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LÄrArHAndLedning TiLL kuLTurHisTorien
Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen 
om vår regionala kulturhistoria. Här finns såväl teoretiska kunskapssam-
manställningar, förslag till övningar och arbetsuppgifter som en omfat-
tande förteckning över var man finner information och inspiration i sin 
undervisning.

Handledningen består av:

introduktion 
som presenterar de många resurser och möjigheter som står till buds på 
museer och institutioner i länet samt på Internet, av:

fördjupningstexter
som i koncentrerad form redogör för ett avgränsat fält eller en särskild  
epok. Till var och en av dessa finns en förteckning över litteratur för 
ytterligare studier. 

förslag och idéer
på hur man i sin pedagogiska verksamhet kan utgå från kulturland-
skapet i undervisningen och integrera västerbottnisk kulturhistoria i de 
ordinarie skolämnena.

faktablad 
som riktar sig direkt till eleverna, med fördjupningar och uppgifter. 

Lärarhandledningen är sammanställd och utgivan av Västerbottens mu-
seum i Umeå. För mer information kontakta:
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skogsbrukets utveckling

Skogen har alltid haft stor betydelse i Västerbottens län. För den jordbru-
kande befolkningen gav den virke för byggnation, bränsle och möjligheter 
till jakt och fångst. 

Skogen har också betytt mycket för binäringar, exempelvis bränning av 
pottaska, tjära och kol. Pottaska, som användes i produktion av exempel-
vis glas och såpa, framställdes av björk.

I mitten av 1800-talet fick skogen ett industriellt värde. Ångsågar bör-
jade ersätta de traditionella vattensågarna, och sågat virke blev en viktig 
exportvara. Det industriella skogsutnyttjandet kom att koncentreras till 
Norrland, eftersom det var här de största tillgångarna fanns. I Götaland 
nyttjades den mesta marken för jordbruk, och i Svealand behövdes skogen 
till Bergslagens gruv- och järnbruksdrift.

Till en början tillämpade man dimensionsavverkning, vilket innebar att 
man bara avverkade träd som hade en diameter som översteg 12 tum (30 
cm) på fem meters höjd, men så småningom tog man även mindre dimen-
sioner. Först avverkades på statens ägor. I och med avvittringen, som förde-
lade skogen mellan stat och privata ägare, började nybildade aktiebolag att 
köpa upp allt mer privatägd skog. Yxa var det redskap man använde, men 
på 1860-talet introducerades tvåmans stocksågar och i slutet av 1890-talet 
började man använda timmersvansen, enmanssågen som ända fram till 
1960-talet var skogsarbetarens viktigaste redskap.

I början av 1900-talet ersattes dimensionsavverkningen av blädnings-
skogsbruket, som innebar att det inom varje skogsbestånd skulle finnas 
träd i alla ålders- och diameterklasser. Vid tiden för andra världskriget var 

Modern skogsskördare. Foto: Heikki Valve. Wikimedia commons.
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det dags för nästa epok inom skogsbruket – trakthyggesbruket. Det var nu 
kalhyggena gjorde sitt intåg i det norrländska skogslandskapet.

Det nya skogsbruket förutsatte ny teknik. Den gamla timmersvansen 
byttes mot motorsåg som numera efter bara tre decennier har ersatts av 
skördare och skotare. Skördaren avverkar, kvistar, kapar och lägger upp 
virket, och skotaren lastar och transporterar virket. Det tidigare så arbets-
kraftsintensiva skogsbruket har förvandlats till en fåmanssyssla.

Även transporterna av virket har i allra högsta grad förändrats – från 
den tidigare så omfattande flottningen längs våra vattendrag, till dagens 
transporter på lands- och järnväg.

flottning

Flottningen i större omfattning torde ha börjat i slutet av 1700-talet, men 
den sköt fart först under senare delen av 1800-talet. Anledningen är att 
man då hade börjat anlägga ångsågar nere vid kusten. Flottningen var både 
billig och effektiv.

Älvarna fick rensas för att flottningen skulle fungera så bra som möjligt. 

Flottarbana i Trollforsen vid Gargån.
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Man byggde också särskilda timmerrännor förbi svåra forsar. På vissa håll 
gick det inte att färdas med flottningsbåtarna utför forsarna. Då fick man 
bygga flottarbanor, ett slags rälsväg av trä som båtarna släpades på. Andra 
anläggningar var timmermagasinen, där timret låg i väntan på vidare flottt-
ning för uppsortering. Magasinet begränsades mot älvarnas öppna farleder 
med dykdalber och bommar. Inne i magasinen byggdes så kallade timmer-
brytare med stenfyllda träkistor, som höll kvar timmermassorna.

Längs de större flottlederna lades ledbommar i selen, lugnvattnen, så att 
timret skulle ledas förbi holmar och vikar. För att motverka erosionsska-
dor uppfördes omfattande strandskoningar av sten.

Arbetet med flottningen var tungt – ibland fick man knappt någon sömn. 
Det var både spännande och riskabelt, inte minst i strömt vatten, där det 
kunde vara svårt att hålla flottningsbåten på plats. Till sin hjälp hade flot-
taren en fark, en lång stång. I en båt kunde man vara tre man, två roddare 
och så stävaren, som arbetade med timret. Vissa moment var tunga och 
enformiga, speciellt när timret skulle dras över större sjöar. Då användes 
en spelflotte.

Flottningen pågick fram till 1970-talet, då timmertransporterna allt mer 
kom att gå på land.
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litteraturtips

»Baggböleriet. Om konsten att avverka norrlandsskogarna utan att bryta 
för mycket mot lagen« Tidskriften Västerbotten (1980:1)

Kommentar: Förklarande beskrivning av det s k baggböleriet.

»Flottning« Tidskriften Västerbotten (1981:3)

Kommentar: Fotografier och berättelser från flottningsepoken.

Kulturmiljövård i skogen (1992)

Kommentar: En 250 sidor tjock bok som tar upp allt om skogens kul-
turminnen. Rikstäckande.

Skogslänet Västerbotten (1998)

Kommentar: En bra bok som tar upp skogen ur olika aspekter, bland 
annat som kulturmiljö.


