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I detta nummer

Innehållet i sommarens häfte blev något annorlun
da än vad som var planerat. Genom nyheten om  de 
nyupptäckta ristningarna vid Umeälven har e tt tidi
gare tänkt bidrag få tt utgå. Även artiklarna om  
Skogsmuseet och skogen har tyvärr få tt något m ind
re utrym m e än vad som ursprungligen avsågs. H äf
te t har ändå, närmast genom  en slump, få tt e tt ge
mensamt tema — spår av mänsklig verksamhet i na
turen.

I  det första bidraget redogör tre arkeologer från 
Umeå universitet för hur de fann hällristningarna 
och för teorierna kring dem.

Kjell Lööw, tidigare föreståndare för Skogsm u
seet i Lycksele, tecknar en bakgrund och vägled
ning till utställningarna i museet. E fter en övergri
pande artikel om skogens nyttjande i olika tider be
rättar Lars Göran Spång, som är arkeolog vid läns
museet, om  fornlämningar i skogen och om  de ris
ker de är utsatta för genom det moderna skogsbru
ket. Mats Dynesius presenterar därefter en del läm
ningar man kan träffa på i skogen från självhushåll
ningens tid. Avslutningsvis publiceras några utdrag 
ur de intervjuer som Inge Lindström  genomförde  
för att belysa hur mekaniseringen uppfattades av 
dem som då arbetade i skogen.
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Förord
D et effektivaste sättet a tt sprida en nyhet är att 
lansera den som en hemlighet. Hällristningarna vid 

Stornorrfors upptäcktes redan hösten 1984, men 
har sedan dess hemlighållits av olika anledningar. 

Arkeologerna som fann ristningarna kontaktade un
der våren V ÄSTERBO TTEN  och ville a tt nyheten skulle 

offentliggöras i sommarnumret. Meningen var sedan a tt 
en pressmottagning skulle ordnas när tidskriften hade u t

kom m it. N yheten  läckte emellertid ut medan materialet låg 
på tryckeriet. I  samråd med arkeologerna släpptes då först e tt 

pressmeddelande ut som innehöll en del fakta om  ristningarna. 
Massmedia uppskattar dock inte a tt få en bit av kakan utan tog 
till alla journalistiska vapen och tricks för a tt få veta mer. Till 
slu t var informationsbärarna tvungna a tt vika sig.
För första gången publiceras nu i alla fall bildmaterialet och f i
gurerna i sin helhet. För ovanlighetens skull skildras också den 
odramatiska upptakten till fyndet. I  den skildringen får man även 
bekräftat vad många länge har misstänkt — a tt den intellektuella 
verksamheten huvudsakligen försiggår runt kaffeborden och inte 
i forskarcellerna på universitetsbiblioteket. Vilka upptäckter skul
le inte kunna göras om  till och med espresso serverades?
I  skuggan av upptäckten döljer sig e tt antal frågor som ännu inte 
kar kunnat besvaras tillfredställande. På vilket sätt och med vilka 
redskap har ristningarna åstadkom m its1? M ed redskap av hårdare 
bergart än hällen och med vattenbegjutning under arbetet, är en 
teori. Praktiska prov har visat a tt det fak tisk t är möjligt, men än
då vill man väl inte riktigt tro på det tillvägagångssättet. R istn in
garna är belägna på en plats där man med stor sannolikhet har 
vistats för a tt fiska lax sommartid. Ändå finns ingen lax avbildad, 
utan de tydbara ristningarna föreställer mest älg. Figurerna har 
genom tiderna utsatts för erosion och är idag inte fullständiga, 
men förslag till tolkningar kom m er nog inte att saknas.
E ftersom  ristningarna vid Stornorrforsen föreställer älg, borde 
det väl vara enkelt a tt räkna u t var man finner ristningar som  
föreställer lax. De finns naturligtvis på den plats i Västerbot
ten som  befinner sig längst bort från e tt vattendrag. D et åter
står bara a tt räkna fram den punkten .

65



Hällristningar vid Slornorrfors
Per H Ramqvist • Margareta Backe • Lars Forsberg

U pptäckten
Under många kafferaster har de flesta av oss på ar
keologiska institutionen su ttit och fabulerat om  
hällristningar — a tt det borde finnas betydligt fler 
än vid de fem  nu kända platserna i Ångermanland 
och Jämtland. Praktiskt taget varje sommar har 
många av oss, när tid funnits, gått och strosat på 
platser där det skulle kunna finnas hällristningar. 
Något system atiskt letande har det dock aldrig va
rit fråga om. D et var d et heller inte i augusti 1984, 
när vi ensamma satt på den sommarlugna institu tio
nen och beslutade oss för a tt besöka någon av trak
tens fornlämningar. Någon boplats belägen i åker
mark skulle vara e tt lämpligt utflyktsm ål. På dessa 
kan man under gynnsamma förhållanden upptäcka  
nya och intressanta saker. Vi ställde kosan m ot 
Umeälven och närmare bestämt m ot den kända bo
platsen intill laxodlingen i Stornorrfors. Men tyvärr 
stod den i vall, varför inga upplöjda boplatsrester 
stod a tt finna, därför beslöt vi oss för a tt gå ner i 
älvfåran och rekognoscera. I  och med a tt dammen  
till kraftverket i Stornorrfors nu kraftigt reducerat 
vattenflödet nedanför är det helt möjligt a tt gå på  
den forna älvbotten bland jättegrytor och blanksli- 
pade block och hällar. Tidigare har älven på denna 
plats varit över 300 m eter bred, men har idag en 
bredd av endast några tiotal meter. Forsen måste 
ha varit mäktig.

När vi gick och balanserade i den gamla älvfåran 
såg vi på en av de högre liggande hällarna, nära den 
norra älvbrinken, något som vi stannade upp inför. 
D et var linjer, uppenbarligen inristade i berget. 
Kunde det vara hällristningar? Ja, endast isräfflor 
var det i alla fall inte, eftersom linjerna uppträdde i 
alla möjliga riktningar och grupperingar. Vädret var 
inte det bästa för a tt vi med säkerhet skulle kunna 
säga a tt det var hällristningar. Vad vi tyck te  oss se 
var några decimeterstora skeppsbilder m ed beman- 
ningsstreck samt köl- och relingslinjer. Vi tyck te  
oss också kunna urskilja något som liknade en 
hund samt mängder av andra uppenbarligen inhugg
na linjer. Vi var verkligen tvehågsna inför upptäck
ten. Dels var motiven — skepp och hundar — inte  
vad man väntar sig på en norrländsk hällristnings- 
lokal och dels var läget ute i älven något oväntat. 
Men det sistnämnda kunde vi i alla fall på ort och  
ställe finna en förklaring till. De högsta punkterna i 
älv fåran har före dämningen helt enkelt varit små 
öar (det är dessa som på ekonomiska kartan be
nämns Truthällarna). På dessa finns s k  klimaxvege
tation, med vindpinade småtallar, mossor och lavar, 
medan de lågt liggande partierna, som alltså tidiga
re legat under vatten, i det närmaste saknar växt
lighet. I  de lägre partierna förekom m er också jä tte 
grytor, något som förstås inte återfinns i de högre
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liggande delarna. D et skulle således vara möjligt 
med hällristningar på den aktuella platsen.

A v olika skäl skulle det dröja närmare två och en 
halv månad innan vi återigen kunde hesöka platsen. 
Denna gång var vi mer målmedvetna och åkte därför 
ut på kvällen medförande ficklam por och kameror. 
Och döm  om  vår förvåning när vi i ficklampornas 
släpljus klart och tydligt såg ristade älgar/ Älg efter 
älg framträdde och tog form  inför människor för  
första gången på kanske 4—5.000 år. D et som i 
augusti liknade båtar med bemanningsstreck var i

själva verket älgkroppar med parallella linjer som  
troligen föreställer älgens revben. In te  nog med 
det; älgarna hade avbildats med öron, svans och nå
got som kan vara e tt hjärta. I  avbildningarna fanns 
också en s k  livslinje, löpande från munnen till hjär
tat och ibland förekom  två prickar i bakre delen av 
älgen, som troligen symboliserar könsorganen. Ock
så människofigurer och skeppsbilder kunde konsta
teras denna oförglömliga afton. För första gången 
på 45 år hade hällristningar upptäckts i Norrland. 
Och för första gången i Västerbotten.

Norrfors

Sörfors

5 0  m ö h
Kåddis

Baggböle

UMEÄ

2 Km

Karta över fornläm- 
ningar i Stornorrfors- 
om rådet.

A  = hällristningarna
•  = boplatsen vid

Norrfors
•  = den av institu 

tionen undersökta 
boplatsen vid 
Kåddis

• = inventerade b o 
platser
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Dokum entationen
Den 31 oktober till 2 november 
karterades samtliga figurer på ge
nomskinlig plastfilm. Under arbe
tets gång upptäcktes allt fler figu
rer. Dessa dagar bjöd på bra »häll- 
ristningsväder», d v s  lågt stående sol 
och fukt, varför arbetet gick täm li
gen lätt. Dokum entationen tillgick 
så a tt samtliga linjer på en viss yta 
först fylldes i med vitkrita. Däref
ter breddes en genomskinlig plast
film u t över figurerna, varefter de 
ikritade figurerna ritades av med 
blyerts på plastfilmen. Därefter 
har dessa stora ristningar på fo to 
grafisk väg förm inskats till hanter
lig skala. Efter förminskning har bil
derna sedan renritats i tusch.

Sammanlagt har 54 olika figurer 
påträffats på e tt område inte större 
än ca 17x12 m. På ett par ställen 
var dock ristningarna så många, 
samtidigt som ytan utsatts för stark 
erosion, a tt det var svårt a tt avgöra

F lygfo to  över om rådet 1 9 3 2 .1  förgrunden Sörfors by. N o rro m  älven syns 
västra Norrfors. R istningslokalen är belägen u tm ed älven ungefär m itt  i bilden.
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AREA.

spricka

AREA 3

spricka
AREA

K artskiss över hällen m ed ristningsgrupperna 1—6.

hur ristningarna ursprungligen sett u t. Principen 
var a tt inte dokum entera dessa partier, detta  för a tt 
undvika »övertolkningar».

F igurerna
De 54 säkra figurerna fördelar sig enligt följande:

Älgar 27 st
Skeppsliknande figurer 7 st
M änniskoliknande figurer 2 st
Gropar 5 st
Obestämbara figurer 13 st

T otalt 54 st

Man ser av denna tabell a tt älgbilderna utgör 
50% och därmed dom inerar. De 13 obestäm bara fi
gurerna utgörs av både sammansatta och enkla figu
rer. Någon gång är deras obestäm da form  e tt resul
ta t av erosion eller av a tt nyare bilder huggits in

Hällristningarna y ta  1.
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över äldre och därmed gjort tydningen omöjlig eller 
svår. Längden på älgbilderna varierar mellan 27 och 
99 cm och har e tt genom snitt av 51 cm. Denna 
skillnad kan tyckas stor, m en av de 27 älgfigurerna 
är 24 mellan 35 och 65 cm långa, vilket mer visar 
figurernas relativt likartade storlek.

Som framgår av kartskissen grupperar sig bilder
na inom sex om råden. De sex ytorna innehåller in
te  lika många bilder och är inte heller kom ponera
de på samma sätt. Y torna 2, 5 och 6 innehåller 
endast 2 ,1  respektive 2 figurer medan ytorna 1, 3 
och 4 innehåller 1 5 ,1 7  respektive 17 figurer. Jäm 
för man t  ex ytorna 1 och 4 ser m an genast a tt 
kom positionen är helt olika. Yta 1 är mer gyttrig 
och flera figurer överlappar varandra. Älgarna är 
t  ex vända åt alla möjliga håll. På yta 4 därem ot har 
alla älgar utom  en (D) benen vända åt samma håll. 
Älgarna ger också, vad beträffar utform ningen, e tt 
enhetligare intryck än älgarna på y ta 1. Definitivt 
annorlunda framställda är älgarna på yta 3, särskilt 
älgarna A, B och C. Typiskt för dessa är detaljrike
domen och de smäckra, dynamiska älgkropparna.
I detalj är således många olikheter och skillnader 
a tt finna, men sett i stort representerar figurerna 
en typisk hällristningslokal från fångstsamhällets 
tid .

Om dateringar och jäm förelser 
Det är svårt a tt datera hällristningar. I samband 
med bronsålderns ristningar i sydskandinavien kan 
någon gång ett föremål, t  ex en yxa vars typ  är väl
känd från samtidens gravar vara avbildad och där-

Hällristningarna y ta  2. T  h: hällristningarna y ta  3.

0

sm
v

7
spricka
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Hällristningarna y ta  4.

för kan också ristningen i fråga dateras. Men vanli
gen finns inga sådana gynnsamma kopplingar. Om 
ristningarna ligger i kustregionen som Stornorrfors 
vid Umeälven och Nämforsen vid Ångermanälven, 
kan man få en bakre tidsgräns före vilken ristning
arna ej kan vara tillkom na. D etta sammanhänger 
naturligtvis med landhöjningen. Om man känner 
land höj ningshastigheten, vilket vi gör tämligen väl, 
kan man fastslå den tidpunkt när hällristningsloka- 
len i fråga höjdes ur havet. Hällristningarna i Stor
norrfors ligger ungefär 60 meter över havet (exakt 
höjd har ännu ej avvägts), vilket enligt landhöjnings- 
kurvan för södra Västerbotten betyder a tt  hällarna 
frilädes någon gång omkring 3.000 före år 0.

I norra Europas största hällristningsområde Alta 
i norra Norge med omkring 3.000 figurer har Knut 
Helskog genom fört en analys av förhållandet mel
lan landhöjningen och hällristningarnas utseende 
och belägenhet över havet. Han kom mer därvid 
fram till a tt hällristningarna kan indelas i fyra tids
horisonter med för sin tid relativt typiska figurer. 
Det visar sig a tt de figurer som mest liknar dem vid
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Stornorrfors, med stor sannolikhet är tillkom na 
mellan ungefär 2.500 och 3.500 före år 0. Detsam
ma gäller för älgfigurerna i Nämforsen. Nu är det 
förvisso m ycket långt mellan Alta och Stornorrfors 
och likartade figurer kan ha ristats vid olika tid 
punkter, men mycket pekar tro ts allt på a tt  häll
ristningarna i Stornorrfors huggits in mellan 3.000 
och 2.000 före år 0.

När det gäller jämförelser av hällristningar ställs 
man också inför problem. Vad är det som gör a tt 
man tycker bilder är lika? Fullständig likhet, iden
tite t, föreligger ju  aldrig, inte ens där man med sä
kerhet kan säga a tt bilderna är huggna samtidigt 
(jämför t ex de båda älgarna på yta 2). Här kan 
man prata om  likhet, men ej identitet. Nu är dessa 
två älgfigurer inte typiska för Stornorrfors utan i 
hög grad jäm förbara med många av älgfigurerna i 
Nämforsen. Den »typiska» älgen i Stornorrfors är 
framställd i »genomskärning», där alltså inre organ 
är avbildade. De allra flesta (22 av 27) har inristade 
revben, många (14) har dessutom sk  livslinje och 
ovanliga är inte heller hjärta och könsmarkeringar.



Hällristningarna y ta  5. Hällristningarna y ta  6.

Denna förhållandevis konsekventa framställning 
finner inte likheter någon annanstans i det fenno- 
skandiska hällristningsområdet. Som helhet är häll
ristningarna i Stornorrfors unika, men samtliga en
skilda detaljer såsom revben, livslinje, hjärta, köns- 
markeringar m m återfinns på andra håll. Det är 
således kom binationen som är unik. Detsamma kan 
i princip också sägas om övriga kända hällristnings- 
lokaler. De allra flesta utgör variationer av samma 
tem a och man skulle kunna tala om dialekter av e tt 
gemensamt språk. A tt påvisa dessa dialekter och 
samband mellan dem blir en fram tida m ycket viktig 
f o r sk ningsuppgift.

En förutsägande modell
I Norge finns e tt fem tiotal kända hällristningsloka- 
ler, i norra Sverige finns sex inklusive de i S tornorr
fors och i Finland ingen säker ristning från fångst
samhällets dagar. Nu var dock inte ristningar det en
da sättet a tt  göra hällbilder. Det har också påträf
fats hällmålningar med likartade m otiv som hällrist
ningarna. Sådana hällmålningar finns i Norge på 17 
ställen, i Sverige 16 och i Finland på  31 ställen. Den 
ojämna fördelningen mellan länderna av fram för 
allt hällristningslokaler får skyllas på följande fak
torer: a) varierande forskningsaktivitet och trad itio 
ner, b) topografiskt olika förutsättning för återfin
nande av hällristningar och c) geologiskt olika för
utsättningar för stenåldersmänniskorna a tt hitta 
lämpliga ställen för a tt  kunna utföra ristningar.

.  2S.

73



Norsk forskning på hällristningsområdet ligger långt 
framme och har naturligtvis gynnats av det som 
ovan anfördes under punkterna b) och c).

I Norrland, med sin väldiga areal, är det verkligen 
inte lä tt a tt förutsäga var hällristningarna kan ligga. 
Men säkert är a tt fler finns, troligen också många 
fler. Med det vi idag vet om Norrlands kustbundna  
hällristningar ska vi här försöka stimulera fortsatt 
forskning genom en förutsägande modell; både 
Nämforsen och Stornorrfors ligger på ungefär sam
ma höjd över havet och — vilket framgår av nam
nen — vid forsar. Enligt vad vi vet från Nämforsens 
boplats, som ligger efter stranden nära hällristning
arna, så användes den sommartid och tillika sakna
des de på andra fångsboplatser så vanligt förekom 
mande älgbenen. Man har således avbildat älg men 
inte jagat den eller ä tit k ö tte t när man vistades i 
Nämforsen. Detta kan förklaras på följande sätt: 
under sommarperioden samlades flera fångstgrup
per vid Nämforsen och levde där fram för allt av 
fisk, företrädesvis lax, som vid denna årstid söker 
sig uppström s för a tt leka. Vid den första större for
sen från havet räknat sker då en riklig ansamling av 
lax som ska forcera forsen. Detta innebär mycket 
gynnsamma fiskemöjligheter. Under denna sommar
period behöver man därför inte jaga älg, vilket där
em ot gjordes under den svårare vinterperioden, då 
man lämnar Nämforsen och uppsöker andra, mer 
för älgjakt lämpliga boplatser. Trots a tt älgen inte 
u tnyttja ts som resurs på sommaren är det ändå de t
ta byte som överhuvudtaget varit grundvalen i jak t
gruppernas ekonomi. Det är därför den avbildas 
utan horn. Under vintern, d v s  den betydelsefulla 
jaktperioden, saknar nämligen tjurarna horn.

I Stornorrfors finns i anslutning till hällristning
arna också en boplats som hittats av Gunnar Wahl
berg i Kåddis. Denna är inte undersökt, men m yc
ket talar för a tt den funktionellt hör samman med 
ristningarna. Här har vi eventuellt e tt m önster som 
gäller för alla större älvar och åar i Norrland — bo
plats och hällristningar vid den första större forsen 
från havet räknat. Om så är fallet, skulle det från 
t  ex Ljusnan i söder till Torneälven (och även de 
finska älvarna) i norr gå a tt förutsäga de forsar som 
innehåller hällristningar med tillhörande boplats. 
Ytterligare en förutsättning finns dock, och det är

forsarnas nivå över havet. Vi vet a tt både Näm for
sen och Stornorrfors blev forsar ungefär 3.000 före 
år 0, och dessförinnan kan på dessa platser inga 
hällristningar ha uppkom m it. Detta gäller den bak
re tidsgränsen. När det gäller den hitre tidsgränsen, 
kan man resonera utifrån följande aspekter: tro li
gen har hällristningarna längs norrlandskusten p ro
ducerats under en relativt kort tidsperiod, kanske 
1.000 år, låt oss säga mellan 3.000 och 2.000 före 
år 0. Därefter har, åtm instone i kustom rådet, denna 
typ  av bildframställning upphört, vilket m ycket väl 
kan sammanhänga med den extensiva jordbrukseko- 
nomin som vid denna tid  uppträder längs hela norr
landskusten.

Om nu de tta  resonemang överförs på några stör
re norrlandsälvar, kom m er man fram till följande 
tänkbara hällristningsplatser:
Älv___________Fors________Ungefärlig nivå (m ö  h)
Ljusnan Forsen vid Bollnäs

stad 5 0 -  85
Ljungan Hångstaforsarna 6 0 -1 1 0

Lj ungaverk 6 0 -1 1 0
Indalsälven Stadsforsen 35—upp

Hölleforsen
Svarthålsforsen

Faxälven Mellan utflödet i 
Ångermanälven 
och Långsele

2 0 -1 1 0

Skellefteälven Selsforsen 5 0 -  75
Pite älv Storforsen 6 0 -1 3 0

Fällforsen 5 0 -  60
Lule älv Porsiforsarna 4 5 -  70
Råne älv Långforsen 4 5 -  65

Stor-Hällforsen 6 5 -  95
Kalix älv Jockfallet 6 0 -  75
Torne älv Korpikoski 6 0 -  70

Puruskoski 7 0 -  75

I den m ån denna modell har giltighet gäller den 
bara för kustom rådena, medan inlandsområdenas 
hällristningar måste förklaras utifrån andra model
ler. Vi hoppas a tt  fyndet vid Stornorrfors öppnar 
nya dörrar till norrländsk hällristningsforskning och 
a tt  vår modell också stimulerar andra a tt leta och 
kanske upptäcka nya hällristningsplatser i Norrland.
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Här finns mer a tt läsa:
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te t  i Bergen  N o. 2 ,1 9 7 5  :7—48.

BAUDOU, E 1 9 7 7 . Den förhistoriska fångstkulturen 
i Västernorrland. V ästernorrlands förhistoria.
1977 :11—152 . Härnösand.

HALLSTRÖM, G 1960 . M onum ental art o f  N orthern  
Sw eden from  the S ton e A ge  II. Nämforsen and 
other localities. Stockholm .

HELSKOG, K 1 983 . Helleristningerne i Alta i et tids
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Skogsmuseet
Kjell Lööw

För snart ett år sedan invigdes Skogsmuseet i Lyck
sele. Museibyggnaden, som ligger på Gammplatsen 
alldeles intill Blå vägen, stod klar 1981. Under två 
år arbetade sedan Kjell Lööw med att planera och 
bygga upp utställningarna.

Artikeln är tänk t a tt dels ge en skogshistorisk 
bakgrund och dels tjäna som en vägledning till u t
ställningarna.

Museets tillkomst
Efter andra världskriget fick mekaniseringen sitt ge
nom brott inom skogsbruket. Därefter gick utveck
lingen snabbt, fram för allt under 1960-talet. Dagens 
skogsbruksmetoder ter sig oändligt avlägsna från 
den »lägteknologi» som var förhärskande ännu på 
1950-talet.

Utvecklingen under efterkrigstiden innebar inte 
endast förändringar av den teknologiska nivån inom 
skogsbruket, utan även en fullständig omvälvning 
av skogsbygdens samhällsstruktur. Skogsarbetets 
karaktär av bisyssla för småbrukare försvann och 
skogsarbetaren blev yrkesarbetare med utbildning 
och åretruntanställning. Mekaniseringen av skogs
bruket höjde produktionen, samtidigt som antalet 
arbetstillfällen minskade starkt.

Under 1960- och 1970-talen väcktes på många
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håll, särskilt i norra Sverige, tankar på inrättandet 
av skogs- och flottningsmuseer. Västerbottens län 
var inget undantag. I Lycksele, som ju  är en utpräg
lad skogskommun, började man omkring 1970 att 
driva frågan om e tt skogsmuseum. Den främ ste fö
respråkaren och pådrivande kraften härvidlag var 
framlidne skogsmästaren Wolmar Söderholm, tillika 
ordförande i ortens hembygdsförening. Till slut 
lyckades man vinna gehör hos kom m unens styres
män. 1981 stod en museibyggnad färdig, 1982 till
sattes en m useiindendent och 1983 bildades Stiftel
sen Skogsmuseet i Lycksele med Lycksele kom m un 
och Västerbottens läns landsting som huvudmän.
I styrelsen finns också hembygdsföreningen, Lyck
sele Hembygdsgille, representerad. Kom m unen står 
för 60% och landstinget för 40% av driftskostnader
na.



Den 30 juni 1984 invigdes Skogsmuseet i Lyck
sele av kulturm inister Bengt Göransson. Därmed av
slutades den första etappen i uppbyggandet av verk 
samheten.

Byggnaden
Skogsmuseet ligger på Gammplatsen i Lycksele, 
som är e tt naturskönt och kulturhistoriskt intres
sant område intill Umeälven, med m innen från 
Lyckseles äldsta historia. Här var fram  till 1700- 
talets slut den gamla kyrk- och m arknadsplatsen 
belägen.

Gammplatsen förvaltas idag av Lycksele Hem- 
bygdsgille. Området har karaktären av friluftsm u
seum — hembygdsgillet har här en stor mängd äldre 
kulturhistoriskt intressanta byggnader och anlägg

ningar, en del med anknytning till skog och skogs
bruk, bl a tjärdal och skogsarbetarkoja. Gam mplat
sen är, särskilt som m artid, livligt frekventerad av 
såväl lokalbefolkning som turister.

Museibyggnaden stod färdig 1981. A rkitekten 
Inger Tobé vid VAB:s ark itek tkon tor i Lycksele får 
sägas ha skapat e tt lyckat exempel på m odern trä
arkitektur, med en diskret men självständig fram to
ning, väl anpassad till den känsliga miljön. Valet av 
trä  som byggnadsmaterial kändes med utgångspunkt 
från husets funktion självskriven. Träet sätter sin 
prägel på såväl interiör som exteriör. I interiören är 
detta  särskilt fram trädande i den stora museihallen 
med sin diagonalställda furupanel och takkonstruk
tion med limträbalkar. Fasaden är, med anpassning 
till omgivningen, klädd med traditionell rödfärgad 
locklistpanel.
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Interiör från utställningen »Från stu bbe till avlägg», introduk- 
tionsdelen. Sm åbrukarbostaden till vänster, Baggbölerimon- 
tern till höger. I  fonden  skogsarbetarkojan.

Getargossen i getarskogen. Diorama i avdelningen »Småbru
ket».

Utställningens tim m erlass i den  »transporttekniska» avdel
ningen. I bakgrunden skym tar den uppbyggda skogsm iljön i 
den avdelning som  behandlar avverkningstekniken.

M ontern intill skogsarbetarkojan redogör fö r  förhållandena 
i skogsarbetarförläggningarna från seke lsk ifte t fram  till 1950- 
talet.



Sm åbrukarbostadens interiör är en rekonstruktion  av e t t  kök  i e t t  sm åbrukarhem  från någon gång mellan 1930  o ch  1950.

Färgbilderna från Skogsm useet är tagna av B ertil E kh oltz  i maj 1985.
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Lokalerna, som to ta lt om fattar cirka 1.300 m 2 , 
inrymmer förutom  700 m 2 utställningsyta även 
konferenssal, bibliotek, kontor, arkiv samt verkstad 
och ett mindre magasinsutrymme.

Konferenssalen hyrs u t till föreningar, företag 
och institutioner, men används också för den u tå t
riktade verksamheten, t  ex föreläsningar och film
visningar.

Biblioteket förfogar över fram för allt skoglig och 
topografisk litteratur. Stommen i boksamlingen u t
görs av Wolmar Söderholms donation, om fattande 
närmare 500 volymer. Biblioteket fungerar som re
ferensbibliotek för museets personal, hembygds- 
forskare m fl, men är också tillgängligt för den till- 
fällige besökaren. Däremot bedrivs ingen reguljär 
utlåningsverksamhet.

Museets verksamhet
Skogsmuseets målsättning är inte endast a tt  genom 
basutställningar och tillfälliga utställningar skildra 
och åskådliggöra skogens, skogsarbetets och skogs
bygdens liv och historia i norra Sverige. Som vid 
vaije annat museum utgör vid Skogsmuseet insam
ling och dokum entation en grundval för den övriga
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verksamheten. Självfallet läggs då särskild vikt vid 
dokum entationen av det äldre skogsbruket.

Insamling och dokum entation av verktyg, red
skap och maskiner som använts i skogsarbetet u t
gör naturligtvis en viktig del i verksamheten, dock 
är av kanske än större vikt insamlandet av minnena 
av och kunskapen om  äldre tiders arbets- och lev
nadsförhållanden. Skogsmuseet genomförde under 
1984 ett sådant dokum entationsprojekt, varvid äld
re skogsmän intervjuades om sina erfarenheter av 
skogsbrukets begynnande mekanisering under 1950- 
talet (se sid 124—130).

Utställningarna
Den 1984 invigda basutställningen om fattar 400 m 2 
av en to ta l utställningsyta på cirka 700 m 2 . Utställ
ningen beskriver redskapen, tekniken och arbetsvill
koren i skogsarbetet »från stubbe till avlägg». Tyngd
punkten ligger snarare på människan än på tekni
ken. En viktig del i utställningen utgör beskrivning
en av de tidigare rådande sociala och ekonomiska 
villkoren i norra Sveriges skogsbygder. Det är i hu
vudsak förhållandena under 1930-talet som skildras.

Denna utställning utgör den första etappen i ett 
uppbyggnadsskede, vilket förklarar a tt här ännu 
saknas viktiga avsnitt i beskrivningen av skogsbru
ket. Här skildras således inte det m oderna skogsbru
ket, ej heller beskrivs flottningen, alltså virkets 
transport »från avlägg till träindustri». Meningen är 
a tt dessa ämnen skall tas upp i kom m ande basut
ställningar.

1986 beräknas nästa basutställningsdel kunna in
vigas. Denna del kom mer a tt skildra bl a de ekolo
giska aspekterna, liksom även det m oderna skogs
bruket — mer skall inte avslöjas här. Därefter kom 
mer en utställning om flottning a tt påbörjas. I skri
vande stund är det ännu oklart vid vilken tidpunkt 
de tta  avsnitt kom m er a tt stå klart. Däremot kom 
mer inte förädlingen av råvaran, d v s  trä- och massa
industrin, a tt tas upp i basutställningsform, vilket 
med hänsyn till museets utrym m en och övriga re
surser bedöm ts som en nödvändig begränsning.

•  Om flottning, se VÄSTERBOTTEN 3/81.



Entréhallen. F o to : L e if  Henningsson. Jägmästare Z etterberg , Stensele revir, fo 
tograferad i h em m et iförd D om änverkets  
paraduniform . F o to  från 1920 -ta le t i 
V ästerbottens museum s arkiv.

Utställningen »Frän stubbe till avlägg«
Entrén
Utställningen böqar redan i entrén. I fem m ontrar 
m öter här besökaren representanter för de männis
kor som haft sin gärning i skogsarbetet.

Ingångsdörren till utställningarna flankeras av två 
skogsarbetare — till vänster skogsarbetaren från ti
den före mekaniseringen, till höger hans m öderne 
kollega. K ontrasten vad klädsel och utrustning be
träffar är naturligtvis slående, men kanske väsentli
gare är a tt  de var för sig representerar två skilda 
samhällstyper — mekaniseringen av skogsarbetet 
sammanföll ju  med en fullständig omvälvning av 
livsvillkoren i skogsbygden. Gårdagens skogsarbeta
re var småbrukare, för vilken skogsarbetet var en 
vintertida deltidssysselsättning. Dagens skogsarbe
tare är åretruntanställd yrkesarbetare, bosatt i tä t
orten.

Arbetsledarna inom skogsbruket representeras

här — anslående m en kanske något oegentligt — av 
de två uniform erade gestalterna. I den vänstra av de 
bägge m ontrarna står en jägmästare iförd Dom än
verkets paraduniform  från början av 1900-talet, i 
den högra en kronoj ägare i uniform  av enklare och 
m odernare snitt. Bruket av uniform  inom Dom än
verket frångicks under 1940-talet.

I en fem te m onter träffar man på en gestalt som 
representerar en annan för skogsbruket viktig yrkes
kategori: kockan. System et med kollektiv hushåll
ning i skogsarbetarlagen slog igenom under 1930- 
talet och innebar en stor förbättring av arbetsför
hållandena i skogen. Många äldre skogsarbetare har 
vittnat om  »att det bästa som hände under min tid i 
skogen var när kockan kom». Kockan i m ontern är 
iförd en typisk 1940-talsmundering — också frisy
ren är enligt tidens mode.
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Utställningens in troduktionsdel. S tapeldiagram m et illustre
rar hur virkesexporten  från N orrland u tvecklades från 1850- 
ta le t till 1930-ta let. F oto: L e if  Henningsson.

Baggböleriet
När besökaren går in i utställningshallen får han 
först en in troduktion till skogsindustrins framväxt 
och förutsättningar.

Omedelbart till höger innanför ingångsdörren 
finns e tt stapeldiagram som illustrerar hur virkes
exporten från Norrland utvecklades från 1850-talet 
till 1930-talet. Man noterar fram för allt den snabba 
ökningen under 1800-talets andra hälft. Kulmen 
nås vid sekelskiftet, varefter en viss stagnation in
träder. Vad som inte framgår av diagrammet är det 
faktum  a tt en industrigren växer fram vid samma 
tid , nämligen massaindustrin, som övertar en del av 
råvarukonsumtionen. Nu fick man också använd
ning för de klenare virkesdimensioner som tidigare 
lämnats kvar i skogen.

Det var alltså vid m itten av 1800-talet som skogs
industrin fick sitt genom brott. M ontrarna i anslut
ning till diagrammet tar upp de olika faktorer som

Industrialiseringen i V äst
europa under 1800-ta let 
skapade en ny och  växan
de marknad fö r trävaror, 
fram förallt grövre d im en 
sioner för olika byggnads- 
och konstruktionsända- 
mål. B ild från arbete t 
m ed L ondons första un
derjordiska järnväg,
»the Sewer», 1862. 
B ildarkivet, Guildhall 
L ibrary, London .
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medverkade till a tt genom brottet här skedde just 
då: tillgången på råvara i Norrland, den tekniska u t
vecklingen, industrialiseringen på kontinenten  — 
fram för allt England — och den därm ed ökande ef
terfrågan på trävaror, samt borttagandet av de han
delshinder som tidigare hade hämm at utvecklingen.

Till vänster om ingången står en virkesstapel, 
som avser a tt  symbolisera själva exportvaran. Det 
var under 1800-talet i första hand frågan om sågat 
virke av grova dimensioner. Här ser man också ex- 
exempel på de redskap som stabbläggarna — de såg
verksarbetare som staplade bräder på sågverken — 
använde: stabbläggarputa och bärkrok. Kartorna 
intill visar sågverksindustrins framväxt och tillbaka
gång i Norrland.

Den vita fasad i herrgårdsstil som dom inerar den 
här delen av utställningen är tänk t a tt  associera till 
herrgården i Baggböle, en av de viktigaste platserna 
i västerbottnisk träindustrihistoria och som kom m it 
a tt  ge namn åt den beryktade företeelse som kallas 
»baggböleri». Termen avsåg från böqan den olovliga 
avverkning på Kronans skogar som många skogsbo
lag ägnade sig åt under 1800-talets andra hälft.

En av de första skogsexploatörerna i V ästerbot
ten  var göteborgsföretaget James Dickson & Co, 
som redan 1840 etablerade sig i Baggböle och där 
byggde en vattensåg med stor kapacitet, den första 
industriella sågverksanläggningen i länet.

Företaget to rde ha farit hårdhänt fram i de väs
terbottniska skogarna. År 1851 väckte staten åtal 
m ot James Dickson & Co för stöld av kronoskog.
De rättsliga förhandlingarna ägde rum  vid tinget i 
Lycksele och denna »affär» väckte nationell upp
märksamhet i sådan utsträckning a tt  flera huvud
stadstidningar sände korrespondenter till platsen. 
Termen baggböleri m yntades i samband med dessa 
skriverier och fick sedan beteckna också andra 
skogsbolags m indre nogräknade m etoder i samband 
med skogsförvärv. Termen kom  senare a tt  förknip
pas även med de om stridda m etoder som bolagen 
ibland använde sig av vid förvärv av bondeskog. Bo

lagens möjligheter a tt förvärva enskilda skogsfastig- 
heter försvann gradvis genom olika lagstiftningsåt
gärder med början år 1906.

Småbruket
Sm åbruket gav möjlighet till kom pletterande in
kom st för befolkningen i den norrländska skogsbyg
den. Skogsbönderna var i allmänhet självägande, 
men enheterna var små — i allmänhet m indre än 5 
hektar odlad jord. De kontantinkom ster som dessa 
småbrukare förvärvade genom avverkning på egen 
eller andras skog var av väsentlig betydelse ur för- 
sörjningssynpunkt. Det var knappast möjligt a tt kla
ra sig på  enbart jordbruk i dessa trak ter — e tt 
ogynnsamt klim at försvårade förutsättningarna.

Skogsarbetet utfördes förr huvudsakligen vinter
tid , vilket hade främ st transporttekniska skäl — fö
re skogsbrukets mekanisering var man beroende av 
snöföret för a tt överhuvudtaget få virket ur sko
gen — och detta  var för småbrukaren i jordbruks- 
hänseende en lågsäsong. Under våren deltog ofta 
småbrukaren i flottningen. Sommaren ägnades 
fram förallt åt jordbruksarbete på den egna gården. 
Skogsbruket passade väl in i den norrländske skogs- 
bondens årscykel.

Småbrukarna var alltså en arbetskraftsresurs 
som skogsnäringen kunde i anspråk. I Lycksele 
lappmark utgjorde t  ex hemmansägare med söner 
70% av arbetsstyrkan i skogen under 1930-talet.

Om de många små, föga bärkraftiga jordbruken i 
övre Norrland kan sägas ha varit beroende av skogs
arbetet som den viktigaste biinkom sten, så var om
vänt skogsnäringen å sin sida beroende av dessa 
jordbruk fö r a tt kunna lösa arbetskraftsfrågan. Det 
äldre skogsbruket stod på en låg teknologisk nivå 
och var därmed arbetsintensivt, d v s  det krävde en* 
stor arbetsstyrka. Skogsbrukets efterfrågan på ar
betskraft inskränkte sig emellertid till vinterhalv
året och -t*- vad flottningen beträffar — några veckor 
på våren. Skogsbrukets och jordbrukets årscyklar 
passade således väl in i varandra.

Skogsarbetaren förr var endast undantagsvis fast 
anställd. Organisationen såg i stället u t ungefär på 
följande sätt: skogsägaren eller virkesköparen in
fordrade anbud på huggning och framforsling till 
flottled av det tim m er som skulle avverkas. De små-
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brukare som hade häst fick då lämna anbud på de 
olika avverkningsområdena, de sk  stämplingarna. 
Den lägstbjudande fick uppdraget.

Det var sedan varje körares uppgift a tt anställa 
huggare som skulle hugga det tim m er han åtagit sig 
a tt leverera. Den betalning köraren enligt kon trak
te t erhöll vid slutförd leverans skulle således räcka 
till a t t  avlöna huggarna. Det här var e tt system som 
var m ycket kritiserat bland skogsarbetarna, vars lö
ner blev beroende av konkurrensen mellan körarna. 
Däremot var det fördelaktigt för skogsföretagen 
som härigenom slapp ansvaret för arbetare och ar
betsledning. Fram förallt innebar system et a tt man 
inte behövde sysselsätta eller avlöna en stor arbets
styrka sommartid, då obetydligt arbete utfördes. 
1936 genomdrev dock Skogsarbetarförbundet ett 
avtal som innebar en förändring såtillvida a tt hug- 
gar- och körarlöner skildes åt. Emellertid skulle det 
dröja ända till 1960-talet innan det blev vanligt a tt 
de större skogsföretagen började använda sig av fast, 
helårsanställd arbetskraft, en förändring som var in
tim t förknippad med mekaniserings- och rationali- 
seringsrörelsen inom skogsbruket.

En tämligen stor del av utställningen ägnas åt a tt 
ge besökaren en orientering i de sociala och ekono
miska villkor som skogsarbetaren/småbrukaren och 
hans familj levde under, i anslutning till den småbru- 
karbostad som byggts upp här.

Småbrukarbostadens interiör uppvisar en rekon
struktion av hur e tt kök i e tt  småbrukarhem  kunde 
te  sig någon gång mellan 1930 och 1950. Man läg
ger märke till avsaknaden av de moderna bekvämlig
heter som vi idag vant oss vid a tt  betrakta som själv
klara, men som ännu på 1950-talet saknades i 
många bostäder. D etta gällde i särskilt hög grad på 
den norrländska landsbygden. Här saknades i de 
flesta fall både vatten och avlopp, såväl som elektri
citet och centralvärme.

D etta var sm åbrukarhustruns/skogsarbetarhust- 
runs arbetsplats. Hon ansvarade ensam för arbetet 
på gården under den långa vinterperioden då man
nen var borta  på skogsarbete. Hur hennes arbetsdag 
kunde te sig en vanlig vinterdag på 1930-talet kan 
besökaren ta  del av i form  av e tt fak tab lad . Här 
kan man också studera en sammanställning över de 
utgifter och inkomster e tt körar- respektive e tt hug- 
garhushåll kunde ha vid samma tid . Sm åbrukaråret
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illustreras i form  av ett stort hjul, där man kan 
snurra fram bilder med vidhängande tex t som berät
tar om de olika vid e tt småbruk förekom m ande ar
beten som utfördes under året.

Besökaren finner också här en antydan till skogs- 
miljö. Man m öter här återigen en typisk represen
tant för skogsbygdens folk: getargossen. Hans upp
gift här i utställningen är dels a tt illustrera det för
hållandet a tt barn förr i tiden i stor utsträckning 
togs i anspråk för skilda arbetsuppgifter, varibland 
»getningen», d v s  vallningen av kreatur i skogen, var 
en av de viktigare. Därmed anspelar också getargos- 
sens närvaro i utställningen på den viktiga roll som 
boskapsskötseln av ålder spelat i norra Sverige, me
dan det egentliga jordbruket, främ st av klimatiska 
skäl, traditionellt spelat en m indre roll. Boskaps
skötseln och mjölkhushållningen tas också upp i u t
ställningen i anslutning till getargossen. Vidare tas 
också foderförsörjningen upp här. Brist på foder 
och bete var länge utm ärkande för boskapsskötseln 
i Norrland. Skogsbetet var därför av stor betydelse

långt in på 1900-talet. Insamlingen av vinterfoder 
var en viktig och tidskrävande del av sommarens 
arbeten, varav den s k m yrslåttern var e tt betydelse
fullt inslag.

Kojan
Skogsarbetarkojan i dess olika uppenbarelseform er 
har varit en företeelse utm ärkande för Norrland. 
Långa avstånd och brist på vägförbindelser tvingade 
skogsarbetarna fram till 1950-talet a tt  bo kvar på 
arbetsplatserna flera veckor i sträck.

I de kojor som uppfördes under 1800-talet och 
under 1900-talets två första decennier rådde ofta 
primitiva och hälsovådliga förhållanden. Kojornas 
enda rum  användes som sov-, förvarings- och to rk 
plats. Kring eldstaden, den s k eldpallen, som låg 
m itt i rum m et skulle hela m anskapet, ibland upp 
till 25 man, var för sig koka kaffe, steka fläsk och 
grädda kolbullar — mathållningen blev under dessa 
förhållanden primitiv och enahanda. Röken leddes
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ut genom en s k räpp av trä  eller plåt, som emeller
tid  också ledde u t det mesta av värmen. Kojorna 
var dessutom  ofta dåligt isolerade. Kojan i utställ
ningen utgör e tt exempel på denna äldre primitivare 
typ . Utställningens exemplar fick dock på 1930- 
talet en förbättrad  isolering i form  av en innerpanel 
med sågspånsfyllning. På Gam mplatsom rådet i när
heten av m useet finns dessutom en koja av större 
modell med tillhörande stallbyggnad avsedd för 
körarnas hästar.

I anslutning till kojan i utställningen redogörs för 
de förhållanden som rådde med avseende på för
läggning och m athållning. Här redogörs också för 
den fortsatta  utvecklingen på dessa om råden fram 
till 1950-talet.

Förhållandena förbättrades något efter a tt den 
första skogshärbärgeslagen trä tt i k raft 1920. Där 
föreskrevs bl a a tt  varje inkvarterad skulle ha e tt 
luftutrym m e om minst 5 m 3, a tt takhöjden skulle 
vara m inst 2 m i de delar som inte upptogs av sov
platser och a tt hästar inte fick hysas i samma rum  
som arbetare. I övrigt innehöll lagen endast rekom 
m endationer, som t  ex a tt kojorna helst skulle fö r
ses med fönster, trägolv, bord och tillräckligt stor 
dörr; vidare skulle inrökning »om möjligt» förebyg
gas. Flera av dessa rekom m endationer upptogs som 
bestämmelser i den härbärgeslag som kom  1937. Av 
ovanstående kan man göra sig en föreställning om 
hur en del kojor tidigare varit beskaffade.

Med böljan i 1930-talet introducerades systemet 
med s k kockalag, vilket innebar a tt skogsarbetarla- 
gen gemensamt anställde kockor a tt hushålla åt 
dem. Denna nyhet fick snart stor genomslagskraft. 
En förutsättning för kockalagens genom brott var 
de monteringsfärdiga, flyttbara kojor som vid sam
ma tid  började dyka upp på m arknaden och som 
snart utträngde de tim rade kojorna. De nya barack- 
liknande kojorna var av varierande fabrikat, storlek 
och utförande. E tt exempel visas i modell i utställ
ningen. Det rör sig i de tta  fall om en s k SAK-barack 
från 1940-talet med plats för tolv man och kocka. 
(Namnet på kojan förklaras av a tt typritningar togs 
fram av Statens Arbetsmarknadskommission, när
mast med tanke på behovet av förläggningar p g a 
de stora brännvedshuggningarna under krigsåren.) 
M anskapsutrymmet är här inrett med sex tvåvånings
sängar. Vaije man förfogade över e tt klädskåp. Här

M åltid i skogsarbetarkoja m ed kockalag, 1940-ta let. F orsk
ningsstiftelsen Skogsarbetens bildarkiv.

var också m atplatsen placerad. Av väsentlig betydel
se var tillgången till e tt separat kök, ändamålsenligt 
u trustat med förvaringsutrymmen och vedspis. Bak
om  köket låg den sk  kockaburen där kockan hade 
sin sovplats. Mellan köksavdelningen och manskaps
utrym m et inrymdes torkrum m et — svårt a tt undva
ra i en tid då skogsarbetaren hade kläder i tjocka 
yllekvaliteter som lätt blev blöta och tunga och 
som torkade långsamt.

De nya kojorna i de tta  och liknande utföranden 
var kanske ingen idealisk lösning på förläggnings- 
problem et, men innebar ändå en stor förbättring 
jäm fört med tidigare. Den gemensamma hushåll
ningen innebar väsentligt förbättrad  kost, trivsel 
och hygien.

Storskogsbrukets arbetsgivare understödde och 
drev på den här utvecklingen — inte enbart av om 
tanke om skogsarbetarnas bekvämlighet, u tan  den 
sågs också som ett steg på vägen m ot skogsbrukets 
rationalisering. Bättre kost och logi gav fö ru tsätt
ningar för e tt effektivare u tnyttjande av arbetstid 
och arbetskraft. Mer utrym m e och bättre  belysning 
i kojorna gjorde också a tt skogsarbetaren nu kunde 
utföra den viktiga verktygsvården på kvällstid — 
framförallt skulle sågen filas och skränkas.

Under 1950-talet inleds nästa fas i utvecklingen. 
Under efterkrigstiden, då mekaniseringen och mo- 
toriseringen av tim m ertransporterna inleddes, på
börjas också utbyggnaden av skogsbilvägarna. Här-
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Fram till 1 960-ta le t var 
yxan , sågen, barkspaden  
och ly ftk roken  de red 
skap som  huggaren an
vände i avverkningsarbe- 
te t. L ycksele, 1930-talet.
Skogsm useets bildarkiv.

med skapades även förutsättningar fö r a tt skogsar
betarna skulle kunna ta sig fram och åter varje dag 
mellan bostad och arbetsplats. Under 1950-talet 
började det bli relativt vanligt med privata m otor
fordon, även om många fortfarande färdades till ar
betet på skidor. Många skaffade sig till en början 
m otorcykel, ofta lättviktare av den typ  som visas i 
utställningen. Den användes året run t och torde vin 
tertid  ha varit tämligen riskabel ur såväl trafiksäker
hets- som hälsosynpunkt.

Bilismens genom brott under 1950-talet förändra
de så småningom förutsättningarna radikalt. Till en 
början prövades här och var system et med personal
bussar som transporterade skogsarbetarna kollek
tivt till och från arbetsplatserna. D etta skedde sam
tidigt med a tt  storskogsbrukets arbetsgivare för de 
nu växande skarorna av fast anställda skogsarbetare 
på många håll anlade ur kom m unikationssynpunkt 
strategiskt utplacerade s k skogsarbetarbyar med 
villor av egnahemstyp. Intresset för skogsarbetarby- 
arna avtog efterhand som behovet av arbetskraft ge
nom rationaliseringarna minskade och alltfler skogs
arbetare fick möjlighet a tt skaffa egen bil. Tack va

re bilen kunde de långa avstånden överbryggas och 
arbetarna själva sörja för resan.

Tekniken
Skogsarbetet förr utm ärktes av en enkel och han t
verksmässig teknik, där arbetet utfördes med rela
tivt få och enkla redskap. Kraftkällan var uteslutan
de m uskelkraft — människans och hästens.

De redskap som användes i skogsarbetet fanns i 
stort sett färdigutvecklade vid början av 1900-talet 
och bibehölls i allt väsentligt oförändrade fram  till 
mekaniseringens genom brott på 1960-talet.

Avverkning
De redskap och den teknik som användes i avverk- 
ningsarbetet beskrivs i utställningen i anslutning till 
den miljö i utställningen som byggts upp fö r a tt il
lustrera skogsarbetarens arbetsplats — skogen vin
tertid .

De redskap som huggaren använde i awerknings- 
arbetet var yxa, såg, lyftkrok och barkspade. Besö-
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och norrbottensm odell.

Fr v: tim m ersax, ly ftk ro k , vändhake och  barkspade.

O — m rn zm *

övers t två timmersvansar, därunder en  tvåmanssåg.

^'''•'■ '■A/VVVvVVVVVV^^'VVVV'V 'V 'VV'

»Sågkamrat».

karen kan studera dem bl a på utställningsskärmen 
på skogsarbetarkojans bakre gavel.

Sågen började inte användas i fällningsarbetet 
förrän omkring sekelskiftet — vilket är litet förvå
nande med tanke på a tt sågen i sig inte är något 
n y tt redskap. Faktum  är dock a tt yxan tidigare an
vändes som universalredskap i skogsarbetet. Den an
vändes som enda redskap vid fällning och kapning, 
men också vid barkning och som »lyftkrok». Den 
s k lumpklabb från 1800-talets slut som ligger här i 
utställningen ger exempel på hur denna teknik  an
vändes. Lumpklabben — en kasserad bit av en tim 
m erstock — bär tydliga spår av a tt både ha fällts 
och kapats utan a tt såg har använts.

Mot slutet av 1800-talet böljade stocksågen, av
sedd för två man, a tt introduceras. Dess införande i 
skogsarbetet initierades troligen från arbetsgivar
håll — man betraktade yxfällningen som varande 
en irrationell och virkesslösande m etod. Enmansså- 
gen, den s k timmersvansen, började användas i 
övre Norrlands skogar omkring 1920 — söderut nå
got tidigare. Timmer svansen var mer rationell, inte 
endast därför a tt den hanterades av bara en man, 
utan också därigenom a tt den krävde m indre 
svängrum och därmed också m indre snöskottning. 
Också de andra »traditionella» redskapen, barkspa
den och lyftkroken, började a tt användas allmänt i 
skogsarbetet omkring sekelskiftet. Barkspaden för
svann i och med a tt barkningen, det tyngsta och 
mest tidskrävande arbetsm om entet, bortfö ll på 
1960-talet. Lyftkroken därem ot är e tt av de få red
skap som fortfarande används i skogsarbetet i oför
ändrad form.

På skärmen ses också exempel på några av de upp
finningar som gjordes i syfte a tt med olika mekanis
ka eller andra anordningar underlätta fällningsarbe
tet. Den s k sågkamraten var en krokförsedd sprial- 
fjäder som skulle fästas på timmersvansen i syfte a tt 
hjälpa till a tt dra klingan i sågningens skjutm om ent. 
E tt annat exempel är »Lejonsvansen», en såg med 
bakåtriktade skär, vars konstruktion avsåg a tt ta 
tillvara den större dragkraft som utvecklades i drag
m om entet. Vare sig sågkamraten eller lejonsvansen 
fick någon större spridning eller betydelse.

Hur de olika arbetsm om enten i awerkningsarbe- 
te t gick till kan besökaren ta  del av genom att stu
dera de små modeller som exponeras i anslutning 
till redskapen. Här visas hur snöskottning, anläg



gande av fällhugg, sågning, kvistning, aptering, kap- 
ning och barkning gick till när de utfördes med de 
traditionella redskapen.

Skogsarbetet var e tt tungt och påfrestande arbe
te, som därtill ofta måste utföras i djup snö och 
stark kyla. I likhet med andra hantverksmässiga yr
ken var relationen mellan graden av ansträngning 
och arbetets resultat avhängig av redskap och skick
lighet. Dessvärre är det om vittnat a tt många skogs
arbetare hade bristfälliga kunskaper såväl beträffan
de vården av redskapen som deras handhavande, 
vilket o fta  gjorde arbetet extra mödosam t.
Skogsarbetet u tfördes förr huvudsakligen vintertid och  d jup  
snö och stark kyla u tgjorde därför inte sällan svåra hinder i 
arbete t. B lackfjället, Vilhelmina, 1936. Skogsm useets b ild
arkiv. Originalet tillhör Klara R isberg, Vilhelmina.

Fällhugget anlägges. S y f te t  m ed fällhugget var a t t  få  trädet 
a tt falla i önskad riktning. B ild  från 1930-40-ta let. Skogs
vårds förb undets ark iv.



Det under 1930-talet alltm er utbredda rationali- 
seringstänkandet inom  svenskt näringsliv fick ge
nomslag också inom skogsbruket. Vid denna tid 
etablerades flera arbetsstudieorganisationer, bl a 
SD A (Skogsbrukets och Kungl Domänstyrelsens 
Arbetsstudieavdelning), finansierade av skogsföre
tagen med uppgift a tt  med vetenskapliga m etoder 
främja rationaliseringsåtgärder inom branschen. Ra
tionaliser ingsarbetet inom skogsbruket stö tte  dock 
på många svårigheter p g a  skogsarbetets speciella 
karaktär och organisationsformer. Man var dess
utom  vid den här tiden i skogsmannakretsar ännu 
på många håll tämligen pessimistisk till möjlighe
terna a tt mekanisera skogsarbetet. Man inriktade 
sig därför till en början på a tt förbättra  redskapen 
och arbetsm etoderna inom ramen för den trad itio 
nella tekniken. Två viktiga om råden som man inrik
tade sig på var verktygsvård och skyddsfrågor, vilka 
tas upp i utställningen.

Med väl skötta redskap blev arbetet effektivare, 
säkrare och m indre slitsamt, vilket ökade lönsam
heten inom skogsbruket som helhet och även m öj
liggjorde högre förtjänst för den enskilde skogsar- 
betaren. Verktygsvård, fram förallt sågarnas filning 
och skränkning, var något som relativt få skogsarbe
tare behärskade till fullo. På 1930-talet sökte en del

Sågtändernas grundform och arbetsprincip
S N IT T  A
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skogsbruksföretag råda bo t på de tta  genom a tt u t
bilda och anställa instruktörer som reste runt mel
lan kojorna för a tt lära u t verktygsvård, en verk
samhet som dock inte slog så väl u t. Vid slutet av 
1940-talet inrättade därför en del skogsbruksföre
tag särskilda filningsverkstäder, vilka med special
utbildad personal skötte verktygsvården centralt. 
Sågarna eller sågklingorna, som hyrdes u t till hug
garna, skickade växelvis fram och åter mellan verk
stad och arbetsplats. Filningsverkstädernas verk
samhet var uppskattad bland huggarna och fortsat
te  ända tills motorsågen fick sitt genom brott.

Skogsarbetet var — och är alltjäm t — riskfyllt. 
1930- och 1940-talens olycksfallsstatistik uppvisa
de skrämmande höga tal. Skogsbrukets företag och 
organisationer, fram förallt SDA, började därför a tt 
under 1940-talet bedriva en intensiv propaganda i 
syfte a tt begränsa antalet olycksfall. Propagandan 
spreds via olika kanaler. Affischer, broschyrer och
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Skogsm ästare IB yrn äs förberedande föredrag rörande skyddsfrågor i skogsarbetet. E lström  till film pro jek torn  fås från e t t  
m edfört elaggregat. Skogsarbetarförläggning iB usjön , Lycksele, 1948 . Forskningsstiftelsen Skogsarbetens bildarkiv.

annat material distribuerades till arbetare och ar
betsledare ute i skogarna. Skyddsinstruktörer reste 
runt mellan kojorna och höll föredrag och visade 
filmer och bildband. Verksam heten kom pletterades 
av annonser och artiklar i tidningar och tidskrifter. 
Också skogsarbetarnas fackliga organisationer enga
gerades i verksamheten. Man lyckades också sänka 
olycksfallsfrekvensen för en tid . Den kom mande 
mekaniseringen skulle dock komma a tt innebära 
fler och nya riskm oment.

Virkets transport
Efter a tt träden fällts, kvistats, kapats i lämpliga 
längder samt barkats måste virket transporteras 
från awerkningsplatserna ner till avläggen vid f lo tt
lederna.

Utställningens timmerlass med sin uppstoppade 
häst ger en handfast illustration till virkestranspor- 
ternas villkor före mekaniseringen. Liksom i fråga 
om aw erkningsarbetet utfördes också transportar
betet vid denna tid  med hjälp av m uskelkraft och 
enkla redskap.
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Tim m erkörning i V iberget, Å skilje , ca 1931 . Originalet tillhör H ilm er A ndersson, Åskilje.

Hästen förblev länge dragaren fram för andra. 
Ännu vid slutet av 1950-talet utfördes 90% av 
skogsbrukets tim m ertransporter med hjälp av häst 
och kälke. Den uppstoppade hästen i utställningen 
är av nordsvensk ras, vilket torde ha varit den van
ligast förekom m ande. I övre Norrland har d e t ock
så förekom m it a tt man korsade den förhållandevis 
lätta  och tem peram entsfulla nordsvensken med den 
tyngre och sävligare ardennern, varvid man fick en 
arbetshäst väl lämpad för de t norrländska skogsbru
ket.

Utställningens timmerlass om fattar en volym av 
omkring 400 f3 (= cirka 9 m 3). Transportvolym en 
i vaije lass var, i jämförelse med den kapacitet som 
m oderna tim merbilar har, försvinnande liten. Där
em ot ter sig mängden betydande i relation till den 
dragkraft varom det här är frågan — för den oinvig
de ter sig lasset alltför stort för en häst a tt orka 
m ed. I själva verket är lasset i utställningen av täm 
ligen ordinär om fattning.

Det måste då påpekas a tt timmerlass av denna 
storleksordning inte var avsedda för terrängtrans

port, u tan  för särskilt iordningställda s k basvägar. 
Dessa vägar krävde, i sin ideala form, om fattande 
förberedelsearbeten: röjning, brobyggnader, utläg
gande av slanor m m. Under vintern krävdes konti
nuerligt underhållsarbete för a tt hålla vägen i kör- 
dugligt skick: plogning, hyvling med spårhyvel och 
vattenbegjutning med vattenlåda. Dessa underhålls
arbeten på basvägen illustreras i m odellform i u t
ställningen.

Innan virket kom m it fram till basvägen hade det 
dock dessförinnan passerat flera led i transportar
betet. Efter fällning och upparbetning, d v s  kvist- 
ning, aptering, kapning och barkning, måste tim ret 
släpas »för hand» fram till de s k stickvägar som 
tämligen finfördelat förgrenade sig över avverk- 
ningsområdet. D etta arbete — »brosslingen» — u t
fördes av huggarna själva eller av en särskilt avdelad 
brossiare. Det framdragna virket samlades sedan 
ihop av köraren och transporterades med släpkör- 
ning, d v s  med häst och en kälke, i m indre partier 
ner till basvägen där de t lades upp i form  av s k 
skotbänkar. D etta arbete kallades skotning eller
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verkad av B rö 
derna N ilssons 
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tionsverkstad, L ycksele, 

om kring 1949.

lunning. Från skotbänkarna lastades slutligen tim 
merlassen för vidare transport på basvägen. Virket 
lastades på tim m erkälkar vanligen av den ty p  som 
kallas getdoning, vilken bestod av en större bakre 
kälke (»geten») och en m indre främ re kälke (»boc
ken»), sammankopplade med en tistelstång. Denna 
typ  av »timmerdoning» slog igenom på 1930-talet 
och användes sedan fram till mekaniseringens ge
nom brott. Getdoningen innebar en klar förbättring 
jäm fört m ed de kälkar som tidigare hade använts.

Virkesmätning
Basvägen mynnade i avlägget vid flottleden, där 
virket lastades av för a tt sedan mätas eller »tum

mas», vilket åskådliggörs i modellform  i utställning
en. Syftet med virkesmätningen var a tt fastställa 
det levererade virkets volym innan transporten  på 
flottlederna ner till kustens träindustrier tog vid. 
Därmed fick dels virkesköparen eller virkesägaren 
bekräftelse på a tt köram a levererat avtalad mängd, 
dels fick körarna kvitto på leveransen. Virkesmät
ningen var en grannlaga uppgift som utfördes av 
särskilda virkesmätare, anställda vid de olika älvda
larnas virkesmätningsföreningar, som ägdes gemen
samt av skogsföretagen. Tidigare hade varje bolag 
haft sina egna mätare, vilket dock hade lett till stri
digheter — bolagen beskylldes av körarna för a tt 
m äta i egen favör. Redan vid 1900-talets början 
började därför virkesmätningsföreningar a tt bildas. 
Umeälvens virkesmätningsförening bildades 1915.

Flottlederna tappade under efterkrigstiden allt
mer transportvolym  och i slutet av 1970-talet var 
de flesta flottleder nedlagda. Virkesmätningen u t
förs därför idag med andra förutsättningar och med 
andra m etoder. Mätningen utförs numera mestadels 
vid industrierna, men även vid de järn vägstermina
ler som på skilda håll etablerats i inlandet.

•  Vid första världskrigets u tb ro tt hade fack
föreningsrörelsen få tt fäste inom de flesta yr
keskategorier. Bland skogsarbetarna dröjde 
det dock ända till 1930-talet innan den fack
liga agitationen gav påtagliga resultat. Skogs
arbetarna bodde och arbetade spridda över 
stora ytor. De blev därmed svåra a tt nå och 
organisera. En annan orsak till fördröjningen 
var det utbredda frisinnet bland de många 
jordbrukande skogsarbetarna.

Två skilda organisationer konkurrerade om 
medlemmarna: den syndikalistiska rörelsen 
som till en början var framgångsrik, samt 
Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbun- 
det som till slut vann kampen. Genom centra
la förhandlingar med arbetsgivarna lyckades 
de i vissa fall uppnå bättre resultat än syndika-

listema som tvärtom  kämpade för lokala avtal 
med särskild prissättning på vaije stämpling. 
Med färre medlemmar lyckades syndikalister- 
na heller aldrig få tillräcklig kraft bakom strej
ker och blockader.

1930 fick skogsarbetarna en viktig fram 
gång med ett avtal som skilde på prissättning 
mellan huggning och körning. Det första kol
lektiva avtalet nåddes emellertid först 1943. 
Här tog man hänsyn till faktorer som t  ex snö
djup, terrängförhållande och skogsbeståndets 
karaktär. I och med detta  avtal erkände ar
betsgivarna slutligen skogsarbetarnas fackför
bund som fullvärdig förhandlingspart. A tt 
hälften av skogsarbetarna vid denna tidpunkt 
var organiserade kunde inte arbetsgivarna 
blunda för.
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D e första motorsågarna på  m arknaden var avsedda fö r  två man 
och ansågs ännu vid  s lu te t av 1 940-ta let som  e t t  realistisk t al
ternativ till enm ansm otorsågen. Skogsarbetens bildarkiv.

Mekaniseringen
Skogsbrukets mekanisering kännetecknas fram för
allt av a tt utvecklingen efter andra världskriget gick 
m ycket snabbt, i stark kontrast till det stillastående 
som i tekniskt och organisationsmässigt hänseende 
präglat denna näringsgren under 1900-talets första 
hälft. A tt mekaniseringen slutligen satte igång på 
allvar vid 1940-talets slut, initierades fram förallt av 
en sjunkande lönsamhet inom skogsbruket i kom bi
nation med arbetskraftsbrist.

Mekaniserings- och rationaliseringssträvandena 
under 1950-talet var tämligen trevande. Inom 
skogsmannakretsar var m an länge tveksam om vil
ken betydelse de nya redskapen, maskinerna och 
m etoderna egentligen skulle få — därem ot var man

H am iltons maskin för fällning och kapning av träd , en am e
rikansk konstruktion  frän m itten  a v  1800-ta let.
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De första  motorsågarna var m yck e t tunga — ofta  u ppem ot 
20 kilo  — v ilk e t g jorde dem  besvärliga a tt  hantera, särskilt i 
djup snö. På bilden en m otorsåg av norskt fabrikat, JoBu  
Senior, 1 950-ta lets början. Skogsvårdsförbundets bildarkiv.

Oliver Cleetrack, en amerikansk 2 6  hk bandtraktor från bör 
jan av 1950-ta let.

övertygad om nödvändigheten av rationaliseringar 
inom branschen.

De första försöken slog heller inte särskilt väl ut. 
De första m otorsågar som kom  u t på m arknaden 
var tunga och primitiva med dålig driftssäkerhet 
och bristfälliga kedjor. De kunde till en början p g a 
tyngden och förgasarnas konstruktion endast an
vändas för fällning och kapning, ej till kvistning.
De tidiga motorsågarnas många brister gjorde a tt 
det länge var lika effektivt a tt använda timmersvan
sen. Dessutom var de dyra i inköp och innebar en 
stor investering för de huggare som tro ts  allt satsa
de på den nya tekniken.

Inom transportsektorn gjordes under 1950-talet 
de första försöken a tt ersätta hästen, bl a med hjälp 
av om ändrade jordbrukstraktorer. E tt exempel på 
detta  utgör den i utställningen uppställda trak torn , 
en »klassisk» modell av fabrikatet Oliver Cleetrack 
från böljan av 1950-talet. Försök gjordes även med 
diverse överskottsm aterial från kriget, bl a jeepar 
och stridsvagnar — försök som dock inte slog så Väl 
u t. Verksamheten befann sig även här på experi
m entstadiet och ännu hävdade sig den traditionella 
transporttekniken väl i konkurrensen.

1960-talet innebar stora förändringar. M otorså
garna blev efterhand allt lättare och driftssäkrare 
och kunde snart också genom övergången till en ny 
förgasartyp (flottörförgasaren ersätts av nålförga
sare) användas även till kvistning. Dessutom blev 
m otorsågen tack vare olika säkerhetsåtgärder efter
hand mindre riskabel a tt använda. Allt de tta  i för
ening gjorde a tt m otorsågen nu hade blivit e tt kon
kurrenskraftigt alternativ till yxan och tim mersvan
sen. En annan viktig förändring i avverkningsarbe- 
te t var a tt det tunga barkningsarbetet under 1950- 
talet började övertas av maskiner och under 1960- 
talet flyttas det till industrin. A tt barkningen, som 
tidigare hade tagit omkring 50% av arbetstiden i 
skogen i anspråk, bortfö ll var självfallet av m ycket 
stor betydelse i produktionshänseende. Produkti
viteten i avverkningsarbetet ökade följdriktigt m yc
ket starkt under 1960-talet.

Också på transportsidan skedde nu det stora ge
nom brottet. Även på detta  område ökade mekani
seringens kapacitet och driftssäkerhet m arkant. I 
böljan av 1960-talet introducerades de första spe
cialbyggda skogsfordonen, då  de första lastbärande 
traktorerna kom, s k skötare, utrustade med hyd-
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Svenskbyggd »Snowmobile» på  p ro v  i L ycksele 1951 . F orsk
ningsstiftelsen Skogsarbetens bildarkiv.

rauliska kranar. Skogsbilvägnätet byggdes u t och 
transportsträckorna i terrängen minskade hastigt. 
Hästens transportuppgifter minskade i samma u t
sträckning. Lastbilar kom  a tt ta  över alltmer av de 
längre transporterna på bekostnad av flottningen.

Nästa led i mekaniseringen började vid slutet av 
1960-talet, då de första större skogsmaskinerna in
troducerades. Processorerna, maskiner som sam
m anförde, kvistade och kapade fällda träd , utveck
lades nu m ycket snabbt. Parallellt utvecklades ock
så avverkningsmaskiner, s k fällare-läggare, som 
kom pletterade processorerna. Utvecklingen gick vi
dare under 1970-talet. Nu lanserades skördaren, 
som var en kom bination av fällaren—läggaren, p ro
cessorn och skötaren. Denna maskin kunde alltså 
helt och hållet u tföra huggarens arbete.

De stora skogsmaskinerna kom  emellertid aldrig 
a tt fullständigt överta arbetet i skogen. Fortfarande 
avverkas omkring hälften av den to ta la  volymen in
om storskogsbruket helt eller delvis med s k m otor
manuella m etoder, d v s av huggare med motorsåg.

Tim m erkörning m ed m ilitär bandvagn vid början av 1950- 
ta let i Harrsjön, Längsele. På bilden Edvin Forsm ark. Skogs- 
m useets bildarkiv. Originalet tillhör Ingeborg Forsm ark, 
D orotea.
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Sa m m anfattning
Den härovan beskrivna och kom m enterade utställ
ningen har, som tidigare påpekats, som m ålsättning 
a tt fram förallt beskriva det äldre skogsbrukets 
teknik, villkor och förutsättningar och berör endast 
i förbigående det m oderna skogsbruket, vilket 
kom mer att tas upp i en kom mande basutställ- 
ningsdel. I utställningen tas dock upp några sam
m anfattande kom m entarer till utvecklingen under 
perioden 1950—1980.

Under perioden ökade skogsbrukets produktivi
te t m ycket starkt. Den främ sta anledningen var na
turligtvis mekaniseringen av avverkning och trans
port. Dessutom ökade avverkningsvolymen kraf
tigt. Den fördubblades under perioden och nådde 
e tt maximum vid början av 1970-talet, fö r a tt se
dan minska något. En ytterligare konsekvens av ra- 
tionaliseringssträvandena och effektiviseringssträ- 
vandena var den ökade satsningen på skogsvårdsar-

Skogens n

Spåren av mänsklig  verksam het i skogen är av  
sk if tande art, v i lke t skall belysas gen om  tre  olika  
artiklar. Inledningsvis lämnas några allmänna e x 
em p e l  på  hur man g en o m  tiderna har tagit tillva
ra skogens resurser p å  skilda sätt.

Lars Göran Spång berättar därefter  o m  forn- 
lämningar i skogen m e d  u tgångspunkt från forn-  
minneslagen. På gru n d  av den stegrade m ekanise
ringen i skogsbru ke t riskerar många fornlämning-  
ar a t t  bli förs törda  eller utplånade. F ör  t io  till 
tjugo år sedan var d e t ta  inget p ro b le m , då  avverk
ningarna sk ed d e  v in ter t id  m ed  e t t  sk y d d a n d e  
snötäcke. N um era  behandlas skogen  m er  som  
jo rdbru ksm ark  m ed  harvningar och  plöjningar  
som  inslag i hanteringen. D ärför  är d e t  angeläget 
a t t  kunskapen  o m  fö rek o m sten  av fornläm ningar  
i skogen  sprids till d e m  som  arbetar  i skogsbru
ket.  D e t ta  är speciellt  v ik tig t m ed  tanke  p å  a t t  
d e t  d e ssu to m  är svårt a t t  m ed  inventeringsm eto-  
der få k ä n n edom  o m  fornlämningar so m  ligger 
dolda under m arkytan.

M ats D ynesius  ge n o m fö rd e  1 9 8 3  en d o k u m e n 
tation  av m er  sentida kulturspår i skogen. D o k u 
m enta tionen  initierades av S kogsm u see t  i L y c k 
sele. En d e l  av resu lta te t  visas i därpå fö ljande  
bidrag i fo rm  av e t t  bildkollage.

Skogen som resurs till sågverksindustrin och sko
gens ren t naturhistoriska värden har om talats i 
många olika sammanhang. Men m edvetenheten om 
skogens kulturhistoriska värden är ganska liten och 
sällan omskriven. Senare års forskning har visat a tt 
människan m ycket snart tog de landom råden som 
blottlädes efter inlandsisen i bruk. Människan har 
varit en del av landskapet så länge där har funnits 
skog och hon har alltid också påverkat landskapet 
och skogen. Spåren av olika sätt a tt använda skogen 
finns fortfarande kvar bara vi lär oss se dem och lär 
oss a tt to lka deras innebörd. De äldsta spåren av 
mänsklig aktivitet i de västerbottniska skogarna kan 
vara upp till 8.000 år gamla och kräva arkeologisk 
analys för a tt bli begripliga. Men det finns också 
lämningar och spår från nyare tider som m an skulle 
kunna gå förbi utan a tt reflektera över.

På många sätt har nyttjandeform erna varit av e tt 
annat slag i norra Sverige än i landets södra och 
mellersta delar. I Västerbottens inland, där jo rdbru
ket var av obetydlig om fattning och brukningsen- 
heterna små, spelade skogen en större roll än i kust
bygden. I skogen jagade man både för husbehov 
och till avsalu. Här tog man virke till husbyggnad, 
bränsle, möbler, redskap och hägnad er, näver till 
tak och slöjdarbeten samt mossa till väggtätning. 
Löv från björk och asp, rönn och vide utgjorde e tt 
viktigt tillskott av vinterfoder åt djuren. Lämningar
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beten, t  ex plantering och röjning, som i stor u t
sträckning hade försummats under en längre tid.

Trots de tta  minskade skogsbrukets betydelse för 
sysselsättningen under perioden. Det antal dagsver
ken som utförs i skogen idag utgör endast en fjär
dedel av 1950 års dagsverksinsats. Parallellt med 
den här utvecklingen skedde också en definitiv över
gång till fast anställning i skogsbruket. Skogsarbe
tets karaktär av bisyssla inom  småbrukets ram fö r

Vid Pausele u tm ed  Umeälven mellan L yckse le  och Gunnarn 
finns e t t  av länets m est om fa ttan de och tydliga system  av 
handgrävda bevattningskanaler. G enom  kanalerna leddes 
vatten  från Paubäcken till slå tterm arker som  p å  vårarna 
översilades fö r  a tt  g e  ökad avkastning. D e flera k ilom eter

svann. Skogsarbetaren blev yrkesarbetare sysselsatt 
året run t med skogsarbete. Den nya tidens skogsar
betare hade inte längre tid  a tt syssla med jordbruk 
vid sidan om. Småbrukaren å sin sida förlorade ge
nom det minskade u tbudet skogsarbetet som alter
nativ inkomstkälla, såvida han inte ägde egen skog. 
Skogsbrukets mekanisering och rationalisering spe
lade på så sätt en ödesdiger roll för utvecklingen i 
glesbygden.

långa kanalerna anlades p å  1840-ta le t av innehavaren på  n y 
bygget Trefnaden. I  närheten finns även e t t  fångstgropsys
tem , en kanal anlagd fö r flo ttn in g  mellan M ejvanbäcken och  
Paubäcken sam t en skogskoja. F oto  Bo Sundin 1977.
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som visar boskapsskötselns och foderinsamlingens 
stora betydelse är lövhässjor och översilningskana- 
ler. I Stöttingsfjällsområdet sydväst om Lycksele 
finns många sådana grävda vattenledningsdiken, vil
ket även gett upphov till bynamnen Ledningsmark 
och Ledningsvall. Skogen utnyttjades i en väl inar
betad årscykel i självhushållets tjänst, men för drygt 
hundra år sedan förändrades de tta  m önster på e tt 
omvälvande sätt.

I och med att finbladiga sågverk böljade anläg
gas vid forsarna i kusttrakterna under 1700- och 
1800-talen fick skogen allt större ekonomisk be ty 
delse som råvarukälla. Sågverksindustrins kraftiga 
expansion efter ångsågarnas tillkom st vid 1800- 
talets slut ökade ytterligare efterfrågan på sågtim- 
mer och priserna steg. Efter sekelskiftet kom  massa
industrin igång och därm ed kunde skogsägarna få 
avsättning även för klenare och sämre virke. Från 
1950-talet och fram åt har den ökade mekanisering
en i skogsbruket m edfört a tt kom binationen i 
mindre jordbruk, säsongslönearbete och övriga b i
näringar allt mer har försvunnit. Inlandets männis
kor inordnades i stället i det industrialiserade sam
hället och började försörja sig genom specialiserat 
lönearbete.

De mänskliga spåren i skogen vittnar om ett 
mångsidigt naturutnyttjande. Svedjning och betes
bränning hör till det traditionella jordbrukets skogs- 
utnyttjande vilket går a tt spåra i terrängen omkring 
sådana områden. Revirmarkeringen, sk  rågångstal- 
lar, fungerade som skiljemärken mellan byarnas u t
marker. Liknande markeringar som användes för - 
a tt märka ut områden avsedda fö r svedjning och be
tesbränning kan också finnas kvar. Typiskt för lapp-

Om översilningstekniken:
JOHN FRÖ DIN Skogar och myrar i norra Sverige i 

deras funktion som betesmark och  slåtter. Oslo 
1952.

NILS HÄGGSTRÖM övervattningsm etodernas geo
grafiska utbredning i Västerbottens län 18 3 0 —79 
med speciell hänsyn till Lycksele socken. Uppsala 
1960 (stencilerad uppsats).

O P PETTERSSON Gamla byar i Vilhelmina, nyut
gåva Umeå 1982 .

marken är de många spåren av tidiga försök till fast 
åkerodling i skogarna. De går i allmänhet tillbaka 
till den kolonisationsperiod som tog sin början un
der 1600-talets senare del. Många av dessa tidiga 
odlingsförsök stupade bl a på grund av en alltför 
optimistisk inställning från myndigheternas sida 
och olämpliga lokalklimatiska förhållanden. Fram 
för allt 1700-talet karakteriseras av en stor befolk
ningsökning i inlandet och många nya byar insyna
des. Under de tta  århundrade skedde den stora för
vandlingen från ärjemark till kulturlandskap, något 
som på samma sä tt uppm untrades från centralt håll. 
Extensivt nyttjande av skogarna i inlandet förekom 
också innan koloniseringen. Omtalade är t  ex de 
hävdvunna fisketräsken som i äldre tid var viktiga 
för kustlandets bönder. Spår efter tidig jak t utgörs 
av olika fasta fångstanordningar, främ st fångstgro
par, men senare också tanor, giller och flakar.

I skogen finner man spår av en rad binäringar, 
som då hade stor betydelse för det västerbottniska 
jordbruket. Pottaskebränning, tjärbränning, kol- 
ning samt bark-, näver- och lövtäkt har sedan före
kom m it långt fram i tiden och i många fall också 
haft stor betydelse för struktur och trädslagssam- 
mansättning. Även jak t och fiske är, som vi sedan 
skall se, verksamheter som bidragit till kulturspåren 
i skogarna.

Pottaska användes till glas framställning och tvål
tillverkning. Pottaskeberedning blev aktuell i Väster
botten  då Strömbäcks glasbruk anlades söder om 
Umeå 1751. Genom Västerbottens läns hushåll
ningssällskap spreds kunskapen om m etoden att 
bränna pottaska också till inlandet. Produktions
toppen nåddes under 1830-talets missväxtår. Under 
denna tid  bedrev även den statsanställde salpeter- 
sjuderidirektören C F Plagemann undervisning i 
pottaskeberedning i Västerbotten. Vid pottaske- 
bränningen åtgick stora mängder virke från lövträd, 
främ st björk. A tt produktionen m attades redan ef
ter 1850-talet berodde helt enkelt på a tt  björksko
gen lokalt började ta  slut. Pottaskeberedning före
kom  mest i de kustnära socknarna. Genom a tt stu
dera förändringar i vegetationen kan det vara möj
ligt a tt  finna kolrester efter pottaskebränningen, 
som försiggick i skogarna under hösten. Virke av 
bj örk lades då upp i stora högar som sedan tändes 
på  och långsamt fick brinna ned. Medan askan sval-
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Gamla pla tser fö r  pottaskebrän- 
ning kännetecknas av a t t  de o m 
givande träden, som  här den 
stora granen till vänster, har 
skadats så a tt  s k brandlyror 
uppstått. D e avlånga lyrorna är 
bredast p å  m itten  och  vända in 
m o t bålet. G enom  den  hårda 
svedjningen har m arken blivit 
m ottaglig fö r  föryngring och  
där bålet sto d  växer o fta  små- 
granar upp. F o to  Olle Zachris- 
son, Skogshögskolan.
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nade täcktes den med näver till skydd m ot regn. As
kan bars sedan till kokstaden som var placerad in
till e tt vattendrag. I bo tten  av en tunna lades säck
väv eller granris, varpå tunnan fylldes med aska. 
Kallt, rent vatten fylldes därefter på. Senare tappa
des vattnet av och kokades i en gryta till en tjock 
smet. Genom stark upphettning i ugn, kalcinering, 
försvann brännbara föreningar och vatten från lu
ten. Den färdiga pottaskan skulle vara alldeles vit 
eller svagt skimrande i blå-grönt.

Tjärbränning har alltid varit en möjlighet för 
småbrukaren a tt skaffa kontanta  medel. Tjäran 
framställdes genom bränning i tjärdalar. Från att 
ha varit en husbehovsprodukt blev den under 1800- 
talet föremål för en om fattande handel och produk
tion i Västerbotten. Den bästa tjärveden bestod av 
gamla kluvna tallstubbar. I tjärdalen täcktes b o tt
nen med näver och jord på en bädd av granslanor.
I m itten placerades en urholkad träkubbe och en 
ränna för den färdiga tjäran. Därefter lades tjärve
den i varv tills tj ärdalen fick den karakteristiska ku-

F örberedelser för tjärbränning vid Rånäset, S tensele 1920. 
F oto  ur H ilm er A nderssons bildsamling i V ästerbo ttens m u
seum s arkiv.

s p in k  (sm åved ) to rv , v itm ossa

näver

g ra n sla n o r •

0 3 m eter

Tjärdal i genom skärning (ef ter J  K öhler 1907).
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Valdemar Westermark kullhugger en färdigrest kolm ila i B ock träsk, Sorsele 1937. F oto  ur Harald österbergs bildsam ling i 
V ästerbottens museum s arkiv.

polform en. Efter täckning med spink och vitmossa 
kunde tjärdalen tändas. Tjärbränningen nådde sin 
kulmen vid böljan av 1850-talet, men produktio
nen var hög ända in på 1920-talet. På de flesta håll 
upphörde bränningen helt efter andra världskriget. 
Förutom  rester av själva tjärdalen kan även andra 
spår påträffas. Gropar i m arken efter uppbrutna 
tjärvedsstubbar är vanliga. De känns igen genom de 
avhuggna rö tterna som finns kvar i groparnas kan
ter. En annan m etod för utvinning av tjärved var 
den sk  katningen, som var vanlig under 1800-talet. 
Tre sidor av stammens nedre del barkades och en 
s k »livrand» lämnades på  norrsidan. E fter några år 
höggs trädet ned. Man använde bara den nedre de
len av stammen där hartsäm nen anrikats genom kat
ningen, m edan den övre delen ofta lämnades kvar 
på platsen. Granbark användes vid iordningställan
det av tjärdalen. I omgivningarna kan man därför 
ofta se a tt barktäkt förekom mit.

Milkolningen stod ursprungligen i samband med 
tackjärnstillverkningen vid järnbruken. Träkol för 
järnbrukens behov har genom milkolning fram 

ställts i länet sedan m itten av 1700-talet. Under 
1800-talet skedde emellertid en omsvängning på 
den internationella järnm arknaden och många bruk 
lades ned vid slutet av seklet. Milkolningen blev 
åter aktualiserad under de första och andra världs
krigen, då landets kol- och koksim port var avstängd. 
Genom 1900-talets förbättrade kom m unikationer 
ökades avsättningsmöjligheterna. Kolning förekom 
nu även i de inre delarna av V ästerbotten och milor- 
na byggdes ofta i närheten av järnvägen. Den vanli
gaste m iltypen i Västerbotten var resmilan, i vilken 
veden staplades stående. Denna ansågs lättare att 
sköta än liggmilan, men krävde ändå ständig pass
ning, varför kolaren hade sin bostad i en koja bred
vid milan. Under andra världskriget böljade också 
skorstensmilor och kolugnar av tegel a tt användas.

Den samiska kulturen har efterläm nat många 
spår i skogarna. Ingreppen skiljer sig från de tidiga
re näm nda genom a tt de varit m indre påtagliga. 
Skogsmiljöer som brukats av samerna är mer intak
ta. Även i de mest avlägsna skogar kan man ändå 

finna spår efter tidigare rennomadism. Dessa skogar
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har berörts av en långvarig kontinuitet i na tu ru t
nyttjandet. I inlandet förekom  tidigare renmjölk- 
ningsvallar allmänt. Genom kolonisationen och ny- 
byggesverksamheten kom  de ofta a tt exploateras.
De var åtråvärda som odlingsmark genom att ren- 
spillningen gödslat marken. D etta tillsammans med 
de senaste decenniernas avverkningar är orsaken till 
a tt vallar i dag praktiskt taget saknas. Bristande 
kunskap om samernas tidigare naturu tnyttjande i 
skogen gör många av dessa kulturspår svårtolkade. 
Det saknas en levande tradition om hur de kom 
till. Mer kända lämningar kan utgöras av rengärden, 
skillnadsstängsel, stängningshagar, renskiljningsplat- 
ser, slaktplatser, köttgropar, renvaktarstugor, mjölk - 
ningsvallar samt mjölkkylare. I anslutning till dessa 
kan lämningar efter boende finnas i form av härdar 
(arran), kokgropar, kåtatom ter och visten.

I norra Sverige finns stora möjligheter a tt  detal
jerat klarlägga människans tidigare inflytande på 
skogsbeståndet. Här finns mycket långlivade träd, 
främst tall, som innehåller avsevärd inform ation 
om utvecklingen under historisk tid . Vi har också 
historiska källor och arkivalier som saknas i många 
länder.

På grund av inlandsklimatet i norra Sverige går 
nedbrytningen av död ved i stubbar och torrakor 
m ycket långsamt. D etta gör a tt stubbar som läm
nats efter avverkningar kan bevaras under århund
raden. E tt exempel på detta  är de rester som finns 
kvar efter Nasafjällsepoken under 1600-talet i övre 
delen av Skellefteälvens dalgång. Dessa lämningar — 
kolbottnar, kavelbroar och yxfällda stubbar — u t
gör e tt unikt exempel på gruvindustrins allra första 
exploateringar i norra Sverige.

Spåren av tidigare naturutnyttjande försvinner 
nu i en oroväckande tak t och snart står vi inför det 
faktum  a tt spåren efter gångna generationers verk
samhet i skogarna är utplånade. D etta är spår som 
vi är ensamma i Europa om a tt ha bevarade. E tt 
skydd av dessa kulturhistoriskt intressanta skogs- 
miljöer står oftast inte i något m otsatsförhållande 
till traditionellt bevarande av det som brukar kallas 
urskogsområden, eftersom det just är i dessa som 
man har möjlighet a tt alltjäm t finna väl bevarade 
äldre kulturspår. Med urskog menas egentligen skog 
opåverkad av människan och sådan existerar knap
past i Sverige.

Bo Sundin
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Det som döljs i skog kommer upp med plog
Lars Göran Spång

De flesta som arbetar i skogsbruket kan inte undgå 
a tt se lämningar efter tidigare verksamhet i skogen. 
Det mesta känner man kanske till utifrån sin egen 
erfarenhet — man minns från sin barndom  en rast
plats där nu bara några stockar finns kvar. Man kan
ske har hört av en förälder, far- eller m orförälder 
att resterna av en koja använts i samband med 
skogsbruket. Lämningen är på väg a tt falla i glöms
ka om  inte berättelsen generationer emellan håller 
minnet vid liv.

Andra kanske i första hand har funderingar om 
kring lämningar som ingen kan återkalla i m innet. 
Det kan gälla fångstgropar eller härdar. De har så
dan ålder a tt de för länge sedan fallit i glömska. 
Uppgifter om  lämningarnas härkom st och samman
hang ligger förborgad i marken. Endast genom a tt 
undersöka lämningen arkeologiskt får vi reda på 
hur gammal den är och varför den kom m it till.

De flesta kanske kom mer i kontak t med fornm in
nen efter a tt ha sett en R-markering på ekonomiska 
eller topografiska kartan. Det bör sedan inte vara 
svårt a tt finna igen platsen eftersom  bara synliga

Fångstgropssystem  vid Laisälven R-m arkerat 
pä ekonom iska kartan. Publicerad m ed m ed

givande från L antm äteriet, nr 85-0096 .
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fornlämningar är markerade på detta  sätt. Är man 
verksam i skogsbruket så vet man a tt dessa platser 
ska behandlas varsamt. Det är dock inte alla fo rn
lämningar som är markerade. En del känner vi inte 
till och kom mer kanske fram först i samband med 
exempelvis skogsbruket. Det finns också en stor 
grupp fornlämningar som är m ycket svårfunna och 
inte kan identifieras av lekmannen. Det gäller t  ex 
de flesta boplatser.

Fångstgropar
Den vanligaste fornlämningen i skogsmark är utan 
tvekan fångstgropen. Det finns ungefär 5.000 i vårt 
län. Dubbelt så många finns i Jäm tlands län, där de 
är vanligast. I terrängen känns de igen som en halv 
m eter till två meter djup grop. Kring kanten finns 
en vall efter den uppkastade jorden. I regel finns 
flera fångstgropar i linje som spärrar av e tt viktigt 
viltstråk. En sådan linje av gropar benämns fångst - 
gropssystem och kan anta en längd av upp till flera 
kilometer.

De flesta fångstgropar är antagligen kända för 
oss eftersom  de är så väl synliga. De är i regel mar
kerade på ekonomiska kartan och fångstgropar bör 
därför inte utgöra överraskande hinder i samband

Fångstgropar är en av de få  fornläm ning
ar som  syns i m arkytan. Denna är dess
utom  ovanligt s to r . B ilden tagen vid 
Ö verstjuktan.

med m arkarbete i skogen.
Det finns dock undantag. Det var först i början 

av 1960-talet som fångstgropar böljade betraktas 
som fornlämningar. Innan dess varken inventerades 
de system atiskt eller markerades på ekonomiska 
kartan. Anledningen till de tta  var den vetenskapliga 
osäkerheten om hur gamla de var och om de kunde 
betraktas som fornlämningar. Man antog felaktigt 
a tt det var fråga om relativt sentida lämningar.
1964 hade det gått hundra år sedan fångstmetoden 
förbjöds och man kunde därmed betrak ta dem som 
forntida. Det fanns emellertid tidigare resultat ge
nom Ernst Mankers forskning om fångstgropar som 
antydde a tt det var fråga om m ycket gamla läm
ningar. Bl a hade Manker C 14-daterat en fångst
grop till 800-talet.

Numera vet vi genom flertalet undersökningar 
a tt fångstgropar i regel är över tusen år gamla eller 
äldre. En del dateringar visar a tt fångstgropar an
vänts flera tusen år före Kristi födelse.

Konsekvensen av detta  relativt sena erkännande 
har blivit a tt kustkom m unerna, som inventerats 
och kartlagts tidigast, är relativt dåligt undersökta 
vad gäller fångstgropar. Fångstgroparnas huvudsak
liga utbredning är emellertid i inlandet och där har 
inventeringen gjorts efter a tt fångstgropar erkänts
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Skogsplöjningar får visserligen konsekvensen a t t  fornlämningar uppdagas, m en skadegörelsen är så s to r  a t t  u pp täck ten  in te  
har något värde. Skogsplöjt om råde vid M atskan, Vilhelmina.

som fornlämningar. Chansen a tt fångstgropar upp
täcks i samband med skogsbruk är därför störst i 
kustkom m unerna men där pågår också inventering
år för närvarande.

Boplatser
Boplatser tillhör också våra vanligaste fornm innen. 
De har liksom fångstgroparna sin huvudsakliga u t
bredning i inlandet, men kom m er inte i så stor kon 
flikt med skogsbruket som dessa, eftersom  de hu
vudsakligen ligger utm ed vattendragen och sjösträn 
derna. Inför skogsavverkningar intill sjöar anmodas 
markägaren a tt lämna en ridå av varierande bredd 
utm ed stranden av naturvårdsskäl, vilket även läm
nar e tt gott skydd åt boplatser.

Det förekom m er tro ts allt även boplatser en bit 
från stranden, men endast e tt fåtal sådana är kän
da. D etta kan i viss mån bero på a tt de är svåra a tt 
finna, eftersom  de inte blottlagts genom strandero- 
sion som strandboplatserna.

De boplatser vi känner till som inte ligger intill 
vatten är ofta samiska visten från historisk t id . Plat
serna karaktäriseras av småhärdar, d v s  stensam
lingar med en meters diam eter, och frodig vegeta
tion. Skogsbruket kan i vissa fall bidra till a tt fler 
förhistoriska boplatser upptäcks. Eftersom dessa 
fornm innen för de t mesta inte lämnar några synliga 
spår på m arkytan, upptäcks de endast genom prov
grävningar eller andra sonderingar av arkeologer, 
genom markberedning eller andra företag av lek
m annen. U pptäckten förutsätter naturligtvis att 
man känner igen en förhistorisk boplats. De lämnar 
m ycket oansenliga spår efter sig i form av eld- 
sprängd sten, splitter från stenredskapstillverkning, 
kollager m m.

Kulturminnesvårdens förespråkare har dock inte 
anledning a tt vara odelat positiva till skogsbrukets 
m arkarbeten. Skogsplöjningar och -harvningar samt 
tunga maskiner bidrar till a tt m arken blir så dem o
lerad a tt eventuella fornlämningar kan betraktas 
som förstörda. Fynd kan tas tillvara, men dessa sä
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ger m ycket lite om lagerbilden har blivit förvans
kad. För det mesta är boplatsläm ningar rester efter 
flera bosättningar från olika tider och för a tt reda 
u t blandningen måste intakta lager kunna undersö
kas.

Den omdaning av m arken som skogsplöjningar 
innebär är speciellt oroväckande eftersom det för 
närvarande plöjs ungefär 1% av Sveriges y ta om 
året. Det låter kanske lite, men aldrig under histo
rien eller förhistorien har man haft en så genomgri
pande och snabbt genomförd förändring av m ark
ytan som en plöjning av hela Sveriges yta inom en 
hundraårsperiod skulle innebära.

Alla boplatser är inte dolda under m arkytan, 
utan det finns exempel på bostadskonstruktioner 
som är synliga i form  av runda vallar med försänkt 
golvplan. De fanns under stenåldern mellan 4.000 
och 2.000 år f Kr i förfjällsområdet. Stenåldershu- 
sen är relativt väl kända och markerade på ekono
miska kartan. De ligger liksom flertalet boplatser 
nära sjöstränder eller vattendrag och borde inte be
röras av intensivt skogsbruk.

Andra liknande lämningar men från e tt senare 
skede — järnålder och fram åt — är de s k tomtning- 
arna (t ex stalotom ter). Dessa huslämningar ligger 
i regel i den fjällnära skogen en bra b it från vatten
drag. De är m indre väldokum enterade eftersom  in
venteringen inte är kom plett för fjällområdet. Det 
finns således risk för a tt okända tom tningar kan 
förstöras i samband med skogsbruk i den fjällnära 
skogen.

Gravar
En- stor grupp fornlämningar utgör också våra grav- 
rösen från bronsålder och järnålder. Genom sin m o
num entalitet har de sedan fornminneslagen tillkom  
rönt den största uppm ärksam heten. Bronsålderns 
rösen har genom den sedan istiden fortgående land
höjningen ham nat en god b it in i landet och ligger 
num era i skogsmark ca 30 m ö h. Ursprungligen pla
cerades de nära havet och var förmodligen avsedda 
att manifestera folkets besittningsrätt och kraft 
gentem ot de sjöfarande. De var dock i första hand



Gravar är inte så vanliga 
i skogslandet, föru tom  
brons- och järnålderns 
gravrösen vid kusten. 
Samerna har dock  e fte r
läm nat en d e l forntida  
gravar. Denna grav från 
Tärna är uppbyggd av 
hällar.

gravar och man finner i många fall rester av en sten
kista för den döde i m itten av röset.

Gravrösen är som sagt m onum entala och lätta 
a tt känna igen, men kan i vissa fall vara så små att 
de kan förväxlas med gränsrösen eller naturliga an
samlingar av sten. Trots den stora uppm ärksamhet 
gravrösen har få tt görs nyupptäckter. Det gäller 
fram för allt m indre rösen och rösen som är utrasa- 
de. De flesta torde dock vara kända och markerade 
på ekonomiska kartan, varför konflikter med 
skogsbruket inte bör vara e tt bekymm er. Rösena är 
oftast belägna på hällrika m arker som heller inte 
tillåter intensivt skogsbruk.

Märkligt nog har vi inga spår i form  av gravar ef
ter det folk som de talrika boplatserna i inlandet 
vittnar om. Gravrösena är begränsade till kustlan
det och inlandets begravningsritual har varit annor
lunda. Avsaknaden av gravar kan bero på a tt ben 
bevaras m ycket dåligt i barrskog, m en också a tt 
gravarna inte har m arkerats med stenkonstruktio- 
ner. Man kan i och för sig ha haft en liknande grav
ritual som vid kusten med trä  som byggnadsmate

rial. Det skulle idag i så fall ha varit helt förm ultnat 
u tan några synliga spår. I Sydsverige används torv 
som material för a tt bygga upp gravhögar under 
samma tid , vilket vittnar om a tt gravhögstraditio- 
nen är något flexibel.

De enda forntida gravar vi känner till från inlan
det och fjällen är från historisk tid  och medeltid. 
Det rör sig om samiska gravar i g rottor och skrevor 
eller om konstruktioner med hällar och övergivna 
kyrkogårdar. I Jäm tland förekom m er skogsgravar 
från vikingatid, men liknande fornlämningar kän
ner vi inte till från Västerbottens län.

Björngravar är därem ot speciellt intressanta i de t
ta  sammanhang. De tillhör en kategori fornlämning
ar som kan upptäckas i samband med skogsbruk.
Vi har e tt olyckligt exempel när en björngrav på
träffades i samband med skogsplantering utanför 
Åsele. Visserligen anmäldes fyndet till m useet, men 
först genom en tillfällighet året därpå. Björngraven 
väckte sådan nyfikenhet a tt den undersöktes av 
upphittarna. Länsmuseet besökte i alla fall platsen 
i hopp om a tt några intakta lager eller eventuella
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Björngravar från samernas björnriter syns in te  från mark- plantering. Tyvärr hade upphittarna själva hunnit undersö-
ytan  utan upptäcks genom  tillfälligheter. Mellan Gavsele ka graven innan fy n d e t blev anm ält till m useet,
och R issjön fram kom  denna grav i sam band m ed en skogs-

metallföremål fanns kvar. Det normala är nämligen 
att e tt  symboliskt fynd, t  ex en blykula, följer med 
i graven. Tyvärr visade sig graven vara helt omrörd 
och skallen saknades. Några fynd som hade varit 
vägledande för dateringen kunde heller inte påvisas.

Naturligtvis är det svårt a tt förstå a tt man stö tt 
på en björngrav när en samling ben påträffas på 
detta  vis. En normal reflektion är kanske a tt det 
rör sig om e tt djur som d ö tt naturligt. Om därem ot 
m edvetenheten om a tt bj örngravar kan påträffas i 
våra marker blir allmän, kan man förvänta sig a tt 
dylika fynd om edelbart anmäls till museet.

Föredömligt rapporterat
Av någon anledning har det varit relativt udda forn- 
lämningar som uppdagats genom skogsbruket. Det 
gäller den ovan näm nda björngraven men också en 
näverlo som framkom vid skogsplantering vid 
Skarvsjöby söder om Storum an. Denna har omskri
vits i VÄSTERBOTTEN 2/83. Näverlon får stå som 
exempel på hur vi från kulturminnesvårdens sida 
vill a tt man skall gå tillväga när man påträffar något 
som misstänks vara en fornlämning. Fyndet anmäl
des till museet i det ögonblick det uppdagades och 
ingen onödig förstörelse hade åsamkats fyndet.
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F ornm innesin ven teringen  har bedrivits 
K  regelbundet i samband med utgivningen 
I » av den ekonomiska kartan sedan 1938. 

Inventeringen är avsedd a tt redovisa fornläm- 
ningar, skyddade enligt fornminneslagen. 
1973 påbörjades en revidering och kom plet
tering så a tt redovisningen bättre  stämde 
med fornminneslagens tex t. Bl a kom då även 
fornlämningar utan synligt märke ovan mark, 
exempelvis boplatser, a tt ingå. Dessa m arke
ras med (R).

§ 1 fornm inneslagen  finns uppräknat vad 
som står under lagens skydd. D et är bl a 
lämningar som bär vittnesbörd om fo r

na tiders föreställningsvärld, såsom bilder, 
ristningar och målningar. Vidare lämningar 
av fordom  övergivna boplatser, bostäder eller 
arbetsplatser. Till denna kategori hör de fles
ta  norrländska fornm innena. Naturligtvis in
går även övergivna borgar, slott, kyrkor och 
kyrkogårdar. Inom  kom m unikationsom rådet 
är märkliga vägar, gamla broar och vägmär
ken skyddade. Skeppsvrak faller även under 
fornminneslagen om förlisningen skedde för 
mer än 100 år sedan. En fornläm ning är skyd
dad vare sig den är känd eller inte. Eventuella 
hinder i markanvändning måste ägaren accep
tera. Fornlämningar får inte skadas eller för
ändras . Det är inte heller tillåtet a tt plantera 
på en fornlämning eller täcka över den med 
t ex jord.

I samband, m ed skogsplantering vid Skarvsjöby, Storum an, 
påträffades en näverlo , här fotograferad efter a tt  torven av
lägsnats något. Beredningsm askinen hade g jort en m indre  
skada m itt i näverlon.

Listan över olika typer av fornlämningar kan gö
ras lång, men avsikten är a tt ge en översikt av de 
vanligaste skogsbundna fornlämningarna. Avslut
ningsvis kan några mindre vanliga varianter nämnas.

K o k g ro p a r  påträffas i regel i samband med u t
grävningar på boplatser och är rester efter en typ  
av jordugn som vanligtvis härrör från stenåldern.
De förekom m er även i större dimensioner under 
järnåldern och kan då förväxlas med fångstgropar. 
De ligger ofta i anslutning till fångstgropssystem. 
V erkstadsp la tser  för stenredskapstillverkning på
träffas också vanligtvis vid boplatser, men det gröv
re hantverket som skedde i samband med brytning 
av sten och tillverkning av förarbeten ägde rum på 
råmaterialplatsen. Dessa verkstadsplatser förekom 
mer i bl a skogsmark och kännetecknas av flytt-

block med huggmärken i. På marken ligger ansam
lingar av stensplitter.

H ällm ålningar och  hällristningar är verkliga rari
teter. Det krävs ofta stor uppm ärksam het för a tt 
upptäcka dem. Man kan nog säga a tt m edvetenhe
ten  hos gemene man om våra fornlämningar utgör 
en bättre  förutsättning till god kunskap om dem, 
än vad inventeringar utförda av fackmän gör.
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Kulturspår i skogen
Mats Dynesius

För Skogsmuseet i Lycksele genomfördes under 
1984 en dokum entation av kulturspår i skogen. 
M ålsättningen var fram förallt a tt dokum entera spå
ren efter självhushållningens och de traditionella bi
näringarnas tid. A rbetet resulterade i a tt många läm
ningar, som tidigare varit okända, kom i dagen. En 
del av dem är förm odligen unika för Västerbotten.

Boskapsskötseln
Fram till vallodlingens och konstgödselns införande 
i V ästerbotten under 1900-talet stod skogsmarker
na nästan helt för kreaturens försörjning. Sommar
tid släpptes djuren u t i skogen, som ibland medve
te t brändes för att ge bättre  bete. Getarpojkar och 
-flickor skötte tillsynen av djuren. Under de ganska 
händelselösa dagarna roade de sig ibland med a tt 
hugga eller rista in m ärken i träd. Vanligen skedde 
detta  vid de rastplatser man använde sig av. Där ha
de man ibland också tillverkat gungor och »stubb- 
snurror».

Resterna av den här gamla stubbsnurran står på 
en liten m yrholme e tt par kilom eter från Tuvträsk 
utanför Lycksele. Stativet som syns på bilden är en 
80 cm hög gammal tallstubbe.
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Tallar som var lämpliga a tt  klättra upp i och som 
stod bra till blev s k lyartallar eller getartallar. De 
användes bl a som utsiktsplatser när getarna skulle 
hålla uppsikt över djuren. Den här döda getartallen 
har tre  inhuggna trappsteg längst ned — e tt perfekt 
klätterträd, som står högst upp på e tt berg och där
för var bra a tt spana och lyssna ifrån. På flera stäl
len uppefter stammen finns små inhuggningar, en 
del av dem med inskurna bokstäver. Tallen står någ
ra kilom eter u tanför Gäddträsk. söder om Lycksele.

Större delen av året stod djuren i ladugården och 
det gällde då a tt  ha tillräckligt med vinterfoder. 
Bristen på vinterfoder höll ner antalet d jur på går
darna. De små åkrarna användes uteslutande till od
ling av potatis, rovor, korn etc. Djurens vinterfoder 
fick helt tas från utm arkerna. Växtligheten på m y
rar, stränder och i örtrika skogar — ibland miltals 
från gården — u tnyttjades och slogs. Vid de avlägs
na ängsmarkerna byggdes slåtterkojor, där slåtter- 
folket kunde övernatta. Denna koja användes un-
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der m yrslåtter mellan 1920 och 1940. Numera an
vänds den som rastkoja på Brännlidens dom änreser
vat norr om By ske älv.

Höet torkades på plats i hässjor och förvarades 
sedan i små lador. På vinterns första slädföre kördes 
höet hem till gården. I en del trak ter blev det nöd
vändigt a tt inhägna hässjorna för a tt förhindra re
nar a tt riva u t eller äta upp höet. På bilden är det 
mest denna inhägnad som syns, själva hässjan kan 
bara anas. I bakgrunden syns slåttermarken. Häss
jan står ca 15 km nordväst om Malå.

För a tt  ytterligare dryga u t djurens vinterfoder 
skördades renlav, fönsterlav, islandslav, lövruskor, 
innerbark av tall etc. Resterna efter den här löv- 
hässjan finns vid Storvindeln nordväst om Sorsele.
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Fångst
Den ibland livsavgörande viltfångsten har lämnat 
en del — tyvärr o fta  kortlivade — spår efter sig.
Den typ  av fångstredskap som står kvar längst ute 
i skogen är rävtänger eller rävtanor. Här sätts betet 
fast längst upp och räven fastnar sedan med tassen 
i klykan när den hoppar upp  efter betet. Rävtäng
erna är m ycket stabila eftersom  de tillverkades ge
nom  bearbetning av befintliga träd. På bilden står 
Kjell Lööw från Skogsmuseet bredvid en rävtång 
vid Umeälven, en mil nedströms Lycksele.

Rävskinnen såldes på m arknader och gav värde
fulla kontantinsatser. Detsamma gällde ekorr- och 
lekattskinn. Dessa djur fångades i s k stockar. Le- 
kattstocken, d v s  hermelinfällan, på bilden är ihop
slagen. När den var uppgillrad kunde hermelinen 
krypa in mellan stockhalvorna, utlösa gillret och 
fastna när den övre stockhalvan föll ned. För a tt 
öka tyngden lades stenar ovanpå stocken.
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Bilden med käppen i trädet visar resterna efter 
en »hylla» där en ekorrstock legat. I hålet till höger 
har en likadan käpp som den till vänster su ttit. På 
käpparna lades den kluvna stockfällan som agnades 
med torkad svamp. Båda exemplen är från Lycksele- 
trakten. Stockar kunde också användas för a tt fånga 
skogsfågel till husbehovsföda. S k flakar var också 
viktiga fågelfångstredskap. Flaken fungerar efter 
samma princip, men används för a tt fånga större 
djur. Den här flaken vid Myrholma, några kilom e
ter väster om Lycksele, var avsedd a tt fånga mård, 
men en och annan tjäder fastnade också när den an
vändes på 1960-talet.
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Ämnesved
Förr var man noga med a tt skaffa rä tt virke till spe
ciella ändamål. I vissa delar av landet förekom  a tt 
man skalade av barken på  levande tim m ertallar för 
a tt kådflödet skulle öka träets hållbarhet. Här i 
V ästerbotten var de t vanligt a tt  man skaffade sig 
lämpligt virke till bl a yxskaft genom a tt hugga in 
en långsträckt skada i en björkstam . Björken strä
var efter a tt läka skadan och den ved som då bildas 
är m ycket hållbar och lämplig för ändamålet. Björ
ken på bilden har skadats på detta  sätt och i ska
dans nedre del växte dessutom  en vril u t. Därefter 
har e tt 40 cm långt slöjdämne tagits u t ur svallve
den på vänstra sidan. Troligen lade man samtidigt 
beslag på vrilen.

Binäringar
Från träkolningsframställningen finns lämningar ef
ter milor och kolugnar. Vanligast är kolbottnar där 
milorna har s tå tt. Det är cirkelrunda, svaga upphöj
ningar med gropar eller diken omkring. Under mos-
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san hittar man e tt tjockt kollager. Bildexemplet är 
från en plats sju kilom eter norr om  Sävar och kol- 
ningen gjordes säkerligen för Sävar eller Johannis- 
fors järnbruk, som lades ned 1865 respektive 1882. 
Kolbottnen är bevuxen med tallar, den äldsta är 
ungefär hundra år gammal. Någon gång kan man 
också finna a tt  en okolad mila står kvar i skogen.

Kolugnar användes främ st under andra världskri
get och är som regel byggda i tegel. Intill Blå vägen 
vid Tegsnäset finns en bevarad kolugn. A tt kola i 
ugn var betydligt m indre arbetskrävande än milkol- 
ning. Ugnskolning blev vanligt under 1930- och 
1940-talen. I den här ugnen fanns fortfarande en 
del kolved kvar. På den andra bilden syns rester ef
ter en kolarkoja vid Svartberget i Vindeln.
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De vanligaste spåren efter pottaskefram ställning 
syns i terrängen genom skador i vegetationen som 
den intensiva hettan från bålen åstadkom . Indunst- 
ningsgrytorna har varit för värdefulla a tt läm na kvar 
i skogen, men pottaskeugnam a var därem ot byggda 
av sten och på sina håll står de alltjäm t kvar. H ittar 
man en enkel stenugn m itt ute i skogen har den sä
kerligen använts till a tt förädla pottaska. Nordväst 
om Flarken, Ånäset, står en sådan kalcineringsugn 
kvar i skogen. Den är byggd av natursten direkt på 
en berghäll. Ugnen är knappt 2,5 m lång och 1 m 
bred. Man eldade i den hitre änden medan p o tt
askan som skulle hettas upp troligen lades på en 
plåt i bortre änden.

Från tjärbränning h ittar man troligtvis rester ef
ter tjärdalar, men i sällsynta fall även mer ovanliga 
lämningar som t  ex katade tallar. Katningen tillgick 
så a tt  man barkade en del av stammen, men spara
de en »livrand» så trädet kunde överleva. Syftet 
med katningen var a tt få bättre  tjärved till brän
ningen. På bilden visar Nils Lindblom en katad tall 
vid Norra Renbergsvattnet, Burträsk. Om rådet u t
görs av e tt 150-årigt skogsbestånd med to ta lt 33 
katade tallar som kvarlämnats. Hanteringen för
bjöds redan på 1770-talet, men upphörde först mot 
slutet av 1800-talet. Länsstyrelsen överväger nu a tt  
skydda om rådet som naturm inne.
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En stor del av stubbarna efter de jättetallar som 
avverkades på 1800-talet är uppbrutna och använ
da som tjärvirke. Här är stocken kvarlämnad på av- 
verkningsplatsen — kanske var den angripen av röta. 
I stället är stubben uppbruten för a tt användas till 
tjärved. Delar av stubben blev som synes för svåra 
a tt få loss.

Vid tjärbränningsplatsem a kan man också finna 
rester efter tunnor, spånhyvlar, kojor och som här 
en vedbår som användes för a tt bära ned den upp
huggna tjärveden i dalen. Spånhyvlarna användes 
för a tt tillverka spån a tt lägga i bo tten  på dalen.

Det gamla skogsbruket
Stora skogsområden fick under 1800-talets andra 
hälft släppa till sitt finaste talltim m er. Det drevs ut 
med hjälp av m uskelkraft, yxa, häst, doningar och 
flottning. Spåren efter de tta  tidiga skogsbruk är 
minst sagt rika i västerbottensskogarna. Stubbar av 
träd  som avverkats med yxa, stämplade men kvar- 
lämnade träd , rester av gamla basvägar och skogs
kojor är vanliga. E tt unikt exempel är det bestånd 
av stämplade stortallar som finns i dom änreservatet 
Brännliden, Jörn . Stämplingen utfördes 1867, det 
stora svältåret i Västerbotten, och än idag är stäm p
larna läsbara.

Från 1920-talet och in på 1940-talet byggdes en 
mängd cykelvägar i inlandet fram förallt av Domän
verket. De användes av skogsarbetare, kronojägare 
m fl för a tt ta  sig runt på kronoparkerna. Många av 
cykelvägarna är idag ombyggda till skogsb il vägar, 
men några är m ycket välbevarade. A rbetet betala
des med 20—50 öre per meter och de kallades där
för »svältsnören». Här en cykelväg mellan Malå och 
Lycksele.

Folkmedicin
Ända in i vårt sekel försökte man »sätta bort» värk 
och sjukdomar. Bölder botades på detta  sätt, men 
vanligast var nog a tt försöka b K av med tandvärk. 
Det sjuka och onda skulle överföras från människan 
till e tt förem ål, ofta e tt träd. Man tog en sticka, en 
spik eller något annat metallföremål och petade 
run t den onda tanden tills det böljade blöda. Sedan 
slog man snabbt in förem ålet i trädet, vanligtvis en
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tall. Vissa tallar ansågs särskilt lämpade a tt  ta  em ot 
värken och kunde bli helt översållade med föremål. 
På toppen av Högstbrånet mellan Floremark och 
Lantvallen söder om Djäkneboda, Bygdeå, står den
na tall. Trots a tt det rimligen är många år sedan den 
användes, sticker fortfarande järnförem ål ut: en 
jäm fil, en tim m ersprint, en bult och tvåspikar. 
Andra saker har redan hunnit bäddas in i ved och 
bark.

Risken för a tt lämningar efter tidigare verksam
heter i skogen skall gå om intet blir allt större.
Från flera håll försöker man idag a tt förhindra 
de tta  genom a tt  sprida inform ation på olika sätt. 
Skogsstyrelsen planerar en utbildningskampanj 
om hur man känner igen lämningarna och vilken 
historia de har. En bok med arbetsnam net »Kul
turminnesvård i skogbruket» skall utkom m a un
der 1986 i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
Skogsmuseet skall redan under 1985 göra en u t
ställning i äm net. Det är också väsentligt a tt  läm
ningarna skyddas på något sätt. Länsstyrelsen kan, 
som i fallet med de katade tallarna, överväga a tt 
bilda naturm innen med hjälp av naturvårdslagen.

Här finns mer a tt  läsa:
MARTIN HOLMER Skogshistoria vid Robertsfors 

bruk

Kulturlandskap i älvdalar III, Christian Meschke (red) 
Stockholm  1979 .

Skogens historia, särtryck med temaartiklar ur tidskr 
Skogsägaren nr 2 /1 9 7  6—1 2 /1 9 7 6 .

LARS TIRÉN Skogshistoriska studier i trakten av 
Degerfors i V ästerbotten. (Meddelanden från Sta
tens Skogsförsöksanstalt. Häfte 30.) Stockholm  
1937.

VÄSTERBOTTEN 1 /81  Jakt och jägare — gamla 
norrländska fångstm etoder i beskrivningar och  f o 
tografier från 1920-talet.

OLLE ZACKRISSON Att läsa historia i skogen  
(i Skogsägaren nr 5 /1 9 7 7 ).

OLLE ZACKRISSON Norrlandsskogarnas kulturhis
toriska naturvärden (i Sveriges Skogsvårdsförbunds 
Tidskrift nr 3 /1 9 8 0 ).

På Skogsmuseet är man intresserad av a tt få 
ytterligare kännedom om  lämningar som kan 
berätta om  nyttjandet av skogen:
•  Lappvallar med diverse lämningar, bevuxna med  

äldre skog.
•  Äldre bleckor och  andra inhuggningar i träd — b o

märken, markeringar av giller, ämnesved (svallved), 
m ycket gamla stämplade, kvarlämnade träd.
•  Gamla svedjor för råg-, rov- eller potatisodling.
•  M ycket gamla, övergivna odlingar.
•  Myrbevattningsdiken (»vattuledningar»), hägnade 

myrhässjor.
•  Lövhässjor.
•  Fångstanordningar, flakar, stockar, rävtänger.
•  Pottaskebålsplatser, grytor och  ugnar.
•  Kolbottnar från förra seklet och  äldre. Kolmilor 

som  står kvar, eller som  ej rivits fullständigt. Kolugnar.
•  Spår av barktäkt. Katade träd.
•  Handdrivna spånhyvlar.
•  Tandvärkstallar, valbundna träd etc som  har med 

folkm edicinen att göra.
•  Getartallar m fl spår efter getare, t ex »stubbsnur- 

ror» och inhuggningar i träd.
•  Cykelvägar.

Skogsmuseet, B ox  176, 921 00 Lycksele, 
tel 0950/37946.
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Intervjuer med
Inge Lindström

Under 1950- och 1960-talen började skogsbruket 
alltmer mekaniseras. Som ett led i dokum entatio
nen av förändringsprocessen genomförde Inge 
Lindström  ett fem tiotal intervjuer av personer som 
då arbetade i skogen. A rbetet, som initierades av 
Skogsmuseet, uppskattades m ycket av allmänheten. 
Det syftade fram för allt till a tt belysa de förändra
de arbetsvillkor som mekaniseringen innebar.

O m  traktorkörning
Sigvard Persson, Åskilje (Gunnarn), född 1913
Sigvard Persson föddes i kronotorpet Åsen iPau- 
träsk by. Han började arbeta som  getarpojke redan 
före skolan. 1929 följde han med sin fader och äld
re bror u t på skogsarbete för första gången. Fram  
till slutet av 1 930-talet arbetade han som huggare. 
Sedan började han som brossiare åt körare, något 
som han höll på med i nio år. 1948 började han k ö 
ra traktor åt Domänverket. 1955 rustade han sig 
häst och började som hästkörare. Tre år senare f ly t 
tade han med sina föräldrar till Åskilje, där han 
övertog e tt  kronotorp. E fter a tt ha kört i elva år 
sålde han hästen 1966 och rustade sig motorsåg 
och började hugga, något som han höll på med till 
sommaren 1970 då han var med om  en svår olycka  
som ändade hans tid i skogen. Torpet behöll han 
till 1967; då hade fadern d ö tt och modern blivit in
lagd på ålderdom shem met i Gunnarn. Sedan 1974 
bor han i en liten stuga som han köp t i Åskilje. 
Sigvard är ungkarl.

55 Efter nio år som brossiare blev jag tillfrågad av 
Domänverket om a tt börja köra trak to r åt dom.
Jag arbetade för övrigt åt dom  under hela min tid  i 
skogen. Första trak to rn  var en Cleetrack, det var 
1948. Ingen utbildning fick jag, jag hade inte ens 
eget körkort, u tan det blev a tt sätta sig på trak torn  
och lära sig själv. Men herregud, de t var inga pro

blem a tt lära sig köra — värre var det a tt reparera. 
Gick något sönder blev det a tt ta  fram instruktions
boken och försöka att läsa sig till vad felet var och 
hur m an skulle gå till väga för a tt reparera det. Inga 
verktyg eller reservdelar hade man med sig, man 
kan nog säga a tt det var kemiskt ren t i verktygslå
dan. Den första Cleetracken hade väldigt smala 
band, jag tro r dom bara var en fem-sex tum  breda. 
Det var för smalt för a tt den skulle gå i opackad 
snö, så för a tt ta  oss fram hade vi amfibier som gick 
före och tram pade upp vägarna åt oss. Men de där 
»smalbanna» for igenom ändå, jag tro r a tt även om 
det varit rena isberget man kört på så skulle »banna» 
grävt sig igenom!

Forsvikarna, som var kluriga ena, kom då på a tt 
sätta bredare p latto r på bandet. Nog blev det bra 
m ycket bättre  när vi fick plattorna, nackdelen var 
a tt  dom  inte gick a tt fästa m itt på bandet (då skul
le de ha tagit i på insidan, m ot trak torn), så den 
extra bärande del man fick stack u t på utsidan av 
bandet. Och då blev det givetvis lättare a tt  få band
krängning. A tt få på banden igen kunde vara e tt 
jävla arbete i djupsnö. Då gällde det a tt hugga sig 
en bra hävstång och rusta sig ordentliga klabbar a tt 
palla under den med, så a tt man kom  åt a tt sätta på 
bandet igen.

18 kronor om dagen hade jag när jag började kö
ra trak to r, plus e tt ackord på hur m ycket timmer 
jag fick ned till avlägget. Två år körde jag den där 
smalbandaren. Då fick jag en ny Cleetrack med bre
dare band — eller rättare sagt var det en OC-3, men 
det var ungefär samma sak som Cleetracken. Jag 
körde både vinter och sommar, på hösten gällde 
det a tt skota ihop propsen så bra som möjligt. För 
jag skulle ju  köra ned det själv på vintem , så ju  b ä tt
re Jag gjorde det desto m indre arbetsam t blev det 
senare. Jägmästare Nyberg hittade även på a tt jag 
skulle sätta en plog på trak to rn , så forsvikarna satte 
på en hydraul och en plog fram på OC-3:an. Det var 
riktiga grejor som dom  gjorde. Jag for genom större 
snödrivor än med D 4 som jag senare körde. Alla
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som såg plogen förundrade sig över a tt dom  (Fors- 
vikama) kunnat h itta  på en så bra plog. Genom plo
gen blev den även bättre  a tt köra med, eftersom 
den blev tyngre fram. Tidigare hade den varit nog 
så lä tt fram och haft lätt a tt gräva ned sig med ba
ken. Även när man skulle över hinder var det p ro
blem genom a tt  tyngden låg så långt bak. Man fick 
köra ganska långt upp på hindret innan trak to rn  
tippade över. Nu blev det m ycket bättre . Med den 
där plogen for jag runt och plogade upp basvägar 
före körare och huggare kom  ut. Det var e tt ganska 
bra arbete — nackdelen var a tt m an hela tiden  var 
ensam. När jag om kvällen kom till någon koja, var 
den kall och oeldad. Jag visste ju  ungefär var kojan 
skulle ligga, så när jag kom i närheten »gatt» jag lysa 
med trak to rn  in i skogen och se om jag såg någon 
to rr  tall som jag kunde ta  med mig som ved. Efter 
trak to rn  hade jag en getdoning där jag hade bränsle, 
mat och sängkläder. På doningen fäste jag då to rr
tallen och så fick den hänga där bak tills jag kom 
till kojan, då jag högg upp den till ved.

Jag kan berätta  en dråplig historia som jag var 
med om när jag var ensam ute och plogade vägar. 
Det var en nyårshelg och jag hade åkt upp till 
Björkliden för a tt ställa iordning några basvägar.
Det var långt in i skogen och flera mil till närmaste 
gård. Där jag far och kör blir jag varse a tt e tt broms
band är utslitet. Eftersom  man med en bandmaskin 
styr genom a tt bromsa, blev det nästan stö rt om öj
ligt a tt köra. På rakorna gick det ganska bra, men 
så fo rt jag skulle svänga åt de t håll där brom sbandet 
var borta  var det tji. Det blev då a tt backa och 
bromsa med d e t band jag hade kvar. E fter många 
om och m en kom jag till slut till kojan där jag skul
le övernatta. När jag om kvällen satt där i kojan, 
kom  jag a tt tänka på a tt hängslena som jag hade på 
mig var ungefär lika breda som brom sbandet — kan
ske går dom  a tt sätta d it i stället, tänk te  jag. A tt ge 
sig iväg och gå till närmaste gård tyckte jag var väl 
så långt, så jag beslutade a tt  pröva med hängslena. 
På morgonen gick jag u t och skruvade bort plåtarna 
som skyddade bromsarna. Som tu r var fanns det en 
vattenhink i kojan; i den samlade jag upp oljan, och 
så tog jag och passade u t hängslena och skar till 
dom  i lämplig längd. För a tt fästa ihop dom  tog jag 
spånspik från väggarna i kojan, med dem nitade jag 
ihop bandet. Eftersom nitskallarna skulle kom ma 
att nöta på brom soken, sydde jag sedan den andra

hängseln ovanpå den första, så a tt jag fick en slät 
sida m ot oket. Det var tu r  a tt  jag hade dubbeltråd 
och nål i säcken, annars hade det nog aldrig gått.

När sedan hängslena fick olja på sig fungerade 
det perfekt. Jag blev ju  där uppe några dagar längre 
än beräknat på grund av missödet, så på kontoret 
började dom  a tt undra vart jag hade tagit vägen. 
Dom ringde hem, men där var jag inte. Då sökte 
dom  mig överallt där jag skulle tänkas finnas, men 
ingen hade sett mig. Då tog dom  och sände upp en 
förm an dit jag var för a tt kolla så a tt ingen olycka 
skett. Han kom  upp tidigt på m orgonen efter a tt ha 
åk t skidor sista biten. Men jag var redan uppe och i 
full färd med a tt styra upp vägar. Jag berättade då 
för honom  vilka problem  jag haft och på vilket sätt 
jag åtgärdat dom . När jag så småningom kom  hem, 
fick jag av jägmästaren e tt ny tt par »vämmarns- 
byxor», en krimmermössa och nya hängslen, för 
dom  tyckte a tt jag varit verkligen »våldbussig» som 
hade sy tt fast hängslena som brom sband och klarat 
upp situationen alldeles ensam.

En enda gång var jag med om en olycka med 
trak torn . Då var jag också ensam. Jag höll på a tt 
dra upp en stuga till en avverkning. Lasten var i 
tyngsta laget, så i uppförsluten blev jag tvungen a tt 
häkta på en wire mellan trak to rn  och släpet — ge
nom  a tt jag hade wiren kunde jag kom m a upp på 
krönet innan det böljade slira. När jag hade få tt 
upp lasset på krönet kopplade jag loss wiren och 
satte fast doningen som vanligt. Olyckan hände när 
jag skulle koppla loss. Tydligen hade jag inte brom 
sat fast Cleetracken tillräckligt, utan den började 
rulla. Eftersom jag var bakom  den hann jag inte un
dan, u tan  den rullade över mina ben och naglade 
fast mig i snön. Med slidkniven som enda hjälp gräv
de jag fram  mina ben så a tt jag kunde kom ma loss. 
Inte en enda skråma hade jag fått, till och med klä
derna var hela. Det var tu r a tt jag hade kniven, an
nars hade jag blivit liggande där till på lördagen då 
huggarna skulle kom ma hem från arbetet.

Dom här Cleetrackarna var verkligen bra. Herre
gud vad dom  gick bra. Någonting otroligt. För res
ten  hade den inget batteri, u tan den var a tt  veva 
igång. Nog var den tung a tt dra när det var kallt, 
men nog gick den igång alltid. Var det 30—35 gra
der kallt hade vi m otorvärm are. Den bestod av en 
plåtbox  med stenkol som man tände på och sköt 
under trak torn . Sedan täckte man över m otorn
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med presenningar så a tt det blev liksom e tt  rum  un
der m otorn där kolboxen stod.

1951 på sommaren var jag uppe i Älvsbyn på en 
sexveckors kurs och lärde mig hur en D 4 fungerade. 
Det var m est en kurs för a tt lära sig var felen kunde 
uppstå. A tt lära sig köra fick m an göra när man 
kom hem. Jag hade tu r a tt ha en bra jägmästare, 
han var faktiskt »våldbra» m ot mig, för han satte 
mig, när jag kom  hem från kursen, på a tt börja gö
ra en väg på en tallhed. Det var lä tt och bra mark, 
och det gick fint a tt under sådana förhållanden lära 
sig hur D 4:an  fungerade. Den var »våldfin» a tt köra, 
jag trivdes verkligen med den. Sommaren 1952 åkte 
jag till Dalarna och började där som förare åt en 
firma som byggde skogsvägar. Men där blev jag inte 
långvarig, för firman gick i konkurs, och alla slantar 
jag trodde att jag skulle tjäna såg jag inte röken av. 
Jag hann bara hem så ringde dom från m askincent
ralen i Lycksele och undrade om jag inte ville börja 
åt dom  igen. Så då körde jag D 4 e tt tag åt dom , se
dan fick jag en Cleetrack igen. Det var en Cleetrack 
som Forsvikarna hade byggt om, den kallades för 
Skvadern och hade amfibieband och två växellådor. 
Det var en bra maskin — den kutade uppför backar
na som själva jäveln. Med den körde jag tim m er och 
tram pade avlägg, till skillnad m ot D 4:an som jag 
gjort vägar med. A tt dom  bullrade och levde om 
tänkte m an aldrig på. Värre var de t med kylan — 
man satt helt oskyddad för vädrets m akter, ofta 
var det långa sträckor man körde och a tt de t då 
blev kallt som fan går inte a tt  bortförklara.

Jag minns a tt den längsta sträckan jag körde var 
en mil från skogen till avlägget. Man steg då upp 
klockan fem och arbetade fram till nio — då hann 
jag två vändor. Den gången hade jag en 14 års grabb 
med mig som hjälplastare. Virket var redan ihop- 
skotat så det enda vi hade a tt göra var a tt köra ner 
virket. Nog var grabben bra på a tt arbeta, men han 
var ju  för ung a tt slita så hårt som vi gjorde. Så när 
vi hade lastat andra lasset lämnade jag honom  vid 
kojan och körde själv ned och lastade av. När jag 
kom tillbaka till kojan hade han fö r det m esta som
nat ifrån elden, han var så slut a tt han inte ens hade 
fått av sig kläderna. Då blev det a tt slå igång en ny 
eld och väcka upp grabben så a tt  han fick av sig 
blötkläderna och hänga upp dom  på to rk . Vid dom  
här tim m erkörningarna hade jag dagpenning och 
ett extra ackord som var baserat på hur m ycket jag

fick ned inom en viss tid . Dom där ackordpengarna 
brukade alltid kom m a till jul, så dom  var alltid väl
komna.

1955 slutade jag med a tt köra trak to r och rusta
de mig med häst och började köra med den i stäl
let. A tt ha häst hade både för- och nackdelar gent
em ot trak torn . Hade man häst hade man ju  en kom 
pis a tt prata med om det blev ensamt i kojan. En 
trak to r gick ju  inte a tt p rata  med. Hästen behövde 
i gengäld mera omvårdnad än vad trak to rn  behövde. 
Traktorn var de t bara a tt tanka och ställa ifrån sig 
för natten. Hästen skulle — förutom  matas — ryktas 
och pysslas om. Sedan jag övertagit kronotorpet 
här i Åskilje hade jag det a tt se om också. Mina för
äldrar hjälpte mig, men dom  höll på  a tt vara gamla, 
så m ycket i jordbruket fick jag göra själv. Det blev 
till a tt stiga upp tidigt om morgonen och se över 
djuren innan det bar av till skogs. För även om jag 
hade jordbruket a tt sköta så skulle jag vara på arbe
te t vid sju. När jag så kom hem på kvällen var det 
samma visa. Det blev sena kvällar och någon fritid 
fanns inte. All ledig tid, söndagar och semester gick 
åt a tt sköta jordbruket. Det var skönt när jag gjor
de mig av med torpet 1967. Pappa var då död och 
min m or fick en plats vid ålderdomshemm et i 
Gunnarn, så då behövde jag inte längre jordbruket. 
Hästen hade jag gjort mig av med året innan. Trak
torerna hade tagit över körslorna, så jag sålde häs
ten  och började som huggare i stället.9*

O m  motorsågen
Jam es Lindgren, Janstorp , Burträsk, född 1915
James är född och har hela sitt liv bo tt på hemm a
net i Janstorp (Burträsk). Redan som trettonåring  
började han som huggare. Han följde då fadern och 
sina äldre bröder ut för a tt tjäna sina första pengar. 
Fram till 1970 arbetade han som huggare. Han 
tyck te  då att han få tt nog av det orättvisa lönesys
tem et i skogen. Genom en granne fick han då tips 
om  a tt Boliden A B  sökte fo lk  till sitt anriknings
verk i Boliden, så han åkte ned och provade arbetet 
och blev kvar där fram till sin pension. Vid slutet 
av 1930-talet övertog han föräldragården. Jorden
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brukade han fram till 1973. Några år efter a tt han 
övertagit gården gifte han sig. I  hem m et har fo st
rats fyra söner, varav en har valt a tt bli skogsarbe
tare.

99Min första kon tak t med en m otorsåg hade jag 
1950. Jag var då ned till Umeå för a tt  byta trak to r 
och där på verkstaden såg jag min första motorsåg. 
A tt det var en motorsåg förstod jag inte i början, 
men så började det gå upp för mig vad det var. Du 
skulle ha sett den, det var en bjässe som säkert väg
de tjugo kilo — jag tro r  nästan a tt det var en såndär 
tvåmanssåg. I alla fall kom  det fram en försäljare 
och ville dem onstrera sågen för mig och det tyckte 
jag a tt han skulle göra. Men inte blev jag imponerad 
när de startade upp den inte. Jag tyckte a tt  den 
gick dåligt och var klumpig. I m itt stilla sinne tänk
te jag, a tt nog har jag kvar svansen.

Sedan gick det några år innan jag såg min nästa 
motorsåg. Då var det körare här uppe som hade rus
ta t sig med en. Det var en m ycket lättare såg än den 
första jag sett och jag tyck te  a tt  den gick bra, så då 
var m itt intresse väckt. När jag då kom  hem såg 
jag en annons i tidningen om  a tt  handlaren i Bur
träsk sålde en såg som hette  Sthil-Monark, så jag 
ringde upp  honom  och undrade om sågen. — Jag 
kom mer upp till dig och dem onstrerar de sågar jag 
har, sa han. Då blev de t så a tt jag köpte mig en 
Sthil-Monark. 1.100 kronor gav jag för sågen och 
d e t var mycket pengar då. Någon rabatt från bola
get hade jag inte u tan  jag fick ta  alla pengarna ur 
egen börs.

Även om  nu den här sågen var m ycket bättre än 
den första jag sett, var den inte på långa vägar u t
vecklad som de är idag. A tt kvista med den var 
otänkbart. Den gick inte a tt  sno hur som helst för 
det var nämligen flottörförgasare på den och den 
kunde bara fungera i lodrätt läge. Var det så a tt 
man skulle köra den i en annan vinkel, fick man 
sno svärdet i stället. Sedan var den inte heller sär
skilt driftsäker och kedjorna var svaga och dess
utom  dyra — 30—40 kronor fick man ge för en ked
ja  och det var mer än vad dagsinkomsten var.

Det var m ycket tid man fick lägga ned på a tt re
parera sågen. Som tu r var, var äldsta grabben väl
digt intresserad av m otorer, så han repade m ycket 
åt mig. Värre var det nog för dem som inte hade nå
gon kunskap om m otorer, de hade nog stora pro

blem med a tt laga sin såg. Nu har de ju  utbildning 
på hur man skall sköta sågen. Det är något som vi 
skulle ha behövt redan då.

Hela utvecklingen av motorsågen fick vi skogsar
betare stå för, från de pro to typer som kom  i början 
till de sågar de har idag. Det är vi som tagit fram da
gens sågar med våra egna pengar, och inte bolagen 
som någon bolagsherre sa en gång. Det är vi arbeta
re som hänvisat reparatörerna om bristerna på så
garna. Reparatörerna i sin tu r har påverkat kon 
struktörerna. Den vägen har utvecklingen gått. Det 
skall jag säga, a tt inte var det småpengar som vi bi
stå tt med för a tt utveckla sågen. Jag vet a tt  e tt  år 
hade jag reparationskostnader på 2.400 kronor, det 
var så m ycket a tt taxeringsnämnden infordrade o f
fert på mina reparationer. 2.400 var mer än  fö r
tjänsten det året och jag hade blivit tvungen a tt  ta 
ur mjölklönen för a tt bekosta reparationerna. A tt 
vi tro ts  allt fortsatte a tt köpa sågar var ju  ändå att 
man tjänade mer — d v s  om nu sågen gick bra.

A tt lära sig arbeta med motorsågen var inte det 
lättaste; det var stor skillnad mellan a tt arbeta med 
en svans och en motorsåg. Någon som instruerade 
fanns inte, u tan  det var som med svansen: man fick 
lära sig själv. Inte förrän i slutet av 1960-talet fick 
jag gå någon kurs i arbetsteknik. Men då var vi nere 
i Burträsk i tre veckor och lärde oss hur vi skulle 
fälla och serva sågarna. Visst var de t bra a t t  få lära 
sig de rä tta  ställningarna, m en inte var det allt som 
vi lärde oss som gick a tt  använda i praktiskt bruk.

Den där Sthilen hade jag i två år. Då köpte jag 
mig en Sthil Compera och grabben som börja t i sko
gen fick ta  min gamla såg. Men det dröjde inte länge 
innan även han köpte sig en såg av samma typ  som 
jag. Comperan var en såg som det var m ycket a tt 
köra med, lite tyngre än den förra var den. Det bäs
ta  med den var ändå a tt den var u trustad  med 
membranförgasare, då behövde man inte längre sno 
svärdet. Genom a tt  byta såg på  det här sätte t för
sökte man följa m ed i utvecklingen, och det var fle
ra sågar jag hann ha innan jag fick nog av skogsarbe
tet.

En sak till måste jag säga om sågarna, och det är 
a tt sedan sågen kom m it för a tt  stanna, då  blev det 
slut på  friden i skogen. Förr hade man kunnat sätta 
sig ned och njuta av en pipa rök och bara lyssna till 
skogens sus. Nu blev det m otordån som förstörde 
friden. Sedan var det också så a tt med m otorsåg ha
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de man inte tid  a tt sätta sig ned. Det är som a tt ba
ra man får en m otorsåg i händerna, då skall det ar
betas. Det känner jag även nu, fast det är många år 
sedan jag slutade — får jag bara en såg i handen, 
dröjer det inte länge innan jag är b lö t av svett och 
bara tänker på a tt arbeta.

O m  filning
Bertil Bergström, Knaften, född 1903
Bertil Bergström föddes 1903 i byn Torviksele 
(Sorsele), där familjen hade e tt jordbruk. Fadern 
arbetade i skogen när tillfälle gavs. L iksom  övriga 
åtta bröder (inalles var man tolv barn i syskonska
ran) började han i unga år i skogen. 1921 fly ttade  
han till Brätten, där han senare köpte  e tt hemman. 
Från sin början iskogen  till m itten av 1930-talet 
arbetade han som huggare. Då började han som av
mätare. 1937 gick han genom en instruktör skurs 
och började resa runt och instruera i verktygsvård. 
1941 blev han erbjuden en faktorstjänst åt MoDo, 
i Bjurholms revir (MoDo hade han arbetat åt sedan 
1924). Fyra år senare sökte  han och fick faktors
tjänsten i Brattåns revir. Han fly ttade  då tillbaka 
till Brätten och bosatte sig i faktorsbostaden; jo rd 
bruket hade tidigare avyttrats. Han g ifte  sig 1947. 
På faktorsbostället bodde familjen kvar till 1965, 
då familjen köpte  den fastighet som de fortfarande 
bebor. I  familjen har fostrats tre söner, som alla bli
vit lärare.

99 Jag började som huggare vid 12 1/2 års ålder. 
Eller rättare sagt —jag satt i ena ändan på en stock- 
såg. Det mesta m an gjorde var nog a tt man frös. Jag 
högg då tillsammans m ed min bror, som var en rik
tig flåbuse. — Dra på, sa han ofta, och jag gjorde 
nog så gott jag kunde. Men d e t var nog inte så lätt 
alla gånger. Nog fanns viljan a tt arbeta, m en tekni
ken fattades. Från början slet man nog mest för a tt 
inte frysa. A rbetstekniken kom  i efterhand, man 
fick lära sig av misstagen, och se hur andra gjorde. 
Efter a tt ha arbetat med brodern en vinter, började 
jag a tt hugga själv med svans. Svansarna d å  var inte 
så fina, dom  var tjocka och klumpiga och otym pli
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ga a tt arbeta med. A tt fila sågen var e tt  stort pro
blem för alla som var i skogen. Jag vill nog påstå a tt 
det inte fanns en huggare som behärskade det till 
fullo. Sågen var ju e tt sådant viktigt redskap, den 
består ju  inte bara av en enda grej, u tan  det är 52 
tänder som skall vara lika skarpa, samtliga skall va
ra rä tt filade och rä tt skränkta, annars m otarbetar 
dom  varandra. A tt man inte kunde fila sågen rätt, 
fick m an nog lära sig till leda. Man plågade sig, in
nan man förstod vikten av a tt ha sågen rä tt ställd, 
så den skulle gå lätt a tt såga med. 1937 blev jag u t
sedd av MoDo a tt åka till Sandviken och lära upp 
mig som filningsinstruktör, eller rättare sagt, jag 
skulle gå en fullständig verktygskurs. Jag hade nog 
e tt gott rykte som filare och nog var man ganska 
dryg i knoppen, fö r man trodde nog a tt m an kunde 
en hel del. Genom åren hade jag få tt lära mig att 
ställa om de nya sågarna så a tt  de passade mig själv. 
Vad skall jag d it för? sa jag, när jag blev tillfrågad 
om a tt åka. Men när jag kom  till Sandviken fick jag 
se a tt  jag fortfarande hade m ycket kvar a tt  lära. I 
Sandviken satt filarna på rad och filade, dom  hade 
50 öre sågen. De fick nog slita under svett och m ö
da för a tt kom m a upp i en dagsinkomst på 11 kro
nor, något som man skulle kom ma upp  i när man 
var van. En kontrollör satt med e tt förstoringsglas 
och kollade så a tt alla sågarna var okey. Var det nå
gon som inte höll m åtte t gick den tillbaka till fila
ren för omfilning — givetvis denna gång u tan  lön. 
Även om nu de här filarna gjorde e tt m ycket gott 
arbete, blev man alltid tvungen a tt ställa om  sågen 
så a tt man fick den som man själv ville ha den.

På de här två veckorna som jag var där försakade 
jag inte en m inut för a tt lära mig hur man skulle 
sköta verktygen. Jag hade en gammal gubbe som 
instruktör, och han var verkligen duktig. Under de 
här veckorna gick vi genom alla verktyg som före
kom  i skogen. Gubben satte mig t  ex a tt  fila upp en 
bågsåg (bågsågen var då e tt vanligt verktyg vid som
marhuggningen). Jag filade upp den så go tt jag över
huvudtaget kunde, men ändå blev den in te bra — 
hon ville gå snett på ena sidan. Då sa jag till gubben 
a tt jag kan nog försöka hur många gånger som helst, 
den kom mer ändå aldrig a tt bli bra. — Lugna ner 
dig och gör om det en gång till, så ska vi se hur det 
blir, sa han. Jag tog och filade sågen en gång till, 
jag var verkligen noggrann, fågelströk och skränkte 
den efter allt m itt kunnande. När vi tog och prova



de sågen visade det sig a tt den lika fullt drog snett.
— Nu ser du, sa jag, det blir inte bra. — Det här ska 
vi nog kunna greja, sa gubben och tog upp e tt litet 
fickbryne. Eftersom  hon går rakt på ena sidan och 
viker av på  andra sidan, sa han, så måste du ha felet 
m itt på sågen. Du har troligtvis vickat på filen när 
du fogströk och på så sätt har tänderna m itt på bli
vit lite längre än dom  andra. Och så tog  han och 
strök av tänderna en gång med brynstenen. När vi 
provade sågen gick den perfekt. Då fick man tro ts 
allt se a tt  man hade m ycket a tt lära.

Efter kursen ville MoDo a tt jag skulle ta  en rund
tu r från Vänjaur upp efter öreälven till Vinliden 
och se hur dom  hade det med sina verktyg. Jag gjor
de resan, med undantaget a tt  jag reste i m otsatt 
riktning. När jag kom till Vänjaur hade jag besökt 
102 skogsarbetare. På resan hade jag även med mig 
en filare som jag lärt upp själv samt fem nya Sand- 
vikensågar. För om m an kom  till en som hade en 
dålig såg av samma märke, ibland lika ny som den 
man hade själv, så ville man ju  visa varför den gick 
fel. — Du har filat fel, sa jag. — Nej du, sa hugga
ren. Då var det bara a tt  ta  fram sågen och låna hug
garen den för a tt  visa a tt han hade fel. Ofta blev det 
då så a tt han tog sågen och tittade på bladet. Han 
var överbevisad och kunde inte säga något.

Även barkspadar, yxor och lyftkrokar såg jag 
över. Efter den här resan skulle jag sätta ihop en 
statistik. Av de 102 man som jag besökt visade d et 
sig a tt  det var bara två man som jag inte behövt å t
gärda sågarna åt. Det var skrämmande siffror, som 
visade hur dåliga egentligen huggarna var på a tt skö
ta  sina redskap. Fast nog trodde de flesta a tt  dom  
var duktiga, och ofta m öttes jag med misstro när 
jag skulle visa dom  hur det gick till a tt fila.

Jag minns speciellt en gång, de t var sedan jag bli
vit fak tor här på reviret. Å ret var 1946 och jag hade 
flera gånger s tö tt på ledningen om a tt få en  filare, 
men förvaltaren hade svarat a tt det in te fanns några 
pengar. Till nyåret kom  i alla fall skogsdirektören 
och förvaltaren hit upp för a tt se hur det gick för 
mig. Vi satt här och pratade och dom  frågade om 
det var några problem . Det går bra, sa jag, men jag 
har e tt önskemål — det kan verka tjatig t, m en jag 
skulle vilja ha pengar till en filare på det här reviret.
— Vad säger du om det? sa direktören till förvalta
ren. — Vi har inga pengar till det, svarade han.
— Hur m ycket skulle du behöva? sa direktören.

Jag gjorde e tt snabbt överslag och svarade: — 800 
kronor är vad jag behöver. Då vände han sig till för
valtaren och sa: — Ja vet du, det tro r jag a tt vi ger 
honom . På så sätt fick jag till slut en filare.

Den där episoden jag skulle berätta om var när 
jag och filaren var uppe i Granträsk. Jag skulle kolla 
hur arbetet gick och han skulle se över redskapen 
hos huggarna. Det var hemskt dåligt väder och vi 
hade 5 km  från Granträsk upp till kojan där huggar
na var. Jag kände ju  alla som var i laget och visste 
a tt en av dom  var m otståndare till a tt  få hjälp med 
filningen, så vi hade tagit med oss två nya sågar som 
jag hade få tt från Sandviken, en Tiger och en Bred
by modell. Tigern hade jag ställt i ak t och mening 
a tt kunna lämna den till den värste m otståndaren 
till filningsinstruktören, så a tt han verkligen skulle 
få se a tt han ändå inte var så duktig a tt fila som 
han trodde.

På väg upp m ot kojan m ötte vi honom . — Vad i 
herrans namn gör ni här i sådant dåligt före, sa han.
— Jag är här för a tt titta  på  hur det går fö r er, sva
rade jag. — Men den där då? sa han och nickade 
m ot filaren. — Det är sågfilaren, sa jag, jag tro r att 
de t skall behövas här. — Jag, sa han, och två till vi 
kan nog fila, men det finns en som inte är så duktig 
och han vore det nog bra om ni kunde hjälpa, för 
han får nog plåga sig för a tt få om kull träden. Så vi 
gjorde sällskap upp till m atplatsen. Vi satte oss 
kring elden och plockade fram de sågar vi hade med 
oss. Gubben som var m otståndare till instruktörs
hjälpen tog fram Tigern ur skyddspapperet, och så 
provade han den i e tt träd . Han drog några drag, se
dan tog han u t sågen och tittade  på bladet. — Jag 
förstår inte, sa han, jag har en alldeles ny såg, pre
cis av samma märke som den här, men nog går den 
här bättre. — Tror du inte a tt det är något fel? sa 
jag. — Vad skulle det vara för fel? sa han, jag har fi
lat min såg precis som man skall göra. — Gå du och 
häm ta sågen din, sa jag. När han då kom  tillbaka 
med sågen, kunde jag inte vara annat än lite tvär.
— Du sa nyss a tt  du och några andra kunde fila som 
man ska, men du  är oduglig. Då blev han fly förban
nad. — Jag har filat sågen som man ska, sa han.
— Det hjälper inte, sa jag. Jag är inte arg p å  dig, 
men kom  ihåg a tt nu säger jag dig rakt på sak m itt 
hjärtas mening. Du skall få erfara a tt  jag har rätt. 
Gör nu som så a tt ni går och häm tar era sågar, så 
skall jag och filningsinstruktören, efter vi ätit, gå

129



till kojan och försöka fila upp era sågar, innan vi 
far till Gran träsk i kväll. Ni får låna våra under ti
den. När vi gick till kojan sa jag till Åström , som 
instruktören hette , a tt nu gäller det, vi får inte göra 
e tt enda snedsteg. När vi kom  till kojan gick jag u t 
och fällde en björk, och av den gjorde jag en filklov. 
Det blev e tt slitsamt arbete för vi skulle ju  vara kla
ra innan kvällen, då  vi skulle tillbaka till Granträsk. 
När vi så var färdiga gick vi u t och provade sågarna, 
jag minns a tt  vi skrattade och tyckte a tt vi gjort e tt 
gott jobb. Sedan lade vi sågarna under sängen till 
respektive huggare. Vi hann inte åka innan huggar
na var tillbaka. Dom kom  in i kojan och skulle ta  
dom  sågar vi filat för a tt ge sig u t och såga upp ve
den för kvällen. — Nej stopp, sa jag, ta  ni sågarna 
som ni få tt  låna av oss. Dom här sågarna skall ni ha 
i morgon, och inte förstöra i några torrkvistade gra
nar, för kvisten i en torrgran är som spik och för
stör lätt sågen. När dom  kom  tillbaka med veden 
föreslog de a tt vi skulle stanna för natten . Eftersom 
vi ändå skulle till en huggning i närheten m orgonen 
därpå, beslutade vi oss för a tt stanna. På m orgonen 
fo r huggarna iväg efter a tt ha tackat oss fö r a tt vi 
filat sågarna åt dem. Vi stannade kvar i kojan för 
a tt fila upp de sågar de hade lånat av oss, så a tt de 
skulle vara okey när vi kom  till nästa ställe. Men vi 
hann inte bli färdiga förrän d e t bullrade bakom  dör
ren. — Vad fan är det nu? sa jag. Då hörde vi röster 
och dörren öppnades och varenda huggare steg in.
— Men vad är det nu då? sa jag, är de t någon som 
gjort sig illa? — Nej, sa anföraren (den m an som ti
digare varit stursk), inte är de t så inte. Vi kom  över
ens a tt vi skulle skynda tillbaka innan ni hunnit fa
ra, fö r a tt få tacka. — Ja, m en de t gjorde ni ju  innan 
ni for, sa jag. — Jo, sa han, men det behövs nog a tt 
vi tackar. För du ska veta a tt vad fan är de t för sak 
a tt hugga »gamgranarn» i Gubbträskliden när man 
har en sådan här såg. — Är du arg på mig än? fråga
de jag honom . — Nej, svarade han, jag tar tillbaka 
allt som jag sa igår om a tt jag var en duktig filare! 99

Postrodden 
över Kvarken

D en sk ö tb å t som  i år lånas ut från V ästerbo ttens museum  
för a tt  delta  i po strodden . B ilden är tagen 1982  innan bå
ten in köptes till museet.
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Årets postrodd startar den 29 juni kl 10.00 från 
Svedjehamn i Björköby på den finska sidan. »Vid 
tjänlig väderlek» väntas första postro tebåt anlända 
till Byviken på Holmön sex tim mar senare. I By
viken anordnas diverse aktiviteter under dagen i 
väntan på båtarna. På kvällen blir det dans och 
diplomutdelning. Eftersom  postrodden inte är nå
gon tävling, förekom m er ingen prisutdelning.

Förra året deltog åtta  båtar i rodden. 1.955 för
sändelser m edfördes i en postsäck. En av de delta
gande båtarna, en enmastad enabåt, var utlånad 
från Västerbottens museum. Den visade sig emeller
tid  vara i m insta laget för a tt klara sig i konkurren
sen. I år tillhandahåller museet i stället en 25 fots 
skötbåt, byggd i Norrbyn i början av 1900-talet. 
Båten har under våren utrustats och reparerats. En

del av e tt bord är b y tt, ny »farved» är inlagd och 
sittbrädan i aktern är nytillverkad. Master och åror 
har anskaffats och i museets verkstad sys nya segel 
av lärft. Båten sjösattes 29/5 och den visade sig va
ra både lättrodd och tä t. I postrodden kom m er bå
ten a tt föras av e tt båtlag med Anders Wincent som 
ro techef.

Syftet med postrodden är:
• a tt återuppliva den historiska transportvägen 

mellan Björkö och Holmön
• a tt värna om allmogekulturen
• a tt befrämja sam arbetet i Kvarkenregionen
• a tt hedra m innet av Björkö- och Holmöbornas 

skyldigheter a tt under århundraden föra resan
den och post över Kvarken.

Allmänna regler för postrodden över Kvarken 1985
Postrodden är öppen för traditionella (gamla eller 

nya) i trä byggda seglande bruksbåtar, s k allm ogebå
tar. Även plastade gamla skrov godkännes.

Båten skall vara öppen och  klinkbyggd. Båtens 
minsta tillåtna längd är 20 fo t eller 6 m eter.

Båten skall vara långkölad, kölen  skall vara gjord 
av trä utan tyngdtillsatser. Barlast får användas.

Båten får framföras endast med åror och/eller segel.
Båten skall vara riggad med traditionell allmogerigg 

(råsegel-, sprisegel-eller gaffelsegelrigg). Segelytan får 
inte vara större än vad som  är normalt för båttypen. 
Bomullssegel prioriteras, men även andra material god
kännes.

Båten skall vara utrustad på traditionellt sätt.
I båten skall finnas: minst fem  åror, kom pass, sjö

kort över Kvarken, öskar, p yts eller pum p, dragg med 
lina, båtshake, signalhorn, radarreflektor, signalbloss 
och  flytvästar för hela manskapet.

Båten förses med num m erskylt, som  arrangörerna 
överlämnar.

Reklam får icke förekom m a på båt eller segel.
Manskapet skall bestå av m inst fyra personer (blan

dade båtlag godkännes även).
Manskapet skall så långt som möjligt vara klädd 

och utrustad på traditionellt sätt (1800-talet).
Manskapet svarar själv för sin och  båtens utrust

ning och  säkerhet.
På postrodden tillämpas de allmänna sjö vägsreg

lerna.
Varje deltagare som  fullföljt postrodden tilldelas 

ett diplom .
Båtlagen förbinder sig att följa reglerna för rodden, 

säkerhetsföreskrifterna och  de anvisningar som  arran
görerna lämnar.
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Mustets sommarkurser
K U RSER FÖR VU XNA:

SLÖJDA MED VIFAST  
8 /7 -1 2 /7  k l 9 -1 4

Lär dig göra kvastar, vispar, skedar, rismattor 
m m. Lär dig utnyttja  skogens trä, näver, rot och  
m ycket mer tillsammans med den mångkunnige 
slöjaren Vifa st Björklund, överkalix.

FO RNTID A TEKNIKER  
5 /8 -8 /8  k l 9 -1 4

Lär dig olika stenålders- och järnålderstekniker 
och även hur man kan pröva på detta tillsam
mans med barn. Utmärkt kurs för alla som arbe
tar med barn.

SCHABLON- och BLO C K TRYC K  
tisd 13/8 — fred 16/8 kl 9—14

Lär dig skära schabloner och block, blanda färg 
på gammalt vis och trycka egna mönster.

VÄX TFÄRG N IN G  
helgen 7—8/9 kl 9—16

Lär dig växtfärgningens grunder i skön miljö.

KU RSER FÖR B A R N  (från 7 år):

F O R N TID SL IV  (fyra kurser)
1 7 /6 -2 0 /6  kl 9—11.30 eller 13—15.30 
2 4 /6 -2 8 /6  kl 9 -1 1 .3 0  
12/8—15/8 kl 1 3 -1 5 .3 0

Vi gör upp eld, skrapar skinn, lagar mat och 
m ycket annat.

N Y T T A  OCH NÖJE MED N A TU R E N  
1 /7 -5 1 7  kl 9 -1 4

Vi upptäcker naturen, lär oss slöjda och strövar 
omkring på Gammliaområdet tillsammans med 
Vifast Björklund.

Rekvirera folder från museet, tel 090/11 86 35, 
med närmare uppgifter om  kurserna — kursledare, 
kursavgift, anmälningstid m m.

•kfem slöjdens som m arkitm r
SKED-, SL E V -och  TRÄ G TILL VERKNING, Vindeln 
24—28/6  (dagtid)

Vi håller på a tt glömma bort knivens och yxans 
otroliga möjligheter. Under veckan kom m er vi att 
tillverka meningsfylld slöjd utan dyr utrustning.

M ÅLNING  — ådring och marmorering, Vindeln 
24—28/6  (dagtid)
LINBERED N IN G  och LINSPINNING, Nordmaling 
24—28/6 (dagtid)
LINBEREDNING och LINSPINNING, Holm ön  
1—5 /7  (dagtid)
VÄXTFÄRG N IN G , Gafsele 
8—12/7 (dagtid)

FÄLLSÖM NAD , Umeå 
1 4 -1 5 /9 , 2 0 -2 2 /9  (dagtid)

Under kursen får Du lära Dig tillskärning och söm 
nad av fårskinn, tillverkning av vantar, mössor, 
västar eller kanske en fäll.

FÄLLBERED NING , Umeå 
16—22/9 (dagtid)

Vi bereder fårskinn, med ullen kvar och brukar 
också hinna med lite fällsömnad.

Kurs i FÄLLSÖ M NAD  är också planerad till Tvärå- 
lund, Vindeln.

Närmare upplysningar om kurserna lämnas av hem 
slöjd skonsulenterna, tel 090/13 79 25 eller 12 31 89.
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