riksdagen  

om att satsa 3 miljarder kronor 
under en femtonårsperiod för att 
subventionera bortstädningen av 
omkring 1,7 miljoner hektar 5:3-
skog. I satsningen ingick också  
att skogsvårdsstyrelserna skulle  
öka sitt arbete med tillsyn och 
rådgivning i frågan.

MILJARDSATSNINGEN, som kom 
att kallas 5:3-programmet, väckte 
en hel del kritik för sin påverkan 
på natur- och kulturmiljövärden. 
Kritiken riktade främst in sig 
på avvecklingen av 5:3-skogar i 
södra Sverige. Där bestod de ofta 
av igenväxande hagmarker och 
andra lövrika skogar som föll in 
under 5:3-kravet på grund av 
sina ”olämpliga” trädslag. Många 
kritiska debattinlägg handlade  
om hur dessa gamla hagar och löv-
miljöer försvann från landskapet 
för att ersättas med barrskog.

Den största arealen 5:3-skog  
fanns dock i Norrland och be- 
stod av barrdominerade skogar  
som glesats ut genom äldre  
tiders selektiva avverkningar.  
De skogarna fick litet utrymme  
i debatten och om de alls nämndes 
var det snarare till 5:3-program-
mets försvar. Att satsningen hade 
sin tyngdpunkt i norr  
användes helt enkelt som ett be-
lägg för att den inte utgjorde något 
hot mot naturvärden. 

VID DEN TIDEN HADE miljöfrågorna  
i skogen börjat få stor uppmärk-
samhet, men vad gällde skydds-
värda skogar låg fokus på löv-
skogar och urskogar. De nordliga 
5:3-skogarna var normalt varken 
eller. Att dessa redan mänskligt 
påverkade barrskogar ersattes av 
nya barrskogar sågs inte som något 
större problem. Samtidigt var 

kunskapen om naturvärden i Norrlands skogar 
begränsad. Det bidrog till att det norrländska 
skogslandskapet, med undantag för områden 
med urskogsartad skog, ansågs vara ett artfat-
tigt och biologiskt ganska ointressant område. 
Senare skulle det av den anledningen komma 
att kallas för det glömda landet.

I själva verket bestod förmodligen en bety-
dande del av de nordliga 5:3-skogarna av sådana 
miljöer som idag utgör bristvaror och viktiga 
pusselbitar för att nå ett hållbart förvaltande av 
skogslandskapet. Det var inte ovanligt att de 
innehöll kontinuitetsskog, gammal skog, äldre 
lövrik skog och skogliga värdekärnor. En del 
av de 5:3-skogar som blev kvar i norr skulle få 
sina naturvärden uppmärksammade när den 
skogspolitiska pendeln svängde i början på 
1990-talet och nyckelbiotopsinventeringen 

startade. Tjadnesvare naturreservat i Arvidsjaurs 
kommun är ett exempel där stora arealer skog 
först identifierades som 5:3-skog, därefter av 
nyckelbiotopsinventeringen som skog med höga 
naturvärden och slutligen skyddades formellt. 

ÄVEN OM 5:3-PROGRAMMET AVBRÖTS i förtid 
hann omkring 400 000 hektar 5:3-skog av-
verkas, och programmet får antas ha bidragit 
till ytterligare utarmning av det norrländska 
skogslandskapet. Sett med dagens ögon kan det 
tyckas svårbegripligt hur denna miljardsatsning 
kunde genomföras. Däremot är det inte svårt 
att förstå varför 5:3-skogarna passade illa i det 
skogslandskap som 1979 års skogspolitik siktade 
mot. Politikens främsta mål var nämligen hög 
volymproduktion. Att målet sattes så var i sin 
tur ett uttryck för hur skogsindustrins intressen 

hamnade högst upp på den politiska agendan. 
Samtidigt förändrades också statens syn på skogs-
ägarna, vilka kom att betraktas först och främst 
som råvaruleverantörer till skogsindustrin.

DEN TIDIGARE SKOGSPOLITIKEN som beslutades 
1948 hade tydligt värnat om möjligheterna  
för människor att försörja sig på landsbygden. 
När den kom till bodde fortfarande en  
betydande del av befolkningen i glesbygd.  
Det kombinerade jord- och skogsbruket  
erbjöd arbete och inkomster året runt och 
gjorde det åt många. Med mål om jämnhet  
i avverkningarna och lönsamhet i skogsbruket 
skulle skogspolitiken säkra både arbetstillfällen 
i skogen och goda inkomster från virkesförsälj-
ning för skogsägande landsbygdsbor.

»

År 1980 införde staten städtvång i Sveriges skogar. Om tillväxten var avsevärt lägre än vad  
som vore möjligt på grund av gleshet eller olämpligt trädslag skulle de avverkas. Med ett anslag 
på tre miljarder kronor skulle 1,7 miljoner hektar så kallade 5:3-skogar omvandlas till produktiva 
barrskogar. Det gick så där, men 400 000 hektar hann man med innan programmet dog ut. 

För fyrtio år sedan  
började staten  
storstäda i skogarna

AV BRITA ASPLUND

65%

52%

50%

57%

21% 15%

16%
8%

5% 4%4%

2%

7%

Norrbotten
Andel av 5:3-skogen  
som utgjordes av gammal  
skog (% av arealen)

I Norrbotten  
bestod mer än en  
tredjedel (37 %) av de utpekade 5:3-arealerna av 
gammal skog, med en medelålder av minst 140 år.  
I Kiruna kommun var siffran hela 65 procent.

Det var skogar som dimensionsavverkats  
under 1800-talet och lämnats utan återväxtåtgärder  
som var motorn till 5:3-programmet. Mediabanken SLU. 

En jämtländsk skogsägare intervjuades  
om skogsvårdsstyrelsens krav på avverkning  
av 0,8 hektar 5:3-skog. Böter hotade om  
han lät skogen stå. Aftonbladet 18 oktober 1989.

Sedan avverkningarna i svenska skogar under  
några år på 1970-talet överstigit tillväxten föddes  
oron för framtida virkesbrist – vilket lade grunden  
till 5:3-programmet. SvD 28 oktober 1974.

Den glesa granskogen i Tjadnesvare, norr om Arvidsjaur var ett av många områden som pekades ut som 5:3-skog. Den kom dock aldrig att  
avverkas och sedan den skogspolitiska pendeln svängt på 1990-talet uppmärksammades stora delar för sina höga naturvärden. Foto: Brita Asplund

”Hugger vi ner dessa  
lövskogar – och risken är  
stor med pågående mång- 
miljonprogram för avveck- 
ling av lågproducerande  
skog – förlorar vi en rad  
arter för gott.”
Professor Ingemar Ahlén i SvD  
den 18 augusti 1984, 

5:3-skogarna:

Forts. på nästa sida 

Brita Asplund är miljösam- 
ordnare på Länsstyrelsen i  
Gävleborgs län. Artikeln är  
ett sammandrag av hennes  
examensarbete vid jägmästar- 
programmet på Sveriges Lant-
bruksuniversitet, SLU, 2020,  
med titeln 5:3 – en statlig stor-
städning av skogslandskapet. 

För detta tilldelades hon  
Skogshistoriska Sällskapets  
Örtug. Det mycket läsvärda  
examensarbetet finns på nätet.  
Hittas enklast genom att  
googla: Brita Asplund SLU.
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Där eldarna dånade 
Omfång: 248 sidor. Format: 215 x 286 mm 
Kan beställas via mejl till: info@ekomuseum.se 
Pris: 339 kr + 79 kr porto 

PÅ 1970-TALET HADE TIDERNA FÖRÄNDRATS. En 
stor del av jobben i skogen hade redan försvun-
nit till följd av skogsbrukets mekanisering. Ur-
baniseringen hade också haft sin gång och dras-
tiskt minskat landsbygdsbefolkningens storlek. 
Allt färre var beroende av skogsbruket för jobb 
och inkomster vilket bidrog till att skogspoli-
tiken med sitt värnande om det kombinerade 
jord- och skogsbruket ansågs föråldrad.

Istället fick skogsindustrins välmående 
desto större politisk uppmärksamhet. Fram till 
1970-talet hade industrikapaciteten ökat kraf-
tigt, men expansionen innebar inte att framtids-
utsikterna var utan orosmoln. Råvarubehovet 
hade nämligen växt så pass att det för första 
gången i modern tid översteg vad som gick att 
ta ut ur skogen utan att minska virkesförrådet. 
Någon hållbar lösning hade det förstås inte varit 
att mätta en överdimensionerad skogsindustri 
med avverkningar utöver tillväxten. Samtidigt 
lockade inte heller tanken på nedskärningar.  
Exportinkomster och industrijobb stod på  
spel och helst ville man från politiskt håll se  
en fortsatt expansion. Därför föll valet på en 
skogspolitik som med piska och morot skulle  
få skogsägare att öka tillväxten i sina skogar. 

5:3-KRAVET INFÖRDES MED det långsiktigt ökade 
virkesutbudet som främsta argument, men 
snart dök orosmoln upp på närmre håll. En 
högkonjunktur inträffade, men trots det kunde 
skogsindustrin inte nyttja sin fulla kapacitet. 
Avverkningsnivåerna hade sjunkit och industrin 
fick inte all råvara den ville ha. Ropet på virke 
fick snabbt svar från politiskt håll och åtgärder 
vidtogs för att få skogsägare att avverka mer. 
Fokus låg på småskogsbruket eftersom det var 
där den avverkningsbara skogen fanns koncen-
trerad. På statens och de stora bolagens marker 
hade man avverkat så hårt att uttagen snarare 
behövde minska.

När 5:3-programmet beslutades var det som 
en del i ett åtgärdspaket med syfte att lösa det 
mer akuta virkesförsörjningsproblemet. Kalkylen 
var att industrin skulle få 4,5 miljoner kubik- 
meter (m3sk) mer virke per år under 5:3-pro-
grammets genomförande. Hur virkesutbudet 
skulle kunna öka av att avverkningarna styrdes 
mot virkesfattiga bestånd var oklart. Kritiska 
röster varnade för att effekten kunde bli den 
motsatta. Mycket riktigt minskade virkestill-
gången under programmets genomförande. 

Det andra centrala argumentet för 5:3- 
programmet var att det skulle ge tusentals nya 
jobb. Men sysselsättningen i skogsbruket fortsatte 

att minska. I efterhand kan man undra om det 
inte snarast handlade om svepskäl för att legiti-
mera avverkningar i nuet som översteg tillväxten. 
Med löften om framtida ökad tillväxt skulle det 
kanske gå bra att tära lite på virkesförrådet.

SATSNINGEN PÅ AVVECKLINGEN AV 5:3-skogarna 
och hela 1979 års skogspolitik har blivit något 
av en skamfläck i den skogspolitiska historien. 
Kanske kan vi lära oss något av att titta på  
den fläcken idag, när vi befinner oss i en situa-
tion som påminner om den på 1970-talet.  
Vi avverkar i princip hela den tillgängliga 
tillväxten samtidigt som förhoppningarna om 
ökade virkesuttag är stora. Återigen har en stark 
berättelse om behovet av ökad virkesproduk-
tion etablerats som såväl skogsnäringen som 
staten står enade kring. I huvudrollen finns nu 
klimatet. Men skogen är viktig och värdefull 
på många olika sätt och för en mängd olika 
intressenter i samhället. Dessutom är frågan 
om skogens roll i klimatarbetet betydligt mer 
komplex än berättelsen förtäljer. Kanske kan en 
viktig lärdom vara att skogspolitiken behöver 
utformas i processer där inte bara en av alla 
berättelser om skogen tillåts dominera. 

Lars Hultkrantz, sedermera professor i ekonomi, var 
skarpt kritisk till 5:3-programmet. Bland annat ansåg  
han att ”även sysselsättningsargumentet att det långsik-
tigt skulle skapa 3000–4000 nya arbetstillfällen i skogs-
bygderna var synnerligen tveksamt”.  

Jägmästaren Ingvar 
Svensson oroade sig 
för ökade angrepp av 
barkborre i en intervju 
i SvD 1984: ”Det är ju 
en självklarhet att inte 
hugga bort lövskogen 
när den klarar sig 
medan granskogen 
stryker med”.

De stora arealerna 5:3-skog fanns i norra Sverige. Men den intensiva mediadebatten  
handlade nästan uteslutande om hagar och lövdominerade skogar i södra Sverige. Foto Lars Klingström

Foto  
Jacob  
Forsell

EKOMUSEUM BERGSLAGEN är inte ett 
vanligt museum utan ett nätverk av 
ett antal besöksvärda platser, alla med 

järnframställning som gemensam nämnare.  
Här finns hyttplatser och besöksgruvor, hem-
bygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, 
smedjor och herrgårdar med mat och logi och 
mycket mer. Alla hänger samman under det  
gemensamma namnet och dess prydliga webb-
sida. Nu inte minst också genom boken Där 
eldarna dånade som kom ut lagom till jul 2020. 

Det är inte ofta som Tidender så totalt 
kapitulerar för en nyutkommen bok, men i det 
här fallet gör vi det. Där eldarna dånade är en 
inspirerande bok som lockar till omedelbar läs-
ning. Språket är enkelt och förmedlar kunska-
per på ett närmast omärkligt sätt. I korta texter 
får man ta del av Bergslagens långa historia och 
hur man under århundradenas lopp stadigt  
utvecklat tekniken att tillverka järn. För den 
som tidigare inte riktigt förstått hur det går till 
tänds många ljus.

BOKEN HANDLAR OCKSÅ OM naturen 
och vad som format den. Skogen 
–”Bergslagens guld” – som gjorde 
att träkolet kunde smälta malmen 
i hyttorna. Förstås också om män-
niskorna som verkat här genom 
tiderna. Om kolarna och gruvar-
betarna och alla de andra, både 
kvinnor och barn, som slet vid  
hyttorna. Men också om bruks-
patronerna som levde sina liv i 
välstånd och överflöd på herrgår-
darna. Läsaren får för övrigt också  
ta del av att det inte bara var män  
som blev brukspatroner utan att det också  
fanns kvinnliga sådana.

Till det positiva intrycket bidrar också 
bokens tilltalande layout med mängder av 
högklassiga bilder. Och som redan nämnts, 
det lediga språket, signerat författaren Bisse 
Falk. Att de fakta som ymnigt presenteras är 
korrekta, borgar Gert Magnusson, för. Han 

har tidigare arbetat på Riksantikvarieämbetet 
och är välkänd för Skogshistoriska Sällskapets 
medlemmar.  

»

Där eldarna dånade utgiven av Ekomuseum Bergslagen 
är en njutbar skildring av denna landsändas historia  
formad av skog, gruvor, hyttor och människor med  
förmåga att smälta malm till järn.
AV LARS KLINGSTRÖM

Inspirerande, vackert och lärorikt
om Bergslagens historia

Det finns enormt mycket skrivet  
om det som inryms i begreppet skogs-
historia. Fattas bara annat. Sverige är 
ju ett skogsland, befolkat med männ-
iskor som för inte så länge sedan hade 
direktkontakt med skogen. 

Skogshistoriska Sällskapets senaste 
årsskrift (2020) handlade om skogen 
i skönlitteraturen. Nu har vi på vår 
webbsida påbörjat en lista över skogs-
historisk litteratur. 

Redan tidigare finns där också en 
förteckning över var man kan finna 
skogshistoriska bilder och filmer. Lit-
teraturlistan är ett första steg för att göra 
det lättare att överblicka vad som finns inom 
detta breda och tidsmässigt långsträckta 
fält. Vi räknar med att den med tiden ska bli 
längre och att den kanske kan kompletteras 
med korta beskrivningar av vad som döljer 
sig bakom titlarna. 

Kolla gärna listan med skogshistorisk  
litteratur på skogshistoria.se. Den ligger 
under fliken Skogshistoria. På samma plats 
finns också listan över bilder och filmer. 

Förslag till kompletteringar förmedlar  
du enklast med fliken Tipsa oss högst  
upp till höger på sidan. 

Välkommen med dina förslag! 

PS/ Glöm inte bort den skatt av skogshistoriska 
artiklar som publicerats i Årsskriften under åren. 
Samtliga finns på skogshistoria.se 

Vi har också påbörjat inskanningen av ett urval 
artiklar från Tidender. Båda finns under fliken 
Publikationer.

Böcker och  
filmer på  
skogshistoria.se 

Ny bok!

Forts. från föregående sida 

5:3-skogarna:

”Så Gud hjälpe dej, svenska hage!  
Om inte riksdagen i sista stund bestäm- 
mer sej för att rädda dej, så är din tid  
ute. Men innan du försvinner eller  
förvisas till spridda naturreservat  
vill jag gärna tacka dej för allt du  
har betytt för mej och säkert för  
tusen sinom tusen andra svenskar.  
Mitt barnaliv levdes ju helt och  
hållet i gröna hagar och på blom- 
mande ängar med dålig bonitet och  
lönsamhet. Vilken lycka för mig att jag 
trots dessa brister fick ha dem i fred,  
mina vitsippshagar, mina gullvivsängar,  
mina smultronrösen, mina hallonfall och  
blåbärsställen, mina klätterträd, alla törn- 
rosbuskarna, fågelbona, gräset, hassel- 
snåren och björkdungarna, allt det där  
som snart knappt ska finnas mer.”
Expressen 7 mars 1982 
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Stöpsjöhyttan ligger i hjärtat av Filipstads bergslag. Här fanns en gång  
ett sjuttiotal hyttor och hamrar. Idag är de alla nedlagda. En av dem är  
Stöpsjöhyttan vars nedtecknade historia renderade den sentida ättlingen 
Peter Danielson en av årets Örtugar. Kanske kan fler inspireras av hans insats. 

DE SISTA KILOMETRARNA fram 
till Stöpsjöhyttan är krokiga. 
Grusvägen är anfrätt av vinterns 

påfrestningar och fylld av spår och hål. 
Men trafiken är ringa och inskränker sig 
till virkestransporter och så förstås famil-
jen Danielsons och de fåtaliga ortsbornas 
resande. 

Så öppnar sig skogen och på en lid mot 
söder tronar den vackra herrgårdsbyggna-
den. Några hundra meter därifrån skymtar 
de takförsedda resterna av masugnen. En 
av många i detta rike av skog, malm och 
järn. De flesta i samma skick som Stöpsjö-
hyttans, andra närmast försvunna medan 
några har restaurerats och blivit viktiga 
noder i den värmländska besöksnäringen. 

Peter Danielson och hans hustru  
Margaretha tar emot på förstutrappan.  
Här har de bott sedan 1979 då de tog över 
gården efter Peters far. Denne kunde i sin 
tur räkna familjens anor till sin farmor, 
som föddes på Stöpsjöhyttan 1839. Det  
är om denna hyttas historia, dess natur-
givna förutsättningar och om sin familj 
som Peter Danielson skrev boken. 

STÖPSJÖHYTTANS URSPRUNG och öde 
skiljer sig inte nämnvärt från alla de 
andra hyttorna och hamrarna här i den 
ostligaste delen av Värmland. Hur man 

funnit högvärdiga malmkroppar i 
Nordmark och Persberg redan på 
medeltiden och hur man sedan under 
framförallt 1600-talet anlade hyttor på 
alla upptänkliga platser där förutsätt-
ningarna var de rätta: Vattenkraft och 
skog att göra träkol av. Och sådana 
platser var det gott om. Värmland var 
vid den tiden ett enda hav av obrukad 
skog med talrika sjöar och ström-
mande vatten. En av dem, bara någon 
mil från gruvorna i Nordmark, var vid 
Stöpsjöns utlopp där den första hyttan 
anlades år 1601.  

– Vi vet inte så mycket mer än att 
den blev till då, berättar Peter Daniel-
son. Den kompletterades sedan på 
1630-talet med två hamrar. Men redan 
runt 1650 börjar ordet skogsbrist dyka 
upp i källskrifterna. Här talas också om 
”otillbörligt svedjande”. Det var nu inte 
något som bara gällde Stöpsjöhyttan 
utan hela Bergslagen. 1600-talet var ju 
en krigisk tid och den svenska staten 
slog nogsamt vakt om järnproduktio-
nen – som ju var förutsättningen för 
stormaktsambitionerna.  

ÅR 1677 FÖRSTÖRDES både hyttan och 
hamrarna av den kraftiga vårfloden. 
De byggdes upp igen, men redan 

1689 drog Bergskollegium tillbaka 
privilegiet för hamrarna. Man oroade 
sig för skogsbristen och ville försäkra 
sig om att tillverkningen av tackjärn 
här, i närheten av Nordmarksgru-
vorna, inte skulle äventyras av det 
skälet. Förädlingen till stångjärn skulle 
förläggas till platser där den inte även-
tyrade tillgången på tillmakningsved 
till gruvorna eller malmens smältning 
till tackjärn. 

Efter det hektiska 1600-talet 
var strukturen för den värmländska 
järnframställningen etablerad. Ett fåtal 
hyttor tillkom, några avvecklades. 
Sedan man vid 1700-talets mitt börjat 
använda krut i gruvorna minskade dock 
trycket på skogarna i deras närhet. För 
Stöpsjöhyttans del innebar 1700-talet 
inga genomgripande händelser, verk-
samheten löpte på och ett antal ägare 
passerade revy.

– Annat blev det på 1800-talet, 
säger Peter Danielson. Uddeholms-
bolaget, som redan tidigare börjat köpa 
upp bruk och skogar, blev en allt mer 
dominerande aktör. Sedan länge sålde 
man merparten av sitt järn till England 
och man började nu komplettera 
med trävaror, bland annat mastvirke. 
Samtidigt hade också flera av de stora 

handelshusen i Göteborg engagerat sig i den väx-
ande trävaruhandeln. Framförallt gällde det James 
Dickson & Co som på 1820-talet förvärvade flera 
järnbruk i Värmland med syfte att komma över 
deras skogar och istället anlägga sågverk. 

MEN NÄR STÖPSJÖHYTTAN år 1840 togs över  
av Anders Magnus Ståhl tedde sig framtiden 
för järn fortfarande ljus. Därefter förändrades 
förutsättningarna snabbt. Sedan man i England 
avvecklat tullarna på trävaror sköt utvecklingen 
för de nya sågverken fart. De hade bra betal-
ningsförmåga och även Stöpsjöhyttans ägare 
sålde grovt sågtimmer till goda priser. Men  
när snart ny teknik för att framställa järn  
slagit igenom i Europa gick det snabbt utför  
för järnet. Man kunde nu framställa järn med  
hjälp av stenkol vilket gjorde att de ofta små  
och otidsenliga järnbruken i Sverige helt  
tappade sin konkurrensförmåga. 

SEDAN ANDERS MAGNUS STÅHL AVLIDIT togs 
Stöpsjöhyttan år 1873 över av hans dotter Anna 
och hennes man August Danielson. Hyttan gick 
dåligt och av bevarade dokument framgår att 
tillståndet i de egna skogarna var uselt. Tim-
meravverkningarna hade gått hårt åt dem. Stora 
arealer låg kala eller var bevuxna med ungskog. 
Dödsstöten för Stöpsjöhyttan kom när Filipstad 
Bergslags Norra Järnväg nådde gruvorna i 
Nordmark 1876. Den hade tillkommit med 

stöd av Uddeholmsbolaget som därmed säkrade 
tillgången på Nordmarksmalm till sina moderna 
enheter. Tillsammans med de övriga problem 
som de små hyttorna hade att brottas med  
blev situationen ohållbar. Vårvintern 1882 var 
sista gången som gnistorna från Stöpsjöhyttans 
masugn lyste upp natthimlen. Tre år tidigare 
hade August gjort personlig konkurs och  
nödgats lämna Stöpsjöhyttan som med hjälp  
av en förvaltare nu sköttes av hustrun Anna  
och två döttrar.

– För dem och för gårdens folk och torpare 
var det en katastrof, konstaterar Peter Danielson. 
Många tvingades ge sig härifrån. De som blev 
kvar fick klara sig på de knappa ransoner som 
Stöpsjöhyttans 20 hektar åker gav och på att 
tillverka träkol och sälja till de hyttor som ännu 
hankade sig fram. 

RÄDDNINGEN KOM NÄR Annas handlingskraftige 
son Carl, som tidigare sökt lyckan i Sydamerika, 
år 1894 återvände hem. Tre år senare drog han 
igång en såg. Den blev den livlina som gjorde 
att man på Stöpsjöhyttan kunde hålla näsan 
ovan vattenytan. 

– Det var utan tvekan Carls insatser som 
gjorde att Stöpsjöhyttan kunde stanna inom 
familjen, säger Peter Danielson. Nästan alla hyttor 
befann sig ju i samma predikament som denna 
och merparten av dem gick till försäljning. 

Carl Danielson och hans syster Maria – båda 

var ogifta – ansvarade sedan för skötseln av  
gården ända tills de kände att krafterna började 
tryta. År 1944 skänkte de fastigheten till sin 
brorson Ulf, det vill säga Peters far. På så sätt och 
efter många och delvis tragiska turer är gården 
sedan 1979 i Peter Danielsons ägo. Stöpsjöhyt-
tans Egendom, som är gårdens officiella namn, 
är idag en renodlad skogsgård med 2 500 hektar 
produktiv skogsmark. 

– När tillfälle yppades att förvärva skogsmark  
i Lettland 2006 så slog vi till. Efter ytterli-
gare markköp brukar vi idag också 700 hektar 
skogsmark i trakten av staden Madona, cirka 
20 mil öster om Riga. Det har varit en mycket 
stimulerande erfarenhet att möta ett nytt land 
med skogar som är både lika och samtidigt väldigt 
olika våra egna här hemma. 

– ATT JAG GAV MIG PÅ ATT teckna ner gårdens 
historia har förstås med framtiden att göra. Vi 
har en son och en dotter som båda är etablerade 
med sina familjer på andra orter. Tankar finns om 
att utveckla sidoverksamheter utifrån skogen och 
naturen som gör att herrgården kan leva vidare 
också när Margaretha och jag en gång är borta. 
Och då är det naturligtvis värdefullt att gårdens 
och platsens historia är dokumenterad. 

TEXT OCH FOTO LARS KLINGSTRÖM

Peter Danielson skrev 
boken om fädernegår-
den Stöpsjöhyttan och 
dess långa historia med 
tanke på framtiden. 

– För dem som 
kommer efter oss är det 
naturligtvis värdefullt att 
gårdens och platsens 
historia är dokumente-
rad, säger han. Att jag 
fick en Örtug för boken 
var en mycket glad 
överraskning.

Intresserad av  
boken: Sätt in 160 kr  
på bankgiro 822-8959 
samt ange namn  
och adress. Summan  
inkluderar porto.

Peter och Margaretha Danielson flyttade in 
herrgården på Stöpsjöhyttan 1979. Sedan  
dess har de med stora insatser och stor möda 
pietetsfullt renoverat delar av huset. Porträtten  
på väggen är Peters pappas faster och farbror,  
syskonen Maria och Carl Danielson, som vid 
förra sekelskiftet räddade gården och höll  
den vid liv sedan hyttan lagts ned.  

Stöpsjöhyttans masugn  
byggdes 1837. I bakgrunden  
skymtar herrgården, vackert  
belägen på en lid mot söder. 

Av de en gång omfattande  
bruksbyggnaderna återstår idag  
bara själva masugnen och tillopps- 
kanalen där vattenhjulet som drev  
blåsbälgen fanns.

Ernst Danielsons akvarell från 1890 andas idyll och  
döljer att gården då befann sig i den djupaste kris.

– Värdefullt för  
framtiden att  
dokumentera  
historien 

Peter Danielson, Stöpsjöhyttan:
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– Torpare, huggare, körare, 
gummor och gubbar. Alltid 

i färd med nånting. Alltid lika 
medellösa. Det var de som 

lade grunden till det Sverige 
vi idag tar så för givet. 

Det säger Henning Hamilton, 
välkänd skogsman och upp-

skattad författare som kommit 
ut med ännu en bok där han 
gläntar på dörren till en tid, 

inte så långt borta, men  
totalt skild ifrån dagens. 

JA, HENNING HAMILTON har varit en 
profil i Skogssverige sedan mer än ett 
halvt sekel. Han var skogschef i Södra 

på 1960- och 1970-talen och blev sedan VD  
på Sveriges Skogsvårdsförbund under 12 år 
fram till 1986 innan han gick tillbaka till  
Södra. I en med åren allt ymnigare ström av 
böcker och skrifter har han delat med sig av  
de människoöden och levnadsförhållanden  
han stött på genom åren. 

– ÄNDA SEDAN UNGDOMSÅREN har jag varit 
fascinerad av hur livet tedde sig för dem som 
tillhörde generationerna före min egen, säger 
Henning när Tidender telefonintervjuar  
honom i mitten av mars.

– Det är ju inte så länge sedan, egentligen. 

Men utvecklingen gick ju så oerhört snabbt 
under 1900-talet att det framstår som ett fjärran 
och mycket exotiskt land. Vad som framförallt 
imponerar på mig var vilka kunskaper och vilken 
skaparkraft man hade. Hur man på landsbygden 
med enkla verktyg och egen muskelkraft bilade 
stockar och skickligt sammanfogade dem till 
bostadshus och väldiga ladugårdar. Och hur man 
tog vara på det man odlade och kunde förvara  
det utan tillgång till kylskåp och frysar som vi 
idag ser som livsnödvändiga.   

DET VAR UNDER DEN FÖRSTA sejouren vid Södra 
Skogsägarna som Henning på allvar fick upp 
ögonen för vilken historisk skatt som ruvade  
i medlemmarnas minnen. 

– För att knyta banden mellan föreningen 

och medlemmarna starkare tog jag initiativ till att 
genomföra lokala studiecirklar i bygdehistoria. 

GENSVARET VAR ENORMT. Det var som om man 
bara hade väntat på att få berätta sin historia. 
Bokstavligen var det som att öppna slussar  
till det förgångna. Vi fick in en fantastisk  
dokumentation om hur livet i skogarna och  
på landsbygden gestaltade sig för människorna  
för bara en eller annan generation sedan. 

– Många av bidragen handlade om torparna. 
De som bröt sten och stubbar, dikade mossar 
och mjölkade sin enda ko. För en sådan förmån 
var de skyldiga att göra hundratals dagsverken på 
jordägarens gård. De fostrade stora barnaskaror 
i sina små grå stugor. En stor andel av Sveriges 
nutida befolkning kan räkna torparna i sina anor. 

De är verkligen värda att komma ihåg.  
– För oss som lever idag är det svårt att före-

ställa sig de påvra förhållanden som de flesta  
levde under. Kalla, dragiga bostäder och vägglöss. 
Långa arbetsdagar och bristfälliga kläder. 

EN ANNAN GRUPP som Henning alltid känt  
extra för är skogsarbetarna. 

– De är svårt att gradera vem som hade det 
värst i det gamla samhället, men nog intar dessa 
en föga smickrande tätplats. I min senaste bok 
tog jag med en berättelse av Albert Viksten om 
hur det kunde vara att komma fram till en ny 
avverkningsplats för hundra år sedan. Författaren 
hämtade stoffet ur egna erfarenheter. Ingen har 
beskrivit skogsarbetets villkor bättre än han.  
Att efter trettonhelgen i smällkalla vinterm ge  

sig iväg med packning och proviant för flera  
veckor eller till och med månader. Att efter  
mödosam väg i obanad terräng med lössnö börja 
arbetet på den nya drivningstrakten med att 
skotta undan snön, fälla träd och timra sig en  
koja att bo i. Det säger sig självt att det inte  
kunde bli en människovärdig bostad. Men ändå 
var det så som det länge gick till i de nordsvenska 
skogarna. På så sätt bodde man ända fram till 
snön började smälta i april och  drivnings- 
säsongen var över. 

HENNING HAR OCKSÅ flera gånger lyft fram pro-
vinsialläkaren Adolf Hassler i Gäddede. Denne 
gav sig år 1908 på eget bevåg iväg till Sundsvall 
för att informera deltagarna i Läkarförbundets 
kongress om de katastrofalt usla villkoren för 

skogsarbetarna. Men det dröjde sedan ända  
fram till 1940-talet innan effekterna av hans 
insats slog igenom brett.

– Men det handlade också om kvinnorna,  
de som männen lämnade när de drog till skogs 
under vintrarna. Kvinnor som ensamma fick ta 
hand om barnen och kreaturen och övriga sysslor  
på de små torpen eller gårdarna. När männen 
sedan kom hem under senvåren dröjde det ofta 
inte länge innan de gav sig iväg igen. Nu för att 
flotta det timmer de huggit under vintern. 

NEJ, DAGENS MÄNNISKOR kan inte föreställa sig 
hur livet tedde sig för många på den tiden, för 
inte så länge sedan. Men en sak är fullt klar –  
det var inte bättre förr.  

AV LARS KLINGSTRÖM

Henning Hamilton kan se tillbaka på ett rikt liv där skogen hela tiden har spelat  
huvudrollen – både i jobbet och på fritiden som framgångsrik orienterare.  
Här med bästa kompisen, labradoodlen Ludde. Foto: Theresia Jatta Köhlin

En gråkall oktoberdag 1920 på gården  
Stora Bona i Svinhults socken, Östergöt-
land. Kålrötter och betor har tagits upp och 
”klackas”, det vill säga blasten huggs av.  
Bild: August Christian Hultgren/Digitalt museum

Torparparet Ryd, Johan Petter och Lina,  
från torpet Rydbodal i Ydre har varit i byn och  

handlat. Året är 1914 och det är fortfarande 
sommar. Kanske har de fått höra av handlarn  

att det är oroligt i Europa?  
Bild: August Christian Hultgren/Digitalt museum

Grovt tillyxad koja 
tillkommen mitt i vintern 
av ett gäng huggare, 
ivriga att komma igång  
för att rädda förtjänsten. 
Sådana var villkoren för 
de norrländska skogs-
arbetarna. Inte förrän 
framåt 1940-talet blev 
det bättre. 
Gammal koja på kro-
noparken Lidmyråsen, 
Degerfors revir 1924. 
Mediabanken, SLU.

Ålder: Fyllde 92 den 22 maj. 

Familj: Hustrun Marianne, fyra söner från ett 
tidigare äktenskap, sonhustrur, barnbarn och 
barnbarnsbarn.

Bor: Radhus i Djursholm. 

Efternamnet: Urgammal skotsk ätt. De första  
Hamiltonarna kom till Sverige under 1600-talet. 

Farfar: Adolf Hamilton som grundade Kennel- 
klubben och gav namn till en populär jakthund  
– Hamiltonstövaren.

Jobb: 
Graningeverken – Inte så mycket skog, mest jakt. 

Södra, första perioden. – Var med om att bygga 
upp SBO, skogsbruksområden. Mycket intressant. 

Sida. Skoglig rådgivare i Tanzania. 
– Massor av upplevelser men vi gjorde nog  
inte så mycket nytta.

Sveriges Skogsvårdsförbund. – De första åren  
var jag både VD och redaktör för tidningen  
Skogen. En rolig och mycket stimulerande  
period i mitt jobbliv. 

Södra, andra perioden. – Som informationschef 
fick jag vara med och lotsa fram medlemsföre- 
ningen till också en betydande position på  
massamarknaden.

Pensionerades: 1991

Intresse vid sidan av skogen: Orientering.  
– Jag har 19 distriktsmästerskap i orientering  
och har alltid gillat att röra på mig. Tror det är  
bra för hälsan och det skärper sinnet. 

Efter pensionen: Skriver. Något som han för  
övrigt började med redan i slutet av 1970-talet  
då han gav ut flera böcker om skogen som upp-
märksammades på grund av sitt lediga förhåll-
ningssätt till detta tidigare så experttyngda ämne. 
De har sedan följts av flera titlar där han lyfter  
fram människors förhållanden i det Skogssverige 
som nu är historia, bland annat Arvet, Folket före 
oss och Eldpallens glöd. Henning har genom åren 
bidragit med flera mycket uppskattade berättelser  
i Tidender och Sällskapets årsskrift. 

Aktuell: Med boken Bort längtande vekhet – öden 
från det gamla landet, som kom ut hösten 2020. 

Henning Hamilton  
i korthet

Få har som 
Henning  
tecknat  

småfolkets 
storhet



VÅRA FÄBODAR HETTE LÅNGÅSEN.  
För att komma dit måste man åka båt 
över Hassjön och sedan gå söderut. 

Men om det stormade fick vi gå runt sjön,  
det var omkring en mil.
    Vi ”boförde” alltid den 6 juni. Vi, alla frun- 
timmer, gick då en väg med kreaturen, karlarna  
ledde hästarna med släpor lastade med säng- 
kläder, halmmadrasser, separator och sådant  
som vi inte orkade bära. Då vi kom fram till  
fäboden var det grönt och vackert, en rönn som 
vi hade vid stugväggen var alltid full av blom,  
vitsipporna och andra blommor blommade  
alldeles för fullt. Det första vi gjorde var att  
bära ut allt som fanns. Alla laggkärl skulle  
rengöras med enris och så skulle det skuras  
i alla vrår. Karlarna högg ved och gjorde  
sådant som vi fruntimmer inte klarade själva. 

VÅR FÄBODSTUGA VAR RÖDMÅLAD med vita 
knutar. Invändigt var det ett stort kök med  
tre fönster, ett rum som sängkammare och en 
stor mjölkbod. Där skulle läggas nytt granris  
på golvet varje lördag för att det skulle lukta  
gott och friskt. Så skulle det leras och lagas  
i öppenspisen som var sönderbränd sedan  
förra sommaren. Sen det var gjort var det att 
sätta upp nya gardiner, lägga rena mattor på 
golvet, byta dukar på borden och lägga vita 

överkast på högsängarna. Jag kommer aldrig  
att glömma hur hemtrevligt det kändes och  
hur fint det blev när städningen var klar. 
   På morgonen gick vi och mjölkade de 8–9 
mjölkkor vi hade med oss. Hemma hade vi  
lämnat två kor för hemmabruk. Efter mjölk-
ningen släpptes korna ut på ”löta”, som vi sa. 

VI HADE ÄVEN TRETTIO FÅR men dom följde  
inte korna i skogen utan dom gick för sig själva. 
Vi hade ett stort fårhus som var gjort av timmer. 
Där fanns också förråd av mossa som vi tog i 
skogen och som vi bar hem i stora skynken. 
Sedan mockade vi efter korna och sopade så att 
det skulle vara torrt och fint när de återvände 
från skogsbetet. När allt var klart gick vi in och 
separerade mjölken och tog reda på grädden.  
Blåmjölken skulle bäras ner till vattenkällan  
där det var uppsatt stegar som vi hängde mjölk-
krukorna på. När vi gjort alla bestyren var vi 
lediga till klockan fem om aftonen då korna  
kom hem. Och så var det samma procedur igen. 
På lördagarna gjorde vi ost. Då var det att hålla 
på hela dagen med att röra i messmörgrytan  
för det hade lätt att bränna vid. Av vasslan  
gjorde vi messmör. När det var klart skulle alla 
kar rengöras och grädden skulle bäras hem till 
Sunnansjö där dom kärnade den till smör. 
     Varje tisdag och fredag gick vi hem och 

provianterade, det tog hela dagen, men det var 
viktigt att vara tillbaka i tid så att inte korna  
fick stå och vänta. 
    I juli hade vi ”bohelg” och då blev ungdomar 
inbjudna och då bjöds det på bomat som kams, 
rörost, sötost, mesost och messmör. Sedan spela-
des och dansades det till tidiga morgonen. Men 
det var inte att gå och lägga sig och sova. Nej, 
det var till att städa och skura som vanligt. 

FÖRSTA VECKAN I SEPTEMBER släppte vi korna  
på fäbodvallen och vi började ordna där för 
hemflyttning. Omkring den 10 september  
skulle vi flytta hem till bebodda trakter. Då 
släppte vi korna ur vallen och då visste dom att 
det var dags för hemflyttning och då gick dom 
raka vägen hem till Sunnansjö utan att någon 
följde dom. Vi tog den andra vägen över sjön 
och bar med oss det som skulle hem. Då var  
det slut på sommaren.  

»
I juni drog gårdarnas unga och äldre kvinnor tillsammans kor, getter och får till byarnas avlägset belägna  
fäbodar. Där tillbringade de sedan hela sommaren. Kreaturen levde gott och kvinnorna mjölkade, ystade och 
lade i förråd det familjen skulle leva av nästa vinter. Det här är Astrids Frisks berättelse från tidigt 1900-tal.
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Skogshistoriska  
Sällskapet
c/o Rose-Marie Högberg  
Björnstigen 1  
165 71 Hässelby

Morafotografen  
Karl Lärkas bild  
från Axi fäbodar  
år 1920 ger en  
bra uppfattning  
om denmiljö som  
Astrid Frisk för- 
medlar i sin fina  
berättelse.  
Bygdearkivet, Mora. 

Fäbodminnen

Astrid Frisks berättelse finns på Holms 
hembygdsförenings webbsida. Den är 
nedtecknad av hennes svärson Helge Sahlin. 
Astrid var född och uppvuxen i den lilla byn 
Sunnansjö, inte långt från Liden i Medelpad. 
I början av 1900-talet upplevde hon ett antal 
somrar på Sunnansjös fäbodar på Långåsen  
tillsammans med sina syskon. 
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