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Abstract 

The nim of this thesis has been (o study and analyse in detail the process by which timber floatine in 
tributari« was phased out. The region covered is that of the Ume and Vindel rivers and the period 

wnsTn St rf I h Tfìe years.I945"60 have been lhe m°st central to the analysis. The approach taken 
rf ' 11, n ,tself ra,ller than lhe new transport alternative (lorries) which developed 
during the post-war penod. This brought the increasing costs of timber floating in tributaries into V 

aiT w? sr em*s made ,o ^£ 
discusseci Y ' consequences in terms of changed labour demand are also 

tribuhÌTnrfThPi,rt.0ri";e
)
analysi

rs has been to examine the inherent weaknesses of timber floating in 
tnbutanes and the internai dnv.ng forces underlying its phasing-out. The term "internal drivine forces" 
conno.es those forces which affected timber floating as a means of transport by caS iis cTsfs to rise dvir;rronhe r°:been a,marofiofing at the direct 
lere -ind h™ Z transport technique but rather of identifying the drawback* of floating. when, 

changeovcr io^orry transport. 3 ^ '° dearer' thus "»«•*•«»« «* 

limh^r nn,e,r"al dri,Vug f°rces Were forest stn,cture and labour cost- When 'he labour costs incurred in 
n^r ? ,n.butanes were risin8 raP'd|y and the dimensions of the logs became smaller in size 
floatmg became a dearer transport solution than before. As regards changes in foresHtracIuTe thè 

dùrinrnTnthu gS ""rf dII"misbing thfoughout the floating epoch. This meant that the risk of sinking 
dunng lloating increased. The effect of this was that the need to bark the timber was increasintt all he 
"ne. which in turn entailed an indirect transport cost for floating. In addition to Ws smalle loe 

dimensions aflected the labour time and cost of floating. g 

«u^ngÄ^ Cha"ged f°reSt S,™C'Ure showed the importance of 
™ ' ral chan8e ,he Norrland forest region. For during the låter 1940s and early 1950s a 

wem em °Ur Presented "self- and the cause was to be found in the new job opporhiniL which 

7nd-BT' T"16 m "irUral areaS- f°r example in the Instruction of hydro-electric powerplants 
foresiw fe h 'rgen P°Pula(ed locali,ies- and these factors taken together made recruitment forTobs in 
mnt n7 ! * mme °ne of <*ief characteristics of the way evenVs were 

E|7 lhal recraitment shifted away from having mainly targeted the agrarian lower class of 
.mallholders, croliers and leaseholders so that it now focused increasingly on freehold farmers while at 

SST" baS6' haVÌng PreVÌ0US,y C°nSiS,ed °f was now composed 

ÄSSSÄrrsÄÄ 

no ncce,t^r"iK^rrrblUne Ti1""' °
f rduc,ivi,y' A ,ribulary's greater capacity to float timber did 

the rise in p^ódCc^vi.'rdurinB^heTI^TsreaS°"able t0 draw the eoneluskm that investment lent impetus to 

3Z£ N°o2m Swekdlnlber '°g ">*+ forest history, floatways, rivers, 
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små diskussioner, när det gäller att brottas med SPSS, att skilja en Single Malt 
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bugar. 

Till sist, Annika, Emma och Moa, mina närmaste och käraste. Tack för att Ni 

finns! Nu när avhandlingen är klar kanske jag kan lära mig hur klockan fungerar 

och komma hem i tid. Hädanefter ska det inte bli så mycket helg- och 

kvällsarbete, den sista tiden innan avhandlingen var färdig blev ju lite väl 



hektisk. Nu är det över. Förhoppningsvis blir det nu mer tid för och med 

varandra, antingen det handlar om att vara med på stallet, springa terrängspåret, 

spela fotboll i OK-parken, kolla på UIK:s hemmamatcher, eller helt enkelt bara 
vara hemma och göra ingenting 
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1. Inledning 

Även där biflottlederna må läggas ned där bilarna 

framgångsrikt kunna konkurrera, även om man 

bygger kraftverk var helst det syns en krusning på 

vattnet och även om fisket och andra må komma med 

de hårdaste krav - flottningen dör aldrig i ett land 

som Sverige!1 

The process of logging and lumbering is largely a 

story of transportation, or a problem of transporta-

tion, as anyone who has wrestled with a sawlog can 

well attest.2 

1.1 Flottning - En förutsättning för den svenska skogs

industrins expansion 

Trä flyter, i regel. Av den anledningen kan den industrianknutna flottningen som 

växte fram under 1800-talet ses som fortsättning på ett sedan långt tillbaka i 

historien praktiserat sätt att transportera virke med vattnets hjälp. Men, den stora 

skillnaden var att nu handlade det om en betydligt mer utvecklad teknik, 

organisation och - framförallt - större omfattning än vad som under medeltiden 

förekom i exempelvis nuvarande Tyskland, Österrike och Italien.3 1800-talets 

flottning var definitivt något annat än den hos vikingarna i Norge,4 för att inte 

säga virkestransporterna under Romarrikets dagar utefter de franska floderna till 

' Svenska flottledsförbundets årsbok 1951, s 4807. 
2 Twining, C E, 'The Lumbering Frontier" i Fläder, S L (ed.), The Great Lakes Forest. An 

Environmental and Social History. University of Minnesota 1983, s 131. 
3 Hollister-Short, G, "The Other Side of the Coin: Wood Transport Systems in Pre-Industrial 

Europé" i History of Technology. Volume Sixteen, 1994, s 76ff. Agnolleti, M, "From the 

Dolomites to Venice: Rafts and River Driving along the Piave River in Italy (13,h to 20,h 

centuries)" i The Journal of the Society for Industriai Archeology. Vol 21 no 1 1995, s 15ff. 
4 Vestheim, Ö, Flötning gjennom århundrer. Flötningas historie i Glömma- og Mjösvass-

dragen. Elverum 1998, s 17ff. 
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Medelhavet för vidare befordran av virket till Rom.5 Den flottning som 

utvecklades under 1800-talet skilde sig även från exempelvis den form som 

redan på 1300-talet försåg den svenska gruvdriften med bränsle.6 Detsamma 

gäller, trots att företeelserna tidsmässigt överlappade varandra, flottning av 

timmer till skeppsbyggnad, exempelvis mastvirke, vilket förekom lite varstans 

under 1800-talets böljan; på Nya Zeeland,7 i det nordamerikanska Nova Scotia8 

och i svenska Västernorrland.9 

Det som framförallt skiljer ut flottningen under 1800-talet jämfört med 

tidigare var att den blev så starkt förknippad med industrialiseringsprocessen. 

Här tjänar onekligen fallet Sverige och dess exportinriktade skogsindustri, en 

central drivkraft bakom landets industrialisering, som ett bra exempel. 

Flottningen kom nämligen att utgöra det dominerande sättet för långväga 

transporter av virke till denna industri under hela 1800-talet och fram till mitten 

av 1900-talet då den började avvecklas till förmån för lastbilstransporter.10 

När det gällde Sverige, eller rättare sagt den norrländska skogsbygden,11 

kom skogsexploateringen att återspegla en ökad efterfrågan på sågade trävaror; 

plankor, bjälkar, gruvstöttor etc. och en export av dessa varor till Västeuropa och 

där främst Storbritannien. Exporten av sågat timmer, massa och papper 

5 Walbank, F W, The Awful Revolution - The Decline of the Roman Empire in West. 

Liverpool University Press 1969, s 28. 
6 Winberg, I, Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. Stockholm 

1944, s 52. 
7 Crosby, A W, Den ekologiska imperialismen. Europas biologiska expansion 900-1900. 

Kristianstad 1999, s 214. 
8 Johnson, R S, Forest of Nova Scotia. Halifax, Nova Scotia 1986, s 63ff. 
9 Östlund, L, Exploitation and structural changes in the north Swedish boreal forest 1800-

1992. Diss. Umeå 1993, chapt. I s 9ff. 
10 Wik, H, Norra Sveriges sågverksindustri. Från 1800-talets mitt fram till 1937. Geographica 

nr 20. Diss Uppsala 1950, s 51 ff. Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och 

försörjning i Lule älvdal 1870-1970. Umeå Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 

1984, s lff, 58ff, 119ff, 140ff. Magnusson, L, Sveriges ekonomiska historia. Rabén Prisma, 

Tiden Athena 1996, s 314ff. Törnlund, E, "Flottningen under efterkrigstiden - om arbetskraft, 

rationalisering och avveckling" i Törnlund E,. Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, 

arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Nordiska museets förlag 

2000, 32ff. 
11 Flottningens utveckling under 1800-talet gällde i första hand Norrland eftersom det främst 

var här skogsråvaran fanns. När fortsättningsvis uttrycket övre Norrland alt. norra Norrland 

används menas Norr- och Västerbottens län. 
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motsvarade under första hälften av 1880-talet ungefar 45% av landets totala 

exportvärde. Vid sekelskiftet 1900 utgjorde den cirka hälften och under 1900-

talets första hälft understeg skogsindustrins varor aldrig 40% av exportvärdet.12 

Skogsbrukets expansion handlade bland annat om att utveckla tekniska och 

institutionella förutsättningar för skogsindustrins etablering och tillväxt. 

Exempelvis så gällde detta olika slags transporter och kommunikationer; fartyg, 

järnvägar, flottleder och telegraf, förutom introducerandet av ny 

produktionsteknik (ångsågar). Det handlade även om att med lagstiftning 

underlätta allt från internationell handel, helt i linje med liberala 

frihandelsprincipen, till att inom det egna landet underlätta skogsbolagens 

råvaruanskaffning genom näringsfrihet.13 

Men, framförallt var denna expansion avhängig förekomsten av råvara som 

återfanns i det nordliga barrskogsbältet, en hittills orörd gammal, grov skog av 

först och främst tall: Pinus sylvestris (eller Scots Pine som den engelska 

beteckningen är).14 Utvecklingen tog sin början i södra Norge och gränsen för 

skogsutnyttjandet, den s k timmergränsen, försköts upp i nordöstlig riktning mot 

Norrland vid böljan på 1800-talet. På 1830-talet hade gränsen passerat 

Värmland och Dalälven och området för skogsexploateringen hade vid slutet av 

1840-talet i princip expanderat uppefter hela Ljungan och Indalsälven i 

Västernorrland. Vid mitten av 1800-talet blev Sundsvallsområdet det största 

sågverksdistriktet i landet, dessförinnan hade Göteborg varit den stora 

utskeppningshamnen för skogsprodukter. Det var efter denna tidpunkt som det 

stora genombrottet för svensk skogsindustri skedde.15 På 1860-talet hade 

timmergränsen nått Västerbotten och Ume- och Vindelälven och den för

flyttades sedan längre uppåt och nådde Norrbotten på 1870-talet.16 Produktionen 

12 Fridlizius, G, "Swedens exports 1850-1960" i Economy andHistory 6 1963, s 30, 55, 76. 
13 Se exempelvis Söderlund, E, Svensk trävaruexport under hundra år. Uppsala 1951, s 3fF. 

Björklund, J, "From the Gulf of Bothnia to the White Sea" i The Scandinavian Economic 

History Review nr 1 1984, s 17ff. Holmström, P, Bruksmakt och maktbruk. Robertsfors AB 

1898-1968. Umeå Studies in Economic History 9. Diss. Umeå 1988, s 12ff, 15ff. Björklund, 

J, "Exploiting the Last Phase of the North European Timber Frontier for the International 

Market" i Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland. Kulturens Frontlinjer. 

Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr. Nr 10 1998, s 57ff. 
14 Östlund, aa, s 18ff. 
15 Björklund 1984, s 17ff, Bunte R., Gaunitz S, Borgegård L-E, Vindeln - En norrländsk 

kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980. Lund 1982, s 133ff. Östlund 1993, s 16ff. 
16 Bunte m fl, aa, s 135. Lundgren 1984, s 14ff, 23ff. 
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ökade, och vid sekelskiftet nådde den norrländska trävaruexporten sin topp, för 

att sedan minska relativt, när skogsindustrins expansion fortsatte vidare genom 

Finland och Ryssland. För Sveriges del tog utvecklingen ytterligare ett steg 

framåt vid den här tiden genom att pappersmassaindustrin expanderade och 

passerade sågverksindustrin i betydelse, när det gällde export av skogs
produkter.17 

En viktig del av sammanhanget är 1880 års flottningslag vilken gav 

flottningen en institutionell utformning för den fortsatta utvecklingen. Det mest 

centrala i denna kan sammanfattas i två viktiga huvudpunkter.18 För det första 

skulle flottlederna delas in i allmänna respektive enskilda (de sistnämnda kan 

jämföras med enskilda vägar och var endast av lokal och privat karaktär). Den 

allmänna flottleden skulle handhas av en flottningsförening som bestod av de för 

året flottande intressenterna (skogsbolag, sågverksägare etc), alltså en typ av 

kooperativ sammanslutning. Nu blev flottningen en möjlighet för alla 

virkesintressenter, efter både huvud- och bivattendrag, och det var flottnings-

föreningen som fortsättningsvis organiserade och administrerade flottningen och 

flottledsbyggandet. Denna institutionella utformning kom att gälla under hela 

flottningsepoken. 

Den andra huvudpunkten var att det nu gavs befogenheter att genom 

expropriation öppna flottleder där det tidigare inte funnits några, med 

hänvisning till att det gynnade ortens och det allmännas utveckling. Ägar

förhållanden kunde således inte längre utgöra något hinder för öppnandet av en 

flottled. Detta var alltså en klar utveckling av tidigare regleringar - exempelvis 

den traditionella Kungsådran - vilket gav sågverksindustrin en framskjuten 

position vid nyttjandet av vattendragen för transporter.19 

17 Lundgren 1984, s 2ff. Schön, L, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och 

omvandling under två sekel. SNS Förlag, Lund 2000, s 237ff, 306ff. 
18 SFS 1880:57 Kunglig förordning om allmän flottled. SFS 1880:58 Flottningsstadga. Se 

även Winberg, aa, s 52ff. Nordquist, M, "Flottleder och flottning" i Arpi, G (red), Sveriges 

skogar under 100 år. Del II. Stockholm 1959, s 444ff. Jakobsson, E, "Flottning: Konflikter 

och politik om vatten" i Törnlund, E, Östlund, L, Flottning. Vattendragen, arbetet, 

berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 90ff. 
19 Se exempelvis Jakobsson 2000. Den institutionella utformningen kring flottningen var 

dock äldre än den i 1880 års nationella flottningslag. Lokalt och efter specifika älvdalar 

skedde detta redan i början på flottningsepoken och kan visa på hur olika ekonomiska och 

praktiska behov födde nya institutionella lösningar, exempelvis när det gällde att fördela 

flottningskostnaderna mellan olika intressenter. Vid slutet av 1840-talet började flottningen 

4 



I grova drag kan tre faser urskiljas i den industrianknutna flottningens 

utveckling. Den första sträckte sig från 1800-talets mitt och fram till 1890-talet 

och kännetecknades av successivt ökade flottningsmängder och ett 

expanderande flottledssystem, helt i linje med timmergränsens förskjutning. Den 

andra fasen tog vid på 1890-talet och präglades av att tillväxten av flott-

ledslängden avtog. Den flottade mängden fortsatte dock hela tiden att öka och 

nådde sitt maximum under 1930-talet, för att sedan minska vid tiden för andra 

världskriget. Under efterkrigstiden inträffade så den sista fasen i utvecklingen, 

nämligen avvecklingsfasen, vilken kännetecknades av både minskad 

flottgodsmängd och att flottleder alltmer började avvecklas som resultat av över

gången till lastbilstransporter (diagram 1:1). 

Det fanns flera naturliga förutsättningar som talade för flottningen som 

transportmedel. Skogsbygden hade ett stort komplex av vattendrag som sträckte 

sig från barrskogsgränsen ner till kusten, fallhöjden var god och vattentillgången 

riklig, islossningen skedde från sydost mot nordväst, vilket innebar att 

transportnätet successivt kunde bölja användas allteftersom vattendragen blev 

isfria.20 Men, å andra sidan, krävde de naturliga betingelserna en mängd 

investeringar för att möjliggöra - praktiskt och inom ekonomiskt rimliga ramar 

- flottningen. I älvarnas forsar gällde det att spränga och rensa bort stenar och 

grund, och att påverka riktningen av det strömmande vattnet med hjälp av olika 

typer av ledarmar. Efter de mindre bäckarna och åarna blev det nödvändigt att 

reglera vattenmängden med hjälp av dammar och att bygga rännor förbi svåra 

passager.21 

efter Klarälven organiseras efter särskilda reglementen, vilka var de första och mest 

utarbetade i Sverige. Liknande regleringar intressenter emellan genomfördes uppefter några 

älvdalar under 1850-talet, exempelvis Indals- och Ångermanälvarna. Efter Ume- och 

Vindelälven kom en första större reglering på 1870-talet. Utvecklingen följde onekligen 

timmergränsen norrut och behovet av att reglera flottningen allteftersom skogsexploateringen 

fortsatte. Nordquist, M, "Bidrag till kännedom om kostnads- och omkostnadsfördelning vid 

allmän flottning" i Svenska Flottledsförbundets årsbok 1961, s 6097ff. Se även Törnlund, E, 

Flottning, flottledsbyggnader och förändringar i vattenmiljön. Fallstudie för sträckan 

Storgräsforsen - Storsandforsen i Vindelälven 1850-1970. Umeå Papers in Economic History 

nr 21, s 9ff. 
20 Andersson, G, "Timmertransporter på de svenska vattendragen och dess geografiska 

förutsättningar" i Ymer 1907, s 319ff, 329ff. 
21 Törnlund, E, Östlund, L "The Floating of Timber in Northern Sweden. Construction of 

Floatways and Transformation of Rivers" i Environment and History. nr 1 2002, s 85ff. 
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Diagram 1:1. Flottad mängd (1000-tal m3) 1850-1980 och befintlig flottleds-
längd 1864-1927 samt trafikerad flottledslängd 1928-1980 (kilometer) i 
Sverige. 
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Anm: 1) Det är först från och med 1928 som redovisningen av den trafikerade längden 

möjliggörs. Innan dess åskådliggörs i diagrammet den befintliga flottledslängden. 2) Vänster 
y-axel: Flottad mängd. Höger y-axel: Flottledslängd. 

Källa: Utflottad mängd (volym), se Krantz, O, Historiska nationalräkenskaper för Sverige: 

Transporter och kommunikationer 1800-1980. Lund 1986. Flottledslängder, se Smedberg, R, 

"Sveriges flottleder 1856-1919" i Flottningstidskrift 1919. Historisk statistik för Sverige II 

(1921-27), Kommersiella meddelanden 1928-51, SOS Skogs statistisk årsbok 1952-80. 

Flottleder var dessutom betydligt billigare att bygga ut jämfört med andra 

transportlösningar, exempelvis järnvägar. En beräkning visar att byggnads

kostnaden för flottlederna på 1880-talet låg på 5 000 kr/km. Kostnaderna för 

byggandet av järnvägar beräknades vid samma tid ligga på mellan 65-70 000 

kr/km, för statsbanorna ännu mer, ca 100 000 kr/km.22 Skulle man välja att 

exempelvis vid sekelskiftet bara bygga och byta ut halva flottledsnätet mot järn

vägar enligt det billigare alternativet ovan så skulle detta i längd motsvara den 

redan befintliga längden järnvägar i landet. Ser man till kostnaderna skulle det 

röra sig om betydande summor. För att illustrera detta kan nämnas kostnaden för 

22 Kinnman, G, "Flottning" i Carlgren, M (red), Skogsbruk och skogsindustrier i norra 
Sverige. Uppsala 1925, 

s 173. 
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de enskilda normal- och smalspåriga järnvägarna vilken mellan 1850 och 1900 

uppgick till sammanlagt drygt 420 miljoner kr.23 För samma period har 

kostnaderna för utbyggnaden av flottlederna i landet beräknats till maximalt ca 

50 miljoner kronor (båda i löpande priser).24 Vidare var flottningen det billigaste 

transportalternativet. Exempelvis framhåller ekonomisk-historikern Heckscher 

att vid tiden för sekelskiftet var transportkostnaden per stock för järnvägens del 

upptill 8 gånger större än i flottningen.25 Andra exempel från samma tid visar en 

ungefar lika stor skillnad i transportkostnader.26 

Hur omfattande var flottningen under den tid den var i bruk? Den samman

lagda längden på flottledsnätet i Sverige var dubbelt så stor som på järnvägs

nätet, ca 20 800 resp. 11 300 km vid tiden för sekelskiftet 1900.27 Ser man 

vidare till flottningens transportarbete, uttryckt i tonkilometer, var detta vid 

sekelskiftet ungefar lika stort som för stats- och enskilda järnvägar tillsammans 

(tabell 1:1). Trettio år senare motsvarade det fortfarande mer än 40% av det 

totala transportarbetet på järnvägarna. Allt detta transportarbete genom 

flottningen gällde alltså en enda råvara, skog, vilket tydligt visar att skogs

brukets historia till stor del handlar om transporter precis som Twining påpekat 

(jmf citat i ingressen). 

23 Nicander, E, Jämvägsinvesteringar i Sverige 1849-1914. Diss. Lund 1980, s 143. 
24 Andersson, aa, s 354ff. Det kan nämnas de statligt bekostade investeringarna i flottledsnätet 

var i princip obefintliga. Av den beräknade kostnaden for utbyggnaden av flottlederna i landet 

under andra hälften av 1800-talet (50 miljoner kr. i löpande priser) motsvarade statens 

omkostnader bara drygt 2%, ibid s 356. Här var det dessutom frågan om en process där 

sågverksägare tog initiativet till etablering av och investeringar i sågverk och flottleder, inte 

staten, se Glete, J, Ägande och industriell omvandling. Ägargrupper, skogsindustri, 

verkstadsindustri 1850-1950. Stockholm 1987, s 141f, 151fF, 158ff, 168ff. 
25 Heckscher, E, Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. 

Diss. Stockholm 1907, s 103f. 
26 Hellström, O, "Sveriges flottningsväsende. En statistisk översikt" i Skogar och skogsbruk. 

Studier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag. Stockholm 1917, s 289. Denne 

framhåller att det var ungefar 7 gånger billigare att flotta en kubikmeter virke 200 km än att 

transportera motsvarande med järnväg. 
27 Ahlström, G, Infrastruktur och kommunikationer. Sverige under 1700- och 1800-talet. 

Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Nr 40 1985, s 16, 18, 20. Smedberg, R, 

"Sveriges flottleder 1856-1919" i Flottningstidskrift 1919, s 864. 
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Tabell 1:1. Transportarbetet (miljoner tonkilometer) i flottning och på 
stats- respektive enskilda järnvägar, 1898 respektive 1930. 

1898 1930 

Flottning 1 394 1 756 

Statsjärn vägar 1} 649 2) 2 828 

Enskilda järnvägar l) 575 2) 1 428 

Anm: 11 Gäller godstrafik.2i Ärsmedeltal för perioden 1886-1900. 

Källa: Järnvägar: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller utöver i Del I och 

II publicerade t.o.m. år 1950, s 78. Flottning: Krantz, O, Historiska nationalräkenskaper för 

Sverige: Transporter och kommunikationer 1800-1980. Lund 1986 (volym), SOS 

Skogsstatistisk årsbok 1951, s 127 (vikt), Heckscher, E, Till belysning af järnvägarnas 

betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Diss. Stockholm 1907 s 103, Winberg, I, 

Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. Stockholm 1944, s 101 
(medeltransportlängd). 

Men, hur mycket flottades egentligen och hur mycket av skogsindustrins råvaror 

transporterades till lands? Svaret är svårt att ge på grund av avsaknad av källor. 

En någotsånär bra bild av proportionerna mellan transportsätten kan dock ges 

med följande nedslag. Under perioden 1916-20 ombesöijde flottningen ca 88% 

av sågverks- och massaindustrins råvarubehov, vilket motsvarade 16,3 miljoner 

m3 av totalt 18,6 miljoner m3. Övriga 12% ska då ha ombesörjts genom annat 

transportsätt, alltifrån häst till järnväg. Under perioden 1951-55 flottades ungefär 

41% av skogsindustrins råvarubehov och under perioden 1966-70 var 

flottningens bidrag endast 15%, eller 6,1 miljoner m3 av totalt 40,4 miljoner m3. 

Vid den här tiden kan man räkna med att lastbilarna stod för majoriteten av 
90 

transporterna. 

Förutom att flottningen var ett transportsätt kom den vid sidan om skogs

arbete och jordbruk att bidra till försörjningen for den agrara befolkningen, 

28 Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Dell. Stockholm 1959, s 154, 172. Krantz, O, 

Historiska national-räkenskaper för Sverige: Transporter och kommunikationer 1800-1980, s 

104. SOS Skogsstatistisk årsbok 1951-55,1966-1970. Siffrorna är femårsmedeltal. 
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speciellt i det norrländska inlandet.29 Vid 1930-talets mitt, då flottningen stod på 

sin topp med tanke på den flottade mängden, deltog drygt 49 000 man i 

flottningsarbetet, och ytterligare ungefar 6 000 arbetade vid skiljeställena där 

virket sorterades upp mellan de olika virkesägarna.30 Detta kan jämföras med att 

ca 145 000 man deltog i skogsarbetet vid samma tid. Antalet industriarbetare vid 

sågverken och massafabrikerna uppgick till ungefar 60 000 vid samma tid
punkt.31 

Flottningen var således fram till tiden för andra världskriget den dominerande 

transportlösningen; den bidrog till att skogsindustrin kunde utvecklas och var ett 

viktigt inslag i försörjningen i den norrländska skogsbygden. Under efter

krigstiden kom den emellertid att hastigt gå tillbaka. Varför och under vilka om

ständigheter skedde detta? 

1.2 Problemställning 

Flottningens tillbakagång och slutliga avveckling kan förklaras i termer av 

förändrade kostnadsrelationer, där lastbilstransporter innebar lägre transport

kostnader och mer flexibilitet, bl a undveks flottningens säsongsbundenhet. Att 

lastbilstransporterna blev alltmer fördelaktiga kan i sin tur ha varit ett resultat av 

flera olika utvecklingstrender. Exempelvis torde å ena sidan större lastbilar och 

ett alltmer utbyggt vägnät ha lett till att kostnaderna för lastbilstransporter 

utvecklades positivt. Å andra sidan kan lastbilarnas ökade konkurrenskraft lika 

gärna ha varit ett resultat av att flottningskostnaderna steg kraftigt, och det 

oberoende av det nya transportalternativet. Det är fullt tänkbart att ökade 

transportkostnader i flottningen i själva verket drev på för en övergång till last

bilstransporter. Flottningen var arbetsintensiv och stigande löner skulle i detta 

fall ha kunnat driva fram avvecklingen på samma sätt som de under samma tid 

gjorde inom exempelvis jordbruket och i många hantverksyrken. 

29 Se exempelvis Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule 

älvdal 1870-1970. Umeå Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984. Bäcklund, D, I 

industrisamhällets utkant. Småbrukens omvandling i Lappmarken 1870-1970. Umeå Studies 

in Economic History 8. Diss. Umeå 1988. 
30 Kommersiella meddelanden 1937. 
31 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor 1938, s 187ff, 267. 
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När man studerar flottningens avveckling är det därför motiverat att vidga 

perspektivet och inte bara se till lastbilstransporternas expansion. Att lastbilarna 

var den direkta orsaken till flottningsavvecklingen råder det knappast något 

tvivel om, men drivkrafterna bakom denna övergång och vad som kom 

transport/kostnaderna att tala till lastbilarnas fördel måste samtidigt sökas på 

flera håll. Flottningen i sig torde samtidigt uppvisat problem, vilka på olika sätt 

bidrog till ökade transportkostnader. Det är denna aspekt, flottningens 

inneboende svagheter och hur de kom till uttryck under efterkrigstiden, som står 
i för-grunden för denna undersökning. 

1.3 Forskning kring flottningens avveckling 

1.3.1 Flottningen i Sverige 

Den första svenska avhandlingen om flottning skrevs av geografen Winberg 

1944 och behandlade flottningen i Sverige fram till mitten på 1930-talet. 

Avhandlingen är i huvudsak deskriptiv. Förutom en historisk återblick gavs här 

inblickar i de naturgeografiska förhållanden som präglade flottningen 

exempelvis klimat, vattendrag och skogstillgångar. En mer detaljerad under

sökning gjordes av flottningen efter Kalix älv och bland annat studerades hur 

konjunkturer påverkade det utflottade virkets dimension och den flottade 

längden. Winbergs avhandling kom tidsmässigt strax innan avvecklingen 

började, men är ändå intressant som tidstypiskt dokument, eftersom författaren 

försökte bedöma vad som kunde tänkas påverka flottningen under den närmaste 
framtiden. 

När det gällde nya transportalternativ, lastbilar och traktorer, ansåg Winberg 

att dessa inte var något hot mot den svenska flottningen och definitivt inte för 

den efter huvudflottlederna. I dessa skulle flottningen dra fördelar av en riklig 

v a t t e n f ö r i n g ,  r e l a t i v t  l å n g  f l o t t n i n g s s ä s o n g  o c h  s t o r a  m ä n g d e r  f l o t t g o d s ,  d v s  

uppenbara stordriftsfördelar. Detta var dock inte fallet med bäckflottningen, 

framhöll Winberg. "Bäckarna äro dyrbara i utbyggnad, och under den korta 

flottningstiden fodras rikligt med arbetskraft för jämförelsevis små virkespartier. 

Det är därför möjligt, att bäckflottningen, där den ställer sig som mest kostsam, 
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kommer att ersättas med andra transportmedel."32 Han såg alltså bäckflott-

ningens arbetsintensiva karaktär som en konkurrensnackdel och en tänkbar driv

kraft till byte av transportsätt. En annan nackdel, menade Winberg, var att 

dimensionerna på det flottade virket successivt minskade, vilket ökade risken för 

sjunkning. Speciellt var detta fallet med massaveden, eftersom den hade mindre 

kärnved och därmed sämre flytförmåga. Detta problem kunde dock, enligt 

Winberg, undvikas genom en bättre virkesvård, exempelvis längre torktid och 

hårdare utgallring av virke som på grund av rötskador kunde tänkas flyta 

sämre.33 

Geografen Hultland undersökte hur flottningens och lastbilstransporternas 

transportmönster geografiskt förändrades under 1950-talet efter Kalix älvdal. 

Syftet med arbetet var att studera omfattningen av lastbilstransporterna och 

skapa sig en bild av dessas geografiska utbredning och fördelning. Samtidigt 

undersöktes flottningen parallellt. Tre sätt att transportera virket, beroende på 

avstånd och kostnader, kunde urskiljas: 1. Flottning hela vägen, efter bi- och 

huvudflottlederna, ner till industrin vid kusten. Detta gällde, när avhandlingen 

skrevs, fortfarande större delen av älvdalen. 2. Transport av virket med lastbil 

hela sträckan från virkesavläggen i avverkningsområdena till industrin. Detta 

gällde området närmast kusten. 3. Transport av virket med lastbil förbi de ned

lagda biflottlederna och tippning av virket direkt i huvudflottleden för fortsatt 

flottning utefter älven. Den geografiska undersökningen kompletterades vidare 

med en jämförelse av de faktorer som påverkade valet av transportsätt, nämligen 

sjunkningsrisk vid flottning, barknings- och räntekostnader samt råvaru-

konjunkturer.34 

En viktig aspekt i Hultlands arbete var att skogsråvaran präglade teknik och 

kostnader för virkestransporter och därmed val av transportsätt, tillsammans 

med konjunkturerna på skogsråvara. 

Att lastbilstransporterna direkt till industrin ökade och bidrog till att området 

för dessa transporter ökade i omfattning kunde, enligt Hultland, förklaras av 

konjunkturerna.35 Effekterna för flottningen visade sig också bli många. Vid 

ökad efterfrågan och stigande priser på skogsprodukter ökade lastbils

32 Winberg, aa, s 139. 
33 Ibid. 
34 Hultland, Virkestransporter i Kalix älvdal 1951-1960. Geographica nr 27. Diss. Uppsala 

1961, s 176ff, 198ff. 
35 Ibid, s 73f, 193f. 

11 



transporterna först och främst närmast kusten eftersom det här, innan vägnätet, 

terminalförhållanden, lastbilsparken etc. vuxit sig tillräckligt stora för att helt 

överta virkestransporterna, initialt var praktiskt möjligt. Med lastbilarna togs 

virket snabbare in till industrin och därmed undveks den säsongsbundenhet som 

flottningen uppvisade. Vidare innebar detta att flottningens kringkostnader, 

ränte- och barkningskostnader samt sjunkningsförluster försvann i och med den 

nya transporttekniken. Framförallt var detta fallet när det handlade om stora 

andelar frodvuxet massavirke med lägre virkesdimensioner, vilket ökade 

sjunkningsrisken vid flottning. Av detta skäl var barkning viktigt för att virket 

skulle torka effektivare och därmed fa bättre flytegenskaper. Där virkes

transporterna alltmer övertogs av lastbilar påverkades samtidigt den befintliga 

flottningen. För vaije enhet som togs bort från flottlederna, för att istället 

transporteras med lastbil, blev nämligen effekten att flottningskostnaden ökade 

för det virke som fortfarande flottades. 

Enkelt uttryckt, detta var en förstärkande effekt som gjorde flottnings-

alternativet än kostsammare än lastbilstransporterna. Samtidigt, framhöll 

Hultland, kunde gynnsamma konjunkturer och behovet av att nå maximal 

produktion, resultera i att man nu kunde tillgripa lastbilsalternativet, oavsett om 

det visade sig relativt kostsamt. Förfaringssättet kunde nämligen motiveras 

genom att transportkostnaderna ändå uppvägdes av ett högre produktpris. 

Hursomhelst påverkade det kostnaden för den virkesmängd som fortfarande 
flottades.36 

I områden längre upp efter älvdalen var flottningen, när Hultlands under

sökning gjordes, ett billigare transportalternativ eftersom transportavstånden var 

för stora för lastbilarna och vägnätet här förfarande ofullständigt. Undantaget var 

dels områden där behovet av barkning och längre torktid för virket var större och 

dels där bivattendragen och flottgodsmängderna var små och därmed relativt 

dyrflottade. Detta gällde nästan undantagslöst de perifera delarna av 

biflottledsnätet. Dessa kom därför att avvecklas och ersättas av lastbils

transporter ner till större flottleder med lägre flottningskostnad för fortsatt 
transport.37 

Ibid, s 192ff. 

Ibid, s 195ff, 198ff. 
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Ekonomisk-historikern Lundgren avhandlade skogs- och flottningsarbetet i 

Jokkmokk och efter Lule älvdal mellan 1870-1970.38 1 denna undersökning var 

relationen mellan teknik och arbetskraft central och flottningen studerades som 

en del i själva skogsbruket. När det gäller flottningens avveckling behandlade 

Lundgren denna utifrån hur arbetsproduktiviteten påverkades och utvecklades 

under efterkrigstiden, där inte minst avvecklingen av bäckflottningen till en 

böljan var en förutsättning för en effektivare flottning efter älvdalen i stort. En 

viktig faktor i detta sammanhang var den ökade arbetskraftskostnaden, eftersom 

bäckflottningen var mycket arbetsintensiv. 

Lundgren studerade vidare arbetsproduktiviteten i flottningen, och fann att 

den steg under efterkrigstiden och fram till andra halvan av 1960-talet. Detta 

förklarade han med att det fanns en slags stordriftsfördel i flottningen. 

Huvuddelen av transportarbetet utfördes av det rinnande vattnet, och större 

virkesmängder i flottlederna betydde följaktligen att arbetsåtgången inte ökade 

lika mycket. Under efterkrigstiden gällde detta specifikt förhållandet efter 

huvudflottlederna och det var avvecklingen av bäckflottningen som bidrog till 

detta. Flottningen i de små och besvärligare perifera biflottlederna innebar 

nämligen att produktiviteten totalt sett blev lägre. När dessa avvecklades och 

virkesmängderna överfördes med lastbil till huvudflottleden för fortsatt flottning 
bidrog detta till att produktiviteten höjdes.39 

Det Lundgren inte gjorde var att närmare studera vad investeringar i det 

befintliga flottledsnätet kunde tänkas fa för effekter på arbetsproduktiviteten. 

Detta är en aspekt som torde vara viktig att beakta eftersom investeringarna i bi-

flottlederna höll sig uppe på en relativt hög nivå ända till strax innan 

avvecklingen skedde (se diagram 1:2 nedan). Kan investeringarna i biflott

lederna ha bidragit till att arbetsproduktiviteten i bäckflottningen höjdes, 

alternativt höll sig på en jämn nivå eller spelade investeringarna överhuvudtaget 
ingen roll (produktiviteten sjönk i alla fall)? 

I den senaste avhandlingen om flottningen, av ekonomisk-historikern Eklund, 

är det huvudsakliga syftet att belysa flottningens utveckling från etablering till 

avveckling efter Ljungan och Indalsälven. När det gäller flottningsawecklingen 

orsakades den, enligt Eklund, av konkurrensen från dels lastbilar, dels vatten

kraft. För flottningens del finns det enligt honom följande centrala villkor som 

38 Lundgren 1984. 
39 Ibid, s 134f. 
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måste beaktas: Utbud och efterfrågan på virke samt möjligheter att nyttja vatten

dragen för flottningens ändamål. För att flottningen skulle motiveras måste den 

nämligen vara förmånligare än andra transportlösningar. Det är i det sistnämnda 

man kan se konkurrenssituationen under efterkrigstiden, både när det gäller 

själva transporten av virket och vattnet som energikälla.40 När det gäller bäck-

flottningen behandlas inte den på något separat sätt. Betydelsen av ökade arbets

kraftskostnader inom flottningen och dess betydelse för teknisk utveckling - i 

linje med Lundgren - framhålls inte heller. Beträffande flottningens arbets

produktivitet under efterkrigstiden är det avvecklingen av biflottlederna som 

först och främst, enligt Eklund, kan förklara dess positiva utveckling. När det 

gäller investeringarna framhåller denne, utan närmare undersökning, att dessa 

inte resulterade i en produktivitetsökning.41 Kan detta verkligen stämma, 

betydde investeringarna i biflottlederna ingenting för arbetsproduktiviteten? 

Med återkoppling till både Lundgrens och Eklunds arbeten, blir det motiverat att 

i det föreliggande arbetet närmare studera både avvecklingen av och 

investeringarna i bäckflottningen, samt dessas eventuella effekter på arbets
produktiviteten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förklaringarna till flottningens 

avveckling varierar mellan olika författare, beroende på dels vilka drivkrafter 

som fokuseras och dels när undersökningarna gjordes. Lastbilarna framhålls 

som en förutsättning för avvecklingen, samtidigt som de flesta verkar medvetna 

om ytterligare förklaringsfaktorer och drivkrafter. Winberg, som skrev redan 

innan avvecklingen böljade aktualiseras, framhåller att arbetskraften, framförallt 

i bäckflottningen, och skogsråvarans beskaffenhet skulle kunna tänkas utgöra ett 
framtida problem för flottningen. 

Detta med att arbetskraftsförhållandena förändrades betonar även Lundgren. 

Speciellt bäckflottningen kännetecknades av att vara arbetskraftsintensiv och 

därmed dyr, speciellt när arbetskostnaderna steg kraftigt. Höga arbets

kraftskostnader i relation till de relativt små virkesmängderna som flottades i 

biflottlederna kunde därför motivera avveckling och övergång till ny transport
teknik. 

Hultland kan sägas följa det "skogsråvaruspår" som Winberg tidigare banat 

väg för. Vid slutet av 1950-talet, då Hultland gjorde sin undersökning, var last

40 Eklund, aa, lff, 7ff. 
41 Ibid, s 168. 
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bilsalternativet möjligt. Under denna omvandlingstid på skogstransportområdet 

kan det därmed tyckas vara rätt så naturligt att undersöka hur flottning och last

bilar förhöll sig till varandra, vad som talade för respektive mot det ena eller 

andra transportsättet. Efterfrågan på skogsråvaran och hur denna påverkade 

flottningen negativt beträffande kringkostnader (exempelvis barkning och 

sjunkning), kan därmed ses som en viktig drivkraft till flottningens avveckling. 

Utifrån dessa förhållanden blev lastbilarna ett bättre alternativ. 

Eklund ställer sig däremot lite utanför de andra undersökningarna. Förutom 

den gemensamma nämnaren lastbilar, trycker denne på konkurrensen från 

vattenkraften som drivkraft bakom flottningsavvecklingen. Samtidigt saknas i 

hans resonemang de drivkrafter som har att göra med flottningens egen 

kostnadsutveckling, exempelvis arbetskraften och skogsråvaran. 

1.3.2 Internationell utblick 

Flottningen förekom i många delar av världen. I våra skandinaviska grannländer, 

Norge och Finland, bedrevs den under samma tidsepok som i Sverige. Den 

industrianknutna flottningens genombrott, expansion och avveckling faller 

därmed in i samma ungefarliga fasindelning som i det svenska exemplet. 

Teknik, organisation och lagstiftning påminde även det om de svenska för

hållandena, med visst undantag för Finland och den buntflottning som här 

praktiserades i stor skala (vilket främst återspeglade det finska landskapets 

topografi med svagt kuperad terräng, låga fallhöjder och gott om samman

hängande sjöar). Ett flertal arbeten finns om verksamheten i dessa länder, dock 

saknas utförligare studier av avvecklingsprocessen under efterkrigstiden. 

Allmänt sett tycks dock avvecklingen främst förklaras med lastbilstransporternas 

möjligheter att vara oberoende av säsong och klimat, samt att dessa kunde ta 

virkessortiment som inte lämpade sig för flottning, exempelvis frodvuxet massa
virke och björk.42 

42 Beträffande flottningen i Norge kan två arbeten framhållas, dels Bodker, R, Norsk Flytnings 

Historie II Del 1860 inntil 1943. Oslo 1945, och dels Vestheim, Ö, Flötning gjennom 

århundrer. Flötningas historie i Glömma- og Mjösvassdragen. Elverum 1998. När det gäller 

Finland, se Meinander, N, Virkeshushållning och sågverksrörelse i Torne, Kemi och Simo 

älvdalar intill första världskriget. Diss. Helsingfors 1950. En bra redovisning av 

flottningsförhållandena vid andra hälften av 1940-talet återfins i Kivelä, A, "Floating, the 

Most Important Way of Transporting Timber in Finland" i Metsä - taloudellin Aikakauslehti 
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Även från övriga Europa finns exempel på hur flottningsverksamheten 

bedrivits. En grundläggande skillnad gentemot Skandinavien är att ett mot

svarande förhållande mellan 1800-talets timmergränsförskjutning och flottnings-

utveckling saknas. Skogsexploateringen i Mellan-, Syd- och Östeuropa upp

visade generellt en annan utveckling med avseende på agrar utveckling, 

befolkningsstorlek, stadsbildning etc. En ytterligare skillnad är att flottningen 

här bedrevs i stor skala långt innan industrialiseringens genombrott.43 Vidare 

försvann den, framförallt lösflottningen, allteftersom järnvägarna byggdes ut i 

slutet på 1800-talet och framåt.44 Buntflottningen, vilken relativt lätt förfarande 

kunde praktiseras efter breda och lugnflytande floder och utbyggda kanaler, åter

fanns dock i liten omfattning ännu vid 1950-talets början 45 

Det bästa utomskandinaviska exemplet på flottning i ett för Sverige jäm

förande perspektiv torde vara Nordamerika, framförallt i nordvästra USA samt i 

områdena kring De stora sjöarna.46 Även beträffande Kanada finns beskrivet 

1949. För den kunnige i det finska språket finns översikts verket Peltonen, M, Uiton historia. 

Tukinuitosta Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1980-luvulle. Tekniikan museon julkaisuja 6. 

Tammisaari 1991. Se även Snellman, H, "Flottningen i Kemi älv i Finland " i Törnlund, E, 

Östlund, L, Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och 

lantbrukshistoria 14. Lund 2000. 
43 Scheifele, M, Die Flösserei auf der Ettlingen Alb. Aus der Geshichte des Albtales. 

Gernsbach 1993. Se även Hollister-Short, G, "The Other Side of the Coin: Wood Transport 

Systems in Pre-Industrial Europé" i History of Technology. Volume Sixteen, 1994. En bra 

sammanfattning över flottning och andra långväga timmertransporter i olika europeiska 

länder, USA och dåvarande Sovjetunionen (fram till 1930-talet) återfinns i Streyffert, T, 

Världens barrskogstillgångar. Stockholm 1931. Se även Winberg, aa. 
44 Agnolleti, aa, s 15ff. Turnock, D, "Forest exploitation and its impact on transport and 

settlement in the Romanian Carpathians" i The Journal of Transport History. nr 1 1991, s 
37ff. 
45 Smedberg, M, "Flottning i Tyskland, Österrike och Jugoslavien" i Svenska Flottleds-

förbundets årsbok 1952, s 4987ff. 
46 Benson, B E, Logs and Lumber. The Development of the Lumber Industry in Michigan 's 

Lower Peninsula, 1837-1870. Diss. Indiana University 1976. Cox, T R, "Lumberman's 

Frontier" i Encyclopedia of American Forest and Conservation I. New York London 1983. 

Fox, R G, History of the Lumber Industry in the State of New York. Harrison, New York 1976. 

Fries, R F, Empire in Pine. The Story of Lumbering in Wisconsin 1830-1900. Madison, 

Wisconsin 1951. Hargreaves, I M, Foehl, H M, The Story of Logging the White Pine in the 

Saginaw Valley. Bay City 1965. Jensen, V H, Lumber and Labor. New York, Toronto 1946. 

Smith, D C, A History of Lumbering in Maine 1861-1960. Diss. University of Maine Studies 
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denna förskjutning och utveckling av olika virkestransporter.471 dessa områden 

och Skandinavien (svenska Norrland) höll sig skogsbruket och flottningen 

tekniskt och organisatoriskt på i stort sett samma nivå från 1800-talets mitt och 

fram till tiden kring 1920. Även den s k timmergränsens förskjutning samman

faller tidsmässigt.48 

I historikern Rectors arbete om skogstransporter i området kring de Stora 

sjöarna är en central utgångspunkt att före 1880-talet var det flottningen som 

satte gränserna för skogsindustrins verksamhet och utveckling. Det var denna 

(enda) transportlösning som bestämde uttag och omfång av skogs

exploateringen, skogsindustrins lokalisering, liksom arbetskraftsåtgång.49 Det 

som sedan hände var, för det första, att det från 1870-talet blev allt mindre grov 

skog kvar som en effekt av skogsexploatering.50 För det andra innebar detta 

samtidigt att andelen timmer med lägre dimensioner ökade i motsvarande grad 

No. 93. University of Maine Press, Orono, Maine, 1972. Smith, D C, "The Logging Frontier" 

i Journal of Forest History vol 18 1974. Williams, M, Americans & Their Forests. A 

historical geography. Cambridge University Press 1989. Wood, R G, A History ofLumbering 

in Maine 1820-1861. Orono 1971. 
47 Bernsohn, K, Cutting up the North. The history of the forest industry in the Northern 

Interior. Vancouver 1981. Gould, E, Logging. British Columbia's logging history. North 

Vancouver, B.C, 1981. Johnson 1986. Kahrer, A G, Logging and landscape change on the 

north shore of BurrardInlet, British Columbia, 1860's to 1930's. Vancouver 1988. 
48 Törnlund, E, "Timmergränsens förskjutning och flottningens utveckling: norra USA och 

Sverige 1850-1920" i Lindmark, M, Olsson, S-O, Pettersson, R, Miljö - ekonomi - historia. 

Forskning i Halmstad nr 6. 2002. Törnlund, E. "The Decline of Log Driving; A Story of 

Historical and Natural Processes. A comparison of perspectives between the state of 

Michigan, USA, and Northern Sweden". Paper presented at American Making Environmental 

History Relevant in the 21th Century. " A Joint Meeting of the Society for Environmental 

History and Forest History Society. 28/3-1/4-2001, Durham, North Carolina, USA. 
49 Rector, W G, Log Transportation in the Lake States Lumber Industry 1840-1918. The 

movement of logs and its relation ship to land settlement, waterway development, railroad 

construction, lumberproductions andprices. Glendale, California 1953, s 30, 67f. 
50 White pine (Pinus strobus) som här i den inledande skogsexploateringen framförallt höggs 

är en släkting till våran Scots pine {Pinus sylvestris). De enorma tallar som de första 

sågverksägarna möttes av vid mitten av 1800-talet var mer än 200 år gamla och kunde vara 

uppemot 50 meter höga. De som var mogna att huggas bestod åtminstone av 15 meter stam 

innan grenverket började breda ut sig och som mest kunde stubbdiametern uppgå till mer än 

1,5 meter, se Cronon, W, Nature 's Metropolis. Chicago and the Great West. New York, 

London 1991, s 152. 
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och att därmed sjunkningsgraden ökade. För det tredje, som svar på en ständigt 

ökad efterfrågan på virke, blev det därmed viktigt att avverka bestånd av träd

slag som inte tidigare varit aktuella, och med klart sämre flytförmåga. För den 

expanderande massaindustrin passade dessa trädslag bra, men för flottningen 

innebar det problem med att hålla virket flott, och kostnaderna på grund av 

sjunkning ökade. Dessa förhållanden utgjorde en central drivkraft till att övergå 
till transporter på skogsjärnvägar. 

Med den nya transporttekniken kunde nya och större skogsområden 

exploateras, och det speciellt som man nu undvek flottningens säsongbundenhet 

och behov av tillräcklig vattenmängd etc, vilket blev en drivkraft för sågverks

ägarna att övergå till en betydligt mer förutsägbar järnvägstransport.51 Kopp

lingen mellan natur, teknik och ekonomi är alltså i central Rectors analys.52 

Geografen Dinsdale menar, med koppling till naturgeografin, att i norra New 

York kom landtransporterna att jämförelsevis till en böljan få det svårt att ta 

över flottningen helt och hållet, beroende på dels att det här fanns betydligt 

mindre orörda skogsområden kvar att exploatera, vilket var en förutsättning för 

att investeringar i ett helt nytt transportsätt skulle bli lönsamt, och dels att det 

topografiskt var besvärligare för landtransporter här jämfört med i områdena 
kring de Stora sjöarna.53 

Även historiegeografen Williams framhåller, återigen med koppling till 

timmergränsen, de naturliga förutsättningarna och ekonomiska möjligheterna, att 

denna teknikförändring med övergång från flottning till landtransporter måste 

ses utifrån de enorma råvarutillgångarna som fanns kring de Stora sjöarna. Det 

var detta som gjorde det ekonomiskt möjligt att förändra transportsättet.54 

51 Rector, aa, s 187f, 192f, 196f, 284. 
52 "The utilization of the railroad in the logging industry carne not as the result of some sort of 

revolution, but was the result of slow development in answer to an economic need. The 

railroad made it possible for the industry to expand, to utilize forests that were hitherto 

inaccessible, and to utilize species whose density was to high for the river driving methods of 

the previous age. When used exclusively, the railroad divorced the lumbermen from the 

uncertainties of weather and water transportation.", ibid s 184f. 
53 Dinsdale, E M, "Spatial Patterns of Technological Change: the Lumber Industry of 

Northern New York" i Economic Geography volume 41 1965, s 252ff. Se även Dinsdale, E 

M, The Lumber Industry of Northern New York: A Geographical Examination of Its History 

and Technology. Ph.D. Diss Syracuse University 1963. Se även Smith 1972, sii ff. 
54 Williams, aa, s 201ff, 216ff 244ff, 289ff, 315ff. 
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Dessa nordamerikanska exempel har en minsta gemensam nämnare, 

nämligen skogsråvaran. Denna i sin tur påverkar virkestransporternas utveckling 

(tekniken) på ett eller annat sätt. Av den anledningen finns det kopplingar till det 

som Winberg och Hultland för svenska förhållanden framhöll, nämligen virkes

dimensionernas förändring och det som i flottningssammanhang hör ihop med 

detta, exempelvis sjunkningsrisken. Skogsråvarans förändring över tid blir 

därmed fruktbar att närmare undersöka beträffande bäckflottningens avveckling. 

Hur påverkade detta bäckflottningens förutsättningar? Var denna förändring skäl 

nog till att byta transportsätt? 

1.4 Avgränsningar, syfte och frågeställningar 

När det gäller att studera avvecklingsprocessen kommer Ume- och Vindelälven i 

Västerbottens län att tjäna som undersökningsområde. Området faller väl in i det 

nationella mönstret vad gäller flottningens etablering, omfattning och 

avveckling och torde därför få anses representativt för flottningen i Sverige.55 

Det är vidare biledsflottningen (bäckflottningen) som kommer att behandlas, 

eftersom det var denna som i ett första steg kom att bli föremål för avveckling. 

Avvecklingsprocessen kännetecknades av att flottledssystemet så att säga 

rullades upp utifrån och bortifrån. Först upphörde flottningen i biflottlederna -

bäckarna och åarna - sedan följde den slutliga avvecklingen genom att 

flottningen i huvudflottlederna, dvs älvarna, upphörde. Det sistnämnda kan 

alltså ses som en naturlig fortsättning på den process som böljade med 

avvecklingen av bäckflottningen. För att ge en bild av hur omfattande 

flottledsnätet var kan det nämnas att enligt Kommersiella meddelanden (1951) 

uppgick den totalt nyttjade flottledslängden i huvudflottlederna efter Ume- och 

Vindelälven till nästan 790 km. Flottledslängden i biflottlederna efter samma 

älvdalar uppgick till drygt 2 000 km. 

55 Se exempelvis Hellström, aa, s 277ff, 282ff. Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i 

Västerbotten nr 3 1981, s 172ff. 
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Figur 1:1. Urne- och Vindelälven 

200 km 

Den undersökta perioden sträcker sig i huvudsak mellan 1945 och 1970, med 

speciell betoning på utvecklingen 1945-60. Under dessa 15 år bedrevs bäck-

flottningen fortfarande i relativt stor skala. Den nådde förvisso aldrig upp till 

lika stora virkesmängder som under slutet av 1930-talet. Investeringarna i bi-

flottlederna fortsatte dock under denna tid, speciellt stora var de i slutet av 1940-

talet. Jämfört med utvecklingen efter huvudflottlederna minskade emellertid 

bäckflottningens andel av flottgodset och investeringarna. Från att vid slutet av 

1940-talet ha varit ett transportsätt, där andelarna av investeringar och utflottade 

mängder tycktes återspegla en tilltro, kan bäckflottningen vid tiden kring 1960 

liknas vid ett passerat stadium, där allt mindre investeringar och virkesmängder 

tycktes signalera en slutlig avveckling av denna transportlösning. Det mesta 

pekar därmed på att tiden 1945-60 var en snabb omvandlingsperiod på skogs

transportområdet. 
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Diagram 1:2. Biflottledernas andel av flottad mängd 1890-1975 och flott-
ledsinvesteringar 1916-1975 i relation till huvudflottlederna. Ume- och 
Vindelälven. 
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Flottad mängd Investeringar 

5 års glidande medelvärde (flottad mängd) - 5 års glidande medelvärde (investeringar) 

Källa: Utflottad mängd: Umeå flottningsförenings arkiv (UFA). G.IX:1. Flottningskostnader 

1884-1928 (1890-1915).Umeå Flottningsförenings årsberättelse (1916-1975). Investeringar: 

UFA. G.V Bokslut (1890-1894). UFA. G.I Amorteringsbok (1895-1899). Uman-Vindeln 

Strömrensnings förlagsaktiebolags arkiv (UVSA) G.I Amorteringsbok (1900-1909). UFA. 

G.VI Byggnadsspecial (1910-1947). UFA. G.XI Huvudböcker (1948-1975). 

Bäckflottningen utsattes således under perioden 1945-60 för ett omvandlings

tryck. Detta reser frågan om hur drivkrafterna bakom avvecklingsprocessen kom 

till uttryck och hur mekanismerna bakom det definitiva brottet vid 1960-talets 

början gestaltade sig. Vid mitten av 1970-talet var bäckflottningen obefintlig 

och den totalt utflottade mängden bara en bråkdel av vad som flottats 30-40 år 

tidigare. 1976 flottades Vindelälven for sista gången. "Sista stocken i 

Vindelälven kom till sammanflödet med Umeälven den 23 juni. En nära 100-

årig flottningsepok var därmed avslutad", står det att läsa i Umeå flottnings

förenings årsberättelser.56 Fyra år senare var det dags för Umeälven att för sista 

gången nyttjas för flottning. De flottade virkesmängderna var vid den tiden 

relativt små och dessutom köpte vattenkraftsintressena helt enkelt ut flottnings-

56 Umeå flottningsförenings arkiv (UFA). Umeå Flottningsförenings årsberättelse 1976. 
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föreningen från Umeälven.57 På begäran från kommunikationsdepartementet 

genomfördes samtidigt en samhälls- och företagsekonomisk utredning 

beträffande flottningens framtid. I den sista årsberättelsen står det skrivet: "Båda 

dessa utredningar har klart visat att vare sig lösflottning eller buntflottning i 

Umeälven är lönsamt".58 Detta utgjorde slutet på en nedläggningsprocess som 

påböljades drygt 30 år tidigare i första hand inom bäckflottningen. 

Syftet med denna avhandling är att närmare undersöka och analysera bäck-

flottningens avvecklingsprocess. Utgångspunkten tas i flottningen som sådan 

snarare än i det transportalternativ (lastbilarna) som växte fram under efter

krigstiden. Detta innebär att kostnadsökningar i bäckflottningen, försöken att 

hålla tillbaka dessa med hjälp av investeringar eller avveckling av vissa delar av 

flottledsnätet samt konsekvenserna i fråga om ändrat arbetskraftsbehov står i 

förgrunden. 

De frågeställningar som reser sig utifrån detta är: 

I. Hur påverkade skogsstrukturens förändring kostnaden för bäck

flottningen? 

II. Hur samspelade avvecklingen av bäckflottningen med den socio-

ekonomiska utvecklingen i skogsbygden? 

a) Hur påverkade förändrade arbetskrafts- och löneförhållanden kostnaden 
för bäckflottningen? 

57 Se här Sörlin 1981, s 186f. 
58 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1980. Utredningarna som det hänvisas till 

återfinns i Johansson, P-O, Löfgren, K-G, Virkestransporter längs Urnan. 

Samhällsekonomiska synpunkter på valet av transportsätt. Institutionen för skogsekonomi. 

Rapport 28. Umeå 1980. Företagsekonomiskt visar denna att virkestransporterna var 7-21 

kr/m^f dyrare för flottnings- än för lastbilsalternativet vilket främst berodde på de 

kringkostnader som omgav flottningen, exempelvis den för barkning och sjunkningsförluster. 

Utredningen belyser även flottningskostnaderna i ett samhällsekonomiskt perspektiv. I älvar 

som är reglerade måste det flottade timret nämligen ledas förbi kraftverkens turbiner, vilket 

gav upphov till elkraftsförluster. Detta motsvarade enligt författarna en kostnad på mellan 12-

29 kr/m^f Sammanfattningsvis, med olika korrigeringar och kompletteringar, menar 

författarna att flottningen i Umeälven samhällsekonomiskt var 9-51 kr dyrare per rrPf än 

lastbilstransporterna. I 1979 års penningvärde skulle merkostnaden ligga på 25-100 miljoner 

kronor i en tidshorisont på 10 år, ibid s 12ff, 30ff. 
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b) Hur förändrades rekryteringen av arbetare i bäckflottningen under 

awecklingsprocessen? 

III. Hur gestaltade sig bäckflottningens awecklingsprocess geografiskt efter 

Ume- och Vindelälven? 

a) I vad mån kan kostnadsökningen i bäckflottningen förklara de 

geografiska mönstren i dels investeringar och dels avveckling? 

b) På vilket sätt kan skogsråvarans belägenhet förklara skillnader i virkes

intressenternas val av transportsätt? 

IV. Hur utvecklades arbetsproduktiviteten i bäckflottningen och vilken 

betydelse för detta hade investeringar respektive avveckling av vissa 

biflottleder? 

1.5 Källmaterial 

Uppsatsen bygger till stor del på primärkällor. Det huvudsakliga källmaterialet 

är hämtat från Umeå Flottningsförenings arkiv vid Folkrörelsearkivet, Umeå. 

Arkivet är väl organiserat och upplagt. Materialet har sina främsta fördelar i att 

det, för det första, innehåller ett flertal olika källor där tidsserierna löper obrutna 

över en lång tidsperiod, från 1890-talet fram till 1980-talet. För det andra kan 

källmaterialet kännetecknas som tillförlitligt med tanke på att de olika 

räkenskaperna var föremål för årlig kontroll av oberoende revisorer. 

Flottningsföreningen bestod nämligen av de för året flottande intressenterna och 

kostnaden för flottning, investeringar mm var avhängigt hur stor virkesmängd 

respektive intressent flottade. Av den anledningen, och att antalet intressenter 

kunde uppgå till över 30, måste den administration som detta innebar kunna 

kontrolleras och redovisas vid den årliga stämman. När det gällde hur de olika 

kostnaderna fördelades mellan intressenterna, amorteringar etc. reglerades detta 

i 1919 års flottningslag. Källornas trovärdighet kan av den anledningen 

betecknas som mycket god och problemet gäller snarare tolkningen av 

uppgifterna och vilka slutsatser som kan dras än uppgifterna som sådana. 

Förutom att källmaterialets upplägg medger en undersökning av 

bäckflottningen över tid, ger det dessutom möjligheter att studera denna i det 

geografiska rummet och på en detaljerad nivå. Huvud- respektive biflottleder var 

nämligen indelade i flottledsdistrikt. Detta var en administrativ indelning där det 

i respektive distrikt redovisades flottad virkesmängd, kostnader för flottning, 
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investeringar etc. Det var denna distriktsindelning som låg till grund for 

kostnadsfördelningen mellan de flottande intressenterna. Vid 1930-talets böljan 

fanns det ca 120 biflottledsdistrikt och ungefär 15 huvudflottledsdistrikt efter 
Urne- och Vindelälven. 

Det källmaterial som först och främst behandlats är det som innehåller upp

gifter om investerings- och arbetskostnader (Umeå flottningsförenings arkiv. 

G.XI. Huvudböcker, G.XIV. Journalverifikat och G.XXII. Lönespecifikationer) 

samt utflottad mängd (G.XI. Huvudböcker samt Umeå flottningsförenings 

årsberättelser). Dessa har varit de mest centrala i avhandlingen då de ligger till 

grund för undersökningarna av arbetskostnadernas storlek, investeringarnas om
fattning och arbetsproduktivitetsutvecklingen. 

Andra viktiga källor är virkesjournaler (H.VI. Virkesjournaler, H.I. 

Flottgodsanmälningar), vilka lämnar uppgifter om hur virkesmängderna för

delas dels geografiskt och dels mellan olika virkesintressenter. Viktiga uppgifter 

har också hämtats från olika typer av lokalt utredningsmaterial (F.XXXIX. 

Utredningar), vilka under andra hälften av 1950-talet behandlade bäck-

flottningens för- och nackdelar. Primärmaterialet ger även information om 

exempelvis hur och när olika flottledsinvesteringar genomfördes (G.VI. 

Byggnadsspecial) och hur flottningsarbetet genomfördes (H.II. Flottnings-

rapporter). En viktig kompletterande primärkälla är mantalsskrivningarna från 

Lycksele, Malå och Sorsele socknar, vilka använts vid undersökningen av 

arbets-kraftsstrukturen inom bäckflottningen på lokal nivå. Utöver detta 

primärmaterial har olika typer av offentligt tryck använts, exempelvis 

Skogsstatistisk årsbok och riksskogstaxeringarna. 

När det gäller specifika problem och användningen av källmaterialet 

redovisas detta i samband med de olika undersökningarna. 

1.6 Disposition 

Efter denna inledning görs i kapitel två en fördjupning av avhandlingens 

teoretiska och analytiska utgångspunkter. De två efterföljande kapitlen är av 

bakgrundskaraktär. Kapitel tre behandlar översiktligt flottningens utveckling 

efter Ume- och Vindelälven 1800-1980. Kapitel fyra belyser flottningens 

arbetsprocess och de sociala och ekonomiska förhållanden i skogsbygden som 
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var förknippade med flottningsarbetet. Här är det tiden fram till 1940-talet som 

behandlas. 

Kapitel fem innehåller en närmare undersökning av skogsstrukturens 

långsiktiga förändring och hur denna påverkade flottningen som transportsätt. I 

kapitel sex studeras hur tillgången på arbetskraft för skogs- och flottningsarbetet 

förändrades efter 1945. Efter detta behandlas i kapitel sju hur investeringar i och 

avveckling av bäckflottningen gestaltade sig över tid och i geografisk 

bemärkelse. I kapitel åtta undersöks närmare hur de olika virkesintressenterna 

som nyttjade flottningen agerade och förhöll sig till bäckflottningen i samband 

med avvecklingen. 

I efterföljande kapitel nio studeras närmare arbetsproduktiviteten i bäck

flottningen och vilka faktorer som kan tänkas ha påverkat denna. Kapitel tio är 

en fördjupad lokal studie av hur försörjning från och rekrytering till bäck

flottningen påverkades under avvecklingsprocessen. Efter detta följer ett 

sammanfattande och avslutande kapitel. 
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2. Teoretiska förhållningssätt och analytiska utgångs
punkter 

2.1 Mekanismerna bakom bäckflottningens avveckling - En 

introduktion 

Ambitionen i detta arbete är i första hand att empiriskt identifiera olika driv

krafter bakom bäckflottningens avveckling och försöka klargöra orsakssamband 

mellan dessa. Av den anledningen är det empirin som hamnar i första rummet. Å 

andra sidan är teoretiska utgångspunkter nödvändiga även med denna ambition. 

Teorin är dock i detta avhandlingsarbete först och främst ett medel för 

förståelsen och hanteringen av empirin, inte ett mål i sig.1 

Det grundläggande teoretiska förhållningssättet är vad som kan betecknas 

som neoklassisk teori. I försöken att förstå och förklara de direkta mekanismerna 

bakom flottningens avveckling är det således transportkostnaderna som är 

utgångspunkten i analysen. Från flottningshåll, det vill säga de intressenter 

(aktörerna) som nyttjade detta transportsätt, torde medvetenheten ha varit stor 

om vilka kostnader olika transportlösningar medförde. Detta återspeglas inte 

minst i källmaterialets detaljerade statistik rörande flottningens kostnad. De 

viktigaste intressenterna var vinstdrivande bolag, och det kan antas att de 

försökte agera ekonomiskt rationellt utifrån de kunskaper de hade. De 

ekonomiska villkoren var alltså det som i första hand var avgörande för besluten 

beträffande bäckflottningen, antingen det gällde att sluta bäckflotta och byta 

transportsätt (alternativkostnader), eller att investera i och förbättra flottleder 

(rationaliseringar för att förbättra arbetsproduktiviteten), om något annat 

transportsätt innebar en högre kostnad. Enkelt uttryckt handlade det om att svara 

mot ett omvandlingstryck av ekonomisk art. För flottningens del torde detta 

tryck ha avspeglats i exempelvis högre utflottningskostnad per utflottad kubik

meter virke. 

Samtidigt följer med detta perspektiv ett antagande om att intressenterna, det 

vill säga aktörerna, i flottningen spelar en underordnad roll för förklaringen av 

1 Jmf Evans, R, Till historiens försvar. SNS Förlag 2000, s 96f. 
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själva drivkrafterna bakom avvecklingsprocessen. Aktörerna verkade under 

likartade förhållanden och hade relativt begränsat manöverutrymme, eftersom de 

var uppbundna till varandra på olika sätt, t ex genom det sätt på vilket flottnings-

föreningen var uppbyggd. Därför kommer förklaringar främst att sökas i de 

allmänna samhällsförändringar som låg bakom att man från flottningshåll 

agerade som man gjorde. Med andra ord, varför ökade kostnaderna för det 

transportsätt som bäckflottningen utgjorde och på vilket sätt utgjorde detta en 

drivkraft bakom avvecklingen? Vad var det dessa intressenter/aktörer hade att 

svara emot? Detta innebär att drivkrafterna bakom avvecklingsprocessen 

kommer att sökas på det som enkelt kan benämnas en strukturell nivå. 

2.2 Flottningen som ett sociotekniskt system 

Flottningen kan i teoretisk mening anknytas till det som i främst teknikhistoriska 

sammanhang brukar benämnas stora tekniska system. Till dessa räknas det som 

vanligen går under namnet infrastruktur, nämligen transportsystem (t ex järn

vägar och vägtrafik), telekommunikationssystem (telegraf och telefon etc), 

energisystem (elsystem mm) och vattenförsöijningssystem (t ex vatten- och av

lopp). För att just betona systemkaraktären i infrastrukturen brukar begreppet 
infrasystem användas.2 

I en systemansats framhålls vidare betydelsen av att, för det första, visa och 

förklara hur olika system växer fram och förändras över tid. För det andra 

handlar det inte bara om att se till enskilda uppfinningar och innovationer, utan 

även om att förstå olika system i ett bredare samhälleligt sammanhang. Enligt 

den kanske mest refererade på detta forskningsområde, teknikhistorikern 

Hughes, kan nämligen dessa stora tekniska system (eller LTS som förkortningen 

lyder efter engelskans Large Technical Systems) ses som socialt konstruerade. 

Många olika faktorer, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, 

institutionella regelverk, etc. påverkar dess uppbyggnad och förändring.3 Av den 

2 Kaijser, A, IFädrens spår... Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar. Stockholm 1994, s 15f. Summerton, J, "Stora tekniska system" i Blomkvist, P, 

Kaijser, A (red), Den konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv. 
Stockholm 1998, s 21ff. 
3 Hughes, T P, "The Evolution of Large Technological Systems" i Bijker, W E, Hughes, T P, 
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här anledningen kan benämningen sociotekniska system användas.4 Att se 

flottningen som ett sådant torde inte möta några hinder. 

Hughes använder en omfattande begreppsapparat, när det gäller att utifrån 

flera aspekter förklara de olika tekniska systemens framväxt, etablering och 

expansion.5 Ett användbart exempel på begrepp kan i detta sammanhang vara 

reverse salient. Termen kommer ursprungligen från militär terminologi och 

syftar till att illustrera att en del eller delar av en framryckande front bromsas 

upp. I teknikhistoriska sammanhang ligger liknelsen i hur en del eller delar av 

ett tekniskt system inte håller samma takt som de andra, vilket leder till att den 

fortsatta utvecklingen för systemet som helhet hindras. Reverse salient kan åter

spegla tekniska, likväl som ekonomiska, politiska och institutionella problem. 

Ett kritiskt problem formuleras och blir en del i en fortsatt innovationsprocess. 

Det är i detta sammanhang som radikala respektive konservativa lösningar och 

uppfinningar kommer in i bilden. Med det förstnämnda menas att nya system 

initieras och ersätter ett existerande, medan det senare syftar på att redan be

fintliga system förbättras och utvecklas.6 

För flottningens del kan man lyfta fram olika exempel på detta. När det gäller 

förhållandet under efterkrigstiden torde flottningen kunna uppvisa inneboende 

svagheter. När dessa svagheter identifierades, gav de upphov till åtgärder för att 

komma till rätta med den negativa utvecklingen. Dessa kunde vara konservativa 

i den meningen att de innebar förbättringar av det befintliga, exempelvis inköp 

av fler timmerbogserare, investeringar i flottlederna genom att bygga dem rakare 

etc, med andra ord åtgärder för att snabba på själva flottningen. Ett alternativ var 

att ersätta flottningen med något nytt, dvs lastbilstransporter. Detta kan ses som 

den radikala lösningen. 

Pinch, T J (ed), The Social Construction of Technological Systems. Cambridge, 

Massachusetts, London 1987, s 51f, s 62ff. Se även Hughes, T P, Network of Power. 

Electrification in Western Society, 1880-1930. Baltimore och London 1983. 
4 Kaijser, aa, s 16, 37,63ff. 
5 För svenskt vidkommande har också Hughs perspektiv och begrepp i varierande omfattning 

använts vid flertalet forskningssammanhang, inte minst när det gäller olika studier av 

energitekniska system, se Jakobsson; E, Industrialiseringen av älvar. Studier kring svensk 

vattenkraftsutbyggnad 1900-1918. Diss. Göteborg 1996, s 42ff, 50ff. Se även Summerton, aa, 

s 28ff för en sammanfattning av vidare utveckling av LTS-ansatsen, nämligen perspektiven 

socialkonstruktivism (SCOT) respektive aktörsnätverksteorin. 
6 Hughes 1983, Hughes 1987. 
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Att operationalisera och undersöka flottningens avvecklingsprocess utifrån 

det helhetsperspektiv som begreppet sociotekniskt system leder till är dock för

knippat med en mängd problem. Väljer man att anlägga ett sådant perspektiv -

eller snarare ett sådant begreppsliggörande - måste man ha klart för sig vad det 

är man studerar. Vad var flottningen för något, egentligen? Vad kännetecknade 

flottningens avveckling? Hur fungerade mekanismerna bakom denna och hur 

såg orsak-verkan förhållandena ut? 

Rimligen torde det därför vara motiverat att försöka klargöra mekanismerna 

bakom de inneboende svagheterna - som kom till uttryck i ökade transport

kostnader - i ett transportmedel som flottningen. Varför påverkades bäck-

flottningen negativt och varför ökade kostnaderna för denna transportlösning? 

Var orsaken ökade kostnader som kan härledas till förändringar av arbets

kraftsförhållanden och virkesdimensioner, eller var andra orsaker viktiga, 

exempelvis institutionella förändringar som drev upp kostnaderna just för 

flottningen? Att identifiera och undersöka delarna blir därmed motiverat när det 

gäller bäckflottningens avvecklingsprocess. Risken är i annat fall att hamna i ett 

konstaterande av att "allt hör ihop". Exempelvis skulle man kunna framhålla att 

flottningens avveckling helt enkelt var en naturlig följd av samhällsutvecklingen 

i stort under efterkrigstiden, vilken i mångt och mycket präglades av mass

bilismens stora genombrott, och därmed av en allt modernare infrastruktur. 

Riktigt så enkelt är det nog inte. Det kan påpekas att flottningen i Sverige 

tidigare hade överlevt införandet av nya infrasystem, exempelvis järnvägarna 

och vattenkraften.7 Att bilismen representerade ett nytt system räcker alltså inte 

som förklaring, utan frågan är vad som gjorde att bilismen (lastbilarna) just då 

kom att ersätta flottningen. 

De kostnader som hörde samman med bäckflottningen som transportlösning 

blir därmed viktiga att studera. Kostnaderna är ju, som tidigare nämnts, de 

direkta och för aktörerna tolkningsbara signaler som visar på ett ökat 

omvandlingstryck. Teknikhistorikern Kaijser menar, när det gäller ekonomiska 

drivkrafter bakom ett expanderande infrasystem, att skal- och mångfaldsfördelar 

(Scale and Scope) bidrar till att förstärka systemet, så till vida efterfrågan på 

7 Winberg, I, Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. Stockholm 

1944, s 52ff. Jakobsson E, "Flottning: Konflikter och politik om vatten" i Törnlund, E, 

Östlund, L, Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbruks

historia 14. Lund 2000, s 94ff, 102ff. 
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tjänsten och varorna inte sjunker.8 Omvänt borde detta betyda att för ett system 

på nedgång ställs inneboende svagheter på sin spets.9 Frågan som behöver 

besvaras är helt enkelt, varför befann sig systemet på nedgång, just då. Detta för 

tillbaka till frågan om transportkostnaderna i flottningen. 

2.3 Ekonomiska kontra institutionella drivkrafter, struktur 

kontra aktör 

En viktig utgångspunkt i denna studie av drivkrafterna bakom flottningens 

avveckling är, vilket nämndes ovan, att dessa i första hand kommer att ses 

utifrån de ökade kostnaderna i flottningen och de alltmer fördelaktiga alternativ

kostnaderna för det nya transportsätt som lastbilarna utgjorde. Med andra ord, 

tolkningen görs att drivkrafterna till att övergå till landtransport främst var av 

ekonomisk art - kostnadsfördelar. Detta innebär att institutionella förhållanden 

tilldelas en andrahandsposition i analysen av drivkrafterna, åtminstone vad 

gäller andra hälften av 1940-talet och en bit in på 50-talet. Frågan är nämligen 

vilket institutionellt förhållande som direkt skulle kunna påverka flottningens 

transportkostnad. Svaret är att några sådana förhållanden är svåra att finna, men 

det finns åtminstone två områden som kan användas för att belysa situationen. 

Relationen mellan ekonomiska och institutionella förhållanden kan först och 

främst exemplifieras när det gäller de ökade arbetskraftskostnaderna i skogs-

och flottningsarbetet under efterkrigstiden. Å ena sidan kan det hävdas att de 

ökade lönerna hängde samman med att skogs- och flottningsarbetarna fackligt 

fick en ökad genomslagkraft och gynnsammare förhandlingsposition under 

efterkrigstiden, inte minst som resultat av ett ökat medlemsantal. Men, å andra 

sidan, var denna framgångsrika fackliga kamp (ökade löner) under efter

krigstiden ett resultat av dels en uttalad arbetskraftsbrist i flottnings- och skogs

arbetet, p g a att nya alternativa försörjningsmöjligheter uppstått, och dels ett 

stort behov hos skogsindustrin av att öka avverkningarna som effekt av gynn

8 Kaijser, aa, s 80. 
9 När det gäller studier av stora tekniska system har det betonats just avsaknaden av forskning 

när det gäller system som har misslyckats, vilket inte minst kan belysa hur och när ett systems 

nackdelar uppenbaras. Det har även framhållits det fruktbara i att studera nya empiriska 

områden, se Summerton, aa, s 36ff. 
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samma konjunkturer, till följd av devalveringen 1949 och Korea-boomen 

1951.10 Det var i avtalsrörelsen det sistnämnda året som de riktigt stora fram

gångarna för första gången skördades i skogs- och flottningsarbetarnas fackliga 

historia, bl a genom en lönehöjning med 30 %!n Kronologin talar alltså i detta 
fall för att de ekonomiska drivkrafterna kom först. 

Ett annat exempel gäller själva tekniken, dvs den nya tekniska möjligheten 

som lastbilsalternativet utgjorde. Det fanns åtskilliga ekonomiska fördelar med 

införandet av lastbilstransporter, men en storskalig användning av dessa på 

skogstransportområdet krävde institutionella regleringar, inte minst beträffande 

lagarna för vägtrafiken (vägtrafikförordningen). Man kan naturligtvis hävda att 

det var den förändrade lagstiftningen som gav lastbilarna möjlighet att 

expandera på skogstransportområdet under efterkrigstiden. En central fråga var i 

detta sammanhang det tillåtna axeltrycket på vägarna. Enkelt uttryckt reglerade 

axeltrycket hur tungt lastad en lastbil fick vara. Detta var viktigt eftersom det av 

transportekonomiska skäl är fördelaktigt att kunna ta stora och tunga lass. 

Men, för att återgå till drivkrafterna, kan man lika gärna påstå att det var den 

tekniska utvecklingen och lastbilarnas ökade kapacitet - med klara ekonomiska 

incitament - som under efterkrigstiden, specifikt under 1950-talet, tvingade fram 

förändringen av regelverket. Bilarna blev större och försågs med tekniska hjälp

medel för att underlätta lastning av virket, vilket var ytterst väsentligt för 

konkurrenskraften, eftersom handlastningen av virke starkt begränsade 

möjligheterna att ta stora lass. I åtskilliga rapporter, utredningar och diskussions

inlägg från andra hälften av 1940-talet och framåt framhölls de ekonomiska för

delarna med att ändra på den rådande lagstiftningen beträffande axeltrycket på 

lastbilarna, både när det gällde landtransporterna generellt och skogs

transporterna specifikt. Man framhöll betydelsen av att rusta upp det allmänna 

vägnätet och göra broarna bärkraftigare för tyngre virkestransporter. Lag

stiftningen kom att ändras allteftersom, inte minst genom att dispenser gavs för 

virkestransporter, och detta efter - centralt i sammanhanget - påverkan med 

10 Törnlund, E, "Flottningen under efterkrigstiden - om arbetskraft, rationalisering och av

veckling" i Törnlund, E,. Östlund, L (red) Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. 

Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000 (a), s 35ff. 
11 Karlbom, T, Skogens arbetare. Stockholm 1968, s 364f, 371ff. Se här även Persson, B, 

Skogens skördemän. Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och 

kollektivavtal 1918-1927. Diss. Lund 1991, s 29ff, 52ff, 113ff. 
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ekonomiska förtecken till följd av lastbilarnas ökade kapacitet.12 Även detta 

förhållande trycker på betydelsen av att se till kronologin och betydelsen av 

ekonomiska drivkrafter framför institutionella. 

För att inte göra jonglerandet till en svårare konst än vad det är, analyseras 

och diskuteras drivkrafterna bakom flottningens avveckling med utgångspunkt 

från generella utvecklingsdrag, nämligen den tidigare nämnda förändringen av 

arbetskraftsförhållanden och skogsråvaran, d v s på det som enkelt utryckt kan 

kallas strukturell nivå. Det är exempelvis inte olika enskilda aktörers beslut och 

agerande gentemot varandra som behandlas. Att försöka förstå flottningens 

avvecklingsprocess är ändå en tillräckligt komplex och komplicerad uppgift. 

Några av de problem som är förknippade med att anlägga ett aktörsperspektiv 
skall därför kort nämnas. 

I det senaste större arbetet om flottningsavvecklingen, Flottningens 

förändrade villkor (1991), studerade Eklund flottningens förändring utifrån just 

aktörer och olika marknadsvillkor. Det sistnämnda handlade enligt Eklund om 

konkurrens och anpassning utifrån tre relationer; efterfrågan på skogsindustrins 

produkter, olika transportalternativ samt nyttjandet av vattnet för flottning 

respektive vattenkraft. Problemet är, vilket dock inte Eklund vare sig behandlade 

eller utvecklade, just definitionen av de olika aktörerna på respektive marknader 

När det gäller transporterna var det flottningsföreningarna som organiserade 

och administrerade flottningen.13 Vaije flottningsförening bestod i sin tur av de 

flottande intressenterna, först och främst skogsbolagen, vilkas inflytande i 

12 SOU 1943:6 Skogsbrukets transportfrågor: Vägar och järnvägar, s 151ff, 227ff. 

Leijonhufvud, A C:son, "Skogsbrukets motortransporter kontra gällande författningar. 

Problem, konsekvenser och önskemål" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1949a, s 

2295ff. Skogsbrukets vägfrågor. Betänkande angivet av 1955 års skogsvårdsutredning. 

Stockholm 1956, s 30f. SOU 1956:33 Skogsindustrins utbyggnad. Betänkande avgivet av 

Södra Sveriges skogsindustriutredning, s 64fF, 140f. SOU 1956:53 Balanserad expansion. 

Betänkande angivet av 1955 års långtidsutredning, s 174f. Fredén, E, Skogsbrukets 

biltransporter. Del I. Stockholm 1957, s 83ff. I SOU 1958:1, Vägplan för Sverige, Del I, s 

85ff, 213, Del II, s 27ff. 
13 Se här SFS 1880:57 Kunglig förordning om allmän flottled. SFS 1880:58 Flottningsstadga. 

Se även Winberg, I, Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. 

Stockholm 1944, s 52ff. Nordquist, M, "Flottleder och flottning" i Arpi G (red), Sveriges 

skogar under 100 år. Del II. Stockholm 1959, s 444ff. Nordquist, M "Bidrag till kännedom 

om kostnads- och omkostnadsfördelning vid allmän flottning" i Svenska Flottledsförbundets 

årsbok 1961, s 6097ff. 
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föreningen och betalning för flottningen var avhängig hur mycket virke som 

respektive intressent flottade. Det var alltså frågan om en kooperativ lösning, där 

skogsbolagen var delägare, inte ett vinstdrivande företag som bolagen köpte 
tjänster av. 

Eklunds resonemang om flottningens förhållande till en marknad för 

transporter blir därför problematiskt, eftersom samma skogsbolag samtidigt, 

under efterkrigstiden, alltmer började nyttja en helt annan transport- och 

marknadslösning, nämligen lastbilstransporterna. Definitionen på vad som 

egentligen är aktör respektive marknad blir då svår med tanke på att skogs

bolagen återfinns på två ställen samtidigt, illustrativt med ett ben i vardera 

transportalternativet. Skogsbolagens roll som aktörer var alltså sammansatt, 

eftersom det var två transportlösningar som konkurrerade med varandra, men 

som också, för att ytterligare komplicera analysen, kunde användas som 

komplement till varandra. Vilken var i detta fall aktören bakom flottnings-

intresset som "till varje pris" ville att flottningen skulle fortsätta? 

Flottningen var ett medel för skogsbolagen att fa skogsråvara. Därför kan inte 

flottningsföreningarna jämföras med en självständig och vinstdrivande enhet, 

vilket exempelvis ett lastbilsföretag är. Lastbilsföretagen kunde nämligen 

konkurrera med varandra om virkestransporterna till skogsindustrin. Att 

använda sig av en marknadsprincip när det gäller flottningen är däremot svårt. 

Förhållandet blir inte lättare om resonemanget utvidgas till vattenkraften och 

energimarknaden. Under efterkrigstiden kom nämligen många och stora skogs

bolag att investera i och äga vattenkraftverk för sina industriers elkraftsbehov.14 

De hamnade alltså i en position där strävandena efter att kunna reglera vatten-

föringen för flottning respektive för elkraftsproduktion kunde tänkas komma i 

konflikt. Förutom att man definitionsmässigt kan hamna i ett gungfly, om vart 

bolaget som aktör skall hänföras, är aktörsperspektivet samtidigt förknippat med 

empiriska problem, om man vill studera fenomenet över tid. Ett specifikt för

hållande och agerande av en aktör på en marknad - vem/vilka det nu kunde vara 

- kan vara giltigt under 1880-talet, men det kan vara frågan om något helt annat 

efter 30 år för att inte säga 70 år beroende på den historiska processen. Vad som 

14 Se exempelvis Altbäck, A (Red), MoDo 1940-1985. Örebro 1985, s 107ff. Embertsén, S, 

"Från flottning till landtransport: Ett transport- och företagsekonomiskt perspektiv" i 

Törnlund, E, Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om 

skogs- och lantbrukshistoria 14, Lund 2000, s 60f. 
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händer i perioden mellan nedslagen kan vara svårt att komma åt, vilket för den 

delen inte utesluter att detta kan vara betydelsefullt. 

2.4 Drivkrafter bakom bäckflottningens avveckling: 

Förändrade arbetskraftsförhållanden och skogsstrukturens 

utveckling 

2.4.1 Försörjning och arbetskraft i den norrländska skogsbygden: 

Efterkrigstidens "icke -agrara sug", nya faktorprisrelationer och 
skogsbrukets tekniska utveckling 

För att lättare kunna förstå och förklara mekanismerna bakom ökade arbets

kraftskostnader, vilket i sin tur kan ses som en viktig orsak till införandet av ny 

teknik i skogsbruket under efterkrigstiden, exempelvis motorsåg och skogs

traktorer,15 kan man fokusera på den så kallade kombinationsförsöijningens 

upplösning. Kombinationsförsörjningen, vilken innebar att männen högg timmer 

under vintern, flottade på våren och ägnade sig åt jordbruks- och vägarbeten 

under sommarhalvåret, hade i hög grad präglat den norrländska skogsbygden 

under första hälften av 1900-talet. Den hade för småbrukarna haft en för

säkringsfunktion under mellankrigstidens lågkonjunkturer då möjligheter till 

lönearbete var begränsade. De hade nämligen ett litet jordbruk att falla tillbaka 

på samtidigt som skötseln av detta kunde överlåtas på kvinnorna och barnen, om 

tillfälle gavs till förtjänstarbeten för männen. Det var således inom ramen för 

kombinationsförsörjningen som skogs- och flottningsarbetarna rekryterades.16 

Orsakerna till kombinationsförsöijningens upplösning går kanske främst att 

finna i att fler försörjningsmöjligheter började dyka upp. Den svenska 

15 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal. Umeå 

Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984, s 119ff. Embertsén, S, Virkesdrivning inom 

Kramförsdelen av SCA 1911-1965. Studia Forestalia Suecica nr 134. Lund 1976, s 31ff, 46ff, 

71ff. 
16 Bäcklund, D, I industrisamhällets utkant. Småbrukens omvandling i Lappmarken 1870-

1970. Umeå Studies in Economic History 8. Diss. Umeå 1988, s 43ff, 106ff, 227fF. 
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ekonomiska tillväxten tog rejäl fart under efterkrigstiden. Arbetslösheten sjönk 

och inom många verksamheter uppstod arbetskraftsbrist. Det är denna process 

som ekonomisk-historikern Bäcklund benämner det "icke-agrara suget".17 Det 

innebar, enkelt uttryckt, att de arbetsföra männen, främst den yngre 

generationen, kunde börja söka sig bort från den traditionella kombinations-

försörjningen eftersom nya försörjningsmöjligheter uppstod i samband med den 

allmänna tillväxtökningen. Detsamma gällde även kvinnorna, eftersom det i 

denna del av landet fanns fa förvärvsarbeten för denna grupp. Utflyttningen till 

arbeten i tätorter och andra regioner ökade, kanske framförallt till södra Sverige, 

vilket underlättades av ökade arbetsmarknadsåtgärder som t ex omskolning och 

införandet av yrkesutbildningar. Till effekterna av denna utomregionala efter

frågan på arbetskraft ska även läggas att nya arbetstillfällen skapades i det norr

ländska inlandet, främst inom vattenkraftsutbyggnaden som tog ny fart under 

efterkrigstiden.18 

Samtidigt kan man se till en annan utomregional efterfrågan som påverkade 

den fortsatta utvecklingen, nämligen den som gällde skogsråvaran. Ekonomisk

historikern Lundgren framhåller här hur detta återspeglas i ett förändrat 

förhållande mellan priset på arbetskraft och råvara. Vid skogsindustrins 

genombrott låg en komparativ fördel för skogsindustrin i att det fanns relativt 

gott om arbetskraft och råvara, medan sparande och kapitaltillgångar var relativt 

små. Denna faktorprisrelation kom dock successivt att kastas om fram till tiden 

för 1940-talet. Råvaran skog fanns det fortfarande gott om, men utvecklingen 

mot ökade reallöner och större realkapital innebar att arbetskraften började bli en 

allt knappare faktor relativt kapitaltillgången. 

Under efterkrigstidens starka tillväxt med det "icke-agrara suget" på arbets

kraft blev denna förändrade faktorprisrelation uppenbar. Detta, vilket framförallt 

visade sig under perioder av kraftig efterfrågan på svensk skogsråvara kring 

1950, blev ett viktigt incitament till rationaliseringar och åtgärder för att 

kompensera allt högre arbetskostnader. Motoriseringen av skogsbruket, från och 

med 1950-talets början, blev ett led i detta och i ett historiskt perspektiv en av

17 Bäcklund 1988, s 198ff. 
18 Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 188f. Lundgren 1984, s 

140ff. Bäcklund, D, "Jord, skog och vattenkraft. Ekonomisk omvandling i norrländsk 

skogsbygd 1870-1970" i Baudou, E (red). Att leva vid älven. Åtta forskare om människor och 

resurser i Lule älvdal. CEWE-förlaget. 1996, s 241ff. Strand, H U, Vattenkraften och 

befolkningsutvecklingen, sysselsättningen och ekonomin. Vattenfall Vällingby 1987, s 13ff. 
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görande brytpunkt för den fortsatta utvecklingen. Den tekniska utvecklingen 

inom skogsbruket hade hållit sig på en relativt oförändrad nivå under perioden 

1850-1950. Nu, från och med 1950-talet, kom motoriseringen att radikalt höja 

skogsbrukets produktivitet.19 

Förändringen i faktorprisrelationerna kan, enkelt uttryckt, vara riktnings-

bestämmande för utvecklingen och kan vara viktig för att förklara 

motoriseringen inom skogsbruket och därmed bäckflottningens avveckling till 

förmån för lastbilstransporter, samtidigt som orsaker till vad som driver på 

utvecklingen måste identifieras och klargöras. I detta scenario spelar det "icke

agrara suget" en viktig roll när det gäller att förklara hur denna förändring 

kommer till och vilken den pådrivande faktorn var. 

När det gäller bäckflottningen är förhållandena beträffande "det icke-agrara 

suget" och de förändrade faktorprisrelationerna centrala för att förstå efter

krigstidens utveckling. Här ställs effekterna av det "icke-agrara suget" på sin 

spets. Innebar detta "sug" att arbetskraftsrekryteringen till bäckflottningen 

försvårades? Hur påverkades arbetskraftskostnaden inom densamma? 

Hypotetiskt borde rekryteringen påverkas av de nya försörjnings

möjligheterna som det "icke-agrara suget" var ett uttryck för, speciellt med 

tanke på den yngre och på arbetsmarknaden mer lättrörliga gruppen. Vidare, det 

är i detta sammanhang kopplingen mellan teknikutveckling och ändrade 

arbetskraftsförhållanden blir intressant och en viktig del i undersökningen. En 

viktig följdfråga blir: Om bäckflottningen präglades av starkt ökade arbets

kostnader under efterkrigstiden, vad gjordes då för att motverka denna 

utveckling? Lundgren antyder, beträffande utvecklingen efter Lule älvdal, att 

nedläggningen av bäckflottningen till förmån för lastbilstransporter till 

huvudflottlederna, var en reaktion på efterkrigstidens kraftiga reallöne-
20 stegringar. Detta motiverar att närmare studera bäckflottningens arbets

produktivitet under efterkrigstiden och de faktorer som kan tänkas ha påverkat 
denna. 

19 Lundgren 1984, s 119ff, 140fF, 147ff. Se även Embertsén 1976, s 46ff. Bäcklund 1996, s 

245ff. 
20 Lundgren 1987, s 81. 
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2.4.2 Skogslandskapets förändring och dess effekter på flottningen 

När man studerar flottningens historia tenderar man i varierande grad att tangera 

ämnet miljöhistoria, en företeelse som kännetecknas av att vara bred och mång

facetterad samt återfinnas inom en rad olika vetenskapliga discipliner, t ex 

humanekologi, kulturekologi och paleoekologi.21 Även inom ekonomisk historia 
framhålls miljöperspektivet.22 

Miljön, här i form av skogslandskap, vattendrag, uppodlade jordbruksmarker 

osv, kan vidare ses som en integrerad del i en historisk kontext. Detta är fallet 

inom forskningsfältet historisk ekologi, där kombinationen natur och mänsklig 

kultur (samhälle) studeras. Centralt i detta perspektiv är att förhållandet mellan 

människa och natur ska ses som en dialog, inte en dikotomi. Detta förhållande 

manifesteras i allra högsta grad i det omgivande landskapet. Det handlar 

exempelvis om hur människan påverkat skogar med eld, avverkning och 

uppodling av jordbruksmarker, flodområden med dämningar etc och hur detta i 

sin tur påverkat människans och samhällets fortsatta utveckling genom 

avskogning och jorderosion, översvämningar osv, vilket i sin tur tvingat fram 

motåtgärder, exempelvis återplanteringar och fördämningar.23 

Vad har då denna utgångspunkt med flottningen i Norrland att göra? Hur kan 

naturen, skogslandskapet, bidra till förklaringar av flottningens avveckling under 

efterkrigstiden? Grundläggande är att skogen som resurs förändrats drastiskt, 

från tiden för skogsindustrins genombrott kring 1850-talet och framåt. Skogen är 

inte densamma som för 150 år sedan och detta är därmed centralt i en historisk 

analys.24 Människan har påverkat skogen, samtidigt som detta i sin tur påverkat 

21 För en översikt, se Sörlin, S, Öckerman, A, Jorden en ö. En global miljöhistoria. 

Stockholm 1998. Cioc, M, Linnér, B-O, Osborn, M, "Environmental History Writing in 
Northern Europa" i Environmental History. Nr 3 2000. 
22 Lindmark, M, Olsson, S-O, Pettersson, R, Miljö — ekonomi — historia. Forskning i Halmstad 
nr 6. 2002, s 9ff. 
23 Crumley, C.L, "Historical Ecology. A Mulidimensional Ecological Orientation" i Crumley, 

C.L, (ed), Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing Landscape. School of 

America Research Press. Santa Fe 1994, s lff. Baleé, W, "Historical Ecology: Premises and 

Postulates" i Baleé, W (ed), Advances in Historical Ecology. Colombia University Press, New 
York 1998, s 9ff. 
24 Se exempelvis Östlund, L, Exploitation and structural changes in the north Swedish boreal 

forest 1800-1992. Dissertations in Forest Vegetation Ecology 4. Umeå 1993. Axelsson, A-L, 

Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multiscale approach. Acta 
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det framtida nyttjandet av den. När skogens förändrades, påverkade detta även 

flottningen. Hur var denna påverkan på flottningen möjlig och varför? 

Grundläggande vid flottningen var att det transporterades virke, ingenting 

annat. Skog har ett biologiskt liv och påverkas av människans nyttjande, sam

tidigt som den i sin tur påverkar människan: Antingen försvinner den eller växer 

upp igen, förutsatt att de ekologiska förutsättningarna tillåter detta. Det finns åt

skilliga historiska exempel på hur människan påverkat skogslandskapet nega

tivt, vilket i sin tur bidragit till märkbara samhälliga effekter.25 

Från skogsindustrins håll var man alltsedan genombrottet vid mitten av 1800-

talet och framåt väl medveten om hur viktig skogens beskaffenhet var, fram

förallt när detta kopplades till det ekonomiska utbytet. Främst fokuserades 

dimensionen på virket: Ju äldre träd desto större dimensioner och mer kärnvirke. 

Detta gav bättre flytegenskaper och fördelaktigare ekonomisk utbyte, dels 

beroende på mindre förluster p g a sjunkning, och dels genom möjligheten att 

såga bredare och tjockare brädor och plank, vilket gav ett relativt högre 

marknadsvärde. Dessutom, även det centralt, innebar större dimensioner att 

arbetsåtgången och därmed tillverkningskostnaderna per volymenhet blev lägre, 

och detta i samtliga led av produktionen; huggning, flottning och sågning.26 

Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 183. Diss. Umeå 2001. Kopplingen mellan 

ämnet miljöhistoria och det perspektiv på flottningens utveckling som i detta arbete framhålls 

ligger i linje med uttalade strävanden mot ett mångdisciplinärt förhållningssätt som under 

senare tid framhållits i den skogshistoriska forskningen, se Östlund L, Ekman P 

"Skogshistoria - ett möte mellan olika vetenskapliga discipliner" i Östlund L (red) Människan 

och skogen. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 11. Nordiska museets förlag 1997, s 8ff. 

Östlund, L, Zackrisson, O, "The Forest History of Boreal Sweden: a Multidisciplinary 

Approach" i Agnoletti, M, Anderson, S, Methods and Approaches in forest history. IUFRO 

Research series No 3. University Press, Cambridge 2000, s 119ff. 
25 Se exempelvis Ahlgren, C E, Ahlgren, I F, "The Human Impact on Northern Forest 

Ecosystems" i Fläder, S L (ed), The Great Lakes Forest. An Environmental and Social 

History. University of Minnesota 1983, s 33ff. Whitney, G G, "An Ecological History of the 

Great Lakes Forest of Michigan" i Journal of Ecology 75, 1987, s 667ff. Barret, T M, "The 

land is Spoiled By Waters': Cossack Colonisation in the North Caucasus" i Environment and 

History 5 1999, s 27ff. Latorre, J G, Picón, A S, Latorre, J G, "The Man-Made Desert: Effects 

of Economic and Demographic Growth on the Ecosystems of Arid Southeastern Spain" i 

Environmental History. nr 1 2001, s 75ff. 
26 Kinnman, G, "Studier rörande flytbarheten hos flottgods" i Svenska Skogsvårdsforeningens 

tidskrift 1925, s 3ff. Winberg, aa, s 77ff, 139. Wik, H, Norra Sveriges sågverksindustri. Från 

1800-talets mitt fram till 1937. Geographica nr 20. Diss Uppsala 1950, s 195ff, 262. 
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Dimensionen på virket var därför en viktig fråga. Från tiden kring sekel

skiftet 1900 kom sortimentet, delvis för att grovskogen var exploaterad och 

delvis som svar på den framväxande massaindustrins efterfrågan, att innehålla 

alltmer kärnfattigt gallringsvirke av tall, men även en allt större andel gran. För 

flottningen innebar detta att det praktiska arbetet och tekniken ställdes inför nya 

krav. Exempelvis måste virket torkas mera för att kunna flyta bättre. Detta 

åstadkoms dels genom att virket barkades vid avverkning och dels genom att 

virkesavläggen redan under vintertid anpassades för kunna dra nytta av sol och 

vind. Var virket obarkat riskerade det att sjunka. Det hade också lättare att bröta 

sig, vilket krävde mer arbetskraft och försenade den fortsatta flottningen. Vidare 

kunde det klenare virket under flottningen lättare komma under bommar och 

länsar etc.27 Frågan om virkesdimensionernas förändring var i allra högsta grad 

betydelsefull i ekonomisk mening. Den minskade virkesdimensionen var 

nämligen en av flera anledningar till att svenska sågverksbolag investerade i nya 

sågverk i norra Ryssland kring sekelskiftet 1900. Här fanns det growuxen skog 

och tidigare orörda skogsområden att exploatera.28 Man skulle därför kunna tala 

om en koppling mellan naturens utbud och kostnaden att bruka den. Skogs

landskapet kan därför ses som både en ekologisk och ekonomisk resurs. 

Tar man ett stort steg fram till 1940-talet återfinns frågan om virkes

dimensionernas betydelse. Ett bra exempel är Norrlandskommitténs utredning 

från 1948 om skogstillgångarna och råvaruförsörjningen.29 Bakgrunden till den 

utredningen var problemen med att tillgodose skogsindustrins råvarubehov. Ett 

av många områden som behandlas i utredningen var just transporterna av virket 

som, tillsammans med avverkningskostnaderna, främst beträffande barkningen, 

Hjulström, F, Arpi, G, Lövgren, E, Sundsvallsdistriktet 1850-1950. Geographica nr 26. 

Uppsala 1955, s 302ff. Björklund, J, Strejk-Förhandling-Avtal. Facklig aktivitet, arbets- och 

levnadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. Umeå Studies in 

Economic History 1. Diss. Umeå 1976, s 95. 
27 Kinnman 1925. Winberg, aa, s 20ff, 77ff. Hultland, Virkestransporter i Kalix älvdal 1951-

1960. Geographica nr 27. Diss. Uppsala 1961, s 176ff. 
28 Björklund, J "Skogen som föränderlig resurs. Företagsäventyr i ryska Petchora" i Thüle 

1989, s 115ff. Björklund, J, "Den nordeuropeiska timmergränsen i Finland och Ryssland" i 

Lindmark, M, Olsson, S-O, Pettersson, R, Miljö — ekonomi - historia. Forskning i Halmstad 
nr 6. 2002, s 147ff. 

SOU 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och råvaruindustriernas 
råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m.m. 
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ansågs utgöra en starkt begränsande faktor i fråga om möjligheten att praktiskt 

tillgodogöra sig skogsråvaran. 

När det gällde transporten av klenare virkesdimensioner var det flottningen 

som ansågs vålla störst problem. Långt och klent virke, med högre sjunknings-

risk, försvårade bäckflottningen,30 samtidigt som man framhåller det önskvärda i 

en viss sänkning av dimensionen på massavirket, från 3 tum (7,5 cm) till 2 tum 

(5 cm) i topp.31 Det är därför inte för inte som transportproblemet framhålls i 

1948 års utredning: "I fråga om möjligheterna att använda klenvirke som råvara 

inom skogsindustrierna vänta sålunda ännu åtskilliga problem på sin lösning, 

problem som icke så mycket sammanhänga med förädlingen som sådan utan 

fastmer med avverkningen och transporten av virket."32 

Med andra ord, skogen som resurs var något som man måste förhålla sig till 

eftersom den i allra högsta grad påverkade flottningens transportkostnad. 

2.5 Snabba respektive långsamma processer, interna 

respektive externa drivkrafter bakom bäckflottningens 

avveckling 

När det gäller bäckflottningen under efterkrigstiden kan de ökade arbets

kraftskostnaderna bidra till att förklara genomslaget för ny teknik, i detta fall 

övergången till lastbilstransporter. Samtidigt, övergången till lastbilar kunde 

kanske i sig motiveras av skogsråvarans förändrade karaktär allena. Enligt ut

redningen som nämndes ovan var problemet med det klenare virket uppenbart 

när det gällde flottningen, specifikt bäckflottningen. Det som dessa drivkrafter 

har gemensamt är den historiska förändringen, med den skillnaden att denna för 

arbetskraften fick ett snabbt förlopp vid tiden för andra världskriget, vilket det 

"icke-agrara suget" och förändrade faktorprisrelationer bidrog till. Skogs

råvarans förändring skedde betydligt långsammare och över en längre tid. Alltså, 

det går att tala om en snabb respektive långsam process beroende på vilken 
drivkraft som avses. 

30 Ibid, s 3f, 104ff. 
31 Ibid, s 131. 
32 Ibid, s 105. 
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Skogsråvaran respektive arbetskraften kan sägas ha ytterligare en gemensam 

nämnare, nämligen att de kan ses som interna drivkrafter bakom flottningens av

veckling. Det handlar med andra ord om inre svagheter i det befintliga transport

sättet, vilka kom till uttryck under efterkrigstiden och i sin tur lämnade utrymme 

för framväxten av en ny transportlösning, nämligen lastbilarna. Drivkrafterna 

bakom flottningens avveckling kan därmed ses antingen som interna 

(arbetskraften och skogen) eller externa (lastbilarna och vattenkraften), d v s de 

påverkade flottningen som transportsätt antingen inifrån (genom ökade 

kostnader) eller utifrån (genom konkurrens om virket eller vattnets energi). 

Gemensamt för dessa är således att det handlar om drivkrafter med ekonomiska 
förtecken. 

Med lastbilarna och en snabb utbyggnad av skogsbilvägnätet undveks en 

mängd för flottningen omgivande kostnader och problem; säsongsbundenhet, 

s j u n k n i n g s r i s k ,  e x t r a  o m k o s t n a d e r  f ö r  b a r k n i n g  a v  v i r k e t ,  o m l a s t n i n g a r  e t c ,  d v s  

faktorer som hade med skogsråvaran att göra. Med andra ord, detta var en extern 

drivkraft i form av ny teknik som konkurrerade med flottningen och i allra 

högsta grad praktiskt möjliggjorde avvecklingen och övergången till land

transport. När väl den nya transporttekniken etablerats påverkades den fortsatta 

flottningen, främst genom att när virke togs från flottlederna för att lastbilsköras, 

ökade flottningskostnaderna för det kvarvarande virket.33 

Viktigt i sammanhanget är dock att den nya teknik som lastbilarna utgjorde 

inte bara helt plötsligt "dök upp" och förändrade den fortsatta utvecklingen. Det 

fanns inre svagheter i flottningen som beredde väg för teknikbytet. När arbets

kostnaderna i flottningen hastigt steg efter 1945 och virkesdimensionerna 

samtidigt sjönk blev flottningen en mycket dyrare transportlösning än tidigare. I 

sin förlängning kan detta ses som en drivkraft till att övergå till lastbils

transporter. De stigande arbetskraftskostnaderna kan i sammanhanget ses som 

förmedlare av en förändringsimpuls vilket påverkade den fortsatta ut
vecklingen.34 

En principskiss kan illustrera dessa resonemang (figur 2:1). 

33 Hultland, aa, s 187ff, 192. Embertsén, S, "Från flottning till landtransport: Ett transport-

och företagsekonomiskt perspektiv" i Törnlund E, Östlund L (red), Flottning. Vattendragen, 

arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 57. 
34 Jmf Lundgren 1984, s 119ff. Se även Lundgren 1987, s 81. 
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Figur 2:1. Principskiss över flottningens avveckling: Drivkrafter och 
processer. 

Drivkrafter 

Interna Externa 
Processer 

Långsamma Skogsråvara Vattenkraft 

Snabba Arbetskraft Lastbilar 

Till bilden hör även vattenkraften som kan ses som ytterligare en extern 

drivkraft bakom flottningens avveckling. Konkurrensen med vatten

kraftsintressena om vattnet som resurs var i och för sig inget nytt fenomen, utan 

uppkom redan vid böljan av 1900-talet. Förhållandet mellan vatten

kraftsproduktionens och flottningens nyttjande av denna gemensamma natur

resurs kom från den här tidpunkten och framåt att regleras på olika sätt, både 

tekniskt och institutionellt. Det som hände under efterkrigstiden var att vatten

kraftsutbyggnaden, framförallt i Norrland, tog ny fart. Konkurrensen om vattnet 

hade pågått under lång tid, men eftersom några transportalternativ inte fanns fick 

flottningens företräde lov att accepteras.35 Skillnaden jämfört med tidigare var 

35 SFS 1919: 425 Lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. SFS 1919: 426 Lag om 

flottning i allmän flottled. Jakobsson 2000, s 97ff, 102ff. Sörlin, S, "Den långlivade 

spelflotten" i Sundin, B (red), I teknikens backspegel. Antologi i teknikhistoria. Malmö 1987, 

s 226ff. Vattenlagen från 1918 gav vattenkraftsintressenterna rätt att, mot ersättning, bygga ut 

och kontrollera vattendragens fall och sjöar. Året efter kom 1919 års lag om flottning i allmän 

flottled (vilket var en utveckling av den från 1880). Lagen från 1919, å sin sida, framhöll 

flottningens betydelse för landets exportindustri och, tillsammans med den nya vattenlagen, 

kom förhållandet mellan vattenkraften och flottningen att regleras. 

I vattenlagen tog man nämligen hänsyn till flottningen genom att en tredjedel av den 

rinnande vattenmängden skulle fa nyttjas, bl a omdeflnierade man den s k kungsådran. En 

annan del av lagen beaktade en jämkning mellan flottnings- och kraftintressenter vilket. Till

sammans med flottningens rätt till en tredjedel av vattnet präglades den fortsatta utvecklingen 

av olika ekonomiska och praktiska lösningar mellan dessa intressenter. Framförallt handlade 

det om att bygga flottningsrännor runt eller genom vattenkraftsdammarna. Detta var också 

något som fortsättningsvis präglade förhållandet under resterande del av flottningsepoken. För 
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att det nu under efterkrigstiden fanns ett realiserbart alternativ till flottningen, 

nämligen lastbilar, vilket på sikt blev ekonomiskt fördelaktigare, både när det 

gällde transport- och energikostnader.36 Viktigt i sammanhanget är dock att 

bäckflottningen inte påverkades av vattenkraftsutbyggnaden, snarare var det den 

efter huvudvattendragen som i första hand berördes av denna. Dessutom, utifrån 

det faktum att en av de två undersökta älvarna i denna avhandling, Vindelälven, 

inte är utbyggd för vattenkraftsändamål torde detta knappast ha varit en direkt 
avgörande orsak till flottningsavvecklingen. 

exempel på hur detta praktiserades, se Lundgren, N-G, Kampen om naturresurserna. 

Ekonomisk utveckling och institutionella förändringar i Lule älvdal under 700 år. Lund 
1987, s 77ff. 

Johansson, P-O, Löfgren, K-G, Virkestransporter längs Urnan. Samhällsekonomiska 

synpunkter på valet av transportsätt. Institutionen för skogsekonomi. Rapport 28. Umeå 1980, 
s 12ff, 30ff. 
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3. Flottningen efter Urne- och Vindelälven 1800-1980: En 
översikt 

3.1 Inledning 

Det generella syftet med detta kapitel är att ge en bild av hur flottningen som 

transportsätt, uppbyggt på naturliga förutsättningar och med de modifieringar av 

vattendragen som krävdes för att de skulle fungera som transportleder, kom att 

växa fram längs Ume- och Vindelälven och hur den förändrades över tid. 

Utvecklingen kommer att följas från årtiondena kring 1800-talets början fram till 

flottningens avveckling 1980. Betoningen ligger på tiden från slutet av 1800-

talet och fram till 1945. Eftersom förändringen under efterkrigstiden kommer att 

behandlas mer ingående under arbetets gång, är beskrivningen av perioden från 

1945 och fram till flottningsepokens slut (1980) något mer övergripande. 

3.2 1750-1840:1 väntan på det stora genombrottet 

"Stora skogarna av tall står här öde och fåfäng, ty ingen behöver timret, 

faller omkull och ruttnar bort. Quaeritur, om ej skulle meritera göra tjära 

eller beck härav? Respondent, den långa vägen betalar ej mödan, dicat 

judex. I hela Sverige kunde ej bliva som här. Mån hon ej kunde köras om 

vintern 20 mil?"1 

Det är med dessa ord Linné beskriver de stora skogarna i Lycksele lappmark, 

upp efter Umeälven, under sin Lapplandsresa 1732. Det problem som 

framkommer i citatet rör främst transporten av skogsprodukterna, något som 

senare skulle fa sin lösning genom flottningen (ska man utgå från 

reseskildringarna kom Linné att stifta bekantskap med flottningen först under sin 

Dalaresa två år senare, närmare bestämt vid Noret, Västerdalälven.2) 

1 Linné, Carl von, Lapplandsresa år 1732. Stockholm 1965, s 53. 
2 Linné, Carl von, Ungdomsresor. Stockholm 1929, s 148, 151,153,157. 
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Ett något senare nedslag ger Abraham Abramsson Hülphers reseskildring 

från Västerbotten under andra hälften av 1700-talet. Här omnämns flottning efter 

Ume- och Vindelälven, som då antagligen hade en relativt begränsad om

fattning. Hülphers beskriver att skogen efter älvdalen, 

"på vissa trakter vidsträckt, består mest av tall, furu, gran och björk, även 

asp, hägg, rönn, vide, en och sälg. Närmast sjösidan är den nog uthuggen, 

även på sina ställen där flottleder äro. /.../ Emot lappmarken finns största 

tall- och furu- samt frodiga granskogar. Emellan Tväråbäck, Tegsnäset, 

Granön och Kussjön väster ut, äro trakter, som för saknad av flottningsled 

icke ännu särdeles nyttjas."3 

Precis som hos Linné ges bilden av en mer eller mindre outnyttjad skogsresurs 

och ett likaledes naturligt transportsystem. Det intressanta är att Hülphers fram

håller transportmöjligheterna. Av de två älvarna är det Vindelälven som sägs ha 
bäst förutsättningar för detta: 

"Uma grenen har 1 Vt mil förrän den möter Vindelälven, ett stort fall, 

Fällforsen kallat, varest lax och annan fisk hindras uppkomma, och 

flottningen ej heller med säkerhet kan nyttjas. Vindelälven, som icke har så 

stora forsar, är däremot bekvämare till timmerflottning."4 

Ett något senare tecken på flottning efter Ume- och Vindelälven är från 1803. 

Då omnämns en finbladig såg vid Baggböle av Kungl. Maj:ts Befallnings-

havande (KB) i Umeå eftersom ett tillstånd för denna utfärdades. Likaså 

beslutade samma myndighet 1813 att Norrfors sågkvarn skulle flyttas till 

Baggböle, samtidigt som de finbladiga sågarna gavs s k stockfångsträttigheter. 

Flottningen nämns inte uttryckligen i just dessa sammanhang, men å andra sidan 

torde den ha varit en förutsättning för virkestransporten.5 År 1800 har också 

3 Hülphers, A A, Samlingar till en beskrifiting öfwer Norrland. Femte samlingen om 

Westerbotten. I. Bandet af Abrah. Abr.sson Hülphers. Westerås 1789. Avskrift 1979, s 37. 
4 Ibid, s 38f. 
5 Umeå Flottningsförenings arkiv (UFA). F.XVI .Historiker, a) "Historik öfver flottaingen i 

Urnan och Vindeln jämte bivattendrag intill år 1920" (avskrift), s 1. 
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nämnts som den tidpunkt då flottning av någon omfattning började efter Ume-

och Vindelälven.6 

Ett av de första riktigt organiserade arbetena med att göra Ume- och 

Vindelälven till en transportled gjordes på 1820-talet i regi av Kungl. 

Strömrensningskommittén. Statens intresse för de norrländska älvarna hade då 

ökat vilket kan tillskrivas förlusten av Finland 1809. Tidigare hade man till 

Stockholm hämtat en stor del av sin brännved från Finland, men det kunde 

statsmakten inte längre tillåta eftersom svenskt kapital därmed skulle föras ut ur 

landet. Överhuvudtaget blev det, vilket idéhistorikern Sörlin framhåller, i och 

med förlusten av Finland naturligt att börja undersöka Norrlands förutsättningar, 

vilket bland annat gav upphov till allehanda retoriska och propagandistiska 

inslag.7 

År 1815 gav Kungl. Maj:t order om att det skulle undersökas huruvida Ume-, 

Vindel- och Skellefteälvarna skulle kunna göras flottningsbara för skogs

produkter. I första hand var det tjära och transport av tjärtunnor som avsågs.81 

ett brev från Kungl. Maj:t till Ström-rensningskommittén framkommer, att det är 

Vindelälven som i första hand ska rensas.9 En grundläggande anledning till att 

just den älven blev intressant var de naturliga förutsättningarna. I en rapport, 

grundad på en syn av nämnda älv, står det att: 

"Af alla norrländska Elfar är Windelelfven utan tvifvel den minst stupande. 

Med få undantag äro forsarne långslutta och ovanligt stenfria, hvarför ock 

denna elf framfor de öfriga synnes vara särdeles egnad for strömfart.".10 

6 Hellström, O, "Sveriges flottningsväsende. En statistisk översikt" i Skogar och skogsbruk. 

Studier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag. Stockholm 1917, s 291. 
7 Sörlin, S, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 

genombrottet. Diss. Umeå 1988, s 49ff. 
8 Borgegård, L-E, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft. En 

studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens 

dalgångar. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 12. Diss. Umeå 1973, s 172ff. 

Nordberg, P, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-1940. Kungl. 

Skytteanska samfundets handlingar 18. Diss. Stockholm 1977, s 114. 
9 Riksarkivet (RA). Strömrensningskommitténs protokoll. A.I. Protokoll jämte bilagor. 

Volym 2 1819, s 178f. 
10 RA. A.I. Protokoll jämte bilagor volym 2 1819, s 233ff. 
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I dess naturliga tillstånd har vi här en älv som i jämförelse med andra betecknas 

som lugnare och mer tam, vilket kan fa senare tidens tal om Vindelälven som en 

"vild" älv att framstå som lite paradoxalt. Förklaringen är givetvis att de om

givande älvarna har tämjts för vattenkraften under den mellanliggande perioden. 

Det handlade alltså om att etablera flottningen som ett transportmedel redan 

innan skogsindustrin slog igenom. Men, det var denna som satte en helt annan -

och betydligt mer omdanande - prägel på det fortsatta nyttjandet av skog och 

vatten, eller som Borgegård skriver i samband med tjärtransporternas ut

veckling: "I och med sågverksrörelsens ökande betydelse i länet övertog 
timmertransporterna 'styrningen' av transportledernas utbyggnad."11 

3.3 1840-1900: Sågverksindustrin etablering och expansion 

Den s k timmergränsen nådde Västerbotten vid 1800-talets mitt.12 För 

flottningen efter Ume- och Vindelälven är 1835 ett märkesår. Då skaffade sig 

nämligen brukspatron Lalin från Värmland tillstånd för flottning under året 

1835-36. En överenskommelse tecknades mellan byamän och enskilda och mot 

en årlig kvantitet salt fick Lalin rätt att disponera sträckan Åmsele-Spöland efter 

Vindelälven, ned till Klabböleforsen för flottning och flottledsbyggnader (en 

sträcka på ca 15 mil). Troligen var hans avsikt att i Klabböle bygga en såg med 
virkesmagasin i Järvidan.13 

Denna planerade etablering förhindrades dock 1838 då Grosshandlarhuset 

James Dickson i Göteborg köpte Norrfors och Baggböle privilegiesågar och 

11 Borgegård, aa, s 175. 
12 Bunte m fl, aa, s 133ff. Östlund L, Zackrisson O, Axelsson A-L, "The history and 

transformation of a Scandinavian boreal forest landscape since the 19,h Century" i Canadian 

Journal of Forest Research 27 1997, s 1199f. Se även Björklund, J, Den nordeuropeiska 

timmergränsen i Sverige och Ryssland. Kulturens frontlinjer. Skrifter från forsknings
programmet Kulturgräns norr 10. Umeå 1998, s 1 lff, 57ff. 
13 UFA. F.XVI Historiker, b) "En krönika över över flottleder, flottning och flottare efter 

diverse källor och egen erfarenhet utarbetad av flottningsinspektoren Oscar Larssson" 1961, s 

lff. De s k Saltpengarna var ett begrepp som tillkom under denna tid. Salt var en nödvändig 

produkt och som köptes för pengar, därför gick det att använda som betalningsmedel. 

Begreppet kom att i flottningsammanhang leva kvar, men betydelsen kom att förskjutas och 

sedermera avse de strandskadeersättningar som flottningsföreningen betalade ut. 
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även övertog Lalins rättigheter till flottning i vattendragen.14 En annan viktig 

milstolpe i flottningens utveckling är den första flottningsregleringen, vilken 

specifikt gällde flottningen efter bivattendragen utmed Vindelälven, och kom 

1857. Då gav KB Baggböle sågverksägare (Dickson) rättigheter att flotta och 

bygga flottningsdammar i ett stort antal bivattendrag från Degerfors sockens 

södra gräns upp till trakterna kring Vormsele och Vindel-Gransele (ca 20 mil 

från kusten).15 

Fram till 1860-talet var Dickson och Baggböle ensamt verksamma efter Ume-

och (främst) Vindelälven och dominerade helt utvecklingen. Dicksons 

förehavanden kom även att bli nationellt uppmärksammade under de s k 

Baggbölerättegångarna vid mitten av 1800-talet och ge upphov till uttrycket 

"baggböleri", vilket syftade på olovliga avverkningar och allehanda tvivelaktiga 

skogsaffarer.16 

År 1857 formulerade köpmannaföreningen i Umeå genom konsuln Lars Glas 

och C O Forsgren m fl., en framställning till KB i Umeå om att bryta Dicksons 

monopol på flottningen. Tre år senare tillkom vidare Sandvik såg som ny 

intressent i älvdalen. Ledande inom det nya bolaget var nämnde Lars Glas, och 

ångsågen i fråga - en av de första i länet - gick under firmanamnet Umeå 

Ångsågsbolag. Frågan om flottningsrätten kom dock att diskuteras under många 

år och först 1877 kom en ny flottningsreglering. Genom KB:s utslag gavs nu alla 

rätt att bedriva flottning i Ume- och Vindelälven, men bara i själva huvudlederna 

och inte efter tillflytande bivattendrag.17 

Kännetecknande för skogsindustrins tidiga etableringsskede, innan 1880 års 

flottningslag tydligare reglerade nyttjandet av vattendragen (se kapitel 1), var 

hård konkurrens och monopolsträvanden. Bland annat handlade det om att 

bygga ut flottlederna för att därmed kunna kontrollera råvarutransporterna. Ett 

14UFA. F.XVI. Historiker, b) s 6f. 
15 UFA. F.XVI. Historiker, a) "Historik öfver flottningen i Urnan och Vindelälven jämte 

bivattendrag intill år 1920" s 3. 
16 Om Baggbölerättegångarna och "Baggböleri", se Bunte m fl, aa, s 59 ff och Gaunitz, S, 

"Baggböleriet i internationellt perspektiv. Ett aktuellt forskningsområde i blixtbelysning" i 

Björklund J, Östlund L (red) Norrländsk skogshistoria - Människan, skogen och industrin. 

Skogshistoriska seminariedagar, Umeå 8-9 april 1992. Umeå 1992, s 69ff. Se även Gaunitz, S, 

"Om konsten att avverka norrlandsskogarna utan att bryta för mycket mot lagen" i 

Västerbotten nr 1 1980 (temanummer om Baggböleri). 
17 UFA. F.XVI. Historiker, a) s 3, se även Bunte m fl, aa, s 141. 
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utmärkt exempel på detta är Dicksons förslag från 1840-talet. Det gick ut på att 

samla in allt Baggböles virke vid en bom i Gubböle och leda detta i en 1 VA mil 

lång timmerränna till sågverket. Därigenom undvek man de svårflottade forsarna 

vid Norrfors, samtidigt som andra flottningsintressenter själva fick bära upp

rensningskostnaderna där.18 Från Baggböles håll uttrycktes motiveringen mycket 
klart: 

"Ej blott undkomma en stor underhållskostnad å byggnaderna och risken att 

de förstöras utan äfven för att blifva mera oberoende af medtäflare på 

ådalerne och vattendragen, göra kostnaderna för dessa kännbarare och 

förlama deras företagsamhet, i stället, för att såsom nu är händelsen man 

nödgas hjälpa dem godt till vägs och äntligen först hvarigenom man med 

visshet om målets ernående kan med större ihärdighet sträfva i sina 
utrotningsplaner."19 

Dicksons fortsatt starka position i älvdalen har även tillskrivits att han från och 

med 1860-talet (och efter det nämnda, smått geniala, förslaget om timmer

rännan), tillsammans med den nya huvudkonkurrenten Sandvik fortsatte att 

bygga ut flottleder efter älvdalen.20 Att skogsbolagen gick från konkurrens till 

samarbete vid flottning och flottledsutbyggnad förekom efter fler älvar.21 Detta 

kan också ses som en bakgrund till den första flottningslagstiftningen från 1880. 

Kostnaderna för strömrensningarna låg för Baggböles del fram till 1880 på ca 

293000 kr.22 Detta var en stor summa och kan sättas i relation till hur mycket 

som investerades i ångsågarna vid Sandvik, Holmsund och Obbola, nämligen ca 

800000 kr.23 I början på 1870-talet genomfördes vidare en undersökning av 

älvdalen beträffande ytterligare flottledsinvesteringar. Enligt kostnads

18 UFA. F.XVI .Historiker, a) s 1,6. 
19 Ibid, s 6. 
20 Bunte m fl, aa, s 140. 

Bunte m fl, aa, s 140. Östlund, L ,"Den tidiga flottningen i ett vattendrag i mellersta 

Norrland" i Törnlund E, Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. 

Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Nordiska museets förlag 2000, 9ff. Nordquist, M, 

"Bidrag till kännedom om kostnads- och omkostnadsfördelning vid allmän flottning" i 
Svenska Flottledsßrbundets årsbok 1961, s 6097ff. 
22 BiSOS Skogsväsendet 1880, s 10. 
23 Bunte m fl, aa, s 152. 
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beräkningen skulle dessa behöva uppgå till ungefar 790000 kr för både Ume-
och Vindelälven med biflöden.24 

En ytterligare aspekt på betydelsen av investeringar ger virkespriserna. I 

Degerfors socken låg dessa vid 1870-talets början på i genomsnitt 2,92 riksdaler 

per träd efter Urne- och Vindelälven, medan de efter Sävarån, där flottning var 

besvärligare, låg på 1 riksdaler per träd.25 

Från och med 1883 kom flottningen alltmer att ta sig organiserade former i 

och med att en strömrensnings- och flottningsförening, Urnans flottningsbolag, 

bildades efter Ume- och Vindelälven med tillhörande bivattendrag. Detta var 

helt i linje med 1880 års flottningslagstifitning. 1889 bildades slutligen Umeå 

flottningsförening. Det var den som fortsättningsvis kom att organisera och 

administrera flottningen och flottledsbyggandet fram till det sista flottningsåret 
1980.26 

För den fortsatta utvecklingen i regionen har flottningslagen från 1880 

tillskrivits en viktig roll. I och med att Ume- och Vindelälven förklarades som 

allmän flottled 1889 kom den tidigare dominansen från Baggböle och Sandvik 

att minska. Från och med då kunde staten stärka sin position som största skogs

ägare i älvdalen, dels beroende på den nya lagstiftningen beträffande flottningen, 

dels på grund av att man fritt kunde disponera sina skogar, då awittringen i stort 

sett var slutförd och avtal hade träffats med Baggböle om att stock-

fangstprivilegierna skulle upphöra.27 I Vindeinboken skrivs uttryckligen: "Det 

blev alltså främst de nya flottningsbestämmelserna, som gjorde det möjligt för 

kronan att nå sitt mål - att bryta tvåbolagsväldet."28 Det gamla systemet innebar 

även att skogsexploateringen hämmades, och denna kunde nu ta ny fart i och 
med den nya lagstiftningen. 

24 BiSOS Skogsväsendet 1880, s 10. Se även Gaunitz S "Sågverksindustrins roll för 

norrländsk tillväxt under 1800-talet. En studie av bolagen vid Urnan och Vindeln 1860-1890" 

i Samhällsforskning kring historiska problem. Uppsatser tillägnade Gustaf Utterström. Umeå 
1977, s 83ff. 
25 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal. Diss. 
Umeå 1984, s 20ff. 
26 UFA. F.XVI. Historiker a) s 4 och c) Larsson O "Granskning av föreningens protokoll 
f.o.m den 30 mars 1883" (avskrift) 1958. 
27 Bunte m fl, aa, s 150. 
28 Ibid, s 151. 
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Samtidigt (1889) startade ett nytt sågverksbolag, Obbola Ångsågs AB, som 

ännu en stor intressent efter älvdalen. Det nya bolaget fick förmånliga avtal med 

staten, bland annat beträffande avverkningsrätter uppe i Lyckseleområdet. 

Vidare kom allt fler nya virkesköpare från mellersta Norrland att intressera sig 

för älvdalen. Bland dessa fanns många bolag från Västernorrland.29 Redan kring 

1900 transporterades en fjärdedel av det flottade virket vidare söderut med 

havsflottning. Vid den här tiden var Västerbotten en viktig råvaruleverantör till 

sågverken i Västernorrland.30 

3.4 Flottningen efter sekelskiftet 1900: Från storhetstid till 

avveckling 

Från och med 1890-talets början kom mycket riktigt antalet flottande 

intressenter, eller trafikanter som de även kallades, att växa snabbt. Vid mitten 

av 1890-talet fanns det nio intressenter efter Ume- och Vindelälven. Tio år 

senare var antalet uppe i nästan 20 för att vid första världskrigets slut öka ytter

ligare. Den kraftiga ökningen av antalet intressenter vid sekelskiftet kan för

klaras med dels goda skogskonjunkturer, dels en tilltagande brist på grovt 

timmer i södra och mellersta Norrland. Kulmen med bortåt 40 intressenter 

nåddes under 1920-talet. Därefter vände kurvan nedåt till följd av sågverks

krisen och fortgående ägarkoncentrationer inom skogsindustrin.31 Minskningen 

fortsatte under efterkrigstiden, delvis beroende på att flottningen då började 

avvecklas. Från 1960-talet och fram till den slutliga avvecklingen låg det årliga 

antalet flottande intressenter på 6-10.32 

Även den utflottade mängden ökade markant från 1890-talet (diagram 3:1). 

Speciellt starkt ökade bäckflottningen som bidrog med betydligt mer än hälften 

av allt virke under flottningens storhetstid. Perioden strax innan andra världs

29 UFA. F.XVI. Historiker, a) och där Bilaga A. 
30 Bunte m fl, aa s 151. Björklund, aa, s 35ff. 
31 Glete, J, Ägande och industriell omvandling. Ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 

1850-1950. Stockholm 1987, s 181ff, 217ff. 
32 Törnlund, E, Skog, vatten och arbete. Aspekter på flottningens avveckling efter Ume- och 

Vindelälvarna 1945-80. Licentiatuppsats. Umeå 2000 (b), 54f. Lundgren 1984, s 24f, visar att 

utvecklingen var ungefär likadan för Lule älvdal. 
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kriget var flottningen som mest omfattande. Under rekordåret 1937 flottades 1,4 

miljoner kubikmeter (12,9 miljoner stockar).33 

Diagram 3:1. Utflottad mängd i Urne- och Vindelälven, totalt samt i huvud-
respektive biflottled. Tusental stockar 1884-1915 respektive tusental 
kubikmeter 1916-1980. 
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timmer) har G.IX:1. Flottningskostnader 1884-1928 använts. 

Efter denna topp skedde, föga förvånande, en tillbakagång under krigsåren. Mer 

överraskande är att denna lägre nivå på ca 800 000 kubikmeter blev bestående 

ända fram till i mitten av 1960-talet, trots att avverkningarna ökade. Detta hörde 

33 UFA. Umeå Flottningsförenings årsberättelser 1937. 
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samman med att lastbilstransporterna blev allt viktigare. Efter 1960-talets mitt 

resulterade denna process i att flottgodsmängden snabbt minskade.34 

Redan dessförinnan hade bäckflottningen böljat avvecklas till förmån för 

lastbilstransporter och flottning efter älvarnas huvudleder. Omkring 1950 sjönk 

bäckflottningens omfattning och vid 1960-talets början förlorade bäck

flottningen sin historiska ställning som dominerande flottningsform. Detta hörde 

samman med att virket togs med lastbil från avverkningarna till huvudälven eller 

vissa fall kördes direkt till fabrikerna. 

Utbyggnaden av flottlederna fortsatte ganska långt fram i tiden, men syftet 

förändrades över tiden. Grundläggande var att de oreglerade vattendragen 

krävde ingrepp för att flottningen skulle kunna genomföras, precis som fallet var 

med strömrensningarna på 1820-talet. Det handlade om att spränga bort stenar 

och klippor för att förhindra att virket fastnade och brötade sig, bygga enklare 

träkistor, bommar, timmerrännor m m, samtidigt som behovet av att exploatera 

nya skogsområden innebar att flottledsnätet måste expandera och sträcka sig allt 
längre upp efter älvdalen.35 

När denna första fas i flottledsutbyggnaden fram mot sekelskiftet 1900 över

gick i en ny fas kom investeringarna huvudsakligen att ta sikte på förbättringar 

av det befintliga flottledsnätet. När de två älvarna förklarades som allmänna 

flottleder 1889 var den totala flottledslängden cirka 2 400 km.36 Vid böljan av 

1920-talet var längden ungefar densamma och i början på 1950-talet var den 

något större, omkring 3 000 km.37 

De ökade flottgodsmängderna kom alltmer att påverka det befintliga 

transportsystemet. Därför ska man se investeringarna som ett led i att vidga 

flaskhalsarna i systemet, d v s att kunna flotta allt större mängder utan att 

kostnaderna steg. När det gällde investeringarna efter huvudlederna var det 

främst tre förhållanden som föranledde stora investeringar under perioden 1890-

34 I det fortsatta arbetet redovisas flottgodsmängderna (volym) genomgående i kubikmeter 

(m3). I källmaterialet redovisas flottgodsmängden nästan uteslutande i kubikfot (f3). För att 

räkna om till m3 har f 3-talet multiplicerats med 0, 028317. Se Krantz, O, Historiska national

räkenskaper för Sverige: Transporter och kommunikationer 1800-1980. Lund 1986, s 75. 
35 Törnlund, E, Östlund, L, "The Floating of Timber in Northern Sweden. Construction of 

Floatways and Transformation of Rivers" i Environment and History. vol 8, nr 1 2002, s 85ff. 
36 Sörlin 1981, s 175. 
37 Kommersiella Meddelanden 1924 och 1952. 
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1925, nämligen behovet av virkesmagasin, effektivare skiljen och bättre 

reglerade forsar.38 

En del av investeringarna gällde vintermagasin för virke som inte hunnit 

flottas längre under föregående säsong. Under 1800-talet förekom det upp till 

femåriga flottningar från råvaruområdena längst upp i älvdalen ner till skiljet vid 

Umeå, och långt in på 1900-talet förekom tre- och fyraåriga flottningar. Ettårs

gränsen i Vindelälven gick länge vid Saxnäs (strax söder om Sorsele, nästan 30 

mil från kusten). 1945 låg den vid Gillesnuole (cirka 5 mil ovanför Sorsele) och 

från 1947 flottades hela sträckan från Ammarnäs under en säsong.39 

Under efterkrigstiden minskade investeringarna långsiktigt. Ett intressant 

undantag är dock en mycket kraftig investeringstopp efter biflottlederna vid 

slutet av 1940-talet, drygt ett halvt årtionde innan avvecklingen av bäckflott-

ningen tog sin böljan. Detta är något som det finns all anledning att återkomma 

till längre fram i arbetet. När det gäller investeringarna efter huvudlederna 

dominerade två inslag under efterkrigstiden. För det första kom man under första 

hälften av 50-talet att investera i bilavlägg (s k biltippar). Syftet var att under

lätta utlastningen av det virke som transporterades direkt från skogen till huvud

älven. För det andra mekaniserade man vid mitten av 60-talet skiljet vid Lillån.40 

38 För tekniska och geografiska exemplifieringar, se Törnlund 1999, s 12ff. Törnlund 2000b, s 

55ff 
39 Sörlin 1981, s 172. 
40 Törnlund 1999, s 15f, 24ff. Törnlund 2000, s 59f. 
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4. Flottningen som länk i en industriell produktion. 
Tiden fram till 1940-talet 

"Fädernas vildaste fantasi skulle aldrig ha förmått att i sina sagor utforma ett 

motstycke till dessa den moderna tidens sagodjur, som nu med sin makt har 

erövrat hela skogslandet. Fabrikerna och sågverken ropar ständigt på mera 

och mera skog, och deras skarpa tänder tuggar och äter natt och dag. Nästan 

allt vad mänsklig kraft heter är uppbådat till ihärdigt arbete för att stilla 

jättarnas alltid glupande hunger. Från herrgårdarna och till de uslaste kojor 

står skogsindustrin i medvetandet ungefär som luften man andas. Ingen kan 

undgå att på något sätt känna sig bunden vid den allt behärskande makten. 

Allt utmynnar slutligen i beroendet av industrin, som i gengäld för skogens 

råvara ger folket mat och försörjning. 

Utom människorna är alla vattendrag bundna till industrin. Storälven 

bryter sin isboja om våren och finner en annan börda istället - timret. Hela 

sommaren far storälven på sina breda, starka skuldror bära timrets miljoner 

från ödemarken och ned till industrins jättar. Även den lilla ån eller bäcken 

har blivit dragare åt industrin. In i de minsta sjöar förgrenar sig flottlederna. 

Från damm till damm mellan stenkar och ledarmar utför konstrikt byggda 

rännor och mellan utsträckta länsar bullrar timmermassan med vattnet."1 

4.1 Arbets- och transportprocessen i flottningen 

Alberts Vikstens målande inledning i boken Timmer (1929) ger oss bilden av 

hur det moderna sagodjuret - skogsindustrin - kom att ta för sig av skogsråvaran, 

hur vattnet bar detta timmer ner till industrin för fortsatt seglats ut på den inter

nationella marknaden och, det kanske mest genomgripande, hur detta sagodjur 
satte sin prägel på individ och samhälle, oavsett om det handlade om koja eller 

herrgård, fattig eller rik. 

När det handlar om att beskriva flottningens transportprocess kan den 

amerikanske miljöhistorikern Steinbergs begrepp "industriai pace" - industriell 

rytm - tjäna som en bra approximation av något som man i flottningen åt

minstone försökte eftersträva. Steinbergs begrepp återspeglar hur industrier och 

vattenkraftverk skapade ett tekniskt system som i varierande grad påverkade de 

1 Viksten, A, Timmer. Falun 1972, s 6. 
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naturliga vattendragen. Det handlade om att reglera vattendragen med hänsyn till 

efterfrågan på energi, att öppna respektive stänga dammluckor, liksom att 

försöka anpassa processen till en industriell ordning där tidspassning var något 
centralt.2 

Även beträffande transportprocessen i flottningen kan man sägas ha strävat 

efter något liknande och här spelade onekligen naturens krafter en viktig roll. I 

flottningen krävdes dammar för att hushålla med vattnet, stenkistor och rännor 

för att styra virket rätt etc. Klimat och topografi påverkade i allra högsta grad 

flottningen och kunde försvåra den avsevärt. Förbättringar i syfte att 

effektivisera flottningen var därför något som man hela tiden genomförde för att 

försöka anpassa förhållandena till något som kunde liknas vid en slags 

industriell rytm, för att nu använda sig av Steinbergs uttryck. Samtidigt krävde 

detta arbetskraft. Denna fanns i den norrländska skogsbygden och var en förut

sättning för att flottningen överhuvudtaget skulle kunna genomföras. 

Syftet med detta kapitel är att närmare beskriva transportprocessen under den 

tid då flottningen hade sin storhetstid. Detta görs för att ge ett historiskt 

perspektiv på avvecklingen efter 1950. Hur fungerade flottningen när det var 

fullt utvecklad och varför hade man under en hundraårsperiod satsat på att 

utveckla denna? Med andra ord, vad var det för transportlösning som kom att 

ifrågasättas och så småningom avvecklas under efterkrigstiden? 

4.2 Flottningen och behovet av att nyttja naturen 

4.2.1 Rationaliseringsförsök inom flottningen 

Som tidigare nämnts kan flottledsutbyggnaden fram till tiden för andra världs

kriget indelas i två faser. Den första, från mitten av 1800-talet och ungefar fram 

till sekelskiftet, kännetecknades av att systemet var under uppbyggnad och 

etablering. Det viktigaste var då att bygga ut flottlederna, att de nådde så långt in 

i avverkningsområdena som möjligt. Den andra fasen, från sekelskiftet och fram 

till slutet på 1940-talet, kännetecknades av en kvalitativ utveckling av det be

fintliga systemet, både när det gällde huvud- och biflottleder. 

2 Steinberg, T, Nature incorperated: Industrialization and the Waters of New England. 

Cambridge & New York 1991, s 8ff, 75f. 
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Men, givetvis, innehöll utvecklingen mer än detta. I det sammanhanget kan 

nämnas Sörlins arbete och hans beskrivning av olika rationaliseringar inom 

flottningen. Det handlade om tre olika typer, nämligen arbetsorganisatoriska, 

administrativa samt tekniska rationaliseringar.3 

Det grundläggande syftet med alla dessa var att skynda på flottnings-

processen och därmed göra den mindre kostsam. Här är det främst en av 

rationaliseringstyperna, den tekniska rationaliseringen, som fortsättningsvis 

kommer att behandlas eftersom den mest direkt berörde flottningsarbetet. Men, 

även beträffande denna görs en viktig avgränsning till en central aspekt, 

nämligen alla de olika fasta flottledsbyggnader som tillkom för att reglera de 

naturliga förhållandena efter vattendragen. Anledningen är att om man ser till 

hela perioden 1850-1945, skedde de stora investeringarna i första hand i 

flottledsbyggnader, efter bäckar och i älvarnas forsar, och inte i tekniska hjälp

medel som t ex motorbåtar. När det gäller Umeå flottningsförenings verk

samhetsområde var det först under mellankrigstiden som antalet motorbåtar 

ökade rejält, från ungefar 40 vid böljan på 1930 till drygt 100 stycken vid mitten 

på 1940-talet. Vid 1960-talets början var antalet uppe i ca 125.4 

3 Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 179ff. När det gällde den 

arbetsorganisatoriska rationaliseringen framhålls främst skiljearbetet vid sorteringarna. Här 

fanns det nämligen, till skillnad från i flottningen upp efter älvdalarna, en reell möjlighet att 

kontrollera och planera arbetet, att införa en industriell rytm. Den administrativa 

rationaliseringen kom bl a till uttryck i en sammanslagning av olika flottningsföreningar 

inom samma älvdalar. Ett exempel är att Umeå flottningsförening 1935 övertog förvaltningen 

av Öre älvs flottningsförening, men denna kom ändå att fortsättningsvis arbeta som en 

självständig enhet. Beträffande den tekniska rationaliseringen framhåller Sörlin tre områden. 

För det första förbättringen av båtarna för virkesbogsering, från den manuella spelflotten till 

motorvarpbåten. För det andra utbyggnaden av flottlederna i sig för att höja 

arbetseffektiviteten. Ett exempel är att man redan under 1930-talet introducerade, om än i 

relativt liten skala, grävmaskiner i flottledsarbeten och under efterkrigstiden bandtraktorer. Ett 

tredje område för den här typen av rationaliseringar handlade om utvecklingen av skiljearbetet 

där det kanske bästa exemplet var introducerandet av det mekaniska skiljet vid början av 

1960-talet och - även det under efterkrigstiden - införandet av fargmärkning av stockändarna, 

istället för de tidigare stuk- och huggyxmärkena. Dessa märken var till för att kunna sortera ut 

vilket virke som tillhörde respektive intressent. Varje intressent hade sitt speciella märke på 

sitt virke. 
4 Lundén, B, "Motorbåtar i flottningens tjänst" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1962, s 

6193ff. 

59 



Grundläggande var att flottningen efter de små bäckarna överhuvudtaget inte 

tillät användandet av exempelvis motorbåtar. Bäckarna, belägna långt in i väg

löst land, var tillräckligt små för att båtar snabbt skulle gå på grund och fastna, 

för att inte säga att det kunde vara praktiskt omöjligt att vända en motorbåt, när 

man en gång satt ner den i bäcken. Av denna anledning föll det sig helt logiskt 

att istället låta bygga upp dammar, rännor, stenkistor etc för att underlätta 

transporten. Det var mest efter biflottlederaas sjöar (och huvudledernas lugna 

sel) som motorbåtarna kom att användas för bogsering av timmerlänsor, och 

detta böljade ske under främst 1930-talet, efter årtionden av nyttjande av 

manuellt drivna spelflottar och med betydande summor investerade i fasta 
flottledsbyggnader. 

Det är också resultatet av denna flottledsutbyggnad som är det mest 

bestående kulturminnet av flottningen. Är det något som - frånsett 

vattenkraftsutbyggnaden - format natur- och kulturlandskapet efter de 

norrländska älvarna är det just flottledsbyggandet. Än idag, när flottoingen 
försvunnit, kommer detta till uttryck; dels när det gäller kulturminnesvård och 

bevarandet av de historiska lämningar som olika flottledsbyggnader utgör, dels 

beträffande åtgärder vid fiskevård. Flottningen har nämligen i allra högsta grad 

p å v e r k a t  f i s k e n s  l e v n a d s v i l l k o r  v i l k e t  f ö r a n l e t t  o l i k a  r e s t a u r e r i n g s a r b e t e n ,  d v s  

rivning av flott-ledslämningar, i försök att återställa den en gång i tiden naturliga 

vattenmiljön. I bägge dessa fall hamnar flottledsbyggandet i centrum.5 

4.2.2 Skogarnas exploatering och utbyggnaden av biflottleder 

Byggandet av allehanda flottledskonstruktioner kom igång mycket tidigt under 

flottningens historia. I tabell 4:1 ges ett exempel från Bjurbäcken, som ligger 

5 SFS 1988:950. Lag om kulturminnen m.m. Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara 

våra kulturminnen. Skogsstyrelsens Förlag 1992, s 13ff, 154ff, 223ff. Fiskeprojekt 

Vindelälven-Laisälven. Slutrapport. Meddelande 3. Länsstyrelsen, Västerbottens län 1993, s 

11, 32f. Jacobsson, G., Näslund, I, "Var det bättre förr? Fiske och fiskevård i ett historiskt 

perspektiv" i Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och vattendrag - nyttjande i ett uthålligt 

perspektiv. Erfarenheter från forskning i Ammeråns dalgång. Göteborg 1999, s 115ff. Se även 

Näslund, I, "Flottningen och fisket" i Törnlund, E, Östlund, L, Flottning. Vattnet, arbetet, 

berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 175ff. Törnlund, E, 

Östlund, L "The Floating of Timber in Northern Sweden. Construction of Floatways and 

Transformation of Rivers" i Environment and History. nr 1 2002, s 85ff. 
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drygt 20 mil upp efter Vindelälven och är ett av de många vattendrag som 

Dickson och Baggböle sågverk erhöll flottningsrättigheter i vid den första flott-

ledsregleringen 1857 (se kapitel 3). Efter detta drygt 5,5 mil långa vattendrag 

fanns alltså 1929 sammanlagt nästan 3 km kistor och stenmurar, en kanaliserad 

sträcka samt åtta dammar. Det var med andra ord redan då ett ganska starkt 
påverkat vattendrag. 

De första byggnaderna hade uppförts av Dickson redan vid 1850-talets 

böljan. Uppgifterna återfinns i ett syneprotokoll som låg till grund vid för

handlingarna om Dicksons första flottningsreglering och visar på en strävan 

efter att komma åt den grova orörda skogen. Förslaget slutar med följande ord: 

"Flottleden ifrån Björkseleängarne till öfre ändan af sjön Wekarn en sträcka af 4 

Vi mil Ödemark med god skogstillgång blir härigenom åtkomlig och 
möjliggjord."6 

En ytterligare aspekt av flottledsutbyggnaden, där naturförutsättningarna var 

centrala, är ett resonemang som framkommer i ett syneprotokoll från 1888. Här 

yttrade sig jägmästare von Hedenberg om den fördelaktiga magasineringen av 

virke som Bjurbäckens sjöar och lugnflytande sträckor gav möjlighet till, 

"hvilken för hvaije skogsegare och synnerligen för kronan som största 

skogsegare efter vattendraget är af ganska stor betydelse".7 

Om virket lämnades kvar på stränderna vintertid kunde det nämligen lättare 

utsättas för torka och sprickbildning, och sand kunde tränga in i träet och bli 

kvar där, när virket svällde igen vid kontakt med vatten. Detta gav sämre kvalité 

på virket och försvårade sågningen. Att det kunde ta ganska lång tid för virket 

att nå ner till sågverken vid denna tid var alltså en naturlig del i transportsättet, 

vilket nämnda magasinering pekar på. I första hand gällde det att garantera en 

god virkesskörd, god kvalité och lagerhållning. Hur snabbt virket sedan kom ner 

till industrin var en annan fråga, lite mindre betydelsefull kan tyckas, under den 
här tidiga fasen av flottningsepoken. 

6 UFA. F.XI. Flottledshandling: 58. Uman-Vindeln vol.I. Uman-Vindeln, allmänt 1857-1867, 

"Kostnads och Materials Förslag öfver Strömrensningar å Urna ElfVen uptill Stor Urnan och å 

Windel Elfven till Laijsträsket med å dessa infallande Bivattendrag, Uprättadt År 1857". 
7 UFA. F.XI:3 Flottledshandlingar. Bjurbäcken. "Konungens Befallningshafvarandes i 

Westerbottens län i utslag i fråga om sökt reglering af trävaruflottning uti Windelelfens 

bivattendrag Bjurbäcken med den infallande Sillbäcken belägna inom Lycksele och Sorsele 

socknar" 1888-08-31 (Avskrift). 
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Tabell 4:1. Längden (meter) på och antal olika flottledsbyggnader och 
åtgärder efter Bjurbäcken. Åren 1856,1857(förslag), 1888 och 1929. 

År 1856 1857 Förslag" 1888 1929 

Byggnad/åtgärd 

Bommar 

Enkelkistor 

Dubbelkistor 

Stenmur/stenslänt 

Kanalisering 

Rännor 

Dammar (antal) 

58 

262 
6 

706 

360 

uppg. saknas 

1 256 

105 

4 

361 

2 439 

278 

97 

155 

8 

1} Komplement till 1856 års syn. 

Källor: UFA. F.XI:3 Flottledshandlingar Bjurbäcken. F.XI: 58 Flottleds handlingar Uman-

Vindeln vol.I. Uman-Vindeln, allmänt 1857-1867, F.XI: 59 Flottledshandlingar Uman-

Vindeln vol. II. J.I Kartor (rullade) nr 5-7, Bjurbäckens flottled. F.VIII. Dammar 3. 

Bastansjöbäcken - Bjurbäcken. 

Dammarna var förmodligen de viktigaste konstruktionerna efter biflottlederna. 

Med dessa kunde man reglera vattenmängden för att motverka brötbildning eller 

att virket drev ut och fastnade på stränderna. Dammar var fasta anläggningar 

som användes under många år. Vid uppförandet var man tvungen att ta hänsyn 

till en mängd faktorer, t ex dammens placering efter flottleden, hur stor vatten

volym som kunde dämmas och därmed dimensionen på dammen och dess land

armar, de omgivande strändernas lutning och bottnens beskaffenhet.8 

Den äldsta typen av dammar var upptimrade träkonstruktioner som fylldes 

med sten och benämndes luckdammar. Under 1920-talet gick man alltmer över 

till sätt- eller bjälkdammar vilka utfördes i betong och järn. Dessa hade större 

dämningskapacitet och var lättare att underhålla.9 Många dammar av trä kom 

också att byggas om till den senare modellen. Dammar byggdes även i an

slutning till timmerrännor för att reglera vattenföringen i dessa. Efter Ume- och 

8 Löf, A, Kinnman, G, "Flottning och annan vattentransport av oförädlat virke" i Handbok i 

Skogsteknologi. Stockholm 1922 s 327ff. 
9 Flodin, aa, s 68f. 
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Vindelälvens bivattendrag fanns det vid 1930-talets början 375 dammar på en 

sträcka av ca 220 mil biflottled.10 

Byggandet av dammar hade juridiska aspekter och en ansökan om byggnaden 

måste godkännas av Kungl. Maj:t och sedermera Vattendomstolen. Detta var 

nödvändigt med hänsyn till strandägare och jordbrukare som hade odlingsmark i 

anslutning till flottleden och hade betydelse vid eventuella skaderegleringar. 

Därför sattes det upp mycket detaljerade bestämmelser om bl a dämningshöjder 

och -tider. I fallet med exempelvis Hjuksån (Degerfors socken) står det skrivet i 

flottledshandlingarna, att: "Dämning för flottningens räkning far äga rum till 10 

dygn efter islossningen i vattendragens sjöar. Dock inte längre än till den 16 

juni." Och vidare: "Storsandsjön far ej dämmas högre än 0,2 meter över dess 

lågvattenyta före sänkningen och att Lillsandsjön ej far dämmas högre än 

horisontala sträcket i det kors som är inhugget på en jordfast sten sex meter öster 

om Fetmyrbäckens inlopp i sjön på dess norra strand."11 

Att man bara fick dämma under en kort tid blev en viktig drivkraft till att 

bygga fler dammar för att kunna påskynda utflottningen. I exempelvis Bjur-

bäcken byggdes ett flertal nya dammar i böljan på 1900-talet, helt i linje med att 

flottledsutbyggnaden gick in i en mer kvalitativ fas vid sekelskiftet. I det 

sammanhanget kan Umeå flottningsförenings dåvarande flottningschefs, Robert 

L Carlson, motivering till Vattendomstolens nämnas. Fallet gällde en ny damm 

vid Bjurforsarna efter Bjurbäcken: "Genom den ifrågasatta dämningen kommer 

flottningen hädanefter givetvis att gå betydligt raskare, och i de flesta fall kunde 

det förväntas, att den vore avslutad senast i mitten av juni månad. Det låge 

uppenbarligen i flottningsföreningens eget intresse att till förekommande av allt 

för stora strandskadeersättningar påskynda flottningen så mycket som möjligt."12 

En annan teknisk lösning var byggandet av timmerrännor. Dessa framhölls 

redan tidigt som en lösning på hur storsteniga och slingrande vattendrag skulle 

kunna bemästras för flottningens syfte, nämligen genom att man med rännornas 

hjälp tog sig över och förbi de svåraste partierna. I fallet med Bjurbäcken kom 

10 UFA. G.XII. Inventariesammandrag. 1. Inventariesammandrag, "Flottledsbyggnader i 

Urnan och Vindeln med bivattendrag år 1932". Uppgifter om längden biflottleder är hämtad 

från Kommersiella meddelanden 1932. 
11 UFA. F.XI:9 Flottledshandlingar. Hjuksån II. 
12 UFA. F.XI:3 Flottledshandlingar. Bjurbäcken. "Utdrag ur Norrbygdens vattendomstol 

dombok i ansökningsmål angående sökt godkännande av tre i Bjurbäcken med däri infallande 

Sillbäcken inom Sorsele och Lycksele socknar uppförda flottledsdammar", s 21. 
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detta inte längre än till ett förslag (tabell 4:1), men i många andra biflottleder 

byggdes rännor. I den första och länge enda tekniska handboken i flottleds-

byggnad från 1885 skrivs, att "stenrensning hafva i allmänhet användts allt för 

frikostigt i våra flottleder i ställt för rännor, hvilka de aldrig kunna ersätta, om 

strömmen är stark och krokig samt vattentillgången ringa." Och lite längre fram; 

"och lyckas man äfven fa bottnen temligen jemn, inträffar vid lågvatten ändå 

timmerfasten, som med möda och risk för menniskolif måste lossas."13 Ett 

problem med rännorna var dock att de var både dyra att uppföra och underhålla. 

Många rännor kom därför med tiden att rivas och ersättas av sprängningar, 

rensningar och omläggningar av vattendragen. 

En annan lösning som praktiserades var att bygga ledarmar för att kanalisera 

och leda virket i rätt riktning och minska vattendragens bredd. Därmed ökade 

vattendjupet i strömmen och risken för att virket skulle bröta sig vid grund och 

stenar minskade. Ledarmar fungerade också som skyddsbyggnader vid lösa 

stränder för att undvika erosion. De hjälpte även till att leda virket förbi 
anläggningar och byggnader intill flottleden, t ex kvarnar. 

En vanlig typ av ledarm var en s k enkel ledarm (enkel kistvägg och 

enkelkista var andra benämningar). Den bestod av en slät timrad vägg med stöd

kistor, vanligtvis trekantskar, som fylldes med sten som togs från flottleden. På 

detta vis kunde man ganska enkelt kanalisera och höja vattennivån i bäckar och 

åar. Det förekom även s k dubbelkista (eller dubbel ledarm), vilket var en timrad 

träram fylld med sten. Helst skulle torrtall användas, alternativt barkad kärnfull 

tall, vilka hade stor hållbarhet. I Bjurbäcken ökade mycket riktigt antalet enkel-

och dubbelkistor kraftigt från slutet av 1880-talet och fram till 1930 (se tabell 

4:1). En nackdel med dessa byggnader var att de var gjorda av trä, vilket med

förde problem med hållfastheten. Andra typer av ledarmar var stenslänter och 

rösmurar vilka i regel uppfördes av sprängsten.14 Dessa byggdes till exempel för 

att förstärka redan befintliga träkistor och utgöra grunden i omläggningar av 

biflottleder, dvs vid kanaliseringar, vilket exempelvis var fallet med Bjur
bäcken. 

13 Carlgren, C H, Handledning vidflottningar och strömbyggnader. Stockholm 1885, s 29. 
14 Törnlund, E, Flottning, flottledsbyggnader och förändringar i vattenmiljön. Fallstudie för 

sträckan Storgräsforsen - Storsandforsen i Vindelälven 1850-1970. Umeå Papers in 

Economic History nr 21 1999, s 19f. 
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Till detta ska läggas allt rensnings- och sprängningsarbete. Detta var centralt 

vid flottledsbyggnationer; dels blev man av med stenar i strömmen som kunde 

orsaka brötar, samtidigt som man gjorde vattendragen djupare och åstadkom en 

slags kanalisering, och dels fick man material till de byggnationer som upp

fördes. Innan dynamiten under andra hälften av 1800-talet böljade introduceras i 

flottledsbyggandet, utfördes sprängningar genom stenbränning. Denna metod 

kan liknas vid den s k tillmakningen i gruvorna. Vid lågvatten under sen höst 

eller tidig vinter, staplade man upp ved från torra tallar, kallad rask, runt de stora 

stenarna i vattendraget och sedan eldade man kraftigt. Därefter hälldes vatten på 

och stenarna sprack helt eller delvis. Denna metod förekom i vissa vattendrag in 

på 1870-talet.15 

Den enkla bild som här tecknats kan sägas vara allmängiltig fram till tiden 

för andra världskriget. Under efterkrigstiden, speciellt åren kring 1950, kom 

flottledsbyggandet efter biflottlederna in i en ny fas. Det var nu maskintekniken 

i form av bandtraktorer och grävmaskiner introducerades, Bjurbäcken var inget 

undantag från detta, och gav utvecklingen en ny riktning, eller gjorde den det? 

Denna fråga, och vetskapen om att flottledsutbyggnaden vid efterkrigstidens 

början hade pågått under 100 år, är något som man måste ha i åtanke när man 

närmare studerar de åtgärder som vidtogs innan och i samband med att 

flottningen böljade avvecklas. 

4.2.3 Att tämja forsarnas fall: Kort om flottledsbyggnader efter 

huvudflottleder 

Älvarna, med dess fall och forsar, krävde ett något annorlunda förfaringssätt vid 

flottledsbyggandet. Det kan vara motiverat att kort nämna något om detta, även 

om älvflottningen faller utanför denna undersökning. Precis som när det gäller 

biflottlederna går det att urskilja förändring över tid i uppförandet av olika 

flottledsbyggnader. Byggnaderna kom att på olika sätt ändra karaktär och gå mot 

mer beständiga och kvalitativt bättre konstruktioner, från enklare träkistor fyllda 

15 Se t ex Bergvall, J, Östlund, L, "Flottningens framväxt och inverkan på vattendragen" i 

Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och vattendrag - nyttjande i ett uthålligt perspektiv. 

Erfarenheter från forskning i Ammeråns dalgång. Göteborg 1999, s 145ff. 
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med natursten till ledarmar av kilsten och styrskärmar av betong och, under 

slutet av flottningsepoken, stenmurar uppförda med hjälp av bandtraktorer.16 

För att illustrera detta kan Ren- och Degerforsarna, Vindelälven, tas som 

exempel. Dessa är belägna ca 5 mil upp efter älven vid tätorten Vindeln och 

består av två sammanhängande forsar efter en sträcka på ca 1500 m. Fallhöjden 

efter den här sträckan är ca 24 m.17 För att anpassa denna forssträcka för 

flottningens ändamål har, från mitten av 1850-talet och till 1950, 

uppskattningsvis 8 000 m3 sten sprängts, lyfts och styrts upp från vattendrag och 

intilliggande stränder för att uppföra alla de flottledsbyggnader som finns här. 

Den totala längden uppgår till drygt 1 150 m. Resultatet har blivit att exempelvis 

Renforsen har kanaliserats och som effekt av alla flottledsbyggnader har den 

naturliga bredden minskat med - grovt skattat - nästan en tredjedel.18 Samtidigt 

ska man ha klart för sig att Ren- och Degerforsarna inte på något sätt utgör 

extremfall. I stort sett alla större forsar efter nämnda älv har genomgått liknande 
utbyggnad under flottningsepoken.19 

Helt klart går det att resa en hel del ekologiska frågeställningar utifrån detta. I 

detta sammanhang räcker det med att konstatera att flottledsutbyggnaden från 

mitten av 1800-talet och framåt var omfattande, att det fanns tydliga 

rationaliseringsmotiv bakom den och att den genomfördes med stor plan

mässighet, både när det gällde ingreppen i bi- och huvudflottlederna. Detta är en 

viktig utgångspunkt, när man studerar förspelet till flottningens avveckling 
under efterkrigstiden. 

4.3 Det kontrastfyllda flottningsarbetet 

Att beskriva flottningsarbetet innebär att röra sig mellan kontraster. I grunden 

var det ett arbete som starkt kan förknippas med den ekonomiska och sociala 

16 Törnlund 1999. Törnlund, E. "'Stora skogarna av tall står här öde och fåfäng, ty ingen 

behöver timret...' - Flottning, flottledsbyggnader och förändring av ett naturligt vattendrag 

från 1800-talet och framåt" i Eliasson, P, Lisberg Jensen, E (red) Naturens nytta. Från Linné 

till det moderna samhället. Historiska Media. Lund 2000 (c), s 146ff. 
17 Förteckning över Sveriges vattenfall utgiven av Kungl. Vattenfallsstyrelsen och Hydro-

logiska Byrån. 28 Vindelälven. 21. 2. Degerfors. Stockholm 1917. 
18 Törnlund/Östlund 2002, s 85ff. 
19 Törnlund 1999. 
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utvecklingen i Norrlands inland. Det var ett arbete som ömsesidigt präglade 

försörjning och levnadsvillkor, landskapsbild och mentalitet. Flottningen ingick 

i kombinationsförsörjningen och var - i takt med naturens årsrytm - ett arbete 

som under våren, efter vinterns skogshuggning, alltid återkom, eller som en 

äldre kronotorpare från Dorotea uttryckte det: "Man lovade sig själv att aldrig 

mer gå i flottningen. Men när det blev vår, så nog fan var man med igen. Det var 

som det väcktes något i en när det började tina och droppa från träden."20 

Flottningen, och då speciellt bäckflottningen var ett "man-ur-huse" arbete. 

Från gårdar och byar deltog arrendatorer, torpare, småbrukare och 

hemmansägare i flottningsarbetet efter "sin" bäck eller å, eller som geografen 

Andersson uttryckte sig vid sekelskiftet; det fanns en arbetarstam "af intelligent 

och dugligt flottningsfolk, som med hänsyn till yrkesskicklighet torde stå i allra 

första ledet af svenska arbetare." Flottarens arbete var "svårt, hälsopröfvande 

och farligt, men å andra sidan friskt och spännande som kanske intet annat och 
därtill proportionsvis väl betaldt."21 

Bakom detta man-ur-huse perspektiv döljer sig å ena sidan att arbetet bara 

kunde utföras under en begränsad tid, när vattenföringen var tillräcklig och å 

andra sidan behovet av en kontantinkomst, speciellt om vinterns avverkningar 

inte hade gett vad man räknat med. Det räckte inte med att flottningsarbetet 

bidrog med gemenskap, upplevelser och frisk luft. Flottningen var, i likhet med i 

princip alla lönearbeten under den här tiden, organiserad utifrån ett entreprenad-

förfarande, vilket innebar att arbetet hela tiden kom att utföras av lägstbjudande. 

Under mellankrigstidens lågkonjunkturer kom konkurrensen om arbete att ställa 

konflikter respektive solidaritet mellan och inom olika byar på sin spets: I en by 

kunde arbetarna domineras av dem som var organiserade syndikalister, i nästa 

av dem i det mer reformistiska Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet, 

medan en tredje by kunde domineras av arbetare tillhörande Arbetets frihet, vars 

organisation, belägen långt till höger på den ideologiska skalan, rekryterade 
strejkbrytare.22 

20 Sörlin 1981, s 194. 
21 Andersson, G, "Timmertransporten på de svenska vattendragen och dess geografiska 

förutsättningar" i Ymer 1907, s 347f. 
22 Persson, B, Skogens skördemän. Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete 

och kollektivavtal 1918-1927. Lund 1991. Persson, B, "Flottningen och lokalsamhället" i 

Törnlund, E., Östlund, L., Flottning. Vattnet, arbetet och berättelserna Skrifter om skogs- och 

lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 116ff. 
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Från denna bild kan man vidare sänka perspektivet ner till individen, 

flottaren. Till skillnad från dem som deltog i bäckflottningen var älvflottarna, 

eller långflottarna som de även kallades, i stor utsträckning en egen yrkesgrupp. 

I mångt och mycket var det dessa som kom att personifiera flottningen, dess 

kultur och den mytbildning som omgav denna. Långflottarna var de som följde 

sladden, eller "rumpan" som den även kallades, dvs den sista delen av hela 

virkesmängden, från längst upp i älvdalen ner till skiljet vid kusten. Ska man 

tala om ett högre skrå bland flottningsarbetarna var det här det återfanns.23 

Sinnebilden av dessa långflottare är starka män med slokhattar och vadar-

stövlar, orakade och med en stor prilla under läppen, råbarkade och rappa i 

käften. Det var dessa män som stod för många omtalade våghalsiga bedrifter, 

vid t ex sprängning och lossning av stora brötar, och för allehanda historier -

med varierande sanningshalt - där kvinnor, sprit, logdans och slagsmål utgjorde 

centrala ingredienser.24 Liknande internationella beskrivningar finns också. De 

nordamerikanska flottarna liknades vid en annan för landet specifik yrkesgrupp, 
nämligen cowboys. "They were cowboys on wodden horses",25 påstås det och 

deras arbete liknades vid att driva boskap, "the droves of logs corresponding to 

the herds of cattle, the log mark to the brand."26 Ett annat exempel går att finna i 

Maine, norra USA, där dessa flottare kallades Bangor Tigers vilket beskrev både 

en yrkesskicklighet, "catfooted on a log", och några "to be feared in saloon 

battle."27 

Låt vara att en smått romantiserad och mytisk sinnebild av flottarna 

fortfarande lever kvar, men det är lite svårt att fa den att helt passa in på bäck-

flottningens många småbrukare och kronotorpare, för att inte säga på dem som 

skötte uthållningsarbetet. Detta var ett arbete som exempelvis hemmansägare 

åtog sig för hålla undan virket från de till ägorna hörande stränderna och var 

23 Sörlin 1981, s 196f. 
24 Jansson, S, "Flottarkultur" i Rosander, G (red), Strömkarlarna — En etnologisk skildring av 

flottare i Dalälvsområdet. Malung 1984, s 217f 
25 Rector, W G, Log Transportation in the Lake States Lumber Industry 1840-1918. The 

movement of logs and its relationship to land settlement, waterway development, railroad 

construction, lumberproductions andprices. Glendale, California 1953, s 92. 
26 Wood, RG,i History ofLumbering in Maine 1820-1861. Orono 1971, s 185. 
27 Holbrook, S H, Yankee Loggers. A Recollection of Woodsmen, Cooks, and River Drivers. 

New York 1961, s 21. 
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något som företrädesvis förekom efter älvarna.28 Här handlade det definitivt inte 

vare sig om att åka på stockar nerför vilda forsar eller att hamna i slagsmål. 

Att sedan bilden av flottningen och flottningsarbetarna dessutom förändrats 

och förmedlats olika över tid gör inte saken lättare. Under mellankrigstiden var 

det kanske främst skönlitteraturen som på olika sätt formade bilden av 

flottningen, exempelvis Gustav Hedenvind-Erikssons Ur en fallen skog (1905), 

Olof Högbergs Den stora vreden (1906), Albert Vikstens Timmer (1929) och 

Eyvind Johnsons Nu var det 1914 (1934). Många författare hade personliga 

erfarenheter av flottningen eller kom från uppväxtmiljöer där den ingick, vilket 

ger skildringarna ett visst realistiskt inslag och förmedlar en del inblickar av 

etnologisk karaktär, som t ex hos Viksten.29 Flottningen innehöll onekligen 

dramatiska inslag som var tacksamma att utgå från, och arbetsprocessen kunde 

framställas ur ett perspektiv där slit, äventyr och gemenskap stod i centrum. 

Men, å andra sidan, som hos exempelvis Hedenvind-Eriksson, ges en beskriv

ning präglad av en djup indignation och klasshat, bitterhet och ond bråd död. Vi 

möter där samhälles skuggsida, där den arbetande befolkningen ansatt av skogs
bolagens rovgirighet, kommit till korta.30 

Tar man ett tidssprång till 1970-talet möter man en annan syn på flottningen, 

starkt präglad av framväxten av det moderna samhället. Nu höll flottningen på 

att slutgiltigt avvecklas, och det var bara frågan om år innan den totalt upphörde 

i landet. Samtidigt blev glesbygden i Norrlands inland ännu mer utglesad, 

älvarna hade byggts ut och de dånande forsarna försvunnit. Flottningen kom 

därför att bli en stark symbol för en levande älv och bygd. Flottningsromantiken 

fick nu karaktären av vemodsfyllda tillbakablickar på ett arbete och ett samhälle 

som aldrig mer skulle komma tillbaka.31 Till detta kan även läggas 1970-talets 

energidebatt. Flottningen kunde uppfattas som både miljövänlig, energisnål och 

ett transportalternativ i uthållig balans med naturen.32 

28 Bunte, R, Gaunitz, S, Borgegård, L-E, Vindeln - En norrländsk kommuns ekonomiska 

utveckling 1800-1980. Lund 1982, s 228f. 
29 Viksten kom 1932 ut med skriften Med timret från skogarna till havet, vilken gavs ut i 

serien Från kunskapens fält vilken hade en klar folkbildande inriktning. 
30 För en bra redovisning av flottningen i skönlitteraturen, se Sörlin, S, "Vi lovar att inte 

svika. Flottningen i skönlitteraturen" i Törnlund, E, Östlund, L, Flottning. Vattnet, arbetet, 

berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 128ff. 
31 Jansson, aa, s 218 
32 Se t ex Henriksson, S-Å, Flottningen förr och nu. Bjästa 1980, s 145ff. 
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Själva flottningsarbetet i sig innehöll också klara kontraster. Det var ett 

arbete präglat av dels spänning och dramatik, dels trist slit och ibland lång 

väntan. Det handlade minst lika mycket om långa vaknätter vid flottnings-

dammar och posteringar längs de små bäckarna, monotont arbete med att dragga 

timmer med spelflotten etc, som om att spränga loss hopbrötat timmer på nacken 

till en brant dånande fors. Ett annat kännetecken är att flottningen var ett 

lagarbete, där alla hade klara uppgifter. Det var inte vem som helst som fick 

förtroendet att klättra upp på bröten och ladda dynamiten. Det var inte heller 

vilka som helst som rodde båten med flottare och dynamit genom forsen till 

nämnda bröt, eftersom det krävdes styrka och skicklighet för att ta sig genom 

forsen och sedan ligga kvar med båten i strömmen för att garantera en säker 

återfärd för den som apterade sprängladdningen. Dessa, bröt- och båtkarlarna, 

hade alltså sina definierade roller som grundade sig på gemensam erfarenhet av 
och kunskap om arbetet.33 

Andra uppgifter var t ex att ta hand om proviantbåten med mat och 

ryggsäckar och frakta dessa mellan de olika rastplatserna. Där det inte gick att ro 

fick en eller flera istället vara säckbärare. Arbetsdelningen återspeglade bland 

annat skillnaden i erfarenhet och ålder. I många skildringar framkommer hur 

ynglingen via flottningen fick tillträde till sitt kanske första riktiga arbete med 

förtjänst, och hur detta medförde den första riktiga medverkan i en vuxen och ut

präglat maskulin värld.34 Det kunde handla om att exempelvis sitta som flagg-

vakt vid en av bäckens krökar för att varna om att en bröt uppstod, att vara säck

bärare eller att hjälpa till vid flottningsdammen. 

En gammal flottare berättar om sitt första flottningsår, då han som 12-åring 

hjälpte sin gamle morbror med att vara dammvakt: "Morbror Karl-Ersa hade ju 

på burken [med kaffe] nästan jämt [över elden] och han var fenomenal att hålla 

sig vaken. Å jag var ju där och ville byta av han så han fick sova, men det var ju 

just det att han aldrig sov gubben, utan han gick och vandrade på dammet så gått 

som ständigt och mätte vattenståndet. Han hade stickor som han satte ner i 

vattnet på översidan av själva dämningen och blev det några tum för mycket så 

var det till att knecka [dra, bända] upp dammluckorna."35 

33 Flodin, B, "Flottningen i Oreälven med biflöden" i Rosander, G (red), aa, s 87ff. Jansson, 
aa, s 232ff. 
34 Se här framförallt Johansson, E, Skogarnas fria söner. Maskulinitet och modernitet i 

norrländskt skogsarbete. Nordiska museets handlingar 118. Kristianstad 1994, s 152ff. 
35 Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Intervju BD 4410. 
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Det ligger något både sympatiskt och naturligt i den här korta skildringen. 

Den unge pojkens arbete var inte i sig speciellt avancerat. Det handlade främst 

om att vara behjälplig med dammspettet när dammluckorna skulle regleras, men 

samtidigt också om arbetsgemenskap och om att fa en första inblick i något nytt. 

Den gamle morbrorns roll som dammvakt var i allra högsta grad ett uttryck för 

arbetsdelning och vikten av erfarenhet. Just dammvakternas arbete är omtalat 

som något som tillföll äldre flottare, de som inte längre förmådde att springa 

uppe på brötar etc. Det krävde inte fysisk styrka eller rörlighet, utan plikttrohet 

och kännedom om "sitt" vattendrags egenskaper, kunskap om när man skulle 

dämma alternativt släppa på vattnet. Dammvaktsysslan blev därför mycket av en 

reträttplats för äldre flottare, vilket inte minst motiverades socialt och 
ekonomiskt.36 

4.4 Från bäck till älv och skilje - Flottningens arbetsprocess 

Men nu till själva flottningen i sig. Hur såg denna transportprocess ut? 

Flottningssäsongen började egentligen redan innan islossningen.37 Virket lades 

ofta direkt på isen, och medan denna låg kvar på sjöar och vattendrag böljade 

inlänsningen av virkesavläggen. Med bommar ringade man då in virket för att 

lättare kunna samla ihop det, när isen gått. Det avverkade virket kunde även 

läggas vid sidan om vattendragen i höga vältor, och i det fallet rullades virket 
sedan ut i det öppna vattendraget. 

Andra viktiga förberedelser på våren var att stänga de flottningsdammar som 

reglerade och sparade vattnet för själva flottningen av virket. Dammarna låg i 

regel vid utloppen från sjöarna, men kunde också finnas på strategiska platser 

längs bäckar och åar. Andra förberedelsearbeten var till exempel att 

iordningställa de två universalhjälpmedlen vid flottningen, båtshaken och 

flottningsbåten. Till båtshaken täljdes skaftet av senvuxen gran, vilket gjorde det 

segt och hållfast. Båtarna tjärades och håvband, motsvarande årtullar, 
tillverkades av björkvidjor. 

36 Flodin, aa, s 68ff. 
37 Denna redovisning bygger i huvudsak, om inget annat nämns, på Löf, A, Kinnman, G, 

"Flottning och annan vattentransport av oförädlat virke" i Handbok i Skogsteknologi. 

Stockholm 1922, s 387ff. Flodin, aa, s 55ff. För en bra översikt se exempelvis Rosander, G, 

"Skogsbruk" i Bringéus, N-A (red), Arbete och redskap. Lund 1971, s 141ff. 
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När isen gått och de vattenmagasin som sjöarna utgjorde fyllts upp tillräckligt 

började själva flottningen. I regel hade då utvältningen av virke redan påbörjats i 

de nedre delarna av flottleden. För att påskynda igångsättandet kunde man såga, 

alternativt spränga, en ränna i isen från virkesavlägget ut till det öppna vattnet 
och sedan dra stockarna dit ut. 

Efter att isen gått drogs virket i regel fram till en flottningsdamm i 

ringbommar (länsar) med hjälp av den manuella spelekan eller spelflotten, 

alternativt med motorvarpbåt (beroende på när under flottningsepoken det 

tilldrog sig). Väl framme vid dammen släpptes virket genom dammluckorna för 

fortsatt fard nedför bäcken. När timret med enorm kraft forcerade nerför 

dammarnas utsläpp gavs en första inblick i de naturkrafter det handlade om: 

"Det var en ofantlig virkesfangst", beskriver den gamla flottaren som en gång 

böljade som hantlangare vid dammen åt sin gamle morbror; "det var storskogen 

som kom genom dammen och det bara bullrade och small", och "det var som 
elefanter som drog genom dammen när de bullra och for iväg."38 

Bäckflottningen i de perifera delarna av flottledsnätet kännetecknades av att 

vattnet noggrant togs tillvara, vilket främst dammarna var till för. Viktigt var 

även att flottningen skulle böljade tidigt på våren. Det gällde nämligen att kunna 

nyttja vårfloden för att tillvarata vattnets transportförmåga så effektivt som 

möjligt. Grundläggande i flottningsarbetet var nämligen att hålla virket flott, det 

vill säga att se till att det inte fastnade och brötade sig efter stränder och vid 

hinder i vattendraget. Bäckflottningen var arbetskraftskrävande till sin natur, 

dels beroende på att de minsta biflottlederna utgjordes av mycket små bäckar, 

tillräckligt små för att man kan hoppa torrskodd över dem vid högsommartid, 

och dels att tiden var betydelsefull. Arbetet måste vara avklarat innan den 

gynnsamma vårfloden sinade, vilket kunde ske redan inom 1-2 veckor. 

Vid de ställen efter biflottleden, där man av erfarenhet visste att virket 

brukade fastna, t ex i krökar och vid broar, placerades flottningsarbetare ut på 

post. I förebyggande syfte uppfördes också allehanda flottledsbyggnader; 

stenkistor, timmerrännor, strandskoningar etc, förutom att rensnings- och 
sprängningsarbeten gjordes. 

Vid brötbildning tillkallades de arbetare som behövdes för att lossa timmer-

bröten och dessa måste vara rörliga för att snabbt kunna ingripa, när situationen 

krävde detta. Ett sätt att upprätthålla kommunikation var att använda sig av 

38 DAUM. Intervju BD 4410. 
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flaggvakter som kunde signalera om problem, t ex brötbildning, uppstod. Detta 

gjorde de bland annat för att vattentappningen vid dammen ovanför skulle 

avbrytas och brötlossningen kunna påbörjas. Till hjälp vid brötlossningen hade 

flottarna t ex grova brötspakar och lyftsaxar, ibland yxor, och i vissa fall 

dynamit. Att just detta arbete blev en dramatisk tilldragelse är därför naturligt, 

och det är inte för inte som det har fatt en central plats i skönlitteraturen kring 
flottningen.39 

Efter flottningen i bäckar och åar tog sedan älvflottningen över. Denna, den 

så kallade huvudledsflottningen, bedrevs i grunden på samma sätt, men här var 

förutsättningarna andra. Grundläggande var att vattenföringen var betydligt 

större och jämnare varför något behov av att reglera och spara vattnet med hjälp 

av dammar inte uppstod. Därmed var också älvflottningen mindre arbetsintensiv 

än bäckflottningen. Bäckflottningen kunde ta upp till drygt en månad i anspråk, 

medan flottningen i huvudlederna pågick flera månader.40 

I älvarna återfanns betydligt fler och större forsar och därför kom stora flott-

ledsbyggnader som t ex ledarmar, uppförda som träkistor eller kilstensmurar, att 

byggas för att leda och kanalisera vattnet i forsarna. Detta syftade till att 

förhindra brötbildning eller att virket spolades upp på stränderna eller flöt in i 

älvgrenar och grundområden. I älvarna kom därmed helt andra, och betydligt 

större och kostsammare, konstruktioner att uppföras jämfört med i biflott-
lederna. 

Förutom att vattenföring och ledarmar var större i älvarna, var även brötarna 

större här. Flottningshistoriens sannolikt största återfanns i Ljusnan 1917. 

Storbröten, eller Kungsbröten som den även har kallats, innehöll omkring 3 

miljoner stockar (som jämförelse kan nämnas att efter Ume- och Vindelälven 

flottades ca 5,1 miljoner stockar samma år). Längden på bröten var drygt 1 200 

meter, och där den var som mäktigast hade den ett djup under vattenytan på 18 
meter och en höjd över ytan på 12 meter! För att lossa denna gigantiska bröt 

uppgick kostnaden för arbete och sprängämnen till nästan 60 000 kronor 

39 Sörlin 2000. 
40 För en bra sammanfattning, se SOU 1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings betän

kande. Del II. Utredning med förslag till lagstiftning rörande tillfälliga bostäder vid skogs-

och flottnings- m. fl. arbeten, s 14ff. 
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(arbetskostnaden vid utflottningen efter Vindelälven uppgick under samma år 
till 115 000 kronor).41 

Den sista delen av transportprocessen avslutades när virket kom fram till 

skiljet, där det sorterades efter ägare och virkesslag. Skiljena var relativt stora 

arbetsplatser som i princip brukades under hela flottningssäsongen. Efter 

sorteringen buntades virket för vidare transport till industrin, vilket for Ume-

och Vindelälven i de flesta fall innebar att buntarna bogserades med båt, s k 

havsflottning, till skogsindustrier längre söderut i Norrland. 

Avslutningsvis kan det vara motiverat att kort reflektera över hur många som 

deltog i denna transportprocess. Mellan 1928 och 1952 finns det i Kommersiella 

meddelanden rätt tillförlitliga uppgifter om antalet flottnings- och skiljearbetare 

i landet och efter olika älvdalar. De visar att ca 50 000 arbetare deltog, om vi ser 

till hela landet. Längs Ume- och Vindelälven uppgick antalet till mellan 4 000 
och 5 000 (tabell 4:2). 

Tabell 4:2. Antal flottnings- och sorteringsarbetare i hela landet respektive 
Ume- och Vindelälven (män över 18 år) 1929,1937,1939,1947 och 1949. 

Källa: Kommersiella meddelanden. 

Utredningen Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor från 1938 beräknar antalet 

skogsarbetare i norra Sverige till ca 145 000 stycken.42 SOU 1949:19 beräknar 

antalet skogsarbetare till 140 000 stycken.43 Utifrån dessa uppgifter och tabellen 

ovan kan man säga att ungefär var tredje skogsarbetare deltog i flottningen. 

41 Winberg, I, Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. Stockholm 

1944, s 63f. Umeå Flottningsförenings arkiv (UFA). Umeå flottningsförenings årsberättelser 
1917. 
42 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor 1938, s 187ff, 267. 
43 SOU 1949:19, s 12. 

Sverige 

Flottning Sortering 
Ume-/Vindelälven 

Flottning Sortering 
1929 46 248 6 582 

1937 49 248 6 167 

1939 42 225 5 703 

1947 47 307 4 865 

1949 44 894 5 255 

3 521 569 

4 078 469 

3 834 464 

4 459 480 

3 666 468 
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Hur många som arbetade med älvflottningen respektive bäckflottningen finns 

det inte uppgifter om. För Ume- och Vindelälven kan det dock konstateras at 

antalet dagsverken var något större i älvflottningen (diagram 4:1). Å andra sidan 

gjorde en älvflottare genomsnitt fler dagsverken än en bäckflottare. Det verkar 

därför rimligt tro att ungefar 2 000 man årligen deltog i bäckflottningen i detta 

område under 1930- och 40-talen. 

Diagram 4:1. Beräknat antal dagsverken i älv- och bäckflottning efter Ume-
och Vindelälven. 1920-1960. 
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Anm: Beräkningen bygger på att lönekostnaderna i flottningen dividerats med timlönerna. Ett 

dagsverke har beräknats utifrån 12-timmars arbetsdag, se SOU 1949:58 

Arbetstidsutredningens betänkande Del III. Flottningsarbetare, s 40ff. 

Källor. Arbetskostnader är hämtade från Umeå flottningsförenings arkiv (UFA), Umeå 

Flottningsförenings årsberättelser 1920-1933, G.XI. Huvudböcker 1934-1960. Uppgifter om 

flottningstimlön är hämtad från Sörlin, S, "Flottning och rationalisering". Opublicerad C-

uppsats. Institutionen för ekonomisk historia. Umeå 1980. 
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4.5 Arbetsförhållanden i flottningen 

Flottningen innehöll flera farliga moment, inte minst vid brötlossning, där 

spräng- och klämningsolyckor kunde inträffa, men även i övrigt eftersom vattnet 

var både strömmande och kallt. Att simkunnigheten inte var speciellt utbredd 

bland flottarna bidrog säkerligen också till olyckor med dödlig utgång, även om 

det i många fall inte räckte med att kunna simma. En av de större olyckorna efter 

Ume- och Vindelälven skedde 1938 i Byssjan, ett biflöde till Umeälven, där två 

flottningsarbetare omkom när timmermassorna störtade över dem i samband 

med en brötlossning.44 (Den mest omtalade olyckan i flottningsammanhang är 

nog Ormsjö-olyckan i Ångermanälven 1936 då 14 flottare drunknade när deras 
båt sjönk45). 

Antal olyckor med dödlig utgång i flottningsarbetet nådde inte upp till 

samma omfattning som i gruvarbetet, men det var lite högre än i skogs- och 

sågverksarbetet. Olyckor och invaliditet var dock mindre förekommande i 

flottningsarbetet (tabell 4:3). Generellt var olyckorna således relativt fa, men de 
som inträffade var desto allvarligare. 

Tabell 4:3. Olycksfall, invaliditet och dödsfall i flottning, skogshuggning, 
sågverks- och gruvarbete per 1000 årsarbetare. Perioderna 1920-22 och 
1930-32 (medelvärde). 

1920-22 1930-32 

Olycksf. Invalid. Dödsf. Olycksf. Invalid. Dödsf. 

Flottning 29,9 2,0 1,0 84,5 2,6 0,5 
Skogshugg. 88,0 3,7 0,4 235,1 4,5 0,5 
Sågverksarb. 101,2 4,7 0,7 179,6 3,8 0,4 
Gruvarb. 155,1 5,2 1,5 251,1 4,3 1,2 

Källa: SOS Olycksfall i arbete 1920-22, 1930-32. 

44 Grundström, A, Från Gäddträsket till Västerfjärden. Flottningens och flottningsarbetarnas 
villkor i Umeälven. Ammarnäs 1989, s 13f. 
45 Henriksson, aa, s 58f. 
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Även trötthet torde ha varit en viktig faktor bakom olyckorna. Är det något som 

brukar framhållas när det gäller flottningen är det just de långa arbetspassen. De 

riktigt gamla flottarna talar om "runddygn" och i de mest extrema fallen 

handlade det om att arbeta upp till 36 timmar i sträck!46 En inblick i hur det 

kunde förhålla sig ger Socialstyrelsens stora utredning från 1916. Från 

exempelvis Fjällsjö, Västernorrland län, nämns att bäckflottningen pågick 

"minst 18 timmar pr dygn, ibland dygnet om, därest vattnet hotar taga slut, eller 

då det går bra". Från Arvidsjaur, Norrbottens län, beskrevs att "12-14 timmar 

torde vara den gängse tiden, dock måste för en del mindre vattendrag, där 

flodtiden är kort, arbetet forceras och pågå nästan hela dygnet".47 

I det här sammanhanget måste man ha klart för sig att det - speciellt vid 

bäckflottningen - var naturen som bestämde arbetstiden. När timmervältorna 

hamnat i vattendraget, dammluckorna öppnats och virket åkte nerför bäcken var 

möjligheterna att genomföra arbetet starkt beroende av vattentillgången. Arbets

tiden fick anpassas till detta, oavsett om det var dag eller natt, helgdag eller 

vardag, och om arbetet utfördes på ackord eller timlön. 

Av samma orsak kom arbetstidslagstiftningen inom flottningen att inta en 

särställning jämfört med i andra arbeten på arbetsmarknaden. Lagarna från 1908 

och 1920 om tio respektive åtta timmars arbetsdag gällde inte flottningsarbetet. 

Detta var något som hade sin grund i just det naturberoende som präglade 

arbetet, vilket både fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna var överens om. I 

riksdagen rådde det heller ingen meningsskiljaktighet om att flottningsarbetet 

skulle undantas från lagen om åtta timmars arbetsdag.48 Detta gällde dock inte 

sorteringsarbetet vid skiljena. Här var nämligen arbetet koncentrerat till ett och 

samma ställe och föga beroende av sådant som vattenföring och liknande. 

Den långa arbetstiden per dygn gjorde sig fortfarande gällande på 1940-talet. 

Detta framkommer i ett betänkande från 1949 som fokuserades på frågan om 

införandet av åtta timmars arbetsdag i flottningen. Efter Ume- och Vindelälven 

låg medelarbetstiden per dygn under perioden 1943-47 på drygt 12 timmar.49 

Slående är också hur kraftigt arbetstiden per dygn och arbetare varierade år från 

år. Exempelvis 1946 jobbade 10 % av flottningsarbetarna minst 15 timmar per 

46 Sörlin 1981, s 207. Se även SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden. 

Stockholm 1916. 
47 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden 1916, s 113ff. 
48 Sörlin 1981, s 207. Flodin, aa, s 90f. 
49 SOU 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande Del III. Flottningsarbetare, s 40ff. 
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dygn, men nästkommande år bara 3 %. I betänkandet skrivs att: "Spridningen 

måste anses som betydande. Detta förhållande återspeglar/.../ arbetets starka 

beroende av väder- och vindförhållanden".50 Trots denna hänvisning till de 

naturbetingelser som reglerade flottningsarbetet, föreslogs i betänkandet att även 

flottningen skulle omfattas av arbetstidslagstiftningen och principen om åtta 

timmars arbetsdag och högst 48 timmars arbetsvecka. En starkt bidragande 

orsak var problemen med att rekrytera nya flottare, speciellt ur den yngre 

generationen, och argumenten återspeglade tydligt de nya villkor flottningen 

ställdes inför i böljan av efterkrigstiden.51 

Starkt förknippad med arbetstiden är frågan om flottningsarbetarnas för-

plägnad och övernattningar i skog och mark. Även detta förhållande präglades 

av flottningens naturberoende och är ett centralt tema i de tre utredningar som på 

olika sätt behandlar flottarnas tillfälliga bostäder, det vill säga 1916 års 

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden, liksom Skogsbygdens arbets-

och levnadsvillkor från 1938 och 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande 

(SOU 1949:19). De tre utredningarna ger i grund och botten en rätt samstämmig 

bild av hur förhållanden kunde te sig efter flottlederna. 

När det gällde bäckflottningen, speciellt längst ut i flottledsnätets periferi, var 

det ett arbete som utfördes i ständig kamp mot tiden, allra helst om det saknades 

dammar. Arbetstiden per dygn var omfattande och övernattningsmöjligheterna 

därefter. Tillfallighetslösningar tillgreps. I regel låg flottarna på renskinn eller 

granrisbäddar, antingen under en gran eller en uppspänd oljeduk eller ett gap

skjul (bakvard), där en s k nying stod för värmen. Alternativt kunde en omstjälpt 

båt duga eller också låg de helt enkelt under bar himmel, om vädret tillät vill 
säga. 

Vid huvudälvsflottningen var vanligen förplägnad och övernattning bättre. 

Efter älvarna fanns i regel fler flottarkojor uppförda och arbetstempot var lägre. 

Flottningen passerade också bebyggelse, vilket underlättade proviantering och 

gav logimöjligheter, exempelvis i lador, men även här, speciellt i de övre delarna 

av huvudflottlederna, dominerade de enkla lösningarna. Vid skiljena var 

situationen en helt annan. Här var logi och mathållning tämligen välordnade.52 

50 Ibid, s 39. 
51 Ibid, s 67. 
52 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden 1916, s 193ff. SOS Skogsbygdens 

arbets- och levnadsvillkor 1938, s 495ff. SOU 1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings 
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Även kosthållningen kännetecknades av enkla lösningar. Det handlade om 

mat som snabbt kunde tillagas och inte var skrymmande. Amerikanskt fläsk, 

korv, i vissa trakter torkat renkött och torkad gädda, och den obligatoriska 

drycken kaffe utgjorde viktiga delar. Till detta kan tilläggas spisbrödet. 

Tunnbröd var inte att tänka på eftersom det tog plats och lätt smulades sönder i 

konten, den universala lösningen på problemet med att förvara och transportera 

livsmedel. Fanns det möjligheter kunde man tillreda kolbullar och sluring av det 

medhavda mjölet.53 

Ett problem som framhölls från arbetsgivarhåll var att fördelarna med 

byggandet av kojor i många fall inte stod i proportion till kostnader och under

håll, eftersom de minsta bivattendragen inte nyttjades vaije år, och kojorna bara 

användes under en ytterst kort tid av säsongen.54 

Frågan om övernattningsmöjligheter för flottningsarbetarna - och i 

skogsbruket över lag - var ett centralt problem som kom till uttryck framförallt i 

Socialstyrelsens stora undersökning från 1916. Olika aspekter betonades, inte 

minst beroende på vem som uttalade sig. Råneälvens flottningsförening menade 

att: "Flottarens arbete är närmast att likna vid nomadens och hans 

levnadsförhållanden måste ordnas därefter: i den mån han förvärvar den bofastes 

bekvämlighet, i samma mån försummar han sitt arbete."55 Umeå 

flottningsförening framhöll kort att flottningsarbetet efter huvudvattendragen 

under året "varit friskt och hurtigt."56 

De kritiska rösterna saknades inte och även vissa flottningsföreningar 

framhöll problemen. När det gällde förhållandena efter Umeälven påpekade en 

jägmästare från Lycksele södra distrikt - i kontrast till vad flottningsföreningen 

menade - att en "ofta bruten hälsa är följden av att flottarna måste ligga ute på 

tjälad mark och utan något skydd: den uppgjorda nyingen värmer blott på ena 

sidan, och reumatism blir alltid följden."57 En annan jägmästare från samma 

område, Lycksele norra distrikt, ansåg att arbets- och bostadsförhållandena vid 

betänkande. Del II. Utredning med förslag till lagstiftning rörande tillfälliga bostäder vid 

skogs- och flottnings- m.fl. arbeten, s 38ff. 
53 Sörlin 1981, s 218f. Edlund, L-E, "Glimtar av västerbottniskt flottarliv" i Västerbotten nr 3 

1981, s 230ff. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor Del 11937, s 486f. 
54 Se t ex SOU 1949:19, s 90f. 
55 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden 1916, s 145. 
56 Ibid, s 149. 
57 Ibid, s 148. 
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bäckflottningen ofta lade grunden till "ohälsa för hela livet."58 Provinsialläkarna 

var de som mest pekade på olägenheterna. Från Vilhelmina beskrevs att 

flottningsarbetarna i regel bodde ute i det fria och "att många gånger får man 

höra dem säga, att de under natten frusit fast vid marken."59 Beskrivningar och 

rapporter om förkylningar förekom ofta och från Norsjö, Västerbotten, nämndes 

att under sommaren 1912 vårdades fem flottningsarbetare för akut lungsäcks
inflammation på ortens sjukstuga.60 

Övernattningsmöjligheterna kom förvisso att förbättras över tid och flottar-

kojor uppfördes allteftersom. I kölvattnet på 1916 års utredning inrättades 1921 

en statlig skogshärbärgesinspektion.61 I 1949 års utredning om tillfälliga 

bostäder för skogs- och flottningsarbetare nämns att förhållandena blivit bättre, 

men att en del återstod att göra. Exempelvis blev vart tionde flottarhärbärge i 

landet utdömt av skogshärbärgesinspektionen under besiktningsperioden 1927-

36. Under perioden 1937-46 var andelen 8 % (vilket inte uteslöt att de fort

farande användes). I Västerbotten, för att fortsätta exemplifieringen utifrån 

inspektionernas detaljpatos, kännetecknades 15 % av härbärgena av att vara 

"kalla och dragiga" (besiktningsperioden 1927-36). Siffran steg till 20 % under 

perioden 1937-46 (å andra sidan kanske detta bidrog till att luften kändes lite 

friskare i de västerbottniska flottarkojorna eftersom luftutrymmet bara låg på ca 
5,5 m3/sovplats).62 

Precis som den samtida arbetstidsutredningen om flottningsarbetet innehåller 

1949 års utredning om tillfälliga flottarbostäder påpekanden mot bakgrund av 

efterkrigstidens nya förhållanden på skogsarbetarmarknaden. Här framhölls bl a 

att koj frågorna var betydelsefulla med tanke på arbetskraftens rekrytering, vilket 

många större arbetsgivare blivit alltmer medvetna om.63 Denna omsvängning i 

synen på vad skogs- och flottningsarbetarna kunde kräva är ett genomgående 

58 Ibid, s 145. 
59 Ibid, s 133. 
60 Ibid, s 147. 
61 SOU 1949:19, s 89ff. Se även Sörlin 1981, s 202ff. 
62 SOU 1949:19, s60f. 
63 Ibid, s 23ff. 
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drag i början av efterkrigstiden och avspeglar att tillgången på arbetskraft snabbt 

minskade.64 

4.6 Arbetskraft i konflikt: Mellankrigstidens problem 

"Bonden är bonde och drängen dräng även i skogen, och den naturliga 

fördelningen i grupper av över- och underordnade, befallande och lydande 

skärpes genom det vid timmerdrivningen förhärskande entreprenadsystemet. 

Ännu står också i mycket den nordsvenska skogsarbetaren med ena foten i 

jordbrukets ekonomi och med den andra i det industriella lönearbetets 

hushållningssystem, och han utgör en säregen blandning av mera omedveten 

naturmänniska och om livets ekonomiska svårigheter och vidrigheter bittert 

medveten lönearbetare."65 

Citatet från 1916 uttrycker, låt vara i en tidstypisk anda och med anstrykning av 

moll, många av de problem som påverkade de sociala och ekonomiska 

förhållandena även under mellankrigsperioden. Utan att försöka sig på vidare 

funderingar kring ordvalen, är det uppenbart att mollackordet skulle förstärkas 

ytterligare under mellankrigstiden. Kännetecknande för skogsbruket var en 

eftersläpande löneutveckling jämfört med i industrin och uttalad arbetslöshet, 

beroende på dels den konjunkturkänslighet som präglade den exportinriktade 

skogsindustrin, dels att utbudet på arbetskraft var större än efterfrågan på 

denna.66 

Illustrativt är de många problem som de fackliga strävandena möttes av i den 

norrländska skogsbygden. Ett grundläggande sådant var entreprenadsystemet 

som skogs- och flottningsarbetet vilade på. Detta var ett effektivt sätt att knyta 

till sig arbetskraft och organisera arbetet, långt in i avverkningsområdet och 

64 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-

1970. Umeå Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984, s 140ff. Bäcklund, D, I 

industrisamhällets utkant. Småbrukens omvandling i Lappmarken 1870-1970. Umeå Studies 

in Economic History 8. Diss. Umeå 1988, s 196ff, 207ff. 
65 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. 

Stockholm 1916, s 27. 
66 Persson 2000, s 109. Se även t ex Nyström, B, "Skogsförtjänster under depressionen" i 

Skogen nr 10 1932, s 235ff och "Konjunkturer och skogsarbetarlöner" i Skogen nr 9 1933, s 

21 lf. 

81 



bortom den direkta övervakningen från skogsbolagens inspektorer. Upplägget 

var enkelt; när det gällde avverkningen på vintern skrev körarna kontrakt med 

skogsbolagen om att hugga och leverera en bestämd kvantitet timmer till ett 

bestämt pris. Köraren transporterade virket från avverkningsplatsen till flott-

leden och rekryterade i sin tur huggare som stod för själva avverkningen. 

Flottningsarbetet, liksom de flesta andra typerna av lönearbeten i skogsbygden, 

exempelvis vägarbeten, utfördes också på entreprenad.67 

Kontrakten var rigoröst utformade och slarv och fusk (exempelvis kvar-

lämnat virke eller för höga stubbar) straffades med avdrag,68 helt i linje med 

skogsbolagens behov av att kontrollera hur arbetet utfördes i områden bortom 

skogsinspektorns normala blickfält. Systemet tvingade hela tiden arbetstagarna 

att underbjuda varandra i fråga om priset för arbetets utförande, vilket fick 

tydliga negativa konsekvenser under mellankrigstidens ekonomiska nedgång för 

den exportberoende skogsindustrin. Vidare gav det, som citatet från 1916 års 

utredning visar, olika arbetarkategorier skilda intressen. Kontrakten om vinterns 

avverkningar tecknades av körarna, i regel hemmansägare, vilka i sin tur 

anställde huggare; söner, torpare, arrendatorer och/eller lösarbetare. Detta 

skapade en osäkerhet om huruvida kontraktstagarna var arbetare eller egna 

företagare (vilket ska utvecklas längre fram). Entreprenadkontrakten var 

dessutom utformade så att de för entreprenörens del i princip endast stipulerade 

skyldigheter, inte rättigheter. Till detta ska läggas arbetsgivarnas allmänna 

motvilja mot att överhuvudtaget teckna kollektiva avtal. Förekom sådana var de 

lokala till sin natur och kunde därför ge stor spridning i lönenivån. I stort sett 

samma förhållanden gällde för flottningen.69 

En ytterligare effekt av dessa förhållanden blev att den reformistiska 

arbetarrörelsen möttes av konkurrens om att organisera skogs- och 

flottningsarbetarna: Från vänster av den syndikalistiska rörelsen (SAC) och från 

höger av den arbetsgivarstödda anti-fackliga och anti-socialistiska 

67 Bunte, m fl 1982, s 224ff. Se vidare Persson 2000. Törnlund, E, Vägen till försörjning. 

Vägbyggandet som arbete i Degerfors socken, Västerbotten 1920-1940. Working Papers in 

Transport and Communication History 1996:1. Uppsala 1996. 
68 Lundgren 1984, s 27ff. 
69 Se här det klassiska verket över skogs- och flottningsarbetarnas fackliga historia, Karlbom, 

T, Skogens arbetare. Stockholm 1968, s 45ff samt Persson, B, Skogens skördemän. Skogs-

och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927. Diss. Lund 

1991, s 29ff, 55ff. Se även Persson 2000. 
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organisationen Arbetets frihet (AF).70 I mitten av 1920-talet var endast 30-35 % 

av skogs- och flottningsarbetarna organiserade och av dessa tillhörde drygt en 

tredjedel Skogs- och FlottningsarbetarefÖrbundet (SSFF). Resten var 

organiserade i SAC och AF (ungefar lika stora andelar).71 

Överlag kännetecknades mellankrigstiden av en minst sagt turbulent situation 

på den svenska arbetsmarknaden med strejker, blockader och prickning, 

svartlistning och lockouter, vilket gav landet en ledande ställning i Västeuropa, 

när det gällde konflikter på arbetsmarknaden. För skogsbrukets del är statistiken 

över konflikter bristfällig och många har utelämnats från den officiella 

statistiken. Dock kan det sägas att konflikterna inom skogsbruket var vanliga 

och oftast igångsatta av arbetstagarna. Den vanligaste formen var blockader, och 

konflikterna handlade om föreningsrätten samt rätten till arbete och 

kollektivavtal. Vidare tycks syndikalisterna ha tagit initiativ till många av dem.72 

Många är också berättelserna - ofta av lokal karaktär - om strejker, lockouter, 

jakten på och handgripligheter med strejkbrytare, polisingripanden och fredning 

av flottleder och avverkningsplatser.73 

För Västerbottens del nämns att de problem som försvårade de fackliga 

strävandena till viss del kan förklaras av att det fanns en stark organiserad 

nykterhets- och frireligiös rörelse. Dessa frisinnade och andliga strävanden kom 

att verka hämmande på den fackliga etableringen. Å andra sidan fanns det 

samtidigt en relativt stark syndikalistisk rörelse som i första hand organiserade 

skogs- och flottningsarbetarna.74 SSFF hade svårt att värva medlemmar efter 

Ume- och Vindelälven där syndikalistiska avdelningar bildades tidigt.75 Den 

70 Förutom nämnda Karlbom, aa, se Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet. En studie av 

svensk arbetsmarknad fram till 1938. Diss. Uppsala 1978. 
71 Persson 1991, s 34f. Skogs- och flottningsarbetarna var en av de sista arbetargrupper i vårt 

land som organiserade sig. Skogs- och flottningsarbetareförbundet bildades 1918, se Karlbom, 

aa, s 105ff. 
72 Persson 1991, s 34. 
73 Se Flodin, aa. Salomonsson, H, Sveriges längsta lockout. Bureå 1987. Öberg, G, Genom

brottet. Flottningskonflikten vid Övre-Ume-ålvdal 1933-34 - historien om fackligt 

uppvaknande och den första organiserade uppgörelsen om flottningsarbetet inom Lycksele 

och Stensele kommuner. Stockholm 1990. Lehtimäki, S, Matti, B, Rumpan kommer! 

Berättelser av Tornedalens flottare. Kalix 1991. 
74 Västerbotten nr 3 1981, s 199f. 
75 Persson 1991, s 42. 
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största konflikten här leddes just av syndikalisterna under åren 1933-34 och 
berörde specifikt flottningsarbetet.76 

En grundläggande svårighet för den fackliga organiseringen var att 

entreprenadsystemet och den sociala differentieringen var sammanvävda. En 

hemmansägare brukade sin egen jord och lejde av och till arbetskraft för arbeten 

på gården. I sådana fall hade han ett arbetsgivarintresse. Strävanden efter att 

tillvarata gemensamma arbetarintressen, speciellt om det handlade om krav som 

gick utöver de rent fackliga, kunde följaktligen innebära en konflikt i sig. Detta 

var speciellt fallet om det gällde en rörelse där målsättningen knöt an till en 

arbetarklass. Försöijningsmässigt hade hemmansägaren ett jordbruk och egen 

skog att falla tillbaka på. För kronotorparen, för att inte säga lösarbetaren, var 

situationen en helt annan. Här var tillgången på och inkomster från lönearbete av 

central betydelse för försörjningen och därmed var, kan man anta, synen på 

facklig organisering mer positiv. Däremellan fanns mellankategorier som 

bondsöner och småbrukare vilka hade olika bedömning beträffande kapital och 

löneinkomster och av hur man bäst uppnådde sin försörjning. Exempelvis kunde 

småbrukaren å ena sidan arbeta för att uppodla ett större jordbruk, men, å andra 

sidan, verka för ett större inslag av kontantinkomst på bekostnad av jordbruket. 

Likt ett spektrum omfattade skogs- och flottningsarbetarna därmed allt från 

grupper som var i mycket stort behov av löneinkomster till en grupp självägande 

jordbrukare. Ur försöijningssynpunkt var de sistnämnda visserligen inte helt 

beroende av inkomsterna från skogsbruket, men å andra sidan behövde även 

dessa en kontantinkomst och deras arbete behövdes för att skogsavverkningarna 

och flottningen skulle kunna genomföras. Persson sammanfattar 

entreprenadsystemets dilemma beträffande gränsdragningen mellan arbetare och 
företagare på följande sätt: 

"När han arbetade på jordbruket, vare sig han ägde eller arrenderade det, var 

han egen företagare. När han deltog i skogsavverkning och flottning åt 

någon annan var hans ställning mer oklar. Som flottare sålde han vanligen 

sin arbetskraft och var därför att betrakta som arbetare. Åtog han sig ett 

ackordskontrakt var han rent formellt en företagare, en entreprenör. Formen 

lockade med ett möjligt ackordsöverskott och ett arbete relativt fritt från 

övervakning och ledning. Samtidigt deltog han personligen i arbetet och 

76 Öberg, aa. Till detta ska dessutom konflikten vid Lillåns sorteringsverk 1924 nämnas, se 

Persson 1991, samt den s k AK-konflikten 1934, se Grundström, A, Från Gäddträsket till 

Västerjfjärden. Flottningens och flottningsarbetarnas villkor i Umeälven. Ammarnäs 1989. 
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någon vinst som han kunde plöja ner i sin 'rörelse' för att på så vis utvidga 

den uppstod sällan utan i realiteten sålde han sin arbetskraft och arbetade för 

sitt uppehälle och för att få kontanta medel. Ur den synvinkeln kunde han 

likställas med arbetaren."77 

Att finna en klar gräns mellan vad som kan och inte kan liknas vid en agrar 

arbetarklass är, som citatet ovan illustrerar, minst sagt problematiskt. 

Undersökningen från 1916 liknar just skogsbrukets arbetare vid "ett löst 

konglomerat av heterogena element". I samma undersökning uttrycks även 

problemen med den fackliga organiseringen med hänvisning till 

"skogsarbetarklassens egenartade struktur".78 I Skogsbygdens arbets- och 

levnadsvillkor från 1938 återfinner man följande fördelning av de sociala 

grupperna bland skogsarbetarna (tabell 4:4). 

Tabell 4:4. Andel skogsarbetare från olika sociala grupper i Nordsverige 
och Västerbotten år 1930 (procent). 

Nordsverige Västerbotten 

Hemmansägare 47 68 

Arrendatorer 16 10 

Fasta skogsarb. 14 6 

Lösarbetare 23 16 

100 100 

Anm: Med Nordsverige menas de undersökta länen, dvs Värmland, Örebro, delar av 

Västmanland, Kopparberg, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och 

Norrbotten. 

Källa: SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Del 1. Stockholm 1938 s 267ff. 

77 Persson 1991, s 33. 
78 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. 

Stockholm 1916, s 229. 
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I Västerbotten återfanns en större andel hemmansägare, dvs självägande 

jordbrukare, än i norra Sverige som helhet.79 Detta torde, vid sidan av 

nykterhets- och frireligiösa rörelser, ha bidragit till att hämma de fackliga sträv

anden. Det fanns dessutom stor geografisk spridning beträffande de sociala 

grupperna. I kustområdet (Nysätrabygden) utgjordes skogsarbetarna till 92 % 

av hemmansägare, medan arrendatorernas andel bara var 0,5 %! I Åsele och 

Vihelmina lappmarker följde däremot fördelningen det norrländska 

genomsnittet: 52 % hemmansägare, 19 % arrendatorer, 13 % fasta skogsarbetare 

och 16 % lösarbetare.80 

Utöver i den sociala grupperingen fanns även geografiska skillnader i utbudet 

av arbete. På uppdrag av Domänstyrelsens odlingskommission genomfördes en 

undersökning 1935-36 med avseende på arbetstillgången i Västerbottens län. 

Syftet var att beräkna antalet dagsverken per arbetsbehövande (män 17-60 år) i 

j o r d b r u k e t  r e s p e k t i v e  i  d e t  s o m  b e n ä m n d e s  s o m  " f ö r t j ä n s t a r b e t e n " ,  d v s  

skogsarbete, flottnings- och flottledsarbeten, vägarbete och övrigt lönarbete 

(reservarbeten inte medtagna). Undersökningen tog bl a fasta på de problem som 

kännetecknade arbetsmarknaden, nämligen konjunkturkänsligheten och det 
ömsesidiga beroendet mellan skogs- och jordbruk.81 

Tabell 4:5 nedan visar att även arbetstillgången följde ett geografiskt mönster. Ju 

längre åt nordväst man kom i Västerbotten, desto större blev beroendet av 

"förtjänstarbetet". Samtidigt antyder skillnaderna i summakolumnen längst till 

höger att det åtminstone vissa år kunde förekomma ganska stor under

sysselsättning/arbetslöshet i vissa områden. Detta framhölls också i under
sökningen.82 

Ofrånkomligt i sammanhanget var den periodiska arbetslösheten, speciellt i 

skarvarna på våren när huggarsäsongen var över och innan flottningen böljade, 

79 Jämför med SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna 

och Norrland (1916). Denna undersökning innehåller förvisso en annan indelning av 

socialgrupperna, men ger en bild av hur sammansättningen bland skogsarbetarna generellt var 

uppdelad. Bland skogsarbetarna i Västerbotten återfanns på de undersökta avverknings

platserna 54 % jordägare, 22 % arrendatorer, 23 % arbetare med jordbruksarbete vissa tider 

och knappt 3 % heltidsarbetande skogsarbetare, se s 71. 
80 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. 1938 Del 1, s 277. 
81 Malmgård, M, "Arbetstillgången i Västerbottens läns skogsbygder" i Norrlands Skogs
vårdsförbunds tidskrift 1938. 
82 Malmgård, aa, s 340ff. 
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liksom på senhösten innan vinterns avverkningar böljade. Jordbrukare kunde i 

regel fylla ut dessa skarvar i försöijningen med eget jordbruksarbete, vilket 

kännetecknar kombinationsförsörjningens försäkringsfunktion.83 Problemet var 

att lösarbetare inte hade samma möjligheter. Denna säsongsmässiga arbetslöshet 

Tabell 4:5. Arbetstillgången i några socknar i Västerbotten 1935-36. Antal 
mansdagsverken per arbetsbehövande och år i jordbruksarbete resp. 
förtjänstarbete. 

Socken Jordbruk Förtjänstarb. Summa 

Umeå landsförsaml. 

(inkl. Holmsund) 206.8 65,9 272,7 

Nysätra 210,8 50,2 261,0 
Burträsk 153,3 65,3 218,6 
Degerfors 126,8 108,9 235,7 

Malå 84,1 99,3 183,4 
Lycksele 85,5 153,0 238,5 
Sorsele (nedan odlingsgr) 54,0 142,7 196,7 

Stensele (-"-) 63,8 129,6 193,4 

Vilhelmina (-"-) 64,6 105,7 170,3 

Dorotea (-"-) 62,9 97,9 160,8 

Källa: Malmgård, M, "Arbetstillgången i Västerbottens läns skogsbygder" i Norrlands 

Skogsvårdsförbunds tidskrift 1938, s 339. 

och försöijningsproblematik hade klara bestående drag och fler exempel på detta 

kan redovisas. År 1929, då konjunkturerna var relativt goda, berördes nämligen 

99.9 % av alla organiserade skogsarbetare i landet av arbetslöshet i mer eller 

mindre omfattande grad. Hela 76 % drabbades av arbetslöshetsperioder på 

sammanlagt mer än 6 månader och bara 8 % hade arbete mer än 8 månader. 

Uppgifterna gäller organiserade arbetare som inte hade något eget jordbruk att 

falla tillbaka på. Om man inkluderar de arbetare som bedrev eget jordbruk vid 

sidan av skogsarbetet, var antalet arbetslöshetsveckor bland de organiserade i 

medeltal 25 under 1929. Depressionsåret 1933 var det 31 veckor och under 1935 

29 veckor. Att antalet inte var ännu högre under 1933 kan ha sin förklaring i 

förekomsten av reservarbeten. Den periodiska arbetslösheten var dock 

83 Se t ex Bäcklund 1988, s 94ff, 113ff. 
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bestående, oavsett om det var hög- eller lågkonjunktur.84 Det fanns alltså ett 

permanent överskott på arbetskraft under mellankrigstiden.85 

Detta förhållande kom under efterkrigstiden snabbt att forändras, vilket gör 

det motiverat att beteckna den som en omvandlingens tid i den norrländska 

ekonomiska historien. Kring 1940 böljade förändringen visa sig på många sätt. 

Entreprenadsystemet böljade försvinna mer och mer. Lundgren menar att 

systemet alltmer undergrävdes av ökade avverkningsvolymer och allt större 

inslag av självständiga arbetarhushåll.86 Persson framhåller t ex att skogs

bolagens vägran att sluta kollektivavtal upphörde under samma tid, liksom att 

SSFF:s medlemsantal växte under 1930-talet andra hälft.87 Men, förändringen 

kom även att visa sig på mer omvälvande sätt. I grunden handlade det om att det 

nämnda "icke-agrara suget" under efterkrigstidens första årtionden bidrog med 

nya försöijningsmöjligheter för skogsbygdens arbetsföra befolkning.88 Det 

tidigare överskottet på arbetskraft tenderade nu snarare att bli ett underskott, en 

arbetskraftsbrist, och skogsbruket (inklusive flottningen) blev tvunget att 

anpassa sig därefter. Detta förhållande finns det all anledning att utveckla och 

undersöka närmare i de efterföljande kapitlen. 

84 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor 1938, s 357ff. 
85 Nyström 1932, s 235ff. Nyström 1933, s 21 lf. 
86 Lundgren 1984, s 29. 
87 Persson 1991, s 173f. 
88 Se kapitel 2. 
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5. Skogsstrukturen och flottningens förändrade förutsätt
ningar efter Ume- och Vindelälven 1920-1975 

5.1 Introduktion 

När det gäller timmerflottning var det enbart virke som transporterades, 

ingenting annat, och när virkets naturliga beskaffenhet förändrades påverkades 

flottningen av detta. En långsiktig förändring var att skogarna efter älvdalarna 

successivt kom att innehålla en allt större andel klenvirke eftersom det 

grovvuxna äldre skogsbeståndet höggs ut. Denna utveckling återspeglades 

samtidigt i en industriell förskjutning från sågade trävaror till massatillverkning, 

vilken tog sin böljan i slutet av 1800-talet.1 Denna dimensionsförändring 

påverkade flottningen negativt både tekniskt och ekonomiskt, ett förhållande 

som framhölls redan vid sekelskiftet 1900. Dels blev arbetskostnaden per 

kubikmeter högre, eftersom fler stockar måste hanteras, och dels fanns risken att 

en allt större andel av det flottade virket skulle sjunka eftersom klenare virke 

flyter sämre.2 

En central utgångspunkt i detta arbete är att förloppet torde ha påskyndats 

under efterkrigstiden beroende på dels relativt gynnsamma konjunkturer (stor 

efterfrågan), och dels ny drivningsteknik (motorsågar och bandtraktorer). Större 

efterfrågan gav enkelt uttryckt ökade avverkningar. Detta innebar att virke med 

lägre dimensioner avverkades i större omfattning, vilket ökade både 

sjunkningsrisken och de barkningskostnader som var förenade med uttag av 

klenare virke. Samtidigt steg kostnaderna för arbetskraften, vilket i sin tur ska 

ses i skenet av de förändrade sysselsättningsförhållandena under samma tid.3 

Därmed kan man anta att kostnaderna för flottningen hastigt steg, vilket 

verkade för ett byte av transportsätt. Syftet med detta kapitel är då att närmare 

studera hur skogsstrukturens förändring påverkade flottningskostnaderna. 

De frågeställningar som behandlas är: 

1 Schön, L, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. 

SNS Förlag 2000, s 229f, 237f, 306ff. 
2 Se tidigare kapitel 2. 
3 Detta kommer att utvecklas i kapitel 6 och 7. 
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1. Hur förändrades skogsstrukturen med avseende på såg- respektive massavirke 

och hur förändrades virkesdimensionerna i flottningen? 

2. Hur stora var merkostnaderna för massavirke (klenare sortiment) med av

seende på: 

• Flottningsarbete 

• Sjunkning 

• Barkning 

3. Vilka kostnadsökningar medförde förändringen av skogsstrukturen? 

Kapitlet består av två delar. Först redovisas betydelsen av att betrakta skogen 

som både ekonomisk och ekologisk resurs och hur skogsstrukturen förändrats 

från tiden för skogsindustrins genombrott kring 1850 och framåt. Skogen av 

idag är inte densamma som för 150 år sedan och ett historiskt perspektiv på den 

mänskliga påverkan på skogen är därför viktigt, eftersom denna förändring i sin 

tur påverkade flottningen. 

Den andra delen behandlar just konsekvenserna för flottningen av denna 

förändrade skogsstruktur. Här framhålls hur de transportekonomiska och 

tekniska lösningarna påverkades. Starkt relaterade till efterkrigstidens om

vandling på skogstransportområdet var nämligen frågorna rörande arbets

kostnader vid flottningen, virkets sjunkningsrisk och barkningskostnaderna. 

Dessa aktualiserades än mer under efterkrigstiden och kan knytas samman på en 

generell nivå, nämligen virkesdimensionernas långsiktiga utveckling. 

5.2 Skogslandskapets förändring och det utflottade virkets 

sammansättning 

5.2.1 Skogsstrukturens sammansättning och utveckling 

Ämnet skogshistoria har, kanske främst inom naturvetenskapen, behandlat 

människans och samhällets nyttjande av skogen som resurs och vilka effekter 

detta fått, bland annat beträffande det boreala barrskogsbältet i Norrland. I denna 

forskningsinriktning, där det på senare tid producerats en mängd arbeten, ligger 

fokus framförallt på effekterna av skogsindustrins genombrott och expansion. I 

de vetenskapliga arbetena har de skogshistoriska frågeställningarna behandlats 
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med metoder som dendrokronologi, GIS och pollenanalys, men man har även 

nyttjat material som historiker och ekonomisk-historiker ofta använder sig av, 

exempelvis olika skriftliga dokument, räkenskaper och kartmaterial.4 

När en skogshistoriker med naturvetenskaplig bakgrund studerar skogens 

forändring handlar det inte bara om att studera skogstillgången uttryckt som 

virkesförråd (hur mycket skog det finns) och dess förändring över tid. Till detta 

adderas även ekologiska faktorer vilka inkluderar förändringen av skogs

beståndens sammansättning beträffande arter, åldersstruktur, förekomsten av 

skogsbränder och torrträd (död ved) etc. När det talas om skogsstrukturen, dess 

förändring och utveckling, framhålls just dessa två aspekter, virkesförrådet och 
skogens sammansättning.5 

Ett första steg när det gäller att studera skogsstrukturens förändring är att se 

till hur virkesförrådet utvecklats över tid (diagram 5:1). Virkesförrådet minskade 

generellt från andra hälften av 1800-talet fram till 1940 för att sedan öka. 

Orsaken till minskningen anses framförallt vara att det skedde en successiv 

ökning av avverkningarna från skogsindustrins genombrott och framåt. Denna 

utveckling fick ytterligare skjuts när efterfrågan på klenare virkesdimensioner 

till massaindustrin ökade från tiden kring sekelskiftet 1900. Återplanteringen var 

under denna tid obefintlig och den naturliga återväxten stod inte i paritet med 

avverkningarna. Uppgången efter 1940-talet förklaras å sin sida av dels den 

naturliga återväxten, och dels de ökade skogsvårdsåtgärderna under efter

4 Se exempelvis Östlund, L, Exploitation and Structural Changes in the North Swedish Boreal 

Forest 1800-1992. Dissertations in Forest Vegetation Ecology 4. Umeå 1993. Axelsson, A-L, 

Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multiscale approach. Acta 

Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 183. Diss. Umeå 2001. Ericsson, T S, Culture in 

Nature - Key areas for interpreting forest history in boreal Sweden. Acta Universitatis 

Agriculturae Sueciae. Silvestria 227. Diss. Umeå 2001. Emanuelsson, M, Settlement an Land-

Use History in the Central Swedish Forest Region. — The use of pollen analysis in 

interdisciplinary studies. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 223. Diss. Umeå 

2001. Östlund, L, Zackrison, O, Hörnberg, G, "Trees on the Border between Nature and 

Culture - Culturally Modified Trees in Boreal Sweden" i Environment History. Nr 2 2002, s 
48ff. 
5 Linder, P, Östlund, L, "Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991" i Svensk botanisk 

tidskrift 86 1992, s 199,207. 
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krigstiden, kanske framförallt av skogsplanteringarna som nu böljade praktiseras 
i stor skala.6 

Diagram 5:1. Den totala virkesförrådets förändring (miljoner m3) i Norr-
respektive Västerbottens län 1870-1990. 
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Källa: Linder, P, Östlund, L, "Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991" i Svensk 

botanisk tidskrift 86 1992, s 206 (År 1870. Data erhållits genom förf.). SOU 1932:26. 

Uppskattning av Sveriges skogstillgångar. Verkställd åren 1923-1929. Redogörelse avgiven 

av Riksskogstaxeringsnämnden. Riksskogstaxeringen av Västerbottens län och Norrbottens 

läns kustland åren 1939 och 1941. Stockholm 1941. Bilaga till Norrlands skogvårdsförbunds 

tidskift 1944:1. Arman, V, Riksskogstaxeringen åren 1953-1962. Institutionen för 

skogstaxering. Skogshögskolan. Nr 9. Stockholm 1965. Arman, V, Riksskogstaxeringen åren 

1958-1967. Institutionen för skogstaxering. Skogshögskolan. Nr 13. Stockholm 1969. 

Eriksson, A, Klaus, J, Riksskogstaxeringen 1968-1972. Institutionen för skogstaxering. 

Skogshögskolan. Nr 21. Stockholm 1975. Skogsdata 91. Institutionen för skogstaxering. 

Sveriges Lantbruksuniversitet. Umeå 1991. 

Viktigt att påpeka är dessutom att förhållandena skiljer sig i geografisk mening. 

För Västerbottens del är det skillnad mellan kustlandet och lappmarken. Här har 

6 Linder/Östlund, aa, s 206. Östlund L, Zackrisson O & Axelsson A-L, "The history and 

transformation of a Scandinavian boreal forest landscape since the 19th Century" i Canadian 

Journal of Forest Research 27 1997, s 1201, 1204. Se även kapitel 6 beträffande den ökade 

skogsvården under efterkrigstiden. 
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olikartade förutsättningar i klimat och höjd över havet betydelse för skogens 

bonitet och därmed dess tillväxt vilket i sin tur påverkat skogstillgångarna. 

Exempelvis var skogstillgången av tall och gran på 1950-talet ungefar 68 

m3/hektar vid kusten. Motsvarande siffra för lappmarken låg på 59 m3/hektar.7 

Samtidigt kan det påpekas att det var i lappmarken som huvuddelen av flottleds-

nätet sträckte ut sig. Det var i första hand här avverkningarna skedde och flott-
ningen bedrevs. 

Mycket viktigt i denna långsiktiga process beträffande virkesförrådets 

förändring är vidare att skogarna i Västerbotten tycks ha blivit klenare över tid. 

De riktigt grova träden minskade samtidigt som de klenaste ökade relativt från 

slutet av 1920-talet och fram till 1960-talet. Detta kan studeras genom att se till 

hur stora virkesmängder som ryms i de olika dimensionsklasserna. Under 

perioden 1920 till 1960 minskade andelen grova träd, samtidigt som de klenaste 
dimensionerna ökade (tabell 5:1). 

Tabell 5:1. Procentuell andel virkesmängd (tall och gran) i olika 
dimensionsklasser (0- cm, 10-20 cm, 20-30 cm och 30+ cm DBH). 
Västerbotten 1923-29 och 1958-67. 

Dimension 1923-29 1958-67 

0- 4 11 
10- 38 39 

20- 39 36 
30+ 19 14 
varav 45+ 10 8 

Anm: DBH: Diameter i brösthöjd. 

Källa: Riksskogstaxeringar, se diagram 5:1. 

7 Arman, V, Riksskogstaxeringen åren 1953-1962. Institutionen för skogstaxering. 

Skogshögskolan. Nr 9. Stockholm 1965. Skogsmarken uppgick till ungefar 12 420 km2 för 

kustlandet och ca 19 600 km2 för lappmarken vid samma tidpunkt. Gränsen mellan kustland 

och lappmark går vid gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommun, drygt 10 mil från 
kusten. 
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Tabellen ovan visar att diameterklassen 0-10 cm ökade mest mellan perioderna 

1923-29 och 1958-67, medan gruppen 30+ cm minskade. Bakom dessa generella 

förhållanden döljer sig på en mer detaljerad nivå några företeelser som kan vara 

värda att nämna. När det gäller de grövsta dimensionsklasserna, 45+ cm, 

minskade dessa i lappmarken (mellan 1923-29 och 1939-41) med drygt 50 % 

(samtidigt återfanns det 1939-41 i runda tal dubbelt så mycket skog av 

diametern 45+ cm i lappmarken som i kustlandet, ca 1,5 miljoner m3 jämfört 

med 0,6 miljoner m3).8 Mellan samma perioder ökade å andra sidan diameter

klassen 10-20 cm mest i lappmarken (+7 %), medan den minskade i kustlandet 

(-3 %). Återigen kan det påpekas att det var främst från lappmarken virket 

flottades. 

Det bör påpekas att utvecklingen som den framgår av tabell 5:1 handlar om en 

relativt kort period, knappt 40 år. I sammanhanget måste man ha klart för sig att 

skogsexploateringen började mer än 75 år före den första riksskogstaxeringen 

(1923-29). Fler exempel på skogsstrukturens långsiktiga förändring kan därför 
framhållas. Att skogen blivit klenare över tid avspeglas i att andelen ungskog 

ökat. I ett undersökningsområde i Lycksele kommun, som omsluter både Ume-

och Vindelälven, beräknades att 83 % av områdets skog kunde klassificeras som 

"gammal", dvs den var mer än 150 år, på 1910-talet. På 1980-talet var endast 
3% äldre än 160 år.9 

Vidare har utvecklingen gått från en flerskiktad till en enkelskiktad skog, det 

vill säga från en skogsstruktur med flera olika trädslag och åldrar till en med i 

princip bara ett trädslag i en och samma åldersklass. I Lyckseleområdet var 

drygt 80 % av skogen flerskiktad på 1910-talet. På 1990-talet var omfattningen 

knappt 1 %.10 Andra viktiga förändringar i skogstrukturen är att skogsbränderna 

8 Data för dimensionsklassen 45+ cm finns tyvärr endast tillgänglig för perioderna 1923-29 

och 1939-41. För mer detaljerat exempel på dimensionsförändringar, se exempelvis 

Linder/Östlund, aa, s 208 (Hamra kronopark, perioden 1910-1966). 
9 Östlund m fl 1997, s 1200. Se även Östlund, L, Linderson, H, "A Dendrochronological 

Study of the Exploitation and Transformation of a Boreal Forest Stand" i Scandinavian 

Journal in Forest Research 10 1995, s 58ff. Se även Axelson, A-L, "Old Trees in Northern 

Sweden - an historical analysis" i Axelsson 2001 (manuskript). 
10 Östlund m fl 1997, s 1201. 
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från sekelskiftet 1900 blivit allt färre och att förrådet av död och torr skog - en 

viktig ingrediens i skogens ekologiska system - i princip försvunnit.11 

Till sist bör framhållas att skogsstrukturen har förändrats till skogsindustrins 

fördel. Grundläggande är att de svenska skogarna haft ekologin med sig i form 

av en naturlig återväxt, vilket inneburit att det industriella nyttjandet hela tiden 

kunnat fortgå. De allenarådande dimensionsavverkningarna under andra hälften 

av 1800-talet gynnade också återväxten. Man högg helt enkelt selektivt, det mest 

kommersiellt gångbara, vilket undantagslöst handlade om den gamla och grova 

tallskogen. På de ytor som frigjordes underlättades en naturlig föryngring, 

främst av gran. Samtidigt innebar de allt mer begränsade skogseldarna att dessa 

granar kunde växa upp, vilket var en förutsättning för den expanderande massa

industrin under 1900-talets böljan.12 

5.2.2. De flottade virkesdimensionerna 

Skogsstrukturens förändring kan även spåras i flottningsverksamheten. Först och 

främst präglades flottningen av en övergång från sågtimmer till massavirke. 

Flottgodsets sammansättning återspeglade framväxten av massaindustrin 

(diagram 5:2). 

I slutet av 1920-talet vara massaandelen ungefar 50 %. Den steg sedan lång

siktigt till drygt 60 % omkring 1950 och vidare till 75 % på 1960-talet. Detta 

avspeglas också i att virkesdimensionen minskade över tid, från cirka 0,11 

kubikmeter per stock i slutet på 20-talet till runt 0,07 kubikmeter per stock under 

1950-talet (se diagram 5:3 längre fram). 

11 Linder/Östlund, aa, s 209ff. Östlund m fl 1997, s 1201 ff. Axelsson, A-L, Östlund, L, 

"Retrospective gap analysis in a Swedish boreal forest landscape using historical data" i 

Forest Ecology and Management 5229 2001, s lff. 
12 Östlund m fl 1997, s 1199f. Ericsson, S., Östlund, L. & Axelsson, A-L, "A forest of grazing 

and logging: Deforestation and reforestation history of a boreal landscape in central Sweden" 

i New Forests 19 2000, s 227ff. 
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Diagram 5:2. Massavirkets andel (%) av totala flottgodsmängden efter 
Ume- och Vindelälven 1928-1975. 

100 

Andel massavirke 

5 per. glid. med. (Andel 
massavirke) 

1925 1935 1945 1955 1965 1975 

Källa: Kommersiella meddelanden 1928-1950. SOS Skogs statistisk årsbok 1951-1975. 

Viktigt i sammanhanget är också vad som, utöver den långsiktiga utvecklingen 

av skogstrukturen, kan förklara de kortsiktiga variationerna i medelvolym per 

flottad stock.13 Här är prisutvecklingen central. Winberg framhöll, beträffande 

Kalixälven under 1930-talet, att det fanns ett samband mellan låga virkespriser 

och det flottade virkets medelvolym. Vid lågkonjunktur ökade virkets medel

volym som effekt av att avverkningarna blev mindre omfattande, vilket sam

tidigt innebar att medeltransportlängden för virket minskade eftersom höga 

transportkostnader inte kunde klaras.14 Enligt Hultland, vilken undersökte 

samma älvdal, gällde detsamma under 1950-talet.15 

13 Data för virkesdimensionerna för det utflottade virket (DBH) finns inte. Däremot kan det 

indirekta måttet medel volym per flottad stock användas. Detta var också ett mått som 

användes för detta ändamål under flottningens samtid, se exempelvis Winberg, I, Flottning i 

Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. Stockholm 1944. Nordqvist, M, "Bidrag 

till kännedom om kostnadsutvecklingen och investeringarna i de allmänna flottlederna under 

åren 1921-1960" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1963. 
14 Winberg, aa, s 114f. 
15 Hultland, G, Virkestransporter i Kalix älvdal 1951-1960. Geographica nr 27. Diss. Uppsala 

1961, s 148ff. 
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Hur det förhöll sig efter Ume- och Vindelälven kan illustreras genom att 

jämföra utvecklingen av medelvolymen per stock och priset på massavirke 
(diagram 5:3). 

Kännetecknande för åren strax efter andra världskriget är att massa-

virkespriserna ökade kraftigt jämfört med perioden 1920-40. Mellan 1946 och 

1947 steg priserna med drygt 60 % och hamnade på ungefar samma nivå som 

högkonjunkturåret 1937, vilket i sammanhanget var det enskilt bästa under 

mellankrigstiden. Den stora skillnaden jämfört med tidigare var att priserna 

fortsatte att stiga, och det markant. Mellan 1949 och 1951, framförallt som 

effekt av Koreaboomen, sköt massavirkespriserna än mer i höjden och ökade 

med hela 88 %! Detta gav upphov till stora avverkningar och medelvolymen på 

flottgodset sjönk med mer än en fjärdedel på några år efter 1945. 

Diagram 5:3. Medelvolymen per flottad stock 1917-1970 och massavirkes-
priser (fasta priser. 1952/53=100) 1917-1965. Ume- och Vindelälven. 
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Anm: 1) Massavirkespris är medelvärde för sulfat- och sulfitvirke. 2) Vänster y-axel: Medel-

volym/stock. Höger y-axel: Massavirkespris. 

Källa: Medelvolym per stock: UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1917-1970. 

Massavirkespris: SOS Domänverket 1917-1965 (gäller fritt utsorterat virke vid Umeälvens 

mynning). För partiprisindex, se Mitchell, B R, European Historical Statistics 1750-1975. 

London and Basingstoke 1980, s 773. 
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5.3 Skogsstrukturens förändring och dess effekt på bäck-

flottningen efter Ume- och Vindelälven 

5.3.1 Dimensionsförändring, arbetskostnader och arbetstidsåtgång i 
bäckflottningen 

Skogsråvaran och flottningen kom starkt att fokuseras under efterkrigstiden.16 

Här ska därför tre företeelser som hänger samman med dimensionsförändringen 

studeras närmare. Först och främst kommer förhållandet mellan medelvolym per 

flottad stock och arbetstidsåtgång och kostnad i bäckflottningen efter Ume- och 

Vindelälven att undersökas. Vidare, som effekt av att allt klenare dimensioner 

böljade huggas, riskerade virkets flytbarhet att försämras vid flottningen och 

sjunkningsrisken ökade. Som motåtgärd tillgreps barkning och kostnaderna för 

denna böljade alltmer uppmärksammas efter 1945. Dessa tre företeelser, arbets

kostnader och arbetstidsåtgång, sjunkningsrisk samt barkningskostnader, har alla 

en gemensam nämnare, nämligen den långsiktiga förändringen av skogs
strukturen. 

När det gäller förhållandet mellan medelvolym per flottad stock och 

arbetstidsgång kan Lundgrens resonemang kring arbetstidsåtgången i drivnings

arbetet (huggning respektive körning) efter Lule älvdal tjäna som bakgrund. 

Denne menar nämligen att i jämförelse med körningsarbetet sjönk huggarnas 

dagsprestationer (m3/dagsverke) från 1920-talet och fram till 1950-talets böljan. 

Skogshuggarna behövde en relativt längre tid för att åstadkomma en kubikmeter 

färdighugget virke jämfört med vad körarna behövde för att transportera det med 
häst och släde till flottledsavläggen. 

Orsaken till detta skulle enligt Lundgren vara sjunkande medelvolym per 

stock, vilket innebar ökad tidsåtgång per enhet, vilket i första hand torde 

påverkat det mer manuellt och fysiskt präglade arbetet i huggningen, men inte i 

16 SOU 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och råvaruindustriernas råvaru

försörjning i övre och mellersta Norrland m.m. SOU 1956:33 Skogsindustrins utbyggnad. 

Betänkande angivet av Södra Sveriges skogsindustriutredning. Nylinder, P, "Studier över 

barr-rundvirkets torkning och vattenupptagning" i Norrlands skogs-vårdsförbunds tidskrift 

1950, s 165ff. Nylinder, P, "Virkesfrågor vid flottning" i Svenska flottledsförbundets årsbok 

1955. Johansson, F, "Det sommartorra virkets flytbarhet vid förlängd flottning" i Svenska 
flottledsförbundets årsbok 1955. 
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samma grad körningsarbetet.17 Ett liknande resonemang torde gälla även för 

arbetstidsåtgången i bäckflottningen efter Ume- och Vindelälven, eftersom lägre 

medelvolym innebar att fler stockar skulle hanteras per kubikmeter flottgods. 

Det fanns en signifikant negativ samvariation mellan arbetstidsåtgång per flottad 

mängd (m3) och medelvolymen per stock perioden 1925-39 (diagram 5:4).18 

Givetvis måste samvariationen tolkas med stor försiktighet. De förhållanden 

som kan tänkas störa bilden är dels arbetsproduktivitetsutvecklingen i 

bäckflottningen och dels variationer i vattenföring och väderförhållande. Med 

förbehåll för detta tycks det ändå föreligga ett visst negativt samband mellan 

virkesdimensionerna och arbetstiden vid bäckflottningen. Om detta är riktigt, 

bidrog alltså dimensionsförändringen till att den direkta arbetstidsåtgången, och 

därmed kostnaden, för bäckflottningen ökade. 

Ökningen av arbetstidsåtgången kan beräknas med hjälp av regressions

linjens ekvation.19 Genom att först multiplicera lutningskoefficienten med 

differensen mellan medelvolymen per stock perioden 1949-53 respektive 1935-

39, och sedan dela resultatet med medelarbetstidsåtgången 1935-39, kan 

ökningen beräknas till 43 %. Att virket blev klenare, skulle alltså ha lett till att 

arbetstidsåtgången ökade med drygt 40 procentenheter från andra hälften av 

1930-talet och till början på 1950-talet. 

Eftersom timlönen i flottningen ungefar fördubblades mellan 1935-50 (se 

kapitel 7) skulle den förändringen ha gjort att arbetskostnaden i bäckflottningen 

ökade mellan 80-90 procentenheter. Det handlar alltså om en avsevärd ökning 

av kostnaderna som en direkt följd av dimensionsförändringen. Samtidigt bör 

det naturligtvis framhållas att beräkningen är tämligen osäker eftersom 

regressionslinjen baseras på ett fåtal observationer.20 

17 Jmf Lundgren 1984, s 125f. 
18 r = -0,48.* (sign: **=99%, *=95%). N=15. Även för perioden 1950-75 finns en sam

variation, r = - 0,71** (sign: **=99%, *=95%). N=25. Periodindelningarna motiveras med att 

förhållanden torde varit lite speciella i samband med världskrigen och tiden närmast efter 

dessa. För att beräkna arbetstid har löneuppgifter (timlön) hämtats från Sörlin , S, "Flottning 

och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. Institutionen för ekonomisk historia. Umeå 

1980. Övriga källor, se ovan. 
19 y= 1,68-8,93x. 
20 Det är främst svårt att erhålla dataserier som visar en jämn utveckling över tid. Medel

volymen/stock och arbetstid/m3 varierar nämligen och bildar decennievisa grupperingar 

(kluster), samtidigt som kraftiga årliga variationer förkommer. Förhållandena under mellan

krigstiden skiljer sig markant mot de under efterkrigstiden, vilket exempelvis framgår tydligt i 
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Diagram 5:4. Sam variation mellan arbetstidsåtgång (tim/m3) och 
medelvolym (m3) per stock. Bäckflottningen i Ume- och Vindelälven 1925-
1939. 
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Anm: y-axel: arbetstidsåtgång (tim/m3), x-axel: medelvolym (m3) per stock. r2= 0,23. 

Källa: Volym/stock och utflottad mängd: Se diagram 5:3. Arbetskostnader: UFA. Umeå 

flottningsförenings årsberättelser (1925-1930) och G.XI. Huvudböcker (1931-1939). 

Löneuppgifter (timlön), Sörlin , S, "Flottning och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. 

Institutionen för ekonomisk historia. Umeå 1980. 

diagram 5:3 (medelvolym/stock.). Perioden 1925-35 var medelvolymen/stock (m3) 0,113, 

perioden 1945-55 var siffran 0,079. Det handlar alltså om en relativt stor skillnad. De 

klusterliknande grupperingarna av arbetstid/m3 som utkristalliseras vid olika perioder skulle 

kunna relateras till arbetsproduktivitetens utveckling, vilket därmed skulle kunna reflektera 

olika typer av rationaliseringar (flottledsrensningar, introducerandet av motorvarpbåtar etc) 

och hur dessa verkade över tid. Vidare undersökningar av detta ska dock inte genomföras här. 
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5.3.2 Virkets sjunkningsrisk 

Att virke sjönk under flottningen var på sin tid ingen nyhet, problemet var att 

kunna få en någorlunda god uppfattning om omfattningen.21 Det finns inte några 

dataserier som skulle kunna användas för att följa företeelsen över tid. Dock 

finns det ett antal lokala undersökningar i ämnet som kan nämnas. Från 1910-

talet redovisas i en undersökning efter Gimån (Västernorrland) att under 

perioden 1906-1915 ökade sjunkningsgraden från 0,5 till drygt 2 %. Orsaken till 

detta framhölls främst vara att allt större andel klenvirke böljade flottas. Det kan 

tilläggas att sjunkningsandelen varierade kraftigt mellan olika virkesägare, från 

0,15 och upp till drygt 29 %. Detta berodde troligen på hur respektive ägare 

handhade virket före flottning (barkning, torkningstid etc).22 

I en annan undersökning, från mitten av 1920-talet, framhålls dessutom 

skillnaden mellan virkessortiment och trädslag. Generellt har granvirke mindre 

benägenhet att sjunka jämfört med tallvirke, eftersom gran har dels lägre 

volymvikt, dels större andel kärnved, vilket ger långsammare vattenabsorbtion 

jämfört med tallvirke. Sjunkningsprocenten för sågtimmer uppgick i denna 

undersökning till 1,4 % och för massavirke till drygt 2,9 %. När det gällde 

trädslag låg sågtimmer av tall och gran på ungefär lika stor sjunkningsandel, 

cirka 1,5 %. Massavirket däremot visade en större skillnad, cirka 4,5 % för tall 
jämfört med drygt 2,5 % för gran.23 

Under efterkrigstiden betonades betydelsen av sjunkningsförluster än mer, 

vilket är naturligt eftersom andelen massaved ökade. Vid mitten av 1950-talet 

beräknades bruttovärdet av sjunkvirket i landet till cirka 15-16 miljoner kronor 

per år, vilket motsvarade en femtedel av den totala flottningskostnaden.24 Av 

den anledningen framhölls att flottningskostnaden vid kalkyler av transport

kostnaderna borde skrivas upp med minst 20 %.25 

En annan viktig aspekt som framhölls var sjunkningsriskens geografiska 

karaktär. Här hamnade bäckflottningen i fokus. Vid denna var flottningsför-

hållandena speciella, framförallt i de mest perifera delarna som utgjordes av de 

21 Hultland, aa, s 177. 
22 Näslund 1916, tabell 2. 
23 Kinnman 1925, s 5ff. 
24 Nylinder 1955, s 5324. 
25 Hultland, aa, s 180. 
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så kallade snövattenbäckarna, där flottningen i hög grad var beroende av de 

naturgivna förutsättningarna, snösmältningen, islossningens böljan och vatten

tillgången. Här måste flottningen sätta igång så tidigt som möjligt och av den an

ledningen fick virket kortare tid att torka, vilket var negativt för flytförmågan. 

Till exempel angavs en sjunkningsandel i dessa snövattenbäckar på 10 %,26 

andra källor talar generellt om tvåsiffriga andelar.27 

Beträffande bäckflottningen i Ume- och Vindelälven och sjunkning av virke 

finns det en lokal studie. Den utfördes 1959-60 på gallringsvirke i ett bestånd 

som klassades som frodvuxet med tanke på att halten kärnved var låg. Hälften 

av virket lades på land (landavlägg) intill vattendraget, i detta fall Ekorrbäcken 

(rinner ut i Vindelälven, drygt 10 mil från kusten), och den andra hälften på 

isavlägg. I vaije avlägg hade vidare halva virkesmängden helbarkats för att 

underlätta torkning. Torktiden var drygt 30 dagar och den andra veckan i maj 

månad (1960) gick isen i vattendraget och virket lades i. När det gäller sjunk-

ningsandelen i respektive grupp blev resultatet minst sagt iögonenfallande 
(tabell 5:2). 

Tabell 5:2. Resultat av sjunkningsförsök vid Ekorrbäcken (Vindelälven) 
1959/60. 

Sjunkna/saknade Ej barkat (N:600) Barkat (N:600) 

Landavlägg 185 13 

Isavlägg 180 17 

Summa (proc.andel): 365 (61) 30(5) 

Källa: UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transportutredning 1955-62. D. 

Utredningsmaterial 1957-1960, "Preliminär redogörelse för sjunkningsförsök å Ekorrbäcken 

vid Sjölunda". Stencil, Umeå 1960. 

26 UFA. F.XXXIX. Utredningar A. Skogsbrukets transportutredning 1955-62. D. 

Utredningsmaterial 1957-1960; Johansson, F, "Några synpunkter på virkets torkning och 
flytbarhet". 1958, s 11. 
27 Diskussionsinlägg till "virkesfrågor vid flottning". Svenska flottledsförbundets årsbok 1955, 
s 5341. 
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Sjunkningsandelen för det obarkade virket var anmärkningsvärt hög; sex av tio 

stockar sjönk! Representativiteten i en sådan här undersökning kan diskuteras, 

torkningstiden var exempelvis kort, men problemets fokus framgår tydligt. 

Sjunkningsrisken var stor, speciellt när det handlade om virke som inte barkats 

och därmed torkade långsammare. Barkningen var således helt avgörande för att 

flottningen av massaved skulle kunna genomföras på ett tillfredställande sätt. 

5.3.3 Barkningskostnadema 

Precis som när det gäller data för sjunket virke saknas uppgifter om barknings-

kostnadens storlek och förändring över tid. Även i denna fråga är man hänvisad 

till olika typer av undersökningar och resonemang som förts i frågan. Exempel 

från Kalix älv visar på att den indirekta transportkostnaden som barkningen 

medförde uppgick till ungefar hälften av hela flottningskostnaden och därför 

bidrog till att flottningen i själva verket blev dyrare än lastbilstransporterna.28 

Samtidigt utgjorde barkningen, när den utfördes manuellt efter huggningen, 

ungefar halva kostnaden för huggningen av helbarkat virke.29 Den flottade 

andelen massavirke ökade från ungefar 50 % på 1930-talet till 60 % i böljan på 

1950-talet och med ytterligare 15 procentenheter fram till mitten av 1960-talet 

(se diagram 5:2). Då i princip allt massavirke måste barkas,30 innebär detta att 

arbetstidsåtgången för huggning (inklusive barkning) av en kubikmeter virke bör 

ha ökat med ungefar 7 % mellan 1930-talet och böljan av 1950-talet.31 Huggar-

lönen ökade med nästan 120 % mellan perioderna 1935/39 och 1950/54 (fasta 

priser).32 Arbetstidsåtgången, p g a att barkningsbehovet ökade, kan då beräknas 

28 Hultland, aa, s 187ff. 
29 Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965. Studia Forestalia 

Suecica nr 134. Lund 1976, s 82. Swan, H, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Föredrag 

vid Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte 1952 I" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tid

skrifter2 1952, s 137ff. 
30 Hultland, aa, s 181. 
31 Antag att huggning av obarkat virke tar x timmar, och huggning av helbarkat virke 2x 

timmar. Då blir arbetsåtgången på 30-talet 0,5 x + 0,5 * 2x = 1,5 x. I böljan av 50-talet blir 

följaktligen arbetsåtgången 0,4 x + 0,6 * 2x = 1,6 x. 
32 Gäller dagsverkslön för skogshuggare, Västerbottens län, se SOS Lönestatistisk årsbok. För 
fastprisberäkning (1952/53=100), se Mitchell, B R, European Historical Statistics 1750-1975. 
London and Basingstoke 1980, s 773. 
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ha medfört en extra kostnadsökning på ungefär 15 procentenheter.33 Detta pekar 

på att barkningen var en kostnad som otvivelaktigt spelade en betydande roll vid 
valet av transportsätt. 

Ett lokalt exempel från Vindelälven kan visa på kostnaden för barkningen. 

Exemplet är från en utredning som behandlade bivattendraget Stenträskbäcken. 

Utredningen behandlar kostnaden för tre alternativa sätt att transportera virket 
från avverkningsområdet till industrin: 

1. Med lastbil direkt till industrin vid kusten (105 km) 

2. Flottning hela sträckan (Från Rössjön längs Stenträskbäcken och vidare efter 
Vindelälven). 

3. Kombinationen lastbilstransport till huvudflottled för fortsatt flottning (i detta 

fall Umeälven eftersom den geografiskt ligger närmare avverkningsområdet 
än Vindelälven). 

Med utgångspunkt från detta visade sig kostnadsalternativen vara följande 

(tabell 5:3). De kringkostnader som omgav flottningen, i detta fall barkningen, 

bidrog starkt till att flottningsalternativen var dyrare. Barkningen utgjorde här 

drygt 20 % av kostnaden för de båda flottningsalternativen. Utan denna kostnad 

skulle de båda flottningsalternativen ha varit klart billigare än lastbils
transporten. 

Ett annat tidstypiskt exempel på betydelsen av barkningsfrågan kan hämtas 

från MoDo:s avverkningar i Örnsköldsviksområdet. Flottningen efter de två 

älvar som tidigare stått för virkestransporten till industrin, Mo- och Gideälvarna, 

avvecklades helt åren 1959/60 och detta kan sägas vara det första riktiga 

exemplet på en total flottningsaweckling efter en norrländsk älvdal. 

33 Om lönen steg från y kr till 2,2y kr (=120 %) och arbetstidsåtgången ökade med 1/15 (l,6x-

l,5x/l,5x) leder detta till att den extra kostnadsökningen blev 1/15*2,2y =0,15y. 
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Tabell 5:3. Transportalternativ 1-3 och beräknade kostnader (öre/f3) for att 
transportera rundvirke från biflottleden Stenträskbäcken. År 1960. 
Löpande priser. 

Alternativ 1. Direktkörning 

Umeälven 

Kostnader: 

2. Flottning 3. Flottning 

fr. Rössjön fr. 

Huggyxmärkning - 1,0 1,0 

Tillstransport 20,0 20,0 28,5 1} 

Traktor/bilbasväg 2,0 - 3,0 

Flottning 29,0 15,5 

Bilkörning ( 105 km) 42,0 

Avdrag för sjunknings-

kostnad -5,0 

Barkning av frodvuxet 

virke - 14,0 14,0 

Summa: 59,0 64,0 62,0 

l) 5 km traktortransport. 

Källa: UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. a. 

Korrespondens 1955-1961. Orubricerat PM av Skogschef T, Rylander (Nordmalings ångsåg 

AB). 1960-07-08. 

Argumenten bakom den här utvecklingen ska ses utifrån de ökade 

arbetskraftskostnaderna. Införandet av ny teknik framhölls även här och därmed 

behovet av att begränsa kostnaderna för det manuella arbetet i skogsbruket, 

speciellt när omkostnaderna för detta fördubblats under en 10-årsperiod. 

Skogsbrukets största omkostnader utgjordes av huggningsarbete (drygt 30 %) 

och transportkostnader (50 %). Till huggningen skulle dock läggas kostnaderna 
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för barkning, vilka som mest uppgick till 70 % av den totala huggnings

kostnaden, alltså mer än i de exempel som tidigare gavs.34 

En stor rationaliseringsmöjlighet låg därmed i att övergå till lastbils

alternativet, barkningen var ju en indirekt transportkostnad som belastade flott-

ningen. Det var utifrån detta förhållande som flottningen i själva verket kom att 

bli dyrare än lastbilstransporterna.35 Beträffande transportalternativen efter Gide-

älven kan nämnas att flottningen kostade 31 öre/tonkilometer, medan kostnaden 

för lastbilstransporten bara blev 18 öre/tonkilometer. Räknade man bort bark

ningen blev flottningskostnaden bara 9 öre/tonkilometer.36 

5.4 Skogsstrukturens förändring och flottningen - några 

slutsatser 

Skogsstrukturens långsiktiga förändring gav således följande effekter: 

1. Virket blev klenare och andelen massaved ökade, vilket ökade arbets

tidsåtgången i flottningen. Det visar sig att arbetstidsåtgången per kubikmeter 

flottgods ökade med drygt 40 procentenheter mellan 1930- och 1950-talet. Den 

förändrade skogsstrukturen påverkade i allra högsta grad utflottningsarbetet och 

därmed kostnaden för detta, eftersom timlönerna steg kraftigt, pressades arbets

kostnaden upp rejält, ungefar 80 procentenheter. 

2. Det klenare virket hade sämre flytbarhet och för att motverka sjunknings-

risken måste virket barkas. Detta innebar en kraftig ökning av arbetstidsåtgången 

i huggningsarbetet. Samtidigt var barkningen egentligen en indirekt kostnad på 

grund av flottningen. Enligt beräkningar innebar det ökade barkningsbehovet att 

huggningskostnaden till följd av dimensionsförändringen ökade med ungefar 15 
procentenheter. 

Effekterna innebar att flottningen blev dyrare och utgjorde därmed en 

drivkraft till att bölja avveckla denna. De merkostnader som var förenade med 

34 Se ovan not. 
35 Jmf Embertsén 2000, s 57ff. 
36 "Norrländska vägproblem - skogs- och gruvindustrins krav på framkomlighet och bärighet. 

Anföranden vid årsmötet av skogsdirektör N. Bergsjö, överingenjör L-Å Jöndell, överdirektör 

Nils G. Bruzelius och vägdirektör Hans Rönström" i Svenska vägföreningens tidsskrift nr 6 
1960, s 228ff. 
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skogsstrukturens förändring bidrog därmed till att påskynda sökandet efter 

alternativa, och mindre kostsamma, transportlösningar. Men, det var i förening 

med hastigt stigande arbetslöner som dimensionsforändringarna kom att utöva 

ett kraftfullt omvandlingstryck på timmertransporterna under efterkrigstiden. 

Detta gör det befogat att se närmare på förändringarna i tillgången på arbetskraft 

och kostnaderna för denna. 
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6. Skogsbruket och arbetskraftförhållandena 1945-1960: 
Flottningen under omvandlingstryck 

6.1 Efterkrigstidens nya villkor på skogsbrukets arbets

marknad 

Charles Winroth, ordförande i Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet 

1947-1962 skriver beträffande efterkrigstiden, att: 

"Det var först då tillgången [på arbetskraft] tröt, som skogsbruket mera 

planmässigt böljade rationaliseringsgiven. Till följd av det gynnsamma läget 

på arbetsmarknaden hade vid det laget tiotusentals av skogsbygdens 

människor övergått till andra yrken. Ombyte av yrke medför oftast en 

avflyttning från glesbygden till tätorter och städer med de större 

möjligheterna dessa ger till tidsenliga levnadsbetingelser. Skogskojornas 

och kolbullarnas tid var förbi och även saktmodigheten hos skogsfolket. 

Man krävde moderna familjebostäder och förläggningar i skogen av högre 

standard. Fäder varnade sina söner för det hårda arbetet och primitiva livet i 

skogen."1 

I citatet finns framförallt två uttryck som förtjänar att lyftas fram i samman

hanget, nämligen det gynnsamma läget på arbetsmarknaden och att saktmodig

heten hos skogsfolket (arbetarna) var över. De två uttrycken faller väl in under 

det som ibland har benämnts det "icke-agrara suget". Enkelt uttryckt var det 

frågan om ett efterfrågesug på arbetskraft från främst industrin vilket påverkade 

arbetskraftstillgången i den agrara sektorn, från vilken skogs- och flottnings-

arbetarna traditionellt rekryterats. Effekten blev en relativ arbetskraftsbrist. 

Syftet med detta kapitel är att belysa drivkrafterna bakom den relativa 

arbetskraftsbristen i skogs- och flottningsarbetet 1945-55 och fokus ligger på att 

fördjupa studien beträffande arbetskraftsförhållandet och försöka belysa olika 

mekanismer bakom förändringen. Det är två frågeställningar som här ska 

behandlas: 

1 Winroth, C, "Skogsarbetet måste stabiliseras" i Lindh, E A, Stålfelt, F, Wennmark, T, 

Haglund, B (red), Skogen och skogsbruket. Stockholm 1961, s 365. 
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1. Hur forändrades förutsättningarna när det gällde arbetskraftsrekryteringen 
inom flottningen efter 1945? 

2. Vilka arbeten konkurrerade med flottningen om arbetskraften, vad var i så fall 

orsaken och hur kom den till uttryck? 

Under efterkrigstiden sker i skogsbygden en övergång från något "gammalt" till 

något "nytt". När det gäller skogsbrukets arbetsmarknad skiljer sig tiden närmast 

efter krigsslutet, 1945-55, från mellankrigstiden på främst två centrala punkter.2 

För det första, under mellankrigstiden präglades skogsbrukets arbetsmarknad 

av utbudsöverskott på arbetskraft. Detta hade sin orsak i strukturproblem, vilka 

påverkade den exportinriktade skogsindustrin negativt, och snabb befolknings

tillväxt. Effekten blev sysselsättningsproblem för den arbetsföra befolkningen 

och en löneutveckling som präglades av eftersläpning relativt industrin. Nästan 

omedelbart efter krigslutet 1945 blev motsatta förhållanden rådande. Nu skedde 

en demografisk förskjutning mot allt högre ålder på den arbetsföra befolkningen, 

dvs utbudet på arbetskraft minskade. Samtidigt kännetecknades den svenska 

ekonomin generellt av kraftig ekonomisk tillväxt, den befarade efterkrigs-

depression uteblev. Tvärtom kom ökad internationell efterfrågan på svenska 

exportvaror att driva upp löner och priser vilket gav en ökad efterfrågan på 
arbetskraft.3 

För det andra, den fackliga organiseringen av skogs- och flottningsarbetarna 

försvårades under mellankrigstidens ekonomiska kristider. Detta berodde bl a på 

det entreprenadsystem som arbetarna var uppbundna till, vilket pressade ner 

inkomsterna genom konkurrensen bland skogs- och flottningsarbetarna i en tid 

av utbudsöverskott. Vidare var entreprenadsystemet och den sociala differen

tieringen i skogsbygden sammanvävda, vilket gav olika grupper skilda intressen 

när det gällde synen på lönen (exempelvis hemmansägare vs. lösarbetare). Även 

detta förhållande kom drastiskt att ändras vid efterkrigstidens början. Det 

tidigare utbudsöverskottet på arbetskraft blev snabbt ett efterfrågeöverskott, 

vilket i sin tur påverkade de fackliga förhållandena. Nu kom avtals- och löne

rörelserna, främst den under 1951 och i skenet av den kraftiga efterfrågan på 

2 Se tidigare kapitel 4. 
3 Se exempelvis Magnusson, L, Sveriges ekonomiska historia. Rabén Prisma, Tiden Athena 

1996, s 409ff. Olsson, U, "Industrilandet" i Furuhagen, B (red), Äventyret Sverige. 

Utbildningsradion och Bokförlaget Bra Böcker 1993, s 83ff. Se även Ahlberg, G, Svennilson, 

I, Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen. Stockholm 1946. 
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arbetskraft och skogsråvara i spåren av Korea-boomen, att tillgodose de fackliga 

kraven. 1951 års avtalsrörelse har därför kännetecknats som en viktig milstolpe i 

Svenska skogs- och flottningsarbetarefÖrbundets historia.4 

Överlag var detta en omvandlingens tid i den norrländska skogsbygden 

beträffande arbete och försörjning. Detta är ett förhållande som framhållits i 

tidigare ekonomisk-historisk forskning,5 men som inte desto mindre måste 

betonas även här när mekanismerna bakom flottningens förändrade förut

sättningar studeras. Arbetskraften i skogsbygden gavs nämligen fler och bättre 

möjligheter att söka sig till nya arbeten utanför den tidigare dominerande 

kombinationsförsörjningen, exempelvis inom vattenkraftsutbyggnaden. Detta 

gav upphov till relativ arbetskraftsbrist för skogsbolagen som fick problem med 

nyrekryteringen av skogs- och flottningsarbetare.6 

Arbetskraftsbristen diskuterades flera gånger under perioden 1945-55. Skog

bruket kunde inte, med rådande metoder när det gällde exempelvis avverknings

teknik samt avtal, rekrytera tillräckligt med arbetskraft. Ett exempel från SCA 

visade att arbetskraftstillgången under säsongerna 1948/49-1950/51 aldrig nådde 

upp till 100 %. Under mars månad, den tid då avverkningarna i regel var som 

störst, var tillgången på arbetskraft ungefar 95 % av behovet säsongen 1948/49. 

Nästkommande säsong (1949/50) hade andelen sjunkit till ca 80 % och säsongen 

1950/51 var den nere i drygt 60 %. Även för skogsvårdsarbeten sommartid 

4 Det var i samband med denna som timlönen i flottningsarbetet höjdes med 30 %. Dessutom 

infördes övertidsbestämmelser, garantilön för två dygn vid permitteringar och ersättning för 

väntetid och vid förflyttningar. Se Karlbom, T, Skogens arbetare. Stockholm 1968, s 353ff, 

364f. 
5 Bunte, R, Gaunitz , S, Borgegård, L-E, Vindeln- En norrländsk kommuns ekonomiska 

utveckling 1800-1980. Lund 1982. Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och 

försörjning i Lule älvdal 1870-1970. Umeå Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984. 

Lundgren, N-G, Kampen om naturresurserna. Ekonomisk utveckling och institutionella 

förändringar i Lule älvdal under 700 år. Lund 1987. Bäcklund, D, I industrisamhällets 

utkant. Småbrukens omvandling i Lappmarken 1870-1970. Umeå Studies in Economic 

History 8. Diss. Umeå 1988. Bäcklund, D, "Jord, skog och vattenkraft. Ekonomisk 

omvandling i norrländsk skogsbygd 1870-1970" i Baudou, E (red). Att leva vid älven. Åtta 

forskare om människor och resurser i Lule älvdal. CEWE-förlaget 1996. 
6 Se framförallt Bäcklund 1988, s 198ff. Bäcklund 1996, s 241ff. 
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tycktes en liknande brist råda. Från skogsbolagets håll kunde man helt enkelt 
inte fylla det totala behovet av arbetare.7 

Även inom det mindre och medelstora skogsbruket, eller privatskogsbruket 

som det benämndes, fanns problemet med att rekrytera skogsarbetare. Orsakerna 
var desamma: 

"Sugningen till andra näringsgrenar är emellertid en realitet, som man måste 

räkna med. Dess verkan är tvåfaldig. Dels drar den rent tillfälliga 

arbetskraften, som är bunden vid jord- och skogsbruk, till mera lönande 

arbeten, framförallt anläggningsarbeten, dels utgör den bakgrunden till det 

fenomen som vi brukar kalla flykten från landsbygden. Kommer dragningen 

till stadsnäringarna att fortgå och kanske t.o.m öka i styrka, kunna följderna 

bli allvarliga inte bara genom den direkta folkningsminskningen på 

landsbygden utan kanske lika mycket genom den förgubbning av 

arbetskraften, som blir en given följd."8 

Förutom detta "icke-agrara sug" kom även kombinationsförsörjningen i sig att 
uppvisa brister när det gällde nyttjandet av arbetskraften: 

"I och med att skogsbruket intensifieras uppstår emellertid behov av 

arbetskraft till åtgärder, som inte kunna eller böra förläggas till 

vinterhalvåret utan måste göras under vegetationsperioden, dvs. under 

jordbrukssäsongen. Vi far på så sätt ett arbetskraftsproblem, som blir svårare 

att lösa ju färre armar det finnes på fastigheten och inom den samfallighet -

by eller socken - den tillhör.9 

Detta intensifierade skogsbruk hänger samman med den utveckling som tog sin 

början under efterkrigstiden. Förutom en intensifierad huggning och övergången 

till trakthuggning, dvs kalhyggesbruk, påbörjades en ny inriktning inom skogs

vården (kulturarbeten). Nu kom gallring, markberedning, nyplantering etc. att bli 

centrala företeelser och expandera kraftigt, vilket speglade en långsiktig strategi 

för att sörja för virkestillgången.10 Dessa skogsvårdsåtgärder kolliderade således 

7 Swan, H, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Inledningsföredrag I" i Svenska skogs

vårdsföreningens tidskrift 1952, s 137f, 145. 
8 Tillander, T, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Inledningsföredrag III" i Svenska skog

svårdsföreningens tidskrift 1952, s 159. 
9 Ibid, s 160. 
10 Ebeling, F, "Skogarna och deras vård i övre norrland från och med 1930-talet" i Arpi, G 

red), Sveriges skogar under 100 år. Del II. Stockholm 1959, s 434ff, 440f. Embertsén, S, 
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med jordbruket sommartid. Även flottningen hamnade snabbt i en mellan-

position i denna utveckling. 

Försöken att lösa arbetskraftsbristen fokuserades snabbt på dels 

rationaliseringar genom mekanisering av huggnings- och körningsarbetet, och 

dels bättre levnads- och arbetsvillkor för arbetskraften. En mängd utredningar 

tillsattes för att på olika sätt komma åt problemen. Även flottningen uppmärk

sammades. Arbetstidsutredningen från slutet av 1940-talet framhöll betydelsen 

av att underlätta rekryteringen till flottningsarbetet, speciellt när det gällde den 

yngre generationen: "För ungdomen stå för närvarande så många banor öppna, 

inom vilka arbetstiden är väsentligt kortare". Samtidigt framhölls det att, "ur 

psykologisk synpunkt", skulle det vara fel att fortsättningsvis hålla flottnings-

arbetarna utanför gängse arbetsförhållanden på arbetsmarknaden, eftersom "de i 

visst avseende blivit satta i en särställning. De har icke tillförsäkrats samma 

skydd från samhällets sida som det stora flertalet arbetare numera åtnjutit".11 

På motsvarande sätt innehåller 1949 års utredning om tillfälliga flottar

bostäder påpekanden mot bakgrund av efterkrigstidens nya förhållanden på 

skogsarbetsmarknaden. Här framhölls dels att den allmänna utvecklingen av 

bostadsförhållandena på landsbygden medförde krav på högre standard, vilket 

även återverkade på skogs- och flottningskojornas utförande, dels att koj

frågorna alltmer aktualiserades med tanke på arbetskraftens rekrytering. Det 

handlade om "ändamålsenligare och mera tilltalande förläggningar", vilket 

många större arbetsgivare blivit alltmer medvetna om.12 

6.2 Nya försörjningsmöjligheter och det "icke-agrara suget" 

Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965. Studia Forestalia Suecica nr 134. 

Lund 1976, s 92ff. Östlund, L, Zackrisson, O, Axelsson, A-L, "The history and transformation 

of a Scandinavian boreal forest landscape since the 19th Century" i Canadian Journal of 

Forrest Research 27 1997, s 1200ff. 
11 SOU 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande Del III. Flottningsarbetare, s 67. Se även 

exempelvis Wallander, J, Flykten från skogsbygden. En undersökning av Klarälvsdalen. 

Industrins utredningsinstitut. Stockholm 1948. Carlsson, T, Skogens arbetkraftsproblem. 

Några resultat från en undersökning i mellersta Norrland. Industrins utredningsinstitut. 

Stockholm 1950. SOU 1956:36 Skogsbrukets arbetsmarknad. För en översikt, se Lundgren 

1984, s 140ff. 
12 SOU 1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande. Del II. Utredning med 

förslag till lagstiftning rörande tillfälliga bostäder vid skogs- och flottnings- m. fl. arbeten, s 

23ff. 
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Omvandlingen efter andra världskriget underminerade småbruket vilket var en 

grundbult i kombinationsförsöijningen. Bäcklund visade att avgången från de 

agrara näringarna generellt för inlandskommunerna i övre Norrland 

samvarierade positivt med den lokala sysselsättningsökningen i andra sektorer i 

ekonomin under 1950-talet. Detta förhållande kallade han det lokala "icke
agrara suget".13 

Den verksamhet utanför den agrara sektorn som bäst kan förklara suget är 

nog vattenkraftsutbyggnaden. Nationellt tog den ny fart under efterkrigstiden, 

framförallt på 1950-talet.14 Detta gällde i allra högsta grad Umeälven. Den 

parallellt belägna Vindelälven blev som bekant sparad från 

vattenkraftsutbyggnad, men kommunerna som sådana påverkades eftersom 

Umeälven flyter genom alla fyra. Från och med 1953 berördes först och främst 

de nedre delarna av Umeälven av anläggningsarbetena (Harrselefors, 

Stornorrfors och Pengfors) liksom de övre, främst Storuman och Lycksele 

kommuner (Umluspen, Grundfors och Bålforsen). 1955 påböljades en ny station 
vid Stensele, året efter vid Bjurfors nedre (mellan Vindeln och Vännäs kommun) 

och vid Tuggen (Lycksele) 1958. Året efter påböljades utbyggnaden av 

Gardikforsen (Storuman), Rusforsen (Lycksele) och Bjurfors övre (Vindeln).15 

Att det var byggnadsarbetet som ökade framgår om man närmare studerar 

den absoluta förändringen av antalet förvärvsarbetare inom olika sektorer i de 

berörda kommunerna. Redan 1945-50 ökade antalet förvärvsarbetare starkt inom 

byggnadssektorn i Lycksele kommun, vilket torde återspegla att Lycksele blev 

stad 1946. Den stora förändringen inom byggnadssektorn skedde dock 1950-60, 

vilket tydligt var en effekt av vattenkraftsutbyggnaden. Det totala antalet 

förvärvsarbetande ökade starkt i Storumans och Lycksele kommuner, vilket 

visar att det fanns en stor efterfrågan på arbetskraft i närområdet (tabell 6:1). 

Under andra hälften av 1940-talet verkar däremot det lokala suget ha varit 

mindre. Trots detta minskade antalet förvärvsarbetande i jordbrukssektorn 

13 Bäcklund 1988, s 198ff, 203f. 
14 Se exempelvis Schön, L, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling 
under två sekel. SNS Förlag 2000, s 386f. 
15 Umeå flottningsförenings arkiv (UFA). Umeå flottningsförenings årsberättelser 1953-1960. 

Se vidare Strand, H-U, Vattenkraften, befolkningsutvecklingen, sysselsättningen och 

ekonomin. Bollnäs 1987, s 13f, 15ff. Sixtensson, I, Umeälvens vattenkraftsutbyggnad och den 

berörda befolkningen. Opublicerad D-uppsats. Institutionen för historiska studier 2000, s 13ff, 
19f. 
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mycket kraftigt i åtminstone tre av de berörda kommunerna (Vindeln, Lycksele 

och Storuman). Mot denna bakgrund är en viktig fråga hur arbetskraftsbristen 

specifikt drabbade flottningen. 

Tabell 6:1. Absolut förändring av antalet förvärvsarbetande i olika sektorer 
samt totalt i Vindeln, Lycksele, Storuman och Sorsele kommuner 1945-60. 

Jordbrukssektorn Byggnadssektorn 

1945-50 1950-60 1945-50 1950-60 

Vindeln -319 -660 67 442 

Lycksele -225 -950 273 812 

Storuman -296 -558 61 709 

Sorsele -93 -286 61 173 

Industrisektorn Offentlig sektor 

1945-50 1950-60 1945-50 1950-60 

Vindeln 58 54 61 47 

Lycksele 47 39 12 23 

Storuman -3 149 40 27 

Sorsele 8 92 34 -2 

Totalt förvärvsarbete (samtliga sektorer) 

1945-50 1950-60 

Vindeln -96 -102 

Lycksele +25 +562 

Storuman -151 +525 

Sorsele -96 -102 

Anm: I industrisektorn ingår förvärvsarbetande inom gruvbrytning, jord- och stenarbete, trä-

och mekanisk industri. 

Källa: SOS Folkräkningen 1945, 1950 och 1960. 
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6.3 Rekryteringsproblem och arbetskraftsbrist i flottningen 

6.3.1 Flottningsrapporterna berättar 
Arbetskraftsbrist inom flottningen efter Ume- och Vindelälven verkar ha varit 

ett återkommande inslag från 1945 och till böljan på 1950-talet. Först och 

främst framkommer detta i de flottningsrapporter som Umeå Flottningsförening 
skrev under olika flottningssäsongers gång. 

Flottningssäsongerna 1947 och 1948 kännetecknades som besvärliga ur 

arbetskraftssynpunkt. Redan då tycktes konkurrensen med huggningsarbetet 

vara ett centralt problem. Säsongen 1947 var ett sådant exempel. Eftersom 

vattentillgången var dålig p g a liten snömängd föregående vinter, behövdes 

mycket arbetskraft för att kunna genomföra flottningen så snabbt som möjligt. 

Men, på många platser rådde snarast brist på arbetskraft och orsaken var att ved-

awerkningar och sommarhuggningar redan satt igång. Flottningsföreningen 

anhöll snabbt hos virkesägarnas platsförvaltningar om att fa hjälp med att skaffa 
arbetskraft.16 

Situationen kom dock att förvärras: En månad senare minskade tillgången på 

vatten, liksom den på arbetskraft. I sladdningsarbetet (upprensningen i samband 

med att den sista delen av virket flottas efter älven), särskilt efter Vindelälven, 

uppstod klara problem då det gällde att komma förbi forsarna innan vatten

ståndet hunnit sjunka för mycket. Behovet av arbetare var stort och flottnings

föreningen anhöll hos virkesintressenterna, dvs skogsbolagen, att snarast fa 

hjälp med rekrytering av vana flottare.17 Två veckor senare var situationen än 

värre och man befarade, om virkesintressenterna inte kunde släppa till minst 75 

man, att man skulle bli tvungen att lämna kvar stora kvantiteter virke.18 Den 

hotande situationen räddades genom att en extra styrka på 92 flottare tillfördes 

genom virkesintressenternas försorg. Huvuddelen av det virke som hotades av 

intorkning kunde därigenom räddas.19 

Säsongen 1948 böljade till viss del enligt samma mönster som föregående år. 

Vattentillgången var god, men med arbetskraftstillgången var det värre. Speciellt 

i de övre delarna av Vindelälven rådde stor brist och flottningsföreningen an

16 Umeå flottningsförenings arkiv (UFA). H.II. Flottningsrapporter. nr 1 27/5 1947. 
17 Ibid, nr 5 26/6 1947. 
18 Ibid, nr 6 1/7 1947. 
19 Ibid, nr 7 11/7 1947. 
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modade intressenterna att inskränka på skogshuggningarna för att flottningen 

skulle kunna bedrivas tillräckligt snabbt.20 Förhållandena under resten av 

säsongen kom dock inte upp till den kritiska situation som rådde året innan, till 

viss del beroende på god vattentillgång. Likaså kännetecknades säsongerna 

1949-50 av betydligt bättre förhållanden beträffande arbetskraftssituationen. 

1951 hade dock situationen kraftigt försämrats igen och överhuvudtaget 

rådde då krissituation på skogsbrukets arbetsmarknad. Koreaboomen gav upp

hov till stora avverkningar och efterfrågan på arbetskraft var mycket stor. Utöver 

den internationella efterfrågan på skogsråvara var det samtidigt en relativt om

fattande efterfrågan på ved för den inhemska bränslemarknaden.21 Detta år 

böljade flottningen efter Ume- och Vindelälven sent p g a en kall och torr vår 

och arbetskraftsbristen i flottningen var uttalad redan i början på säsongen.22 I 
slutet på juni månad började situationen bli kritisk: 

"Tillgången på arbetskraft är icke tillräcklig. Vi kunna ej bedriva 

flottningsarbete i konkurrens med intressenternas avverkningar. Skall 

flottningen kunna genomföras så snabbt som nuvarande vattensituation 

tarvar, måste intressenterna inställa sina avverkningsarbeten tills flottningen 

är säkrad. Våra anmaningar till intressenterna i detta hänseende har icke 

respekterats."23 

Återigen, precis som säsongerna 1947 och 1948, stod konkurrensen med skogs

avverkningarna i fokus. 

Drygt två veckor senare hade vattentillgången minskat markant, speciellt i 

Vindelälven (där vattennivån sjönk med 1,4 m på en vecka) och man tvingades 

lämna kvar virke i de svåraste forsarna. Arbetskraftstillgången var oförändrad 

och det saknades minst 15 båtlag i arbetet på sladden. Ett minimum uppgavs 

vara 30 båtlag och arbetskraftstillgången i uthållningen ansågs inte heller till

räcklig.24 Strax innan hade dessutom flottningsföreningen skrivit till de olika 

intressenterna och förklarat den svåra situationen. Den inledde brevet med att 

säga att förtjänstmöjligheterna i skogsarbetet "tyckas vara betydligt större än vad 

vi kunna erbjuda enligt gällande flottningsavtal. Vi kunna därför ej fa till

20 Ibid. nr 1 18/5 1948. 
21 Karlbom, aa, s 364. 
22 UFA. H.II. Flottningsrapporter. rr 1 4/6 1951. 
23 Ibid, nr 3 25/6 1951. 
24 Ibid, nr 5 9/7 1951. 
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närmelsevis erforderlig arbetskraft för sladdnings- och uthållningsarbete." 25 

Vidare framkom det att man var i omedelbart behov av minst 75 man. Eftersom 

vattennivån samtidigt sjönk befarade man att virket skulle torka fast.26 

Två veckor senare var behovet fortfarande lika stort och det befarades att 

förhållandena skulle försämras ytterligare när slåttern snart skulle sätta igång 

(återigen, kombinationsförsöijningens säsongsbundna sysselsättningar tycktes 

innebära åtminstone tänkbara problem om det ena eller andra arbetet försköts 

tidsmässigt).27 Samtidigt blev arbetskraftsbristen alltmer uppenbar i sorterings

arbetet och flottningsföreningen anmodade intressenterna att inte bland 

sorteringsmanskapet värva folk för egen industri.28 Flottningen kunde, trots alla 

dessa problem beträffande arbetskraftstillgången, slutföras detta år, men arbets

rapporterna visar onekligen den centrala betydelse arbetskraften hade för att 

flottningen skulle kunna genomföras. 

Ett protokoll från företagsnämnden vid Umeå flottningsförening från 1953 

visar på flera företeelser i verksamheten som föll tillbaka på problemet med 

arbetskraftstillgången. En grundläggande fråga vid detta sammanträde rörde just 

problemet med att rekrytera flottningsarbetare. Här står: 

"Herr Fransson [facklig ombudsman] hade också funnit att läget var 

bekymmersamt. Ju mer arbetsförhållandena i skogen stabiliserades, desto 

svårare var det att fa folk till flottning och sortering. Fastanställningen av 

skogsarbetare, som pågick, bidrog i hög grad till svårigheterna att fa folk i 

flottningsarbete, då arbetarna hellre stannande i kontinuerligt fast arbete 

med ordnade förläggningsförhållanden."29 

Vidare menade ombudet Fransson, att det inte räckte bara med att höja lönerna i 

flottningsarbetet, utan skogsbolagen "måste bedriva propaganda för att folk 

skulle gå även i flottning och sortering", samt "beordra sina fasta arbetare till 
sådant arbete."30 

Alltså, stabilare förhållanden på arbetsmarknaden - här inom skogsbruket 

och i huggningsarbete - tycks ha inneburit problem för flottningen att dra till sig 

25 UFA. E.II. Korrespondens. Ml 1951. 
26 Ibid. 
27 UFA. H.II. Flottningsrapporter. nr 6 17/7 1951. 
28 Ibid, nr 7 27/7 1951. 
29 Umeå flottningsförenings arkiv (UFA) F.XV. Företagsnämnden. Protokoll 1953-04-11. 
30 Ibid. 
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arbetskraft. I protokollet kan vi vidare läsa beträffande propagandan: "Nu verkar 

det snarast som om propaganda bedrevs i rakt motsatt riktning. Det fanns 

obegränsat arbete i skogen, och då bolagen helst behöll sina fasta arbetare i 

sommarhuggningar och kulturarbeten [skogsvård], gjorde de för närvarande 

ingenting åt att hjälpa till med att skaffa arbetskraft till flottningen."31 En 

konsekvens av detta var att skolningen av den nya generationen flottare blev 

eftersatt. Det framhölls; "vidare nödvändigt att de, som böljade i flottnings-

arbete, togos om hand på ett effektivare sätt än vad som nu är förhållandet. Om 

nytillkomna flottningsarbetare placeras för sig i särskilda båtlag, blevo de 

skrämda för flottningsarbete. Nykomlingar skulle tagas om hand och placeras ut 

tillsammans med vana flottare i deras båtlag, så att de snarast kommo in i 

arbetets speciella teknik."32 

I det redovisade materialet finns det två företeelser som kort kan studeras 

närmare. För det första det som uttryckligen framhölls i flottningsrapporten från 

1951, att lönen i huggningsarbetet "tyckas vara betydligt större än vad vi kunna 

erbjuda enligt gällande flottningsavtal" och, för det andra, det som i protokollet 

från företagsnämnden framhölls om att stabiliseringen på skogsarbetsmarknaden 

bidrog till en försämrad rekrytering till flottningsarbetet. Tillsammans visar 

dessa två företeelser hur arbetskraften knöts närmare skogsbolagen för att 

tillgodose deras behov av huggning och skogsvård, en utveckling som 

flottningen hade svårt att bemöta. 

6.3.2 Förändrad löne- och prisutveckling 

En jämförelse av flottnings- och huggarlönens utveckling visar att 

dagsverkslönen i flottningen inte hade hållit jämna steg med lönen i huggningen. 

Utvecklingen är speciellt tydlig åren 1949-50 då gapet ökade, just innan 1951 

års flottningssäsong som i rapporterna ovan kännetecknades som kritiska för 

flottningen. Denna relativa eftersläpning skulle kanske till viss del kunna 

förklara den uppkomna situationen 1951. Efter 1951 ökade flottningslönen 

relativt, vilket torde vara en effekt av det tidigare nämnda framgångsrika 

fackliga arbetet (diagram 6:1). 

31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Förutsatt en arbetstid på åtta timmar per dag i huggningsarbetet, låg timlönen 

år 1949 på 3,40 kronor. Timlönen i flottningsarbetet var 2,70 kronor och därmed 

klart lägre. År 1950 ökade timlönen i skogshuggningen till 4,40 kronor, medan 

den sjönk till 2,60 kronor i flottningsarbetet. År 1951 ökade timlönen för båda 

arbetena, men den var fortfarande lägre i flottningsarbetet (5 respektive 3,20 
kronor).33 

Diagram 6:1. Daglöneutvecklingen vid flottningsarbete och huggnings
arbete i relation till konsumentprisindex 1935-1955. Index 1935=100. 

350 1 1 : 

Huggning Flottning 

Anm: Daglönen för flottningsarbetet är beräknad på 12-timmars arbetsdag, se SOU 1949:58 

Arbetstidsutredningens betänkande Del III. Fiottnings arbetare, s 40ff. 

Källa: SOS Lönestatistisk årsbok (dagsverkslön för skogsarbete i Västerbotten). Uppgifter om 

flottningslönen (timlön) är hämtad från Sörlin, S, "Flottning och rationalisering". Opublicerad 

C-uppsats. Institutionen för ekonomisk historia. Umeå 1980. För konsumentprisindex, se 

Mitchell, B R, European Historical Statistics 1750-1975. London and Basingstoke 1980, s 
773. 

En viktig förklaring till det lite omaka förhållande som utkristalliserades när det 

gäller lönerelationen flottning-huggning skulle kunna ligga i hur priset på 

massaved utvecklades efter 1945. Priset på massavirke ökade markant direkt 

33 Fasta priser. 1952/53=100. Beträffande löneuppgifter, index och basår, se diagram 6:1. 
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efter kriget (se tidigare kapitel 5). Detta skulle kunna vara en rimlig förklaring 

till att virkesintressenterna inte ville avbryta (massaveds)huggningen för flott-

ningens del, vilket framkom tydligt i flottningsrapporterna 1947. Mellan 1949 

och 1951, och då som effekt av först devalveringen 1949 och sedan den s k 

Koreaboomen 1951, sköt massavedspriserna ännu mer i höjden (kapitel 5). De 

kraftigt ökade massavedspriserna fick troligen den effekten att fler huggare in

volverades i avverkningarna under den tid flottningen pågick, vilket resulterade i 

arbetskraftsbrist i flottningsarbetet. Några officiella uppgifter om sommar

huggningarnas omfattning finns dock inte. 

6.3.3 Det ökade skogsvårdsarbetet 

En annan mycket central del i skogsbrukets utveckling under böljan av 

efterkrigstiden var, som nämnts, skogsvården (kulturarbetena). Tillsammans 

med de allt oftare förekommande sommarhuggningarna var skogsvårdsarbetena, 

enligt Umeå flottningsförening (år 1953), klart negativa för flottningens del, 

eftersom skogsbolagen behöll arbetare i dessa verksamheter och samtidigt inte 

gjorde något för att skaffa arbetskraft till flottningen.34 

Från 1930-talet kan man i SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor 

(1938) utläsa att det efter drivningssäsongens slut förekom skogsvårdsarbeten, 

men att "dessa i allmänhet endast räcka till för en mycket liten del av hela 

skogsarbetaråret"35 och att arbetena först och främst berörde Nedre Norrland, 

inte Norr- och Västerbotten. Överlag ansågs det att skogsvårdens "andel av 

skogsbrukets hela arbetskraftsbehov är och ej kan bli annat än rätt obetydligt".36 

Tyvärr saknas det statistik när det gäller förekomsten av skogsvårdsarbeten 

för hela skogsbruket före 1951. När det gäller skogsvårdsarbeten är det bara 

Domänverket som har statistik som till vissa delar berör detta. Här visar dock 

uppgifterna att skogsvårdens omfattning i Umeå distrikt, vilket ungefär 

motsvarar undersökningsområdet i denna avhandling, inte ökade mellan 1930-

respektive 1940-talet. Däremot framträder ökningen under 1950-talet klart 

(diagram 6:2). 

34 UFA. F.XV. Företagsnämnden. Protokoll 1953-04-11. Se även H.H. Flottningsrapporter. 

Nr 14/6 1951. 
35 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. 1938, del I, s 236. 
36 Ibid, s 238. 
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Diagram 6:2. Antal hektar som övergåtts med olika skogsvårdsåtgärder. 
Domänverket, Umeå distrikt, 1925-1960. 
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Källa: SOS Domänverket 1925-1930. 

Mellan 1951-55 och 1956-60 ökade antalet sysselsatta i skogsvårdåtgärder under 

maj respektive augusti månad med 37 % respektive 34 % i hela landet.37 Mycket 

viktigt i sammanhanget är att skogsvårdsarbeten överhuvudtaget var nödvändiga 

för att skogsbolagen fastare skulle kunna knyta till sig en arbetarkår av skogs

arbetare, vilket blev allt vanligare från och med 1950-talets böljan.38 Några 

officiella uppgifter om sommarhuggningarnas omfattning vid samma tid finns 

som nämnt inte att tillgå. Rimligtvis torde dock även dessa ha ökat under samma 

period. En förutsättning för att komma ifrån det traditionella säsongsarbetet i 

skogsbruket var nämligen att möjliggöra sysselsättning sommartid och skogs

vårdsarbetena utgjorde en viktig del i denna strävan,39 vilket i sin tur krävde ett 

mer utbyggt skogsbilvägnät för transporter av både arbetskraft och råvara. 

37 SOS Skogsstatistisk årsbok 1951-1960. 
38 SOU 1956:36, s 50ff. Karlbom, aa, s 372f. 
39 SOU 1956:36, s 44. 
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Tanken var inte ny. I utredningen Skogsarbetarnas levnads- och 

arbetsförhållanden från 1916 nämndes att en lösning på problemen med skogs

arbetets säsongsvariationer kunde ligga i ett intensivare skogsbruk där skogs

vårdsarbeten under sommaren var centrala. Men, detta stupade då på 

kommunikationerna och det outvecklade vägnätet i den norrländska skogs

bygden: Ett obefintligt vägnät innebar mindre skogsvård, vilket i sin tur be

gränsade möjligheterna till anställning året om av skogsarbetarna.40 Nu, under 

1950-talet, var de tekniska förutsättningarna för och incitamenten till förändring 

helt andra. Detta tycks ha medfört rekryteringsproblem för flottningen. Det finns 

dock omnämnt att när skogsbolagen övergick till att årsanställa huggare kunde 

avtal ibland tecknas med flottningsföreningarna om att de skulle ställa upp med 

huggare i flottningsarbetet om det behövdes.41 

6.4 Flottningen mellan ett framväxande modernt skogsbruk 

och ett "icke-agrart sug" - Sammanfattande avslutning 

Det "icke-agrara suget" påverkade i allra högsta grad flottningens förutsättningar 

i början av efterkrigstiden. Överlag orsakade det arbetskraftsbrist, både inom 

flottningen specifikt och skogsbruket generellt. De grundläggande problemen 

för flottningen verkade ha varit, för det första, det säsongsbetonade upplägget 

inom ramen för kombinationsförsöijningen och, för det andra, att det tidigare 

uttalade säsongsberoendet inom skogsarbetet böljade överbryggas genom dels 

intensivare avverkningar, dels ökade skogsvårdsåtgärder. Tillsammans gav dessa 

två åtgärder skogsbolagen ökade möjligheter att knyta arbetskraften till sig och 

verka för fastanställningar inom huggningsarbetet. 

Flottningen hade i betydligt mindre grad denna förmåga att tackla den upp

komna arbetskraftsbristen. Därigenom fick den svårare att rekrytera arbetskraft 

när skogsavverkningarna ökade och fortsatte över den tid på året då flottningen 

40 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. 

Stockholm 1916, s 219ff. Se även SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Del 1. 

Stockholm 1938, s 112ff, 122ff, 596ff. 
41 Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 189. Några sådana avtal 

med Umeå flottningsförening har dock inte gått att finna i Umeå Flottningsförenings arkiv. 
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vanligtvis pågick. Denna kollision mellan huggnings- och flottningsarbetets 

säsonger var uttalad efter Ume- och Vindelälven under andra hälften av 1940-

talet, men framförallt under den s k Korea-boomen år 1951. Till någon del torde 

arbetskraftsbristen också ha berott på den alltmer omfattande skogsvården och 

sommarhuggningarna. Arbetskraftsbristen ledde till att löner och andra arbets

kraftskostnader i flottningen steg. Detta påverkade utvecklingen under resten av 
50-talet (se kapitel 7). 

Till detta ska förhållandet beträffande skogsstrukturens förändring (kapitel 5) 

knytas an. Kombinationen mellan skogsstrukturens förändring och löneökningen 

inom skogsbruket ledde till att flottningen blev ett relativt dyrt transport

alternativ, eftersom arbetstidsåtgången för att barka, flotta etc ökade med de 

sjunkande virkesdimensionerna, samtidigt som lönerna steg. Denna kombination 

torde ha utgjort en stark intern drivkraft för att avveckla flottningen. 

När det gäller tiden från mitten av 1950-talet till böljan på 1960-talet, fram

kommer däremot inte någon uttalad arbetskraftsbrist efter Ume- och Vindel

älven, trots att det "icke-agrara suget" hade ökat än mer. Ett nytt och viktigt in

slag under denna tid var den successivt ökade motoriseringen inom huggnings-

och körningsarbetena som sakta men säkert resulterade i mindre behov av 

arbetskraft. Samtidigt kan en ökad arbetsproduktivitet i flottningen ha medfört 

att arbetskraftsbristen inte längre var lika akut som tidigare. Detta motiverar att 

längre fram i avhandlingen studera utvecklingen av bäckflottningens arbets

produktivitet under 1950-talet, men även förändringen av den lokala 
rekryteringen av flottningsarbetare. 
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7. Från investering till avveckling. Bäckflottningen efter 
Ume- och Vindelälven 1945-70 

7.1 Introduktion 

Syftet med detta kapitel är att studera hur utflottningskostnaderna i bäck

flottningen ökade och åtgärder för att hålla nere kostnadsökningen. Detta görs 

genom att ett kombinerat tids- och rumsperspektiv anläggs på kostnads

utvecklingen, investeringarna och avvecklingen av biflottlederna. 

En övergripande fråga är huruvida lastbilismen upplevde ett totalt 

genombrott i början av efterkrigstiden, som redan då innebar att flottningens öde 

i princip var beseglat. Eller var det frågan om gradvisa förändringar av de 

faktorer som påverkade flottningens relativa kostnadsläge gentemot lastbils

transporterna, vilket medförde att också flottningsavvecklingen blev en 

successiv process. Det innebär att två hypoteser kan formuleras rörande 

avvecklingen: 

Enligt hypotes ett kan den potentiella geografiska gränsen mellan att nyttja 

bäckflottningen respektive övergå till lastbilstransporter ha omfattat i princip 

hela området (Ume- och Vindelälven), och det i ett relativt tidigt skede under 

efterkrigstiden. Med den potentiella geografiska gränsen menas det område där 

lastbilstransporterna var lönsamma, utan att det nödvändigtvis kördes virke med 

lastbilar därifrån. Enligt resonemanget skulle ett potentiellt genombrott för last

bilstransporterna ha kännetecknat perioden 1945-50. Detta genombrott skulle ha 

inneburit att lastbilstransporterna skulle ha varit överlägsna bäckflottningen vid 

alla rimliga kostnadslägen. Lastbilarnas slutliga övertagande av virkes

transporterna skulle alltså kunna liknas vid en expeditionsfråga även om den i 

praktiken drog ut på tiden. Vidare innebar detta, förutom att avvecklingen av 

bäckflottningen var snabbt över, dessutom att avvecklingen skedde jämt över ett 

område. Det spelade med andra ord ingen roll huruvida biflottleden låg 7 mil, 

alternativt 17 eller 27 mil från kusten och industrin. Dessutom borde flottnings-

intressenterna, de skogsbolag som hade del i flottningen, varit tämligen med

vetna om detta förhållande, vilket borde ha föranlett minskade investeringar i 

flottlederna. 
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Hypotes två. Lastbilstransporternas potentiella genombrott under samma tid 

var inte definitivt. Snarare påverkades awecklingsförloppet under efterkrigs

tiden av kostnadsutvecklingen inom bäckflottningen respektive lastbils

transporterna. Detta innebar att avvecklingen skedde gradvis och enligt ett 

bestämt geografiskt mönster. Det förelåg med andra ord en skillnad med av

seende på flottningens konkurrensläge beroende på avståndet från avverknings
områdena till kusten. 

Med utgångspunkt i hypoteserna kan följande frågor formuleras: 

1. Minskade investeringarna i biflottlederna efter 1950? Om så är fallet pekar 

detta på betydelsen av den första hypotesen, eftersom dessa investeringar torde 
vara långsiktiga. 

2. Skedde det någon tillkomst av ytterligare biflottleder direkt under efter

krigstiden? Om så är fallet, pekar det snarare på betydelsen av den andra 
hypotesen. 

3. Etablerades det ett tydligt kostnadsövertag för lastbilstransporterna direkt 
efter andra världskriget, låt säga perioden 1945-50? Om det är fallet pekar detta 
mot hypotes ett. 

4. Var den hypotetiska gränsen mellan nyttjandet av bäckflottningen respektive 

dess avveckling till förmån för lastbilstransporter föränderlig? Vore så fallet 

pekar detta mot betydelsen av hypotes två. Om inte, ligger detta i linje med den 
första hypotesen. 

5. Skedde det investeringar i de biflottleder som kännetecknades av höga arbets

kostnader och det i början på efterkrigstiden (1945-50)? Om förhållandet visar 

sig vara detta, pekar det mot betydelsen av hypotes två snarare än den första 
hypotesen. 

7.2 Bäckflottningen - Ett framtidsalternativ 

Beträffande den utflottade mängden nådde flottningen i Ume- och Vindelälven 

sin största omfattning på 1930-talet (kapitel 3, diagram 3:1). Detta gäller både 

totalt och om man enbart ser till bäckflottningen. Beträffande den senare visar 

diagram 7:1, att en långsiktig tillbakagång skedde under perioden 1945-70 och 

att denna dels inträffade omkring 1950, men framförallt under 1960-talet. 

Förändringen återspeglade att bäckflottningen höll på att avvecklas och hade sin 
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motsvarighet i en nedläggning av biflottledsdistrikten.1 Med facit i hand verkar 

det som om bäckflottningens tillbakagång var ohjälplig redan i slutet av 1940-

talet, och det är lätt att föreställa sig att den insikten var vida spridd bland 

skogsbrukets företrädare (eller skogstransporternas intressenter) redan då. Men 

förhöll det sig verkligen på det sättet? Eller sågs bäckflottningen då fortfarande 

som ett framtidsalternativ? 

Diagram 7:1. Utflottad mängd (1000-tal m3), årligen och löpande femårs
medelvärden. Bäckflottningen efter Ume- och Vindeiälven 1916-1975. 
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Flottad mängd 5 års glidande medelvärde 

Källor: Umeå flottningsförenings arkiv (UFA) Umeå flottningsförenings årsberättelser 1916-

1975. 

Ett närmare studium av investeringskostnaderna är därmed av intresse. Utgångs

punkten är då att nyinvesteringarna borde ha sjunkit kraftigt om bäckflottningen 

inte längre ansågs ha framtiden för sig.2 Diagram 7:2 visar emellertid att 

1 Se vidare diagram 7:3 nedan. 
2 Med investeringar avses både ny-investeringar och underhåll av biflottleder. När det gäller 

källmaterialet, UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser (1920-1930), G.VI. 

Byggnadspecial. (1931-1946) och G.XI. Huvudböcker. (1947-1970), görs det nämligen inte 

någon åtskillnad mellan utgifter för ny-investeringar resp. underhåll av flottleder. Vidare så 

benämns det i årsberättelserna "årets byggkostnader" och i huvudböckerna "underhåll", trots 
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investeringarna var stora i slutet av 1940-talet. Sett i relation till den utflottade 

mängden var de till och med större då än under tidigare investeringstoppar under 

1920- och 30-talen. Ännu fram mot mitten av 1950-talet låg investeringarna per 

utflottad kubikmeter på en nivå som gott och väl motsvarade det normala under 
efterkrigstiden. 

En tänkbar förklaring till att investeringarna ökade kraftigt under tiden 

närmast efter krigsslutet skulle kunna vara att de varit relativt låga under 

krigsåren. Några uppgifter som styrker att det var frågan om uppskjutna 

investeringar går dock inte att finna.3 Investeringar hade även tidigare skett med 

jämna mellanrum (motsvarande 10-15 års intervaller) och boomen i slutet på 40-

talet kan alltså ses som en naturlig fortsättning på ett sedan tidigare etablerat 

mönster med toppar vid mitten av 1920- och 1930-talen. 

En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att de ökade investeringarna 

återspeglade ökad konkurrens från lastbilarna. Detta verkar emellertid mindre 

troligt mot bakgrund av att flottningsföreningarna inte var enskilda vinst

drivande företag som konkurrerade på en transportmarknad. De var kooperativa 

lösningar som bestod av de olika skogsbolagen. Att tänka sig flottleds-

investeringar i konkurrenssyfte är därför svårt, speciellt eftersom skogsbolag 

använde sig av båda transportlösningarna. 

att det rör sig om samma utgift. I huvudböckerna kan man dock utläsa att utgifterna 

uppenbarligen handlar om ny-investeringar eftersom de är förtecknade som "nybyggnad av 

damm" eller "traktorrensning", trots att rubriken är Underhåll. Att det återspeglar en lite 

komplicerad bild kan exemplifieras med ett underhåll av en flottningsdamm. Byter man ut de 

gamla träluckorna till dammen till nya, så är det ju ett underhåll. Passar man samtidigt på att 

förbättra dammens landarmar blir det också frågan om att underhålla, men tar man 

stenmaterial till detta från vattendraget (lämpligen bakom dammens utsläpp då det undanröjer 

risk för brötbildning), så handlar det samtidigt om en ny-investering i flottleden i och med 

rensningen av stenarna. Skulle man dessutom vid samma tillfälle passa på att höja landarmen 

på något enskilt ställe (låt säga med en decimeter) för att åstadkomma högre dämning, så blir 

detta underhållsarbete återigen en fråga om nyinvestering, oavsett om det var det egentliga 

syftet eller inte. Av den här anledningen så kan det fortsättningsvis vara mest fruktbart att 

använda den mer övergripande beteckningen investeringar. 

Jag har gått igenom UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser och A.I. Protokoll för 

1940-talet utan att finna några resonemang och beslut som styrker att investeringsboomen i 

slutet av 1940-talet skulle vara en effekt av uppskjutna investeringar under krigsåren. 
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Diagram 7:2. Investeringar i biflottleder. Årliga totalkostnader (1000-tal 
kronor) och kostnad per utflottad mängd (öre/m3) samt löpande femårs
medelvärden för kostnader i relation till utflottad mängd. Ume- och Vindel-
älven 1920-1970. Fasta priser (1952/53=100). 
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Anm: Vänster y-axel: Total investeringskostnad. Höger y-axel: Öre/m3. 

Källor. Utflottad volym, se diagram 7:1. Investeringsuppgifter är hämtat från \J¥A.Umeå 

flottningsförenings årsberättelser (1920-1930), G.VI. Byggnadspecial. (1931-1946) och G.XI. 

Huvudböcker. (1947-1970). Index för investeringskostnader är hämtat från Krantz, O 

"Swedish Historical National Accounts 1800-1990 - aggregated output series." PM Umeå 

2001. Avser building and construction. 

Förvisso var skogsägare och -bolag måna om att flottningen utfördes effektivt, 

vilket var en drivkraft bakom exempelvis investeringarna, men de torde i första 

hand ha varit intresserade av den billigaste transportlösningen. I detta historiska 

skede innebar det sannolikt att de var intresserade av både flottning och 

lastbilstransporter beroende på hur långt upp efter älvdalen virket togs. 

Investeringarna kan därför tolkas som ett uttryck för fortsatt framtidstro på 

flottningen, inklusive bäckflottningen. 
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7.3 Mot en omvandling av de långväga virkestransporterna 

7.3.1 Lastbilstransporternas inledande skede på skogstransport
området 

Innan investeringarna behandlas mer ingående kan det vara befogat med en liten 

utvikning kring frågan varför inte lastbilstransporterna slog igenom på en gång. I 

exempelvis teknikhistoriska sammanhang talas det ibland om "flaskhalsar" i nya 

och expanderande system. Detta har beskrivits som en tröghet där brister i den 

nya tekniken i kombination med rådande institutionella förhållanden 

(lagstiftning) till en början verkar bromsande på utvecklingen. Tekniken far 

alltså svårt att slå igenom på en gång.4 Detta gällde i högsta grad utvecklingen 

beträffande lastbilarna på skogstransportområdet. Det var under 1930-talet som 

lastbilarna började ses som ett tänkbart alternativ till flottningen, men detta 

gällde då nästan uteslutande i de södra delarna av landet. Här kom lastbilarna att 

dominera virkestransporterna redan innan tiden för andra världskriget, vilket kan 

ha berott på att flottlederna i södra Sverige var betydligt färre och vägnätet tätare 

än i Norrland.5 Det var däremot först i mitten på 50-talet som lastbilarna på 

allvar slog igenom på skogstransportområdet i Norrland. 

Att lastbilstransporterna var föga omfattande i Västerbottens län fram

kommer i utredningen Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor från 1938. Vid 

mitten av 30-talet lastbilstransporterades 2 % av den totala avverkningen inom 

Burträsk revir. Siffran för Vilhelmina var 3 % och för Bjurholm betecknades 

lastbilstransporterna som "ringa".6 Uppgifter från områden efter Ume- och 

Vindelälven redovisas tyvärr inte, men förhållandena torde även här ha varit de
samma. 

Överlag var lastbilstransporterna vid den här tiden lokala till sin karaktär. Vid 

slutet av 30-talet var nästan 70 % av lastbilstransporterna i Sverige kortare än 10 

4 Kaiser, A, I Fädrens spår... Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 
utmaningar. Stockholm 1994, s 81f. 
5 Hultland, G, Virkestransporter i Kalix älvdal 1951-1960. Geographica nr 27. Diss. Uppsala 
1962, s 69. 

Eklund, N, Flottningensförändrade villkor. Diss. Uppsala 1991, s 128f. 
6 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor 1938, s 120ff. 
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km, och endast 5 % var längre än 50 km.7 Detta kan jämföras med den sträcka 

det kunde handla om för att transportera ett parti virke från trakten kring 

Storuman vid Umeälven respektive Sorsele vid Vindelälven ned till skiljet i 

Umeå. I bägge fallen rörde det sig om mer än 30 mil! Lastbilstransporter var i 

dessa fall inget lönsamt alternativ. 

Rent tekniskt var övergången till lastbilstransporter inte helt problemfri. 

Detta framkommer tydligt i den undersökning Ingeniörsvetenskapsakademiens 

skogsvetenskapliga sektion utförde i slutet på 30-talet. Här framhölls att de 

lastbilar som användes i virkestransporterna allt för ofta lämpade sig dåligt för 

detta, att lastningsutrustning och släpvagnar var undermåliga och inte standar

diserade.8 Efter kriget tog den tekniska utvecklingen ny fart, men ännu i slutet av 

1940-talet påtalades de problem som hängde ihop med det nya transport

alternativet. Problemen låg i dels att terminalhanteringen vid lastning och 

lossning av virket var föga utvecklad,9 dels att vägar och broar i det allmänna 

vägnätet inte klarade av de tunga virkestransporterna.10 

I det sistnämnda avseendet gällde frågan vad som var praktiskt möjligt kontra 

vad som var tillåtet. Trafikbestämmelserna kring lastbilarnas axel- och boggie-

tryck, vilka satte en övre gräns för virkeslasternas storlek, var något som alltmer 

uppmärksammades och diskuterades. Det handlade inte bara om bygga mer 

skogsbilvägar, utan även om att fler och tyngre lastbilar skulle kunna komma 

längre in i avverkningstrakterna, vilket samtidigt krävde en upprustning av 

allmänna vägar och broar. Detta är ett ganska bra exempel på hur "flaskhalsar" 

kan uppstå i samspel mellan teknisk utveckling och rådande lagstiftning. 

Redan innan skogstransportomvandlingen på allvar satte igång hade axel-

trycksbestämmelserna varit föremål för utredning. I 1936 års skogsutrednings 

betänkande, SOU 1943:4 Skogsbrukets transportfrågor: Vågar och järnvägar 

påpekades detta. För ett rationellt skogsbruk krävdes inte bara ett omfattande 

skogsbilvägnät, utan även att de allmänna vägarna var av sådan kvalitet att 

7 Kaiser 1994, s 154. 
8 "Lastbilstransporter av skogsprodukter. Undersökningar utförda av IVA:s skogstransport-

kommiteé" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1939, s 197ff. 
9 Sundberg, U, "Terminalproblem vid motortransport av virke" i Svenska Skogsvårds

föreningens Tidsskrift 1949, s 312ff. 
10 Leijonhufvud, A C:son, "Skogsbrukets motortransporter kontra gällande författningar. 

Problem, konsekvenser och önskemål" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1949a, s 

2295ff. 
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lastbilstrafik skulle kunna nyttjas bättre. Därför underströks vikten att upprusta 

redan befintliga broar och vägar så att restriktionerna kring axeltrycket kunde 

lättas. När detta betänkande kom var högsta tillåtna axeltryck 2 ton, i be

tänkandet hävdades att det borde höjas till 2,5 ton.11 

Frågan var dock problematisk med hänsyn till då rådande lagstiftning, eller 

som det uttrycktes: "En spänning mellan de önskvärda och de tillåtna trafik

möjligheterna för skogsprodukter föreligger sålunda."12 Detta var en fråga som i 

allra högsta grad kom att fokuseras i de många transportutredningarna under 

andra halvan av 50-talet, vilket kommer att exemplifieras mer längre fram. 

När det gäller själva utbredningen av lastbilstransporterna är den bästa under

sökningen - och enda ska tilläggas - från Kalix älvdal under tiden 1951-1960. 

Den ger en tydlig bild av hur utvecklingen gestaltade sig. Lastbilarna var ännu i 

början av 1950-talet av liten betydelse för virkestransporterna. Knappt en tiondel 

av allt virke kördes med lastbil direkt till industrin. Resterande nio tiondelar 

flottades alltså. Vidare förekom en hel del lastbilstransporter av virke från 

avverkningsområdena till flottled. Dessa torde ha trätt i stället för en del av 

bäckflottningen, men ännu 1951/52 förhöll det sig alltså så att två tredjedelar av 

allt virke som kom till industrin hade flottats på det traditionella sättet längs 

bäckar, åar och i huvudälven, utan att någonsin under resans gång ha varit i 

kontakt med en lastbil. Flottningen var således fortfarande den dominerande 
lösningen (tabell 7:1). 

Andelen direktkört virke till industrin ökade markant under 50-talet och 

likaså medeltransportlängden för lastbilstransporter till kusten. Samtidigt tog 

lastbilarna över mer och mer av transporterna från skogen till huvudflottlederna. 

Enligt tabellen ovan tycks det stora steget mot lastbilstransporter äga rum mellan 

1950 och 1955, och då framförallt när det gäller lastbilstransport direkt till 

industrin. År 1950 lastbilstransporterades knappt en tiondel av allt avverkat 

virke efter älvdalen, fem år senare hade detta ökat till en femtedel. 

När det gäller Kalix älvdal ökade upptagningsområdet och omfattningen för 

lastbilstransporterna direkt till industrin rejält under 50-talet, från ett medel

transportavstånd på knappt fyra till drygt åtta mil. 

11 SOU 1943:6 Skogsbrukets transportfrågor: Vägar och järnvägar, s 151ff, 227ff. 
12 Ibid, s 228. 
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Tabell 7:1. Förändrat transportmönster efter Kalix älvdal. Andel lastbils
transporter direkt till kusten, till flottled for fortsatt flottning (%) samt 
medeltransportlängd for lastbilstransporter till kusten (km). Åren 1951/52, 
1955/56 och 1959/1960. 

År Lastbilstrp. till kusten 

% av virket 

dito till flottled 

% av virket 

Medeltransportlängd för 

lastbilstrp. till kusten, km 

1951/52 9,2 23 39 

1955/56 21,0 33 67 

1959/60 27,2 39 85 

Källa\ Hultland, G, Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. Diss. Uppsala 1962, s 88, 

90, 97,105ff. 

Som tidigare nämnts fick denna direkttransport negativa konsekvenser för 

flottningen eftersom virke fråntogs flottlederna, med högre flottningskostnad för 

det kvarvarande virket som följd. Den andra lösningen, att ta virket med lastbil 

förbi de nedlagda biflottlederna för fortsatt flottning efter huvudlederna, hade 

inte samma negativa konsekvens för flottningen eftersom virket fanns kvar i 

flottledsystemet.13 

Man kan anta att det här mönstret var allmängiltigt för de flesta älvdalarna i 

Norrland under samma period. Efter Ljungans och Indalsälvens älvdalar land-

transporterades 8 % av den totala virkesfångsten vid 50-talets mitt, en siffra som 

steg till 30 % år I960.14 Beträffande Ångermanälvens dalgång dröjde det även 

här en bit in på 50-talet innan lastbilstransporterna fick någon praktisk 

betydelse.15 Den korta perioden 1945-50 är således betydelsefull i den fortsatta 

analysen: Å ena sidan fanns då ett nytt transportsätt som måste utvecklas 

ytterligare innan det kunde slå igenom, å andra sidan handlade det om ett redan 

13 Hultland, G, Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. Diss. Uppsala 1962, s 71. 
14 Nordberg, P, "Vattenkraftens utnyttjande i Ljungan" i Utterström, G (red), SCA 50 år. 

Studier kring ett storföretag och dess föregångare. Sundsvall 1979, s 319. 
15 Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965. Lund 1976, s 

69,72f. 
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befintligt system där utflottningskostnaderna steg och där nya möjligheter gavs 

till rationaliseringar. 

Att omfattningen av lastbilstransporterna inte tycktes vara större vid 1950-

talets början torde ha varit en effekt av att kostnaderna för dessa var relativt 

höga jämfört med flottningen. För att ytterligare belysa detta ska ett lokalt 

exempel, Stenträskbäcken, efter Vindelälven lyftas fram. Kostnadsutvecklingen 

för lastbilstransporter relativt flottningen visas nedan (diagram 7:3).16 

Exemplet visar att det dröjde åtminstone till andra hälften av 1950-talet innan 

lastbilarna fick ett bättre än kostnadsläge än flottningen. Representativiteten kan 

alltid diskuteras, bl a ligger Stenträskbäcken relativt nära kusten (ca 10 mil), 

men exemplet stöder ändå hypotesen om att lastbilsalternativet var långt ifrån 

självskrivet omedelbart efter tiden för andra världskrigets slut. Under hela 1950-

talet uppvisade båda alternativen ungefar samma kostnadsläge, med ett visst 

övertag för flottningen. 

Detta pekar inte minst på betydelsen av att sänka kostnaderna för 

lastbilstransporterna med ny och bättre teknik för att de skulle bli ett realistiskt 

alternativ till flottningen. För att lastbilstransporterna skulle kunna bli ett 

alternativ krävdes först och främst att lastbilarnas motorstyrka ökade, att de blev 

treaxlade samt att släp kunde kopplas till bilen, kort sagt att de kunde ta större 

virkeslass. För det andra krävdes bättre lastningsteknik. För att effektivisera last

ningen utvecklades under andra hälften av 50-talet hydrauliska lastkranar, vilka 

snabbt ersatte den manuella lastningen och de enklare konstruerade timmer-

elevatorerna. Samtidigt, för att kunna ta allt större mängder virke med lastbil 

krävdes mer skogsbilvägar samt utbyggnad och förbättring av de allmänna 

vägarna och broarna, vilket också skedde under 1950-talet (se kapitel 7.5 
nedan).17 

16 Lastbilstransporternas kostnadsutveckling är baserade på Krantz deflatorer för lastbils

transporter. Serien har vidare länkats till kostnader för direkttransporter (lastbil) eller flottning 

efter Stenträskbäcken (1960). Flottningsalternativets kostnadsutveckling är de faktiska 

kostnaderna för flottning efter Stenträskbäcken 1931-62. Beträffande källor och anmärk
ningar, se diagram 7:3. 
17 Embertsén, S, "Från flottning till landtransport: Ett transport- och företagsekonomiskt 

perspektiv" i Törnlund, E, Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. 

Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14, Lund 2000, s 55ff. Se även Embertsén 1976. 
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Diagram 7:3. Hypotetisk kostnadsutveckling för direkttransportalternativet 
(lastbilar) och faktisk kostnad för bäckflottning efter Stenträskbäcken 
1931-1962. 
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Anm: Lastbilstransportdeflatorn har i diagrammet använts som variationsindex och länkats till 

den skattade kostnaden för direktkört rundvirke från Stenträskbäcken 1960 (se tabell 5:3). 

Källor: UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. a. 

Korrespondens 1955-1961. Orubricerat PM av Skogschef T, Rylander (Nordmalings ångsåg 

AB). 1960-07-08 (lastbilskostnad). Umeå flottningsförenings årsberättelser 1931-1960 

(flottningskostnad). Krantz, O, Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Transporter och 

kommunikationer 1800-1980. Lund 1986, tabell T63, T75. 

7.3.2 Flottledsrensningarna och den nya tekniska möjligheten 

Manuellt arbete hade ännu på 1930-talet fullständigt dominerat i samband med 

flottledsrensningar. Under efterkrigstiden kom bandtraktorer, Catepillars, att in

troduceras i flottledsarbetena. Nu kunde bäckar och åar grävas rakare och 

djupare med betydligt mindre arbetsinsats och till mindre kostnad. På så vis 

kunde den kvalitativa utvecklingen av flottlederna ta ytterligare ett steg framåt. 

Arbetet med att förändra de naturliga vattendragen hade pågått under hela 

flottningsepoken. Det var således naturligt att fortsätta i samma banor och det 

framförallt mot bakgrund av att tekniken för flottledsarbetena förbättrats. Borta 
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var nu det manuella arbetet vid flottledsrensningar, liksom byggandet av 

styrande och kanaliserande ledkistor av trä och sten. Motsvarande arbeten kunde 

nu utföras med bandtraktorer och resultatet blev betydligt rakare och djupare 

flottleder, där det uppschaktade stenmaterialet kunde läggas upp i fint doserade 

vallar efter strandkanterna. Det är därför inte underligt att bandtraktorernas, 

liksom grävmaskinernas, förträfflighet kom att framhållas och fa genomslag i 
flottledsarbetet.18 

Exempelvis framhölls från Norrbotten att "De tunga bandtraktorerna ha på ett 

revolutionerande sätt förbättrat möjligheterna att rensa upp våra vattendrag till 

goda flottleder".19 Här ges exemplet med en 11 km lång biflottled som 1948 

rensats under nästan 260 arbetstimmar vilket drastiskt minskade behovet av 

flottningsarbetare, från 65 till 40 man, dvs med nästan hälften. Framgångarna 

kom också att motivera ytterligare investeringar av samma slag: "Innan flott-

ningen 1949 ska återstående del av distriktet, ca 7 km, rensas på samma sätt och 
ytterligare besparingar görs."20 

Kanadensiska erfarenheter av bandtraktorer i den här typen av arbeten visade 

att man nu kunde uppnå samma resultat till en kostnad motsvarande en tiondel 

jämfört med tidigare.21 Ett lokalt exempel är den dikning som Umeå flott-

ningsförening genomförde med grävmaskin i slutet på 40-talet. Här handlade det 

om att gräva upp ca 2 850 m3 mycket stenig och vattensjuk pinnmo vilket visade 

sig klart lönande med grävmaskinsalternativet. Tidigare hade man förgäves 

försökt sätta bort detta arbete på entreprenad, där det i första hand sågs som ett 

manuellt arbete. Nu genomfördes arbetet istället maskinellt med en kostnads

besparing på 64 %, eller motsvarande ca 540 dagsverken.22 

18 Esseen, G, "Traktorer som flottledsrensare" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1951, s 

4832ff. Stael von Holstein, J, "Grävmaskinen i flottledsarbete" i Svenska flottledsförbundets 

årsbok 1951, s 481 lff. Lundén, B, "Dammbyggnad med traktor" i Svenska flottledsförbundets 

årsbok 1951, s 4837ff. 
19 Essen, G, "Traktorer som flottledsrensare i Norrbotten" i Svenska flottledsförbundets 
årsbok 1949, s 4596. 
20 Ibid, s 4596f. 
21 Koroleff, A, River Drive of Pulpwood. Efficiency of Technique. Woodlands section, 

Canadian Pulp and Paper association and Pulp and Paper Research Institute of Canada. 1946, 
s 27. 
22 Leijonhufvud, A C:son, "Motorn i skogsbrukets tjänst" i Svenska Skogsvårdsföreningens 

Tidsskrift 1949b, s 99. 

136 



Det var inte bara flottningen som tjänade på denna nya teknik. Även skogs-

bilvägnätet - med lite historisk ironi - kom samtidigt att expandera som ett 

resultat av att grävmaskiner och bandtraktorer kunde användas. Det framhölls att 

en bandtraktor vid skogsbilvägbyggnad på ett arbetsskift bröt lika mycket väg 

som en man med handkraft på 60 dagsverken, vilket motsvarade en kostnads

besparing på ungefär 65 %.23 

Med andra ord fanns i den här fasen av utvecklingen möjligheter att 

effektivisera investeringsarbetena i flottningen, specifikt bäckflottningen, vilket 

också gjordes. Förvisso var det kring 1950 som man i ett första steg böljade 

avveckla flottningen efter en del biflottleder, men detta handlade främst om de 

nedre delarna av flottledssystemet på ett avstånd på ca 5 mil från skiljet (se 

vidare längre fram). I dessa fall kunde alltså virket transporteras med lastbil 

direkt till industrin, vilket faller relativt väl in i den bild som visats beträffande 

Kalix älvdal. 

Men, under samma tid investerade flottningsforeningen i gamla biflottleder 

och byggde till och med ut nya. Under åren 1946-50 tillkom nämligen 6 nya 

biflottledsdistrikt (diagram 7:4).24 Några större virkesmängder flottades aldrig 

efter dessa och under andra hälften av 60-talet var samtliga avvecklade. Den 

bäck som användes kortast tid, Bastansjöbäcken (rinner ut i sjön Storuman vid 

23 Wolff, A, "Vägmän studerar traktorbrytning i Norrbottens län" i Svenska vägföreningens 

tidskrift nr 8 1947, s 292ff. Rahlén, F, "Byggnadsmetodens betydelse för skogsbilvägens 

ekonomi" i Svenska vägßreningens tidskrift nr 3 1948, s 122f. 
24 Under flottningsepoken var älvarna och tillflytande bivattendrag uppdelade i nämnda 

distrikt. Detta var en administrativ uppläggning där det i respektive flottledsdistrikt 

redovisades uppgifter om utflottad virkesvolym och kostnader för flottningsarbetet och 

investeringar (vidare finns här uppgifter om t ex inventane-, amorterings-och 

strandskadekostnader) Denna distriktsindelning låg till grund för kostnadsfördelning mellan 

olika flottande intressenter, se exempelvis Nordquist, M, "Bidrag till kännedom om kostnads-

och omkostnadsfördelningarna vid allmänn flottning" i Svenska flottledsförbundets årsbok 

1961, s 6096ff, 61 lOff. 

Distriktsindelningen kom vidare att ändras under flottningsepoken och den största och mest 

genomgripande skedde 1930. Vindel- och Umeälven var fr. o m 1930 uppdelade i vardera 8 

distrikt. Antalet distrikt i bivattendragen (biflottleder) var nästan 120 stycken kring 1950. 

Efter 1930 skedde ingen sammanslagning av distrikt, vilket gör att man fullt ut kan se till 

antalet distrikt som mått på avveckling. 
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Umeälvens övre del), flottades endast under 9 år.25 Då ska man ha klart för sig 

att många biflottleder hade använts sedan mitten på 1800-talet. 

Diagram 7:4. Antal avvecklade (sista flottningsår) respektive nytillkomna 
biflottledsdistrikt per år. Urne- och Vindelälven 1945-1970. 

IL i 
•Avvecklade biflottleder E Nya biflottleder 

Källa: UFA. Umeå Flottningsförenings årsberättelser 1945-70. 

7.3.3 Betydelsen av bäckflottningens ökade arbetskostnader 

Den nya tekniken för att rensa upp biflottlederna och göra dessa djupare och 

rakare var en drivkraft bakom investeringarna. En annan och samverkande driv
kraft var de ökade arbetskraftskostnaderna.26 

I sammanhanget bör detta först och främst ses i relation till mekaniseringen, 

eller motoriseringen om man så vill, av skogsbruket i sin helhet. Ett bra exempel 

ger ett anförande av skogschefen Axel C:son LeijonhufVud vid Svenska Skogs

vårdsföreningens årsmöte 1949. Föredraget hade rubriken Motorn i skogsbrukets 

25 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser. 

Med utflottnings- respektive arbetskostnad menas här samma sak. När det gäller käll

materialet så innehåller utgiftsposten "utflottningskostnader" kostnaderna för dels arbets

lönerna vid flottningen, dvs arbetskostnaderna, och dels utgifter för strandskador. Det 

sistnämnda var en kostnad som pålades flottningen om intilliggande ägor och byggnader 

utsattes för åverkan vid utflottning (exempelvis dämningsskador). Strandskadekostnaderna 

har här helt räknats bort. Med andra ord, när begreppet utflottningskostnad fortsättningsvis 
används så är det liktydigt med arbetskostnad. 
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tjänst och påvisade tydligt problemets kärna, nämligen att: "det är kraven på 

väsentligt ökade löner och framförallt den alltmer sinande arbetskraftstillgången 

i skogarna, som på senare år tvingat oss att söka lösa nya problem". 

Leijonhufvud fortsätter: "Jag vill tillägga att endast en ökad mekanisering -

om man därmed kan producera billigare - kan rädda lönestandarden i skogen, 

om exportindustrin blir nödsakad att sälja för väsentligt lägre priser på export

marknaden än hittills, vilket nu synes bli fallet."27 Leijonhufvud lyfte fram fyra 

typer av verksamheter i skogsbruket där arbetet med motoriseringen påböljats 

och skulle kunna utvecklas, nämligen transporter (både långväga och i driv

ningsarbetet), huggning, skogsvårdsarbeten samt vägbrytnings- och planerings

arbeten. Problemet gällde hela skogsbruket, flottningen inkluderad, och som 

tidigare redovisats var, när det gällde flottningen efter Ume- och Vindelälven, 

arbetskraftbristen uttalad vid slutet av 1940-talet och det närmaste året efter 

1950 (kapitel 6). 

Utifrån detta kan man se de förändrade arbetskraftsförhållandena som för

medlare av en förändringsimpuls. De ökade arbetskraftskostnaderna pressade på 

för rationaliseringar genom investeringar och ökad mekanisering (diagram 7:5). 

Dessutom; nya tider bar fram nya arbetskrav och det är värt erinra om vad en 

flottningschef år 1951 hävdade om den situation som rådde, "att flottlederna, 

oavsett om flottningskostnaderna kunna nedbringas, måste rensas om vi skall 

kunna bemästra den hastigt minskade tillgången på arbetskraft och kravet på 

minskad arbetstid per dag vid flottningsarbete."28 

Utflottningskostnaden (dvs arbetskostnaden) var den största utgiftsposten 

vid flottningen. Den utgjorde på 30- och 40-talet cirka 60 % av den totala 

flottnings-kostnaden efter Ume- och Vindelälvarna.29Arbetskostnaden per 

kubikmeter steg markant under efterkrigstiden. Till en del kan detta förklaras av 

att den flottade mängden sjönk, speciellt under andra halvan av 40-talet (se 

diagram 7:1). Mellan 1936/39 och 1946/49 var minskningen 20 %.30 En stor del 

av stor-driftsfördelarna förlorades alltså. Å andra sidan, steg timlönen i detta 

27 Leijonhufvud, 1949b, s 94. 
28 Essen, aa, s 4836. 
29 Kommersiella meddelanden 1937-40, 1947-50. De utgiftsposter som ingår i den totala 

flottningskostnaden är amorteringar på flottledsbyggnader, underhållskostnader, 

inventariekostnader, kostnader för flottningsskador på andras egendomar samt 

arbetskostnader. Alla dessa poster har här räknats in i den totala flottningskostnaden. 
30 UFA. Umeå flottningsförenings årsbok 1936-39, 1946-49. 
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arbete under samma tid med i runda tal 30 % och utflottningskostnaden hade 
grovt sett samma utveckling (diagram 7:5).31 

Diagram 7:5. Utflottningskostnad (öre/m3) i bäckflottningen respektive tim
lön (öre) i flottningsarbetet. Ume- och Vindelälven 1916-1975. Fasta priser 
(1952/53=100). 
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Anm: Vänster y-axel: Öre/m3. Höger y-axel: Timlön. 

Källor: Uppgifter om utflottad volym är hämtade från UFA, Umeå flottningsförenings 

årsberättelser 1916-1975. Arbetskostnader är hämtade från nämnda årsberättelser (1916-

1930) samt Huvudböcker (G.XI) 1931-1975. Löneuppgifter återfinns i Sörlin , S, "Flottning 

och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. Institutionen för ekonomisk historia. Umeå 

1980. För beräkning av fasta priser har index (KPI) hämtats från Mitchell, B R, European 

Historical Statistics 1750-1975. London och Basingstoke 1981, s 781 ff. 

Strax före mitten av 50-talet går emellertid de båda kurvorna isär. Lönerna fort

sätter att stiga, medan utflottningskostnaderna började sjunka. Eftersom den ut-

flottade mängden ligger på ungefar samma nivå skulle detta kunna ses som 

resultat av en ökad arbetsproduktivitet genom rationaliseringar i det befintliga 

flottledsnätet (vilket det finns all anledning att fördjupa sig i längre fram), 

snarare än som en direkt effekt av avveckling av kostsamma biflottleder. Den 

riktiga avvecklingen satte nämligen igång först vid början på 60-talet (se 
diagram 7:4). 

31 UFA. G.XI Huvudböcker 1936-39, 1946-49. 
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Överlag när det gäller skogsarbetet, specifikt huggning och körning, så har 

rationaliseringar genom ökad motorisering förklarats utifrån de ökade arbets

kraftkostnaderna. I efterkrigstiden huggnings- och drivningsarbete inträffade 

mycket riktigt en produktivitetsutveckling av aldrig tidigare skådat slag, vilket 

Lundgren pekar på beträffande utvecklingen efter Lule älvdal.32 Att överföra 

samma resonemang på flottningsarbetet torde inte stöta på några större hinder. 

Flottningen var en väl integrerad del i skogsbruket och arbetskraften 

rekryterades från samma områden som huggningsarbetarna. I de flesta fall var 

det dessutom samma personer som utförde respektive arbeten. 

Daglönerna steg inom flottningsarbetet, som i de allra flesta arbeten, under 

senare hälften av 30-talet och sedermera mycket kraftigt under efterkrigstiden. 

Det specifika är dock att flottningslönen (liksom huggarlönen33) steg mycket 

kraftigt jämfört med industriarbetarlönerna, speciellt i slutet på 40-talet (diagram 

7:6). 

Kronologin talar således för ett samband mellan ökade arbetskraftskostnader 

och en uppgång i investeringarna. Även geografiskt (rumsligt) tycks det ha 

funnits ett samband mellan dessa två variabler. Detta kan åskådliggöras genom 

en bivariat korrelation mellan investerings- och utflottningskostnaderna i bäck-

flottningen på distriktsnivå (tabell 7:2). Där framgår att det normalt fanns en 

signifikant positiv samvariation så länge flottningen dominerade de långväga 

transporterna. De största investeringarna gjordes alltså där utflottnings

kostnaderna var högst, vilket tyder på att flottningsföreningen försökte använda 

flottledsinvesteringarna som ett medel för att pressa ned utflottningskostnaderna. 

Undantaget är krigsåren 1942-44, då vi kan tänka oss att förhållandena var 

ganska speciella. Den starkaste korrelationen mellan höga arbets- och 

investeringskostnader framkommer just i slutet av 40-talet, vilket ytterligare 

indikerar att det var den tidens kraftigt ökande arbetskostnader som drev på för 

större investeringar. 

32 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-

1970. Umeå Studies in Economic History. Diss. Umeå 1984, s 119ff. se även Embertsén 

1976, s46ff, 60f. 
33 Se Lundgren 1984. 
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Diagram 7:6. Daglöneutvecklingen vid flottningsarbete i procentuell 
relation till den inom massa- och verkstadsindustrin. 1935-1955 (nominella 
löner). 
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Anm: Daglönen för flottningsarbetet är beräknad på 12-timmars arbetsdag, se SOU 1949:58 

Arbetstids-utredningens betänkande Del III. Flottningsarbetare, s 40ff. 

Källor: SOS Lönestatistisk årsbok (skogsarbete, massaindustri- och verkstadsarbete). 

Uppgifter om flottningslön (timlön) är hämtad från Sörlin 1980. 

Flottning-Massaind. 

' Flottning-Verkstadsind. 

Tabell 7:2. Korrelationer mellan investerings- och utflottningskostnader 
per m3 i bäckflottning. Samtliga biflottledsdistrikt efter Umeå- och Vindel-
älvarna under några valda perioder. Medelvärde. Fasta priser 
(1952/53=100). 

År 1932-34 1936-38 1942-44 1946-48 1952-54 1956-58 1966-68 

r= 0,38** 0,33** 0,22 0,43** 0,33* 0,30 0,30 

N= 79 91 89 91 74 73 34 

Anm: Signifikansnivåer: ** = 99 %. * = 95 %. 

Källor: Se diagram 7:2 och 7:5. 

Det finns alltså flera av varandra oberoende förhållanden som pekar på att 

investeringsboomen i slutet av 40-talet till en del orsakades av att 
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arbetskostnaden i flottningen steg. Givetvis föder det här fler följdfrågor. Den 

man i sammanhanget kanske först och främst tänker på gäller hur resultatet blev 

av de flottledsinvesteringar som gjordes. Steg arbetsproduktiviteten i bäck-

flottningen till följd av dessa? Detta är något som behandlas längre fram i 

arbetet. Slutligen, en fråga som även den far besvaras längre fram i arbetet; vilka 

var egentligen alternativen till att effektivisera flottningen inom de befintliga 

ramarna? Innan dessa frågor behandlas skall emellertid den fortsatta 

utvecklingen följas fram till att bäckflottningen slutgiltigt avvecklades. 

7.4 Bäckflottningen ifrågasatt 

Det var först vid 60-talets början som avvecklingen av bäckflottningen tog fart 

på allvar (jmf diagram 7:1). Utvecklingen under 50-talet kännetecknades 

däremot av att den bäckflottade virkesmängden låg på en relativ jämn nivå. Den 

var avsevärt lägre än på 30-talet, vilket indikerade att alternativa transport

lösningar fanns och till viss del nyttjades, men stabiliteten tyder samtidigt på att 

bäckflottningen i många fall fortfarande var en konkurrenskraftig lösning. Ett 

slags tillfälligt jämviktsläge tycks alltså ha uppstått. 

1950-talet kännetecknades också av ett livligt utredande kring skogs

transporter och valet mellan de två transportalternativen. Om vi börjar med det 

lokala perspektivet så tycks Umeå flottningsförening vid 50-talets början 

anlägga ett nytt förhållningssätt gentemot bäckflottningen. År 1953 tillsatte 

flottningsföreningen nämligen en flottningskostnadskommitté för att utreda 

flottningskostnaderna med avseende på en mängd utgiftsposter; sorterings- och 

förvaltningskostnader, flottningskostnadernas fördelning på de olika virkes

intressenterna etc.34 En av huvudpunkterna rörde dessutom flottnings

kostnaderna efter en eventuell avveckling av biflottleder. Här framlade ut

redaren, öveijägmästare Lindbäck, i ett särskilt PM förslag till vilka biflottleder 

som kunde tänkas bli föremål för avveckling.35 

Det fanns 1954 nästan 120 biflottledsdistrikt efter älvdalen. Utredaren 

koncentrerade sig på cirka 70 av dem. Av dessa föreslog han att drygt 20 skulle 

34 UFA. F.XXXIX Utredningar: 2. Flottningskostnadsutredningen 1953-1955. 
35 Ibid, och där PM "Förteckning över biflottleder inom Urnan - Vindelns vattensystem, 

beträffande vilka speciella synpunkter på flottningens bedrivande i framtiden kunna utläggas" 

av Gunnar Lindbäck. April 1955. 
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avvecklas direkt (några hade inte heller flottats de senaste fem åren), ytterligare 

tio skulle till viss del avvecklas, i praktiken göras kortare för att underlätta ut-

flottningen och, slutligen, för cirka 30 av biflottlederna föreslog utredaren att 

periodisk flottning skulle bedrivas, dvs flottlederna skulle bara komma till 

användning de år virkesmängden var tillräcklig för att vara lönsam ur transport

kostnadssynpunkt. Det gällde här för intressenterna att komma överens om 

flottning då beläggningen ansågs tillräcklig, vilket kunde innebära att man bara 

flottade vartannat år eller vart tredje, eller tom vart femte år.36 Det kom dock att 

dröja några år innan förslagen började praktiseras och då handlade det ute
slutande om avveckling (jmf diagram 6:2). 

På det nationella planet är det framförallt två utredningar som ska fram

hållas.37 Utredningen Skogsbrukets transporter pågick mellan 1955-60 och var 

den klart största i sitt slag under den här tiden. Grundidén var att skapa en 

optimal teoretisk-matematisk modell för att genom kostnadsjämförelser avgöra 

vilket transportmedel som var det bästa. Utgångspunkten var att se till skogs

näringen som helhet - utredarna använde begreppet "Företaget skogsbruket" -

och vilket transportmedel som gav den bästa ekonomin, oavsett om det var 
frågan om lastbilar eller flottning.38 

Det här var en stor utredning som pågick centralt och i olika lokala 

kommittéer. Framförallt gällde det att skaffa in uppgifter om de olika kostnads

poster som kunde påverka valet av transportsätt. Det rörde sig om sammanlagt 

20 kostnadsposter; barkning, sjunkning, transport till avlägg vid flottled 

respektive direkt till industrin etc. För att sedan komma fram till det bästa 

transportalternativet användes, utifrån nämnda modell, en S- respektive D-gräns-
kalkyl. 

Enkelt uttryckt innebar S-gränsen (stopp för landtransport) ett läge bortom 

vilket flottningen var det billigare alternativet. D-gränsen (direkttransport till 

industrin) var det läge, hitom vilket det var billigast att transportera virket med 

lastbil direkt till industrin. D-gränsen innebar alltså att det inte alls var lönsamt 

att flotta. Detta blev en avgörande punkt för flottningens fortsättning, ty som 

utredningen tydligt påpekade: Allt eftersom D-gränsen flyttades uppåt efter 

36 Ibid, s 1. 
37 Se även Skogsbrukets vägfrågor. Betänkande angivet av 1955 års skogsvårdsutredning. 

Stockholm 1956. SOU 1956:33 Skogsindustrins utbyggnad. Betänkande avgivet av Södra 

Sveriges skogsindustriutredning. SOU 1958:1 Vägplan för Sverige Dell. 
38 Skogsbrukets transporter. Del I: Transportutredningen. Stockholm 1961, s 16ff, 26ff. 
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älvdalarna så minskade de flottade virkesmängderna, vilket ökade, kostnaderna 

för det kvarvarande virket i flottningssystemet.39 

Men, många skogsbolag gjorde ändå sina egna transportkalkyler, oberoende 

av den modell som arbetats fram i Skogsbrukets transporter där en samverkan 

eftersträvades. En viktig orsak till detta var att de olika älvdalarna hade olika 

transportförutsättningar och industristruktur. De flesta kalkyler visade dock att 

flottningen i biflottlederna borde ersättas av lastbilstransport till huvudflott

lederna för fortsatt flottning. När då några skogsbolag böljade utöka sina last

bilstransporter till industrin så kom mycket riktigt kostnaden för det virke som 

fortfarande flottades att öka.40 

En annan undersökning var Fredéns Skogsbrukets biltransporter från 1957. 

Om den förutnämnda Skogsbrukets transporter eftersträvade en bred sam

ordning av skogstransporterna grundat på objektivt förfaringssätt, kan 

Skogsbrukets biltransporter sägas vara uttryck för det motsatta. Bakgrunden var 

de allt mer omfattande lastbilstransporterna av virke och de praktiska problem 

dessa gav upphov till. För det första skärpte den tekniska utvecklingen kraven 

vid t ex planläggningen av skogsbilvägnätet. Detta kunde, för det andra, skapa 

svårigheter vid bl a bedömningen av rationaliseringsåtgärder. För det tredje 

påverkade och hämmade den rådande trafiklagstiftningen alltmer utvecklingen 

av skogsbrukets lastbilstransporter. Syftet med Skogsbrukets biltransporter var 

därför att, för att bättre kunna hävda skogsbrukets intressen i trafikpolitiska 

39 Skogsbrukets transporter. Del I: Transportutredningen, 358ff, 373ff. Se även von Heideken, 

F, "Virkets vidaretransport" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1962, s 6284ff. Ett annat 

problem som präglade flottningen vilket kom att lyftas fram i Skogsbrukets transporter rörde 

frågan om lagstiftningen kring flottningskostnadens fördelning, dvs hur flottningskostnaden 

skulle debiteras de respektive flottande intressenterna. Detta var bl. a avhängigt varifrån i 

flottleden virket böljade flottas. Det rådande regelverket innebar nämligen att virke som 

flottades en kortare sträcka i systemets nedre delar till viss del betalade det långväga virket 

från de övre delarna. Enkelt uttryckt kom därför fördelningssättet att innebära att det pris som 

betalades i de nedre delarna av flottledssystemet var högre än självkostnaden, se Skogsbrukets 

transporter. Del I: Transportutredningen, s 28ff, 377. Det här var frågor som i princip aldrig 

kom att lösas, se Törnlund, E, "Från flottning till landtransport. Det institutionella regelverket 

och skogstransportomvandlingen 1950-1970". Opublicerad D-uppsats. Institutionen för 

ekonomisk historia, Umeå universitet 1996, s 20ff. 
40 Embertsén 2000, s 56f. 
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frågor, statistiskt kartlägga den ekonomiskt-tekniska strukturen i det skogliga 
biltransportsystemet.41 

Undersökningen kom fram till att lastbilstransporterna hörde skogsbrukets 

framtid till, men att rådande förhållanden bromsade en fortsatt utveckling. 

Förvisso kunde flottningen hålla en lägre transportkostnad över långa sträckor. 

Därför gällde det att försöka sänka lastbilarnas transportkostnader i sig, dels 

genom att minska terminalkostnaderna, och dels genom att öka lasten per vända. 

Det var detta som den sistnämnda undersökningen lyfte fram som ett huvud

problem, alltså lastbilarnas lastkapacitet vilken kom till uttryck i axeltrycket.42 

Ju högre axeltryck desto bättre, eftersom lasten blir större och transport

kostnaden därmed sjunker i proportion till lastens storlek. Och eftersom axel

trycket samtidigt är starkt förknippat med vägstandarden, berör problemet 

vägarna i sig. Enligt rådande Vägtrafikförordning låg det maximalt tillåtna axel

trycket på 6 ton på de allmänna vägarna, men enligt Skogsbrukets biltransporter 

låg det i praktiken något högre, på i medeltal 6,4 ton, främst beroende på 
dispenser från länsstyrelserna. 

På skogsbilvägnätet låg medelaxeltrycket på 5,8 ton, samtidigt som den 

tillåtna gränsen var generellt lägre än på det allmänna vägnätet. Detta innebar att 

lastbilarna, när de väl svängt av skogsbilvägarna och ut på de allmänna vägarna, 

inte körde med fulla laster. Konsekvensen blev, enligt undersökningen, att 

kostnaden för skogsbrukets transporter låg högre än för näringslivet i övrigt. 

Man tvingades köra fler vändor, vilket i förlängningen gav upphov till 
inoptimalförluster 43 

Att höja gränsen för det tillåtna axeltrycket blev därmed centralt. 

"Flaskhalsar" av den här typen kunde man förvisso komma förbi så länge 

marken var frusen och tålde stort tryck, men det räckte inte bara med en sådan 

periodisk lösning, utan det gällde att förbättra de befintliga vägarna och - inte 

minst - broarna. Enligt Skogsbrukets biltransporter klarade cirka 30 % av 

landets broar inte ett 8 tons axel- resp 10 tons boggietryck,44 vilka var de gränser 

41 Fredén, E, Skogsbrukets biltransporter. Del I. Stockholm 1957, s 8f. 
42 Axeltryck: Den sammanlagda vikten som lastbilen uppbär på dess hjul, vilkas mittpunkter 

ligger i ett och samma, vinkelrätt mot fordonets längdaxel belägna vertikalplan, se 
Skogsordlista. Stockholm 1969. 
43 Fredén 1957, s 83ff. 
44 Boggietryck: Vikten mellan två hjulaxlar på mindre inbördes avstånd än 2 meter, se 
Skogsordlista. Stockholm 1969. 
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som undersökningen förordade.45 En ytterligare illustration ger ett föredrag vid 

Svenska Skogsvårdsföreningens årsmöte 1956 där Fredén, personen bakom 

Skogsbrukets biltransporter, ställde problemet på sin spets genom att fråga: 

"Vad är överdimensionerat: fordonen eller förbuden? Eller: Vad kostar national

ekonomiskt mest: ökning av underhållskostnaderna på de allmänna vägarna eller 

minskningen i fordonens transportkapacitet relativt det tekniskt möjliga?" 46 

7.5 Inte längre ett alternativ - Avvecklingen böljar på allvar 

När avvecklingen efter 1960 satte igång i större omfattning var det bara en 

tidsfråga innan en total nedläggning av flottningen stod för dörren. För detta 

måste dock skogsbrukets lastbilstransporter ha utvecklats dit hän att ett 

fungerande alternativ fanns. Skogsbilvägnätet måste vara tillräckligt omfattande, 

terminalförhållandena goda, de allmänna vägarna och broarna tillräckligt bär

kraftiga etc. De problem och krav som kom till uttryck inte minst i Skogsbrukets 

biltransporter under andra halvan av 50-talet kom nu allteftersom att lösas re

spektive uppfyllas. Skogsbilvägnätet expanderade kraftigt. Under 60-talet bygg

des vaije år en bra bit över 3000 km skogsbilvägar i Sverige och de årliga stats

bidragen till utbyggnaden ökade successivt under perioden 1955-65 (tabell 7:3). 

Under samma period ökade också längden skogsbilvägar från cirka 122 000 km 

till nästan 165 000 km 47 

En annan viktig del i denna utveckling och expansion av skogsbilvägnätet var 

dess betydelse för skogsvården under efterkrigstiden. För det första bidrog 

skogsbilvägarna till en ändrad arbetssituation. Ökad skogsvård krävde 

lättillgängligare arbetsplatser, inte minst mot bakgrund av efterkrigstidens 

relativa arbetskraftsbrist. Man slapp nu i allt högre grad övernatta i skogskojor. 

En andra motivering var att virket från de ökade röjnings- och gallringsarbetena 

krävde landtransporter, eftersom det nästan undantagslöst var frågan om svår-

flottat klenvirke, vilket sjönk lättare.48 

45 Fredén 1957, s 89f. 
46 Fredén, E, "Preliminära resultat från biltransportutredningen 1955" i Svenska Skogsvårds

föreningens Tidsskrift nr 2 1956, s 163f. 
47 SOS Skogsstatisktisk årsbok 1957,1963/64. Jmf. Kapitel 2.4.1. 
48 Hjelmström, L, "Vägar" i Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Del II. Stockholm 

1959, s 474f. Hultland, aa, s 176ff, 181ff. Embertsén, S, "Från flottning till landtransport: Ett 
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Tabell 7:3. De totala investeringskostnaderna (1000-tal kronor) i skogs
bilvägar och statsbidragets andel av byggkostnaden för skogsbilvägarna, 
samt längd nybyggnad av skogsbilvägar (km/år). Årsmedeltal i femårs
perioder. Hela landet. Fasta priser (1960=100). 

Period 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 

Nybyggnad (km/år) 2294 2860 3700 3490 
Total byggkostnad 27 628 50 370 64 040 76 800 
(1000-tal kronor) 

Statsbidragens andel 5 11 13 17 
av total byggkostnad (%) 

Källor: SOS Skogsstatistisk årsbok 1951-1970. Beträffande index för fastprisberäkning, se 
diagram 7:2. 

Förutom att skogsbilvägsnätet blev allt mer omfattande förbättrades samtidigt 

det allmänna vägnätet. Detta var två utvecklingslinjer som gick hand i hand 

under denna massbilismens expansion. Kravet på att öka det maximalt tillåtna 

axeltrycket efter allmänna vägar från 6 till 8 ton som restes i Skogsbrukets 

biltransporter blev uppfyllt 1967. Detta skedde efter år av dispenser för nytt

jande av högre tryck än det formellt tillåtna. Redan vid böljan av 60-talet 
belastades 50 % av vägnätet av lastbilar med 8 tons axeltryck.49 

Under perioden 1946-50 låg kostnaderna för underhållet av det allmänna väg

nätet årligen på i genomsnitt 205 miljoner kronor. Ny- och ombyggnads

kostnaden var 95 miljoner kronor (årsmedeltal i fasta priser). Perioden 1966-70 

var kostnaderna för vägunderhållet nästan 340 miljoner kronor per år och för ny-

och ombyggnad ungefär 350 miljoner kronor.50 Kostnaderna låg i första hand i 

ombyggnad och förstärkning av vägbanorna. Mellan 1960-1970 ökade anddelen 

belagda vägar, från 14 % till 27 % av den totala våglängden, vilket torde haft 

stor betydelse för att förbättra bärkraften och ge möjlighet till ökat axeltryck.51 

transport- och företagsekonomiskt perspektiv" i Törnlund E, Östlund L (red) Flottning. 

Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 
2000, s 57f. 
49 SOU 1969:56 Vägplan 70, s 43. 
50 SOS Statistisk årsbok 1948-1970. Index och basår (1952/53=100), se diagram 7:2. 
51 SOS Statistisk årsbok 1951, 1961 och 1970. 
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Skogstransporterna bör under denna tid ses i skenet av att det mesta inom 

transportsektorn fokuserades på lastbilstransporterna.52 Utvecklingen under 

denna fas handlade inte bara specifikt om skogstransporter, utan även om sam-

hällstransporterna i stort. När utvecklingen nått detta stadium hade sedan länge 

den initiala drivkraften - de ökade arbetskraftskostnaderna - förlorat sin ur

sprungliga betydelse och ersatts av andra; ökade avverkningsvolymer och större 

andel svårflottat småvirke, konkurrensen från vattenkraften etc. 

Det kanske bästa exemplet på hur utvecklingen fortskred under 60-talet ger 

SOU 1966:69 Trafikutveckling och trafikinvesteringar. 1965 års långtids

utredning. När det gällde skogstransporterna lade utredningen vikt vid flott-

ningens tillbakagång. Det framhölls uttryckligen att övergången från flottning 

till landtransporter var en väsentlig kostnadsbesparing för näringslivet, vilken 

inte minst varit möjligt genom den förbättrade vägstandarden som inneburit att 

man successivt kunnat höja axeltrycket.53 Flottningen ansågs ha dystra framtids

utsikter: "På längre sikt torde man böra räkna med att all eller praktiskt taget all 

flottning i älvar och åar upphör."54 

I utredningen framhölls dock att man skulle akta sig för att sätta likhetstecken 

mellan trafikvinst och samhällsekonomisk vinst. Men på ett annat ställe nämns, 

att samhället allt tydligare inriktades på lastbilstransporter vilket underströk att 

man varken kunde eller borde hindra lastbilstrafikens expansion. Detta skulle 

leda till en dämpning av den ekonomiska utvecklingen och den allmänna frakt

nivån.55 Flottningen var mycket riktigt ett transportsystem som nationellt under 

60-talet definitivt kom att förlora i betydelse. I mitten av 1950-talet motsvarade 

flottningens transportarbete av rundvirke ungefar 1 280 miljoner tonkilometer. 

Siffran för lastbilstransporterna var ca 650 miljoner tonkilometer och för 

52 Kritz, L, Godstransporternas utveckling i Sverige 1950-66 med utblick mot 1980. Uppsala 

1968, s 16ff. 
53 SOU 1966:69 Trafikutveckling och trafikinvesteringar. 1965 års långtidsutredning, s 52ff, 

73. För vidare resonemang kring betydelsen av höjda axeltryck och trafikinvesteringar, 

transportutveckling etc, se 1966:41 Fordonskombinationer, längder och hastigheter. 

Betänkande avgivet av Statens trafiksäkerhetsråd, s 15ff. SOU 1969:56 Vägplan 70, s 43, 

122ff. 
54 Ibid, s 74. 
55 Ibid, s 73,76. 
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järnvägarna drygt 330 miljoner tonkilometer.56 Nästa uppgift om antalet ton

kilometer som finns tillgänglig i den officiella statistiken, år 1963, visar att last

bilstransporternas respektive flottningens transportarbete låg på ungefar samma 

nivå, ca 1 600 tonkilometer (för järnvägarna saknas uppgifter). År 1965 hade 

lastbilstransporterna passerat flottningen och antalet tonkilometer av rundvirke 

var ungefär 2 250 miljoner för lastbilarna och drygt 1 500 för flottningen. Mot

svarande siffra för järnvägarna var 1966 omkring 750 miljoner tonkilometer.57 

7.6 Investeringar och avvecklingar i det geografiska rummet 

7.6.1 Skogstransporterna och geografin 

För att bättre förstå mekanismerna i transportomvandlingen under efterkrigs

tiden kan det vara motiverat att granska hur bäckflottningens villkor och ut

veckling varierade i det geografiska rummet. Att i flottningssammanhang se 

geografin som en konstant och given förutsättning är att göra det enkelt för sig. 

Utan att gå närmare in på problematiken så kan man förstå skillnaden - inte 

minst ur kostnadssynpunkt - mellan att flotta virket 10 eller 30 mil, efter huvud-

eller biflottled. Därför finns det all anledning att studera hur investering i och 

avveckling av bäckflottningen gestaltade sig i geografisk mening efter Umeå-

och Vindelälven. Detta ger - vilket ska understrykas - ytterligare perspektiv på 
och innehåll åt den tidigare beskrivningen av utvecklingen. 

Inledningsvis måste kulturgeografen Hultland nämnas. I den kanske mest 

genomgripande studien av virkestransporter som gjorts i vårt land visade denne 

hur dessa geografiskt förändrades över tid (1951-1960) och rum (Kalix älvdal). 

Hultlands arbete var huvudsakligen deskriptivt. Han ville, för det första, visa på 

omfattningen av de olika typerna av virkestransporter: Flottning hela sträckan 

till industrin vid kusten, lastbilstransport direkt till industrin samt 

lastbilstransport mellan avverkningsplats, förbi biflottleder, till huvudflottled för 

56 Ternstedt, B, "Lastbilen som transportmedel i svenskt skogsbruk och förhållanden kring 

dess utnyttjande" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift nr 2 1956, s 146. 
57 SOS Skogsstatistisk årsbok 1976, s 64. 
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fortsatt flottning. För det andra handlade arbetet om en kartläggning av hur dessa 

transporter geografiskt förändrades allt efter olika destination.58 

Hultland studerade en forändringsprocess som var i full gång och där insikten 

om den framtida utvecklingen torde ha varit något oklar, vilket å andra sidan 

inte förringar Hultlands arbete. Här återfinns samtidigt resonemang om vad som 

påverkade valet mellan de två transportalternativen, alltifrån det tekniskt möjliga 

till konjunkturer på virkesmarknaden. Men, det är framförallt den geografiska 

beskrivningen som dominerar framställningen. 

För att visa på hur de tre typerna av virkestransporter förändrades över tid 

använde Hultland fyra olika transportzoner (se figur 7:1 nedan). Zon 1 låg 

närmast kusten. Här dominerade transporter med lastbil direkt till industrin. 

Någon transport till flottled förekom inte. Under den undersökta perioden ökade 

mängden lastbilstransporterat virke från denna zon och därmed zonens ut

sträckning. Medeltransportavståndet med lastbil ökade från nästan 4 mil till 

drygt 8 mil under åren 1951-60 (denna zongräns kan liknas vid den tidigare 

nämnda D-gränsen som återfanns i utredningen Skogsbrukets transporter). 

I zon 2 flottades större delen av virket, men i de perifera biflottlederna inom 

zonen var flottningskostnaderna så höga att det var motiverat att transportera 

virket med lastbil förbi dyra biflottleder till billigare sådana, alternativt till 

huvudleden. Till viss del gick virket med lastbil direkt till kusten. Under 

perioden 1951-60 ökade denna zon i omfång från ca 5 till drygt 10 mil. 

Zon 3 kännetecknades av att lastbilstransporter endast i undantagsfall gick 

direkt till kusten. Flottning var det avgjort billigaste transportalternativet. 

Lastbils-transporter förekom även här, men i stort sett bara då avståndet till 

närmaste bi-flottled var för stort, snarare än att befintliga biflottleder inte 

användes. Denna zon minskade under nämnda period. 

När det slutligen gäller zon 4 fanns det här biflottleder som framförallt 

kännetecknades av att vara dyrflottade. De kom därför att successivt ersättas av 

lastbilstransporter till billigare flottleder (huvudflottled). Detta förfaringssätt 

blev allt vanligare under perioden 1951-60 och zonen blev större allteftersom 

perifera och dyrflottade biflottleder avvecklades och skogsbilvägnätet byggdes 

58 Hultland, aa, s 15. 
59 Ibid, s 198ff samt där karta 11 och 12. 
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Figur 7:1. Hultlands transportzoner efter Kalix älvdal 1951-60. En princip
skiss. 

Zongr ns Huvudflottled Biflottled 

Källa: Hultland, G, Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960. Diss. Uppsala 1962, s 

198ff. Karta 11 och 12. 

Flottledsnätet efter älvdalen kan därför generellt sägas ha förändrats från två 

håll, dels närmast kusten där lastbilarna körde virket direkt till industrin, dels i 

de övre delarna av älvdalen där lastbilarna kom att transportera virket förbi de 

nedlagda biflottlederna, fram till huvudlederna för fortsatt flottning. I före

liggande arbete kommer en mycket enkel variant av Hultlands modell att an

vändas när det gäller att - i ett första steg - studera det förändrade transport

mönstret beträffande flottningen, inte lastbilstransporterna. Det skulle vara en 

allt för stor och tidsmässigt krävande uppgift att strikt följa Hultlands metod. Å 

andra sidan torde man med den här enklare varianten fa en tillräckligt bra 

"skuggbild" av hur lastbilstransporterna utvecklades under samma tid. I ett andra 

steg kommer sedan arbetskrafts- och investeringskostnaderna att studeras utifrån 
en liknande modell. 

zon 3 

Skilje vid älvmynning 
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7.6.2 Flottningens förändrade mönster efter Ume- och Vindelälven 

1940-70 

Metodiskt gäller det först och främst att dela in älvdalarna i olika transportzoner. 

Eftersom det käll- och tidsmässigt inte går att helt använda sig av Hultlands 

förfaringssätt så måste zonerna här hållas konstanta, d v s det är förändringen 

inom zonerna som studeras, inte hur zonernas omfattning förändras gentemot 

varandra. Transportzonerna har delats in enligt följande: Zon I sträcker sig unge

far 10 mil upp efter älvdalen från skiljet vid kusten (Umeå). Detta motsvarar gott 

och väl Hultland-modellens zon 1. Zon II är belägen mellan 10 och 20 mil från 

skiljet och torde grovt motsvara Hultlands zon 2. Zon III ligger mer än ca 20 mil 

från skiljet och kan generellt sägas motsvaras av Hultlands zon 3 och 4.60 

Utifrån den förenklade Hultlandmodellen kan man resa några hypoteser: 

1. Beträffande zon I, d v s området närmast skiljet, torde både andelen virke 

som bäckflottas respektive läggs i huvudflottled för fortsatt flottning minska 

över tid som effekt av att allt mer av virket transporteras direkt till industrin 

med lastbilar p g a det relativt korta avståndet. 

2. När det gäller zon II torde förändringarna vara relativt små jämfört med zon I 

och III. Bäckflottningen avvecklas inte i samma takt och därmed ökar inte 

andelen virke som lastbilstransporteras till huvudflottleden. Direkttransporter 

till industrin torde inte heller ha haft någon större omfattning. Som nämnt 

framhöll Hultland att virkestransporterna i första hand förändrade karaktär i 

älvdalens övre respektive nedre del. 

3. I zon III torde bäckflottningen minska som resultat av avveckling och av att 

virket tas med lastbil till huvudflottled för fortsatt flottning till skiljet. 

Andelen virke som flottas i huvudleden torde därmed öka proportionellt mot 

att andelen bäckflottad virkesmängd minskar. 

För att se hur flottningen förändrades beträffande relationen mellan bäck-

flottning och huvudledsflottning studeras virkesbeläggningen. Med beläggning 

menas den mängd virke som transporterats till/lagts ner i ett specifikt flott-

60 Indelningen har vidare styrts av distriktsindelningen efter huvudflottlederna. Zon I når upp 

till gränsen mellan Vindeln distrikt 1 och 2 respektive Urnan distrikt 2 och 3. Zon II slutar vid 

Vindeln distrikt 3 och 4 respektive Urnan distrikt 5 och 6. Zon III motsvarar Vindeln distrikt 

4-8 samt Urnan distrikt 6, 7 A, 7 och 8. 
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ledsdistrikt. Det handlar alltså om att separera denna virkesmängd från den som 

kommer från högre belägna flottledsdistrikt, vilket kan göras genom att se på 

hur mycket virkesmängden ökade jämfört med i distriktet närmast ovan. 

Nästa steg är att gruppera de olika biflottledsdistrikten. Ett grundläggande an

tagande är att det i första hand är i de perifera och därmed minsta biflottleds

distrikten som virkesbeläggningen minskar och avvecklingen sker. Därför har de 

olika distrikten delats in i fyra olika kategorier (A-D). Kategoriindelningen 

bygger på storleken ("virkeskapaciteten vid utflottning") på de olika distrikten 

där A är minst och D störst.61 De minsta distrikten, kategori A och B, återfanns 

mycket riktigt i första hand i de yttersta delarna av flottledsnätet (se figur 7:2). 

Därför är det dessa två kategorier som ska studeras. 

Virkesbeläggningen i de två minsta kategorierna, A och B, i respektive 

transportzon har sedan delats med den totala utflottade mängden virke efter 

Ume- och Vindelälven. På så vis fås ett mått på nyttjandet, nämligen belägg

ningskvoten. En liknande beläggningskvot har sedan beräknats för det virke som 

körts direkt och lagts på distrikten efter huvudlederna i respektive transportzon 

(av helt naturliga skäl har det här inte behövts någon kategoriindelning). 

61 Metodiskt bygger resultaten på uppgifter om utflottad volym, investerings- och arbets

kostnad som finns redovisade på respektive flottledsdistrikt. Biflottledsdistrikten efter Umeå-

och Vindelälven har här delats in i fyra kategorier med avseende på kapacitet, dvs utflottad 

volym, vilket säger något om storleken på biflottlederna. Kapaciteten har rang-ordnats utifrån 

den utflottade virkesvolymens årsmedelvärde under perioden 1934-38, vilket var den period 

det flottades mest efter Ume- och Vindelälven. Kategori A är de flott-ledsdistrikt där man i 

medeltal flottat upp till 5 000 m3 under åren 1934-38.1 Kategori B flottades från 5 000 m3 upp 

till 10 000 m3, i kategori C över 10 000 m3 och upp till 20 000 m3. Kategori D är de flottleder 

där det flottats mer än i genomsnitt 20 000 m3 under nämnda period. Dessa har sedan 

konstanthållits under hela undersökningsperioden 1937-1969. 

Vid 1930-talets slut var det totala antalet biflottledsdistrikt uppdelat i följande: 

Kategori Antal 
A: Liten (>5 000m3) 48 

B: Mellanstor (5 001-10 000m3) 31 

C: Stor (10 001-20 000m3) 21 

D: Mycket stor (>20 001m3) 17 
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Figur 7:2. Skiss av indelning av biflottleder i transportzoner (I-III) och 
kategorier (A-D). Ume- och Vindelälven. 
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Källa: UFA. flottningsförenings årsberättelser 1934-1938. 
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Resultatet går helt i linje med det man kunde vänta sig utifrån Hultlands modell 
(diagram 7:7a, b, c). I transportzon I minskade beläggningskvoten både i 
bäckflottningen och efter huvudflottlederna (med undantag för några år i böljan 
på 60-talet då kvoten steg i huvudflottleden). Detta torde med tanke på det 
relativt korta avståndet återspegla ökad lastbilstransport till industrin vid kusten. 
Det kan vara värt notera att den långsiktiga minskningen börjar först omkring 
1950, vilket kan jämföras med uppgifterna i diagram 7:4 om antalet avvecklade 
distrikt. 

Diagram 7:7a. Beläggningskvot i zon I, biflottledsdistrikt kategori A och B 
samt huvudflottledsdistrikt 1940-1970. 
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Källa: UFA. H.VI. Virkesjournaler 1940-1970. 

När det gäller zonerna II och III så är utvecklingen inbördes ganska likartad, 
men den skiljer sig åt tidsmässigt. I transportzon III tycks övergången till ökad 
lastbilstransport till huvudflottlederna ha skett snabbare än i zon II. Processen 
startade i slutet av 1940-talet i den förstnämnda och cirka tio år senare i zon II. 
Hypoteserna två och tre tycks således stämma eftersom resultatet kan tolkas som 
att lastbilstransporterna tidigare tog över bäckflottningens roll i zon III än i zon 
II. 
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Diagram 7:7b. Beläggningskvot i zon II, biflottledsdistrikt kategori A och B 
samt huvudflottledsdistrikt 1940-1970. 
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Källa: se diagram 7:7a. 

Allmänt sett verkar alltså Hultlands resonemang beträffande Kalix älvdal äga 
giltighet även när det gäller utvecklingen efter Urne- och Vindelälven. Det man 
skulle kunna invända mot den bild som här getts är att de minskade beläggnings
kvoterna, specifikt i zon I, skulle kunna återspegla en minskad avverkning. 

Någon offentlig statistik över den totala avverkningen efter Ume- och 
Vindelälvdalarna finns inte, men för landet i helhet ökar avverkningarna 
kontinuerligt under efterkrigstiden.62 Det vore underligt om Ume- och Vindel
älvdalarna skulle falla utanför denna gängse bild, inte minst mot bakgrund av att 
Umeälvens flodområde (där också Vindelälven ingår) vid slutet av 1930-talet 
låg i en tätposition när det gällde både tillgången på skogsmark och 
avverkningar.63 Undersökningar av skogsbrukets utveckling under efter

62 Se Lundgren 1984, s 5. 
63 Undersökning angående skogsavverkningen år 1937. Statistiska meddelanden Serie A. 

Band V:6. Statistiska Centralbyrån. Stockholm 1940, s 71. 
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krigstiden i Lycksele kommun (genom vilken både Urne- och Vindelälven 
passerar) visar också på ökade avverkningar under hela den här perioden.64 

Diagram 7:7c. Beläggningskvot i zon III, biflottledsdistrikt kategori A och 
B samt huvudflottledsdistrikt 1940-1970. 
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Källa: se diagram 7:7a 

7.6.3 Utflottnings- och investeringskostnadernas förändring över tid 
och rum 

Mot bakgrund av antagandet att stigande arbetskraftskostnader vid utflottningen 
var en drivkraft till investeringsboomen i slutet av 40-talet kan det vara fruktbart 
att studera detta i geografiskt perspektiv med hjälp av den förenklade 
Hultlandsmodellen. Fyra nedslag har gjorts och medelvärden beräknats för 

64 Östlund, L, Zackrisson, O, Axelsson, A-L, "The history and transformation of a 

Scandinavian boreal forest landscape since the 19,h Century" i Canadiern Journal of Forrest 

Research 27 1997, s 1204. 
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perioderna 1937-39, 1947-49, 1957-59 och 1967-69.65 Dessa nedslag torde väl 
fånga utvecklingen över tid. Perioden 1937-39 kan återspegla flottningen under 
dess storhetstid. Perioderna 1947-49 och 1957-59 kan sägas illustrera ett 
transportsätt under förändring; 1947-49 under de närmaste åren under efter
krigstiden, strax innan avvecklingsprocessen böljade, och 1957-59 strax innan 
processen tog fart på allvar. Framförallt är nedslaget 1947-49 av vikt med tanke 
på att de förändringar som beskrivits tidigare. Vid den tiden torde inte last
bilstransporterna ha slagit igenom, men däremot de kraftigt ökade utflottnings-
kostnaderna. Slutligen, kännetecknas 1967-69 av en i det närmaste total avveck
ling av bäckflottningen. 

Utifrån tidigare resonemang kan följande hypoteser ställas: 
1. Utflottningskostnaderna borde vara störst och öka mest i kategori A eftersom 

det här flottas små virkesmängder i relation till arbetsinsatsen. Kategori C 
och D, där virkesmängden är störst, bör inte vara lika känsliga för 
arbetskostnadsökningarna. 

2. Om stigande arbetskostnader var en drivkraft till investeringarna, bör dessa 
också ha ökat mest i kategori A. 

3. Å andra sidan borde också avvecklingen i första hand ha skett i de minsta och 
mest dyrflottade biflottlederna. 

Tabell 7:4 visar att utflottningskostnaderna generellt var högre i småbäckarna än 
i de större åarna. Detta mönster är utomordentligt tydligt vid de två första 
nedslagen, då flottningen helt dominerade transporterna. Mellan 1937/39 och 
1947/49 ökade kostnaderna mycket kraftigt i alla zoner och kategorier. Att 
försöka hålla nere denna kostnadsökning genom rationaliseringar bör ha varit 
eftersträvansvärt. I synnerhet gällde detta de minsta biflottlederna (kategori A), 
där kostnaderna ökade allra mest och förändringstrycket följaktligen var störst. 
Resultatet ligger i linje med den första hypotesen. Av tabell 7:6 framgår också 
att det främst var i dessa småbäckar som flottningen böljade avvecklas och 
ersättas av lastbilstransporter. Mellan 1947/49 och 1957/59 avvecklades totalt 22 

65 När det gäller kategorierna har här, till skillnad från beräkningen av beläggningskvoterna, 

hela virkesmängden i respektive biflottledsdistrikt (kategori) använts, dvs både den mängd 

som lagts i det specifika distriktet och den mängd virke som flottats ner från ovan belägna 

distrikt. Utflottnings- och investeringskostnader redovisas nämligen i källmaterialet i 

respektive distrikt. Här gäller det ju att se till utflottningskostnaderna utifrån hela den mängd 

virke som flottades, oberoende av om virket kom från ett ovan beläget distrikt eller inte. 
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flottledsdistrikt och 17 av dessa tillhörde kategori A, medan bara tre B-distrikt 
och två C-distrikt avvecklades. De sistnämnda tillhörde zon I och låg alltså inom 
det avstånd, där direkttransporter till industrin var möjliga. Detta påskyndade 
förmodligen avvecklingen. Samtidigt kan noteras att avvecklingen fram till 
1957/59 begränsades till de kategorier som var mest dyrflottade. Arbetshypotes 
3 bekräftas således. 

Tabell 7:4. Utflottningskostnader (kr/m3) och antal biflottleder med av
seende på transportzon och distriktskategori, Ume- och Vindelälven. 
Medeltal for valda treårsperioder 1937/39-1967/69. Fasta priser 
(1952/53=100). 

År 1937/39 1947/49 1957/59 1967/69 
Kategori antal kr/m3 antal kr/m3 antal kr/m3 antal kr/m3 

distr distr distr distr 
Zon I A 6 0,98 6 2,38 1 1,71 0 

B 2 1,02 2 1,84 1 1,51 0 
C 6 0,8 6 1,33 4 1,51 0 
D 3 0,4 3 0,9 3 0,91 1 5,08 
s:a 17 17 9 1 

Zon II A 14 1,03 14 2,24 12 1,65 5 1,09 
B 16 0,96 16 1,55 15 2,16 8 1,8 
C 9 0,77 9 1,18 9 1,12 8 1,19 
D 10 0,32 10 0,48 10 0,65 10 0,84 
s:a 49 49 46 31 

Zon III A 17 0,91 23 2,15 13 2,38 4 2,94 
B 13 0,85 13 1,35 12 1,49 5 3,16 
C 6 0,57 6 1,18 6 1,07 4 1,95 
D 4 0,37 4 0,75 4 0,75 4 0,74 
s:a 40 46 35 17 

Anm: Antalet distrikt har räknats utifrån det mellersta året vid resp. nedslag, dvs 1938, 1948 
osv. 

Källor UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1937-39, 1947-49, 1957-59, 1967-69. 

G.XI Huvudböcker 1931-1975. För beräkning av fasta priser har index hämtats från Mitchell, 

B R, European Historical Statistics 1750-1975. London och Basington 1980, s 781ff. 
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Den ena vägen att möta kostnadsökningen var att avveckla biflottlederna och gå 
över till lastbilstransporter. Den användes i enstaka fall i slutet 40-talet och i 
några fall de första åren av 50-talet (se diagram 7:4). Dessförinnan prövades en 
annan väg för att rationalisera transporten, nämligen investeringar i biflott
lederna. Investeringarna var störst 1947/49 och ökade mest i småbäckarna, alltså 
i de kategorier, där utflottningskostnaderna steg mest (tabell 7:5). 

Tabell 7:5. Investeringskostnader (kr/m3) och antal biflottleder med 
avseende på transportzon och distriktskategori, Urne- och Vindelälven. 
Medeltal for valda treårsperioder 1937/39 - 1947/49. Fasta priser 
(1952/53=100). 

År 1937/39 1947/49 1957/59 1967/69 

Kategori antal kr/m3 antal kr/m3 antal kr/m3 antal kr/m3 

distr distr distr distr 

Zon I A 6 1,1 6 6,49 1 8,1 0 0 

B 2 1,22 2 3,79 1 0,45 0 0 

C 6 0,73 6 0,7 4 0,39 0 0 

D 3 0,2 3 0,17 3 0,21 1 0 

s:a 17 17 9 1 

Zon II A 14 0,34 14 1,14 12 0,88 5 0,02 

B 16 0,44 16 0,74 15 0,59 8 0,06 

C 9 0,17 9 0,61 9 0,44 8 0,03 

D 10 0,11 10 0,36 10 0,19 10 0,02 

s:a 49 49 46 31 

Zon III A 17 1,15 23 2,93 13 1,13 4 0,23 

B 13 0,87 13 1,51 12 0,5 5 0,07 
C 6 0,12 6 0,36 6 0,06 4 0,02 

D 4 0,2 4 0,3 4 0,17 4 0,03 

s:a 40 46 35 17 

Anm: Antalet distrikt har räknats utifrån det mellersta året vid resp. nedslag, dvs 1938, 1948 

osv. 

Källor: UFA. Umeåflottningsförenings årsberättelser 1937-39,1947-49, 1957-59,1967-69, 

G.VI. Byggnadspecial 1937-39 och G.XI. Huvudböcker 1947-49, 1957-59,1967-69. Index för 

investeringskostnader är hämtat från Krantz, O, "Swedish Historical National Accounts 1800-

1990 - aggregated output series." PM Umeå 2001. Avser building and construction. 
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Fog finns således även för den andra arbetshypotesen. Detta antyder samtidigt 
att hela flottledssystemet, ut i de minst bäckarna, ännu i slutet av 40-talet sågs 
som nödvändigt för att virkestransporterna skulle klaras. Under 50-talet fortsatte 
flertalet biflottleder att användas. Investeringarna sjönk emellertid kraftigt i 
slutet av 50-talet och mycket talar för att lastbilarna vid denna tidpunkt sågs som 
ett överlägset framtidsalternativ. 

7.7 Avslutande sammanfattning 

Lastbilstransporternas genombrott var inte definitivt under de första tio åren av 
efterkrigstiden. Hypotesen att avvecklingen av bäckflottningen skedde snabbt 
och jämnt utefter Ume- och Vindelälven finner föga stöd vid en närmare under
sökning. Utvecklingen var förvisso snabb, men den skedde inte överallt sam
tidigt, utan följde ett tidsmässigt och rumsligt mönster. 

När det gäller investeringar i biflottlederna minskade dessa under 1950-talet, 
vilket i sig kan återspegla ett transportsätt på tillbakagång. Dock, måste bilden 
nyanseras eftersom det samtidigt hade skett mycket kraftiga investeringar i slutet 
av 1940-talet. Dessa var dels ett resultat av ny teknik - bandtraktorer - inom 
flottledsbyggnad och rensningar, och dels ett utslag av att lastbilstransporterna 
vid denna tid var föga utvecklade. Viktigt i sammanhanget är att de ökade 
investeringarna i biflottlederna kan ses som effekter av och motåtgärder 
gentemot kraftigt ökade arbetskostnader i bäckflottningen. Flera oberoende för
hållanden pekar på detta. Förutom att arbetskostnaderna i bäckflottningen steg 
under denna tid, finns det samtida utsagor om behovet av att i större grad 
rationalisera verksamheten till följd av de stigande lönerna, samt en god korre
lation mellan arbets- och investeringskostnader i bäckflottningen och det speci
fikt i slutet på 1940-talet. 

Det var således inte frågan om någon definitiv avveckling av bäckflottningen 
under efterkrigstidens första tid. Ytterligare aspekter som pekar mot detta är dels 
att det under andra hälften av 40-talet tillkom en handfull nya biflottleder efter 
Ume- och Vindelälven, och dels att kostnadsövertaget för lastbilsalternativet inte 
var påtagligt under samma tid. Geografiskt var gränsen mellan nyttjandet av 
bäckflottningen och avvecklingen av densamma föränderlig i ett kombinerat 
tids- och rumsperspektiv. Generellt skedde avvecklingen i ett första steg i främst 
två områden efter Ume- och Vindelälven. För det första i området närmast 
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kusten, vilket torde återspegla ökade lastbilstransporter direkt till industrin. Ett 
andra område som kännetecknades av avvecklingen under denna första tid var 
beläget relativt långt upp efter älvdalarna, mer än 20 mil från kusten. Här 
avvecklades dyrflottade biflottleder till förmån för lastbilstransporter till 
älvarnas huvudflottleder för fortsatt flottning. 

De största investeringarna i slutet på 1940-talet skedde i de biflottleder som 
hade de högsta arbetskostnaderna, oberoende av var någonstans de återfanns 
efter älvdalarna. Å andra sidan, när avvecklingen tog fart, var det i de flesta fall 
dessa relativt dyrflottade biflottleder, och då speciellt i området närmast kusten, 
som kom att avvecklas först. 

Sammanfattningsvis pekar detta mot att avvecklingen av bäckflottningen 
definitivt inte var en process, där lastbilstransporterna omedelbart slog igenom 
oberoende av, var efter älvdalen detta skedde. Processen var mer gradvis och 
följde ett mer utpräglat tidsmässigt och geografiskt mönster. 

Detta föder givetvis följdfrågor. Det kan exempelvis förefalla som om 
flottningsföreningen i samband med de stora investeringarna i slutet av 1940-
talet agerade traditionellt och närmast irrationellt rent ekonomiskt. Å andra sidan 
kunde man knappast redan då förutspå den snabba förskjutningen av relativa 
kostnadslägen under 1950-talet, och om investeringarna ledde till högre 
arbetsproduktivitet är det svårt att hävda att de var irrationella. En viktig fråga är 
därför om det i allmänhet går att utläsa positiva effekter av investeringarna med 
avseende på arbetsproduktiviteten. Den frågan behandlas närmare längre fram i 
undersökningen. 
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8. Virkesintressenterna och bäckflottningens avveckling 

8.1 Virkesintressenterna 

Syftet med detta kapitel är att försöka belysa och diskutera bäckflottningens 
avveckling ur de olika virkesintressenternas synvinkel. Virkesintressenterna i 
detta fall handlar om de olika skogsägarna och bolagen som hade del i 
flottningen och flottningsföreningarna. En grundläggande fråga är om det fanns 
vissa intressenter (bolag) som ville hålla fast vid bäckflottningen, medan andra 
förordade och valde lastbilsalternativet? Fanns det under 1950-talet någon 
uttalad konflikt mellan de olika virkesintressenterna om bäckflottningens vara 
eller icke vara? 

Vid slutet av 1940-talet rörde det sig om ungefar 20 flottande intressenter 
efter Ume- och Vindelälven. De flesta var bolag, men genom sammanslagningar 
och uppköp sjönk siffran under framförallt 50-talet, exempelvis försvann 
Holmsunds AB och Svartviks AB som i mitten på 1950-talet köptes upp av 
SCA.1 År 1960 fanns det ca 10 intressenter.2 Från och med då var det frågan om 
några fa större bolag och intressenter som dominerade flottningen efter Ume-
och Vindelälven. 

För den som väljer att teoretisera utifrån ett aktörsperspektiv innehåller 
tabell 8:1 nedan en del att sikta in sig på. Först och främst gäller det Domän
verkets ledande roll som intressent, speciellt vid slutet av 1960-talet. Hypotetiskt 
skulle man kunna dra slutsatsen att det var Domänverket som i högre grad än 
andra försökte hålla kvar vid flottningen, vad nu syftet bakom detta kunde 
tänkas vara. Kan det ha handlat om att som förvaltare av statens skogsinnehav 
vidmakthålla ett arbetsintensivt transportsätt med tanke på exempelvis syssel
sättningen i området? Liknande funderingar kan appliceras på skogsbolagen 
SCA och MoDo: Var det så att MoDo "svek" flottningen i högre grad än SCA? 

1 Gaunitz, S, "Struktur, strategi och resurser. Några drag i strukturomvandlingen och den 

långsiktiga företagspolitiken inom SCA" i Utterström, G (red), SCA 50 år. Studier kring ett 

storföretag och dess föregångare. Sundsvall 1979, s 143fF. 
2 Törnlund, E, Skog, vatten och arbete. Aspekter på flottningens avveckling efter Ume- och 

Vindelälvarna 1945-80. Licentiatuppsats. Umeå 2000 (b), s 54f. 
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Tabell 8:1. Olika intressenters procentuella andel av det flottade virket 
efter Ume- och Vindelälven. Medeltal for valda treårsperioder 1947/49 -
1967/69. 

Intressenter 1947/49 1952/54 1957/59 1962/64 1967/69 

Bowaters Skogs- 20 17 9 8 7 

förvalt. AB 

Västerbottens skogs- 5 4 8 10 8 

ägarförening 

Mo och Domsjö AB 13 10 10 9 8 

(MoDo) 

Svenska Cellulosa AB 17 27 27 27 26 
(SCA) 

Domänverket 47 32 35 40 41 

Övriga 13 7 6 5 4 

Summa: 100 100 100 100 100 

Anm: I SCA ingick Holmsund AB och Svartvik AB under perioden 1947-49 och 1952-54. 

Detsamma gällde Bowaters Skogsförvaltning AB där Scharins Skogsförvaltning AB ingick 

under perioden 1947-49. Vid början på 50-talet köpte Bowaters upp Scharins. Västerbottens 

skogsägarförening gick under benämningen Mellersta Västerbottens skogsägarförening under 

perioderna 1947-49, 1952-54 och 1957-59. Den nya benämningen användes från och med 
börj an på 1960-talet. 

Källa: UFA. Umeå Flottningsförenings årsberättelse 1947-69. 

Utgångspunkterna i detta kapitel är följande: 
1. Virkesintressenterna var vinstdrivande företag och de hade alla intresse av att 

hålla transportkostnaderna så låga som möjligt. 

166 



2. De var vidare väl medvetna om vad som påverkade flottningskostnaden och 
de hade information om lastbilskostnaderna, eftersom lastbilstransporter an
vändes i vissa fall.3 

Huvudtesen i detta kapitel är att virkesintressenterna agerade i stort sett 
likadant och beslutade om transportalternativen - flottning respektive lastbilar -
utifrån samma kriterier, men att förutsättningarna var olika. Centralt i samman
hanget är skogsråvaran, var den låg (geografiskt) och vilken beskaffenhet 
(massaved-sågtimmer) den hade. Frågan blir då om t ex Domänverket ökade 
andel och MoDo:s minskade andel av flottningen kan tolkas som uttryck för ett i 
grunden likartat agerande. 

Utgångspunkten är alltså att de olika virkesintressenterna agerade så 
rationellt som möjligt utifrån de förutsättningar som gavs. Det bör först och 
främst handlat om varifrån lastbilstransporterna var ekonomiskt och praktiskt 
rimliga att introducera, inte specifikt för vem, eftersom man kan anta att samtliga 
intressenter agerade utifrån samma målsättning, d v s att erhålla snabba och 
effektiva transporter till så låga kostnader som möjligt. Virkesintressenterna och 
flottningsföreningen var nämligen väl medvetna om vilka faktorer som på
verkade flottningskostnaden från ett år till ett annat. Dessa faktorer var dels hur 
stor den utflottade mängden var, och dels hur virkessortimentet såg ut (småvirke 
eller sågtimmer). 

Den nämnda tesen ska fortsättningsvis belysas utifrån tre delområden, skogs
markens ägarstruktur, virkesintressenterna och flottningens transportzoner samt 
biflottledernas status och den omgivande skogen. 

8.2 Skogsmarkägandets struktur 

Redan utifrån en första överblick av markägandets struktur efter Ume- och 
Vindelälven kan svaret skönjas på varför Domänverket kom att bli en allt större 

3 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelse 1957. Bilaga "Flottningskostnaderna för 1957 

och 1958 redovisade med hänsyn till transportkalkylerna". UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. 

Skogsbrukets transporter 1955-1961. a. Korrespondens 1955-1961. PM "Sammanfattande 

redogörelse över delar av transportutredningens (Lokalkommitténs i Umeå) arbetsresultat", 

Diagram 6. Februari 1961. 

167 



flottningsintressent under efterkrigstiden (tabell 8:2).4 Enkelt uttryckt, fanns det 
mer statligt ägd skog ju längre upp efter älvdalarna man kom, medan 
skogsbolagens andel var större längre ner i älvdalarna. Detta hänger ihop med de 
omfattande bolagsköpen av bondeskog under andra hälften av 1800-talet. Inte 
minst av transportskäl blev de skogsområden som låg närmast kusten och såg
verken, exempelvis i Degerfors socken (nuvarande Vindelns kommun), i första 
hand föremål för bolagens uppköp.5 

Tabell 8:2. Skogsmarkägandets struktur efter Ume- och Vindelälven. 
Domänverkets (statens), skogsbolagens och enskildas procentuella andelar 
av skogsmarken i kommuner/transportzoner. 1938 och 1967. 

Domän. Bolag Enskilda 
Kommun Transport- (Staten) 

zon 

Vindeln I 

1938 

26 

1967 

26 

1938 

35 

1967 

36 

1938 

39 

1967 

38 

Lycksele II 49 49 23 24 28 27 

Sorsele III 68 65 5 5 27 30 

Stensele 

/Storuman 

III 63 63 6 5 31 31 

Källa: Bunte, R, Gaunitz, S, Borgegård, L-E, Vindeln - En norrländsk kommuns ekonomiska 

utveckling 1800-1980. Lund 1982, s 218. "Jord och skog i Västerbottens län", Kungl. Lant
bruksstyrelsens Meddelanden Ser. A Nr 1 -1967, s 34. 

Tilläggas kan att det dessutom fanns betydligt mer skogsmark i de övre delarna 
av flodområdet än i området närmast kusten. Enligt riksskogstaxeringen från 

4 Genom att nyttja och jämföra en karta över Västerbotten där kommungränserna är utsatta 

med en lika detaljerad flottledskarta, UFA. J.I. Kartor, nr 135 "Karta över Ume älv med 

biflottleder" (1950), så kan man se att respektive gränsdragningar passar väl ihop. Det största 

glappet återfinns i gränsen mellan transportzon I och II och Lycksele kommuns södra gräns. 

Här rör det sig om ett glapp på drygt 15 km, men sett till det stora hela är det en ganska 
marginell skillnad. 
5 Bunte, R, Gaunitz, S, Borgegård, L-E, Vindeln - En norrländsk kommuns ekonomiska 
utveckling 1800-1980. Lund 1982, s 146ff, 215ff. 
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1920-talets mitt uppgick den produktiva skogsmarken i kustlandets flodområde, 
som ungefar motsvarar transportzon I, till 2 462 km2. Flodområdet i lappmarken 
(ungefar transportzonerna II och III) uppvisade en produktiv skogsareal på 9 295 
km2.6 

Nästa fråga är i vilken grad olika delar av Ume- och Vindelälven nyttjades 
för flottningen. Beläggningen direkt i huvudflottlederna och den utflottade 
mängden efter biflottlederna i de transportzoner som tidigare avgränsats visar ett 
tydligt mönster. Under efterkrigstiden minskade framförallt transportzon I i 
betydelse. Här torde flottningens andel ha minskat till förmån för last
bilstransporter direkt till industrin. I transportzonerna II och III ökade å sin sida 
den totalt tillsläppta virkesmängden under perioden från 1950 till mitten på 60-
talet (diagram 8:1). 

Med andra ord kom de största flottgodsmängderna, omkring 1960 mer än 90 
procent, från transportzonerna II och III. Domänverket hade samtidigt den 
största andelen skogsmark i dessa två transportzoner, främst i zon III. Ägar-
geografiska förhållanden var alltså en viktig anledning till Domänverkets stora 
och ökande andel i flottningen. 

Samtidigt måste man ha klart för sig att bolagen skaffade sitt virke på olika 
sätt. Det fanns tre olika förfaringssätt, nämligen att hugga egen skog, köpa träd 
på rot (trädköp, rotköp) samt köpa virkesleveranser (köp av hugget och 
transporterat virke).7 De olika anskaffningssätten skiftade i förhållande till 
varandra både mellan bolagen och över tid, inte minst under efterkrigstiden, då 
den mycket kraftiga efterfrågan på skogsråvara förändrade de olika virkes
intressenternas råvaruanskaffning. 

6 SOU 1932:26 Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-1929. Redo-

gör else avgiven av riksskogstaxeringsnämnden. Del II, s 122. Uppgifter om virkesförrådets 

storlek finns däremot inte angivna för lappmarken respektive kustlandet på flodområdesnivå. 

Dessa uppgifter gäller hela länet, se kapitel 5. 
7 Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965. Studia Forestalia 

Suecica nr 134 1976, s 26. Svensk skogsindustri i omvandling. Utvecklingen sedan 1950. 

Band 2. Stockholm 1971, s 27ff. Leveransköp innebar att ett virkessortiment köptes enligt 

kontrakt på när och var det skulle levereras, till vilket pris och i vilken upparbetningsgrad. För 

flottat virke avsåg priset i regel sorterat och vid skiljet buntat virke ("fritt utskilt"), se Svensk 

skogsindustri 1970, s 27. 
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Diagram 8:1. Total flottad mängd (1000-tal m3) i olika transportzoner, 
Ume- och Vindelälven 1940-1970. 

500 

400 

300 

200 

100 

1940 45 1950 55 1960 65 1970 

Zon III Zon II Zon I 

Anm: 1) Beträffande indelningen i tranportzoner, se kapitel 5.4.1. 2) Den flottade mängden 

avser flottad volym efter biflottleder och beläggning direkt i huvudflottleder 

Källa: UFA. H.VI. Virkesjournaler 1940-1970. Umeå Flottningsförenings årsbok 1940-1970. 

Det är inte motiverat att mer i detalj försöka klargöra hur detta varierade mellan 
olika virkesintressenter. Några generella drag kan dock redovisas. När det gäller 
skogsbolaget SCA, kom detta att öka avverkningen av de egna skogarna. År 
1945 stod den egna skogen för ca 35 % av den totala virkesfångsten och 1960 
hade denna andel ökat till ungefar 75 %. Rot- och leveransköp sjönk på 
motsvarande sätt.8 Beträffande MoDo ökade andelen leveransköp under 
efterkrigstiden. År 1945 svarade de för ca 55 % av virkesfangsten, medan 
avverkningarna i de egna skogarna stod för nästan 20 %. År 1960 anskaffades 
ungefar 75 % av virket genom leveransköp. Andelen från den egna skogen var 
ungefar oförändrad, men däremot hade andelen trädköp (rotköp) minskat under 
samma period, från 27 % till ungefär 5 %.9 MoDo tecknade 1952 långtidsavtal 
med Domänverket om leveranser av timmer och massaved. 

8 Ibid, s 26f. 
9 Altbäck, A (red), MoDo 1940-1985. Örebro 1985, s 35. 
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En annan viktig strategi var de s k arronderingsbytena med främst Domän
verket som MoDo genomförde under 1950-talet och vilka främst berörde skogs
markerna i Västernorrlands och Västerbottens län. Detta innebar, enkelt uttryckt, 
att MoDo bytte sina arealer med ung och medelålders skog mot Domänverkets 
äldre och mer awerkningsmogna skog. På Domänverkets bytesareal ut-
stämplades en betydande mängd virke for att utjämna uppkommen värdeskill
nad. Dessa poster köpte sedan MoDo som komplement till den egna avverk
ningen. Arronderingsbytena framhölls från MoDo:s sida som viktiga både på 
kort och lång sikt. Dels underlättade de rent ekonomiskt pågående rationali
seringar, och dels fick man en bättre balans i avverkningarna under den tid då 
restskogar återställdes genom skogsvårdsåtgärder och ungskog stod på 
"tillväxt".10 

8.3 Virkesintressenterna och flottningens transportzoner 

För att återgå till transporterna är det viktigt att studera varifrån de olika 
virkesintressenterna flottade sitt virke. Nedan åskådliggörs detta genom en 
redovisning av respektive virkesintressents flottning från transportzon III och II 
(tabell 8:3 A-B).11 Domänverket dominerar klart i dessa två, och då speciellt 
från slutet av 1950-talet och framåt. Här används samma periodindelning som 
tidigare (kapitel 7) för att åskådliggöra utvecklingen under efterkrigstiden 
(därmed tas inte hänsyn till perioden 1937/39).Vid den första nedslagsperioden 
(1947/49) var faktiskt Bowaters störst i zon III, vilket torde bero på att 
virkesanskaffningen främst skedde genom rot- och/eller leveransköp från 
Domänverket. Inom detta område ägde nämligen bolagen en ytterst liten del av 
skogsmarken. 

När det gäller transportzon II var Domänverket och SCA de viktigaste 
intressenterna. I bägge fallen torde detta ha sin grund i hur skogsägarstrukturen 
såg ut. Domänverket ägde här nästan 50 % av skogsmarken och bolagen knappt 
25 %. För SCA:s del återfanns skogsmarken till största del i området strax 

10 Ibid, s 27f. 
11 För att åskådliggöra och komma åt detta har UFA. H.VI Virkesjournaler använts. Där 

framgår det hur mycket virke respektive intressent anmält och flottat efter varje specifikt 

flottledsdistrikt. Här har hänsyn tagits till både det virke som flottats efter biflottleder och 

lagts direkt på huvudflottlederna. 
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nedanför Lycksele.12 Som nämnts ökade bolagets avverkning av egen skog 
under 1945-60 och detta skulle kunna förklara SCA:s framträdande roll i 
transportzon II. För MoDo:s del skedde en stor del av virkesanskaffningen 
genom leveransköp från och arronderingar med Domänverket. När det gäller 
leveransköpen höggs och flottades virket av Domänverket for att sedan säljas 
vidare. 

Tabell 8:3 A-B. Olika virkesintressenters utflottade mängd i 1000-tal m3 

och procent i transportzon III och II, Ume- och Vindelälven. Medeltal for 
valda treårsperioder 1947/49-1967/69. 

A. Transportzon III 

Period 1947/49 1957/59 1967/69 

1000-tal m3 %-andel 1000-tal m3 %-andel 1000-tal m3 %-andel 
Intressent 

Domän 55 18 148 44 188 49 
MoDo 51 17 38 11 29 8 
Bowaters 71 24 44 12 39 10 
SCA 58 20 67 19 74 19 
V-bott. 17 6 23 7 30 8 
skogsäg. 

Övriga 51 15 23 7 23 6 
summa: 303 100 343 100 383 100 

B. Transportzon II 

Period 1947/49 1957/59 1967/69 
1000-tal m3 %-andel 1000-tal m3 %-andel 1000-tal m3 %-andel 

Intressent 

Domän 34 22 104 34 153 48 
MoDo 54 18 43 15 28 9 
Bowaters 16 6 4 4 9 3 
SCA 103 34 94 33 101 32 
V-bott. 17 6 21 8 18 6 
skogsäg. 

Övriga 36 14 19 6 23 2 
summa: 260 100 285 100 332 100 

Källa: UFA. H.VI Virkesjournaler 1947-49, 1957-59 och 1967-69. 

12 Embertsén 1976, s 10. 
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Efter Urne- och Vindelälvdalama kan därför Domänverket ses först och främst 
som en råvaruleverantör vilket också framgår av tabell 8:4. I tabellen åskåd
liggörs den totalt avverkande volymen i respektive revir, mängden sålt virke, 
dels på rot (före flottning) och dels överlämnat virke (efter flottning och skilj-
ning), samt hur mycket virke som gick till den egna industrin. I de revir som 
Domänverket hade efter Ume- och Vindelälven höggs virke, men det var bara en 
ytterst liten del som kom att användas i den egna industrin. I tabellen framgår att 
Domänverket ökade dels avverkningarna totalt, och dels andelen leverans
försäljning ("sålt och överlämnat virke"). 
Oavsett vad som kan tänkas ligga bakom denna förskjutning mot ökad leverans
försäljning kvarstår att det var Domänverkets skogar som höggs och att virket 
såldes och levererades till andra virkesintressenter (industrier).13 Detta för
hållande torde vara en anledning till varför Domänverket som intressent inte 
"svek" flottningen. Detta gjorde emellertid inte heller bolagen, eftersom de 
fortsatte att köpa virke från Domänverket och alltså var beredda att betala för de 
kostnader flottningen av virket medförde. 

I nästa steg ska då utvecklingen i transportzon I redovisas (diagram 8:2 
nedan). Här torde geografiska orsaker, specifikt Härgeografiska sådana, kunna 
förklara varför bäckflottningen avvecklades. Här fanns nämligen, till skillnad 
från i transportzon III och II, helt andra praktiska och transportekonomiska 
förutsättningar för lastbilstransport direkt till industrin. 

13 Givetvis föder det här fler frågor, vilka dock inte här ska besvaras. Ett känt faktum är att 

Domänverkets skogsinnehav var som störst i övre Norrland (Norr- och Västerbottens län) 

jämfört med nedre Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). I den förstnämnda regionen 

ägde det statliga Domänverket vid mitten av 1950-talet nästan 45 % av skogsmarken, medan 

aktiebolagsskogarna utgjorde drygt 15 %. I den sistnämnda regionen var förhållandet det 

omvända. Här var det skogsbolagen som ägde 44 % av skogsmarken. Domänverkets 

skogsinnehav utgjorde knappt 6 %, se Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Del I. 

Stockholm 1959, sill. Frågan man då kan ställa sig är om någon eller några älvdalar i Jämt

land och Västernorrland uppvisar samma geografiska utveckling och förändring beträffande 

flottningsintressenterna som efter Ume- och Vindelälvarna, fast då med en annan intressent än 

Domänverket som den dominerande. 
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Tabell 8:4. Domänverkets uttag av skogsråvara. Samtliga revir efter Ume-
och Vindelälven. Medelvärde (1000-tal m3) för valda perioder 1947/49 -
1967/68. 

Sorsele ö/v Stensele Bjurbäcken Blåviken Lycksele Degerfors 
1947-49 

Total avverkn. 69,4 74,7 69,7 35,8 89 101,1 
Sålt virke (rot) 55,6 50,8 11,8 17,5 33,4 46,6 
Sålt/överlämn. 9,5 40 45,6 15,7 41,1 42,6 
virke 

Egen industri 6,4 - - - - 0,1 

1957-59 

Total avverkn. 147,6 131,2 81,4 60,5 77 91,3 
Sålt virke (rot) 40,5 29,7 27 17,7 34,6 36,6 
Sålt/överlämn. 96 94,1 51,2 40,2 39,4 46,4 
virke 

Egen industri - - - - - -

1967-68 

Total avverkn. 140,9 151,5 137,3 99,8 102,6 107,7 
Sålt virke (rot) 17,5 22,3 38,4 10,3 34,2 16,9 
Sålt/överlämn. 115,7 120,7 93,6 84,5 64,5 86,4 
virke 

Egen industri - - - - - -

Anm: 1) Domänverkets statistik slutar efter 1968. 2) Geografiskt återfinns Sorsele, Östra 

respektive Västra Stensele revir längst upp efter älvdalarna och inom Sorsele och Stensele 

kommuner och är därmed nästan helt synonymt med det som benämns transportzon III. 

Blåviken, Lycksele och Bjurbäckens revir återfinns till största del inom Lycksele kommun 

(transportzon II). Degerfors revir slutligen ryms inom Vindelns kommun, från dess 

kommungräns i nordväst mot Lycksele och vidare ner till kusten, med andra ord i stort inom 

transportzon I. Se exempelvis SOS Domänverket 1949 och där kartbilaga. 3) I många exempel 

i tabellen blir summan av andelen sålt virke och överlämnat virke inte densamma som den 

totalt avverkade volymen. Detta torde hänga samman med att exempelvis en såld rotpost inte 
höggs samma år som köpet. 

Källa: SOS Domänverket 1947-49, 1957-59 och 1967-68. 
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Diagram 8:2. Olika virkesintressenters utflottade mängd i transportzon I, 
Urne- och Vindelälven. Medelvärde for valda treårsperioder 1947/49 -
1967/69. Index 1947-49=100. 
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Källa: Se tabell 8:5. 

Diagram 8:2 visar också att mängden flottgods generellt minskade för de olika 
intressenterna mellan 1947/49 och 1967/69. Undantaget var Västerbottens 
skogsägarförening mellan 1957/59 och 1967/69. En förklaring skulle kunna vara 
att utbyggnaden av skogsbilvägnätet inte skedde lika snabbt på de enskilda 
skogsägarnas marker. Att investera i skogsbilväg torde innebära helt andra 
kostnadsmässiga överväganden för enskilda skogsägare än för ett större skogs
bolag. 

Att lastbilsalternativet slog igenom först i transportzon I är kanske därför inte 
underligt och detta oberoende av vilka virkesintressenter som tog sitt virke från 
området. Här var det helt enkelt praktiskt möjligt och transportekonomiskt 
motiverat att överge flottningen för lastbilarna. I detta sammanhang kan material 
från den nationella utredningen Skogsbrukets transporter och dess lokal
kommitté i Umeå (1955-1961) användas.14 Utifrån detta kan man nämligen 
skapa sig åtminstone en övergripande bild av detta praktiskt möjliga. Det käll-

14 Om denna utredning, se kapitel 7. 
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material det handlar om är kartbilagor där lastbilstransporterna märkts ut i 1000-
tal ton efter specifika vägsträckor längs de bägge älvdalarna. På kartorna är 
samtidigt distriktsindelningen efter huvudflottlederna utmärkt, vilket gör att man 
kan fördela den transporterade mängden virke på transportzonerna T-TTT 
Bristerna i materialet, vilket begränsar vidare analys, är dels att uppgifterna bara 
gäller huvudvägarna efter älvdalarna, inte skogsbilvägarna, dels att det inte 
framgår i vilken riktning virket transporterades efter respektive vägsträcka samt 
hur långt ett specifikt parti virke egentligen transporterats. Man ska därför se 
uppgifterna i tabell 8:5 som en slags indikator på lastbilstransporternas 
"aktivitet" i respektive transportzon. Aktiviteten i sig torde återspegla, speciellt 
när det gällde transportzon I, att det här var praktiskt möjligt att alltmer övergå 
till lastbilsalternativet. Här torde, förutom avståndet, en förbättring av det 
allmänna vägnätet och broarna spelat stor roll.15 

Tabell 8:5. Skogsbrukets lastbilstransporter (1000-tal ton rundvirke) efter 
Ume- och Vindelälvdalarna, transportzon I-III. 1956 och 1959/60. 

Zon I Zon II Zon III 

1956 182 92 36 

1959/60 259 142 35 

% förändr. + 42 + 54 -3 

Källa: UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960. Kartor "1956 års biltransporter" och "Skogsbrukets biltransporter 1/7 
1959-30/6 1960". 

När det gäller transportzon I och II ökade lastbilstransporterna markant i slutet 
av 1950-talet, medan de i transportzon III var oförändrade (tom minskade 
något). Vid 1960 tycks inte lastbilstransporterna fått något större genomslag här, 
och därmed, kan man anta inte heller för någon specifik intressent. 

15 Med tanke på befolkningstäthet, industri- och näringsstruktur etc verkar det sannolikt att 

vägsträckorna mellan t ex Vindeln och Umeå (ca 55 km) och Vännäs-Umeå (ungefär 20 km) i 

transportzon I tidigare blev foremål för vägförbättringar än exempelvis vägen Sorsele-
Ammarnäs i transportzon III (drygt 70 km). 
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8.4 Biflottledernas status och den omgivande skogens struktur 

Det finns ytterligare information i det lokala utredningsmaterialet till 
Skogsbrukets transporter som kan vara användbart i sammanhanget. I detta 
material framgår bland annat hur de olika virkesintressenterna hade ett 
gemensamt intresse av att försöka fa en bild av och besluta om huruvida bäck-
flottningen fortsättningsvis var ett alternativ att räkna med. Vid slutet av 1950-
talet - mitt under omvandlingen på skogstransportområdet - var det främst två 
huvudfrågor beträffande bäckflottningen fortsatta utveckling som man försökte 
bilda sig en uppfattning om. För det första biflottledernas status, d v s om det 
fanns ett behov av nyinvesteringar i dessa. För det andra hur skogstillgångarna i 
områdena kring de olika biflottlederna skulle utvecklas de närmaste åren. Det 
gällde att försöka fa en bild av hur mycket virke och vilket sortiment som skulle 
avverkas framöver. 

Vid åtminstone två tillfallen, 1958 respektive 1960, diskuterade de olika 
virkesintressenterna efter Ume- och Vindelälven om bäckflottningens fortsatta 
bedrivande, närmare bestämt handlade det om drygt 40 biflottleder belägna upp 
efter de bägge älvdalarna.16 Från slutet av 1940-talet och fram till den här tid
punkten hade redan 20 biflottleder, av totalt 120, avvecklats. Nu var det frågan 
om vilka ytterligare biflottleder som kunde tänkas bli föremål för avveckling. 
Märk väl, detta var ett ställningstagande som gemensamt fattades av de olika 
virkesintressenterna, av representanter från Domänverket och de olika skogs
bolagen, liksom från Umeå flottningsförening. 

Besluten framkommer i materialet, men ingenting redovisas om diskussionen 
bakom detta. Å andra sidan måste man se till besluten som sådana med tanke på 
hur de olika flottningsintressenterna var uppbundna till varandra, beroende på 
dels hur flottningen i praktiken fungerade med ett flertal olika virkesintressenter 

16 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960. "Kortfattad redogörelse för vissa biflottleder. Sammanfattning" (1958-

11-14). UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. c. Protokoll, 

övriga 1957-1960. "Protokoll fört vid sammanträde i Lycksele an. Åmans, Arvåns, Stango-

bäckens och Maltåns flottleder" (1960-04-12). "Protokoll fört vid sammanträdet å Skogens 

hus, Teg, angående Hjuksåns, Krycklans, Stenträskbäckens, Byssjans och Ramsåns flottleder" 

(1960-10-18). "Protokoll fört vid sammanträde i Storuman med Umeå Flottningsförenings 

ortskommitteér för Stensele och Sorsele socknar" (1960-12-09). 
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efter samma vattendrag, och dels det faktum att man verkade inom en gemen
sam flottningsförening. 

Några axplock på beslut beträffande olika biflottleder kan ges. När det gäller 
transportzon I framhölls (år 1960) att exempelvis biflottledsdistriktet Hjuksån 2 
(kategori C) dels skulle göras kortare genom att lastbilstransporter skulle 
användas i de övre delarna av distriktet, utflottningen kunde därmed ske 
snabbare, och dels att de tre största intressenterna, Domänverket, Nordmalings 
AB och SCA, hade möjligheter att samarbeta när det gällde att koncentrera 
mängden virke till vissa år (specifikt åren 1961 och 1963). Intressenterna 
menade att flottning vart annat år var att rekommendera för att kunna erhålla till
räckligt stora virkesmängder. Därmed kunde flottningskostnaden efter Hjuksån 
2 hållas på en rimligare nivå. Samtidigt framhölls att Domänverket skulle bidra 
med den största avverkningen efter denna flottled t o m 1965, därefter skulle 
ingen flottning ske.17 Två år tidigare (1958) hade också fortsatta under
hållsarbeten i distriktet framhållits som nödvändiga, eftersom avverkningarna av 
flottningsbart virke kring flottleden beräknades pågå under 7-8 år.18 Säsongen 
1966 blev också den sista för flottningen efter Hjuksån 2.19 

Ett annat exempel från samma transportzon är Byssjans 3:e flottledsdistrikt 
(även det i kategori C). Här anmälde Domänverket att man under de närmaste 
åren från 1960 planerade avverka relativt stora virkesmängder i ett avverknings
område som låg 5-6 km från flottleden, vilket i sammanhanget var relativt långt. 
Detta motiverade lastbilstransporter direkt till huvudflottled (Umeälven) för 
fortsatt flottning. Problemet var att detta påverkade övriga intressenter som 
nyttjade samma flottled, uteslutande enskilda skogsägare, eftersom den 
minskade virkesmängden innebar att flottningskostnaden för det kvarvarande 
virket därmed skulle bli högre. Detta är ett av sammanlagt två exempel20 på hur 

17 UFA. F.XXXIX. Utredningar, 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. c. Protokoll, övriga 

1957-1960. "Protokoll fört vid sammanträdet å Skogens hus, Teg, angående Hjuksåns, 

Krycklans, Stenträskbäckens, Byssjans och Ramsåns flottleder" (1960-10-18). 
18 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960."Kortfattad redogörelse för vissa biflottleder. Sammanfattning" (1958-11-
14). 
19 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1966. 

Det andra exemplet återfanns vid Svärtträskbäcken, Umeälven (kategori A, transportzon 

III), UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960. "Kortfattad redogörelse för vissa biflottleder. Sammanfattning" (1958-
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ett byte av transportsätt tycktes påverka en annan intressent negativt. Be
träffande Byssjan enades intressenterna vid mötet att jägmästare Leth, ansvarig 
för lokalkommittén för Skogsbrukets transporter, skulle sammanträda med re
presentanter för skogsägarföreningen, Domänverket och flottningsföreningen för 
att diskutera frågan närmare.21 

Andra exempel på resonemang och beslut kan slutligen hämtas från de övre 
delarna av Ume- och Vindelälven. När det gällde biflottleder till den först
nämnda älven ansågs (1958) skogstillgångarna kring Storbäckens 5:e och 3:e 
flottledsdistrikt (kategori A resp. B i transportzon III) vara mycket dåliga ur 
flottningssynpunkt; "Stora myrområden och uthuggen restskog med lövinslag. 
Bedrövligt."22 Flottleden i sig ansågs dock vara i gott skick och välrensad. De 
närvarande intressenterna vid mötet som hölls 1960, främst var det Bowaters, 
MoDo och SCA,23 ansåg att tvåårig flottning var att rekommendera efter dessa 
två biflottleder. 

Tvåårsflottningen och den magasinering mellan säsongerna detta innebar gav 
möjligheter att flotta större mängder virke nästkommande år i flottledsdistrikten 
längre ner, vilket ansågs ge förutsättningar för att sänka den totala flott-
ningskostnaden efter Storbäcken.24 Förslagen räckte ändå inte speciellt långt. 
1962 flottades Storbäcken 5 för sista gången och två år senare upphörde 
flottningen i Storbäcken 3. Efter ytterligare två år avvecklades flottningen helt 
efter Storbäcken.25 

Ett sista exempel kan hämtas från Mattjokkbäcken (katergori B, transportzon 
III). De främsta intressenterna vid slutet av 50-talet var här Domänverket, 

11-14). Se även, UFA. F.XXXIX. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. A. Korrespeondens 

(1959-02-12). 
21 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. c. Protokoll, övriga 

1957-1960. "Protokoll fört vid sammanträdet å Skogens hus, Teg, angående Hjuksåns, Rryck-

lans, Stenträskbäckens, Byssjans och Ramsåns flottleder" (1960-10-18). Något protokoll eller 

dyl. från detta planerade sammanträde finns tyvärr inte. 
22 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960. "Kortfattad redogörelse för vissa biflottleder. Sammanfattning" (1958-

11-14). 
23 UFA. H.VI Virkesjournaler 1957-60. 
24 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. c. Protokoll, övriga 

1957-1960. "Protokoll fört vid sammanträde i Storuman med Umeå Flottningsförenings 

ortskommitteér för Stensele och Sorsele socknar" (1960-12-09). 
25 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser. 1962-1966. 
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Bowaters och SCA.26 Med hänvisning till att skogstillgången omkring bäckens 
övre del främst utgjordes av frodvuxen ungskog som krävde barkning vid 
flottning, blev förslaget att denna del av bäcken inte skulle flottas, åtminstone 
inte utan en längre torktid för virket. Det ansågs nämligen tvivelaktigt om 
flottningen kunde igångsättas redan vid första snösmältningen med tanke på den 
högre sjunkningsrisk som en påskyndad utflottning innebar. Vid den nedre delen 
av Mattjokkbäcken återfanns i huvudsak ren tallskog vilket var bättre ur 
flottningssynpunkt (mindre barkningsbehov, kortare torktid och snabbare 
utflottning). De planerade investeringarna i flottleden skulle dock inte verk
ställas.27 Om dessa uteblivna investeringar hängde ihop med ett planerat skogs-
bilvägbygge framgår inte i protokollet. Sista flottningsåret i Mattjokkbäcken var 
1968.28 

Sammanfattningsvis tycktes det överlag råda en gemensam uppfattning om 
huruvida de olika biflottlederna skulle fortsätta att flottas eller inte. Besluten var 
gemensamma, men detta utesluter förstås inte intressemotsättningar. Slutsatsen 
är ändå att oavsett vad intressenterna helst önskade var de tvungna att komma 
överens. Utrymmet för självständigt agerande var begränsat, eftersom intressent
erna i hög grad var beroende av varandra innan skogsbilvägnätet var tillräckligt 
utbyggt och lastbilstekniken bättre utvecklad. 

8.5 Virkesintressenterna, skogen och transporterna - En 
sammanfattande avslutning 

Utgångspunkten för detta kapitel har varit frågan om det fanns vissa 
virkesintressenter som i högre grad höll kvar vid bäckflottningen eller om alla 
intressenter agerade likadant beträffande valet mellan lastbilstransporter och 
bäckflottning. Fanns det någon konflikt mellan de olika virkesintressenterna om 
bäckflottningens vara eller icke vara? Tesen som här framhållits är att virkes
intressenterna agerade utifrån likadana premisser. Det handlade alltså först och 

26 UFA. H.VI Virkesjournaler 1958-60. 
27 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. d. Utrednings

material 1957-1960. "Kortfattad redogörelse för vissa biflottleder. Sammanfattning" (1958-
11-14). 
28 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser. 1968. 
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främst om varifrån de två transportalternativen var rimliga att introducera, inte 
specifikt för vem. Detta beroende på att samtliga virkesintressenter kan antas ha 
strävat efter att erhålla snabba och effektiva transporter till så låga kostnader 
som möjligt. 

Perspektivet aktör contra geografi tycks i hög grad förklara virkes
intressenternas agerande. Det handlade i detta fall om att praktiskt och 
ekonomiskt välja det bästa transportalternativet beroende på varifrån virket togs, 
samt hur virkets beskaffenhet var, om det var frågan om massavirke eller såg-
timmer (vilket hade stor betydelse för flottningens kringkostnader, främst 
kostnaden för barkning). 

När det gäller den största virkes- och flottningsintressenten, Domänverket, 
kan dess framskjutna position i flottningen förklaras utifrån ägargeografiska 
faktorer. Dels var detta den största skogsägaren efter Ume- och Vindelälven, 
speciellt i de övre delarna av älvdalen, och dels såldes virke på rot och leverans 
från Domänverket till andra. Domänverkets position som stor skogsägare och 
råvaruleverantör kan därför förklara varför det var den intressent som flottade 
mest. Detta ger en naturlig förklaring till varför Domänverket inte "svek" 
flottningen. Det gjorde kanske inte någon annan heller med tanke på Domäns 
roll som råvaruleverantör till andra bolag/virkesintressenter. 

Det gemensamma handlandet från de olika virkesintressenterna torde även 
kunna härledas till flottningens kringkostnader, främst barkningen. Detta var i 
allra högsta grad orsaken till att inte välja bäckflottningen i transportzon I. 
Härifrån kunde virket köras direkt till industrin med lastbil eftersom transport
kostnaden med största sannolikhet var lägre än vid flottning, och det oberoende 
av vems virke det var frågan om. Lokalt utredningsmaterial från slutet av 1950-
talet visar också att inom denna transportzon skedde den största delen av virkes
transporterna med lastbilar, vilket torde återspegla bland annat att det allmänna 
vägnätet här var mest utbyggt. Därvid kan frågan om huruvida Domänverket 
ökade andel och MoDo:s sjunkande andel av flottningen kan tolkas som uttryck 
för ett i grunden likartat agerande få ett jakande svar. Grundtanken torde varit 
densamma. Man agerade utifrån samma kriterier, men förutsättningarna var 
olika, vilket ägargeografiska faktorer och transportavstånd till industrin vid 
kusten pekar på. 

Vidare visar utredningsmaterial från denna tid att avvägningar och beslut be
träffande transportalternativ påverkades av hur den råvara man transporterade -
skogen - såg ut efter flottlederna; hur stor kvantitet avverkningsmogen skog det 
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fanns, liksom hur sortimentet var beskaffat, huruvida det var frågan om 
exempelvis småvirke för massatillverkning eller sågtimmer. Vidare togs hänsyn 
till biflottledernas beskaffenhet och behovet av ytterligare underhållskostnader 
för dessa. Detta var överväganden som samtliga intressenter hade att ta ställning 
till. 

När det vidare gällde frågan om bäckflottningen skulle fortsätta eller inte 
fattades besluten gemensamt, utifrån de olika virkesintressenternas över
väganden. Några uttalade konflikter mellan olika virkesintressenter och/eller 
något uttryck för "solidaritet" gentemot flottningen av en eller flera intressenter 
går inte att utläsa. Å ena sidan var det ju frågan om att ta beslut och protokollen 
nämner ingenting om eventuella meningskiljaktligheter, fast åtminstone vid två 
fall (av 40) tycks det funnits något som pekar i den riktningen. På en mer 
förfinad nivå - när det gäller enskilda virkesintressenter - är det fullt möjligt att 
olika åsikter om det ena eller andra transportalternativet funnits, men här 
kommer problemet med att empiriskt kunna bekräfta detta. 

Å andra sidan, avsaknaden av en mer uttrycklig konflikt kan mycket väl 
återspegla en samsyn som gick ut på att det på längre sikt fanns klara transport
ekonomiska och praktiska motiv till att överge bäckflottningen till förmån för 
lastbilarna. Detta torde de allra flesta virkesintressenter ha varit medvetna om. 
Samtliga intressenter torde i stort ha haft samma ekonomiska motiv att välja det 
ena eller andra transportalternativet beroende på kostnaden. Varför skulle en 
virkesintressent välja att fortsätta med flottningen - inte "svika" den - om det 
visade sig att lastbilsalternativet var ekonomiskt fördelaktigare? Svaret på den 
frågan kan man bara spekulera kring. Visst kan någon inspektor eller jägmästare 
på rent subjektiva, värderingsmässiga grunder ha försökt vidmakthålla en slags 
"solidaritet" med bäckflottningen, grundat på exempelvis den historiska 
betydelse och omfattning som den faktiskt uppvisat. Att empiriskt belägga ett 
sådant agerande är dock svårt, för att inte säga omöjligt. Rent logiskt, är det 
också svårt att förstå hur denne jägmästare skulle ha lyckats övertyga övriga 
beslutsfattare i Domänverket om att just hans bevekelsegrunder måste fa vara 
bestämmande. 

De olika virkesintressenternas val av transportsätt och motiven till huruvida 
bäckflottningen skulle fortsätta eller inte, kan sammanfattas med följande figur 
(figur 8:1). 
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Figur 8:1. Bäckflottningen som transportalternativ och dess påverkans
faktorer. En principskiss. 

Bäckflottning 
som 

transportalternativ 

A. Distans (direkt trp-kost.), 

utbyggt vägnät 

(skogsbilvägar 

och allmänna vägar) 

C. Biflottledens status 

(behov av nyinvesteringar) 

B. Skogsråvarans beskaffenhet: 

1. Kvantitet 

2. Kvalitet (massavirke resp. sågtimmer, tillhörande 

kringkostnader för flottningen, främst den för barkning). 

Slutligen kan det vara motiverat att beröra lokalkommitténs sammanfattning av 
sin utredning. Viktigt att poängtera är att resultatet presenterades mitt i en 
process som alltmer kom att accelerera under 1960-talet. När sammanfattningen 
presenterades 1961 var det drygt fem år kvar innan den stora och slutliga 
avvecklingen av bäckflottningen startade efter Ume- och Vindelälven, 15 år kvar 
före flottningens totala nedläggning efter Vindelälven och knappt 20 år kvar före 
nedläggningen efter Umeälven. 

När det gäller bäckflottningen var, å ena sidan, den allmänna uppfattningen 
att biflottlederna borde läggas ner. Därmed skulle ekonomiska fördelar på sikt 
kunna erhållas genom mindre underhållskostnader och snabbare utflottning, 
vilket i sin tur skulle ge lägre arbetskostnader och bättre virkesvård, samt 
minskade inventane- och förvaltningskostnader.29 Å andra sidan framhöll den 
ansvarige utredaren, Jägmästare Leth, följande: "Jag kan inte neka till, att den 
allmänna uppfattningen utsatt mig för en viss press att komma fram till resultat i 
form av nedläggning av biflottleder. Det har emellertid visat sig, att några större 

29 UFA. F.XXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transporter 1955-1961. a. Korrespondens 

1955-1961. "Sammanfattande redogörelse över delar av transportutredningens 

(Lokalkommitténs i Umeå) arbetsresultat". Februari 1961. 
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ändringar vad avser Lögde-, Öre-, Ume- och Vindelälvens flottledssystem i 
dagens läge ej är ekonomiskt motiverade." 30 

Otvivelaktigt väcker delar av citatet nyfikenhet. Men, för att undvika 

spekulativa resonemang om vad denne menade med kanske främst "viss press", 

är det viktigt att se uttalandet utifrån den situation man befann sig i beträffande 

skogstransportomvandlingen. Den fortsatta redovisningen av lokalkommitténs 

utredning innehåller nämligen mycket av "å ena sidan och å andra sidan"-

resonemang, precis vad som kan förväntas med tanke på att man stod mitt i 

omvandlingsprocessen. Att sia om framtiden är sällan helt problemfritt. 

Trots att lönekostnaderna ökat kraftigt under hela 1950-talet visade det sig, 

enligt utredningen, att främst huvudflottlederna drabbats av en måttlig 

kostnadsstegring. Men, lastbilstransporternas möjligheter framhölls och det 

speciellt eftersom lastbilstaxorna legat förhållandevis stabilt under slutet av 50-

talet. Det framhölls också att det frodvuxna virket inte passade bäckflottningen. 

Ändå ansågs det motiverat att nyttja biflottlederna, om det rörde sig om sen-

vuxet virke (äldre och grövre skog) som var mer lättflottat. Ett annat skäl som 

talade emot lastbilstransporterna var de dyra tilltransporterna till billigare flott

leder, dvs huvudflottlederna. Ytterligare skäl emot lastbilstransporter var de 

högre underhållskostnaderna av bilvägarna. I det avseendet var underhållet av 
biflottlederna betydligt billigare.31 

Avgörande för flottningens vidkommande var, enligt utredningen, två för

hållanden, flottningens kringkostnader och de tekniska förbättringarna. När det 

gällde den första delen framhölls problemet med att "vid jämförande transport

kalkyler uppstå inom områden, där direktkörning till industrin är möjlig, ofta vitt 

skilda kalkyler för de olika sortimenten. Förhållandet har sin grund i de indirekta 

kostnaderna, såsom barkning, räntor, skador m.m., som belasta flottnings-

alternativet."32 Och vidare, med avslutande rekommendation: "Av denna 

anledning uppstå vida gränsområden, där flottningen och direktkörningen 

arbetar parallellt. I detta mellanområde är en väl utbyggd transportapparat med 

både vägar och flottleder nödvändiga för att kunna utnyttja de olika transport

medlens fördelar. Virke, som ej belastas med höga indirekta kostnader vid 

30 Ibid, s 1. 
31 Ibid, s 2f. 
32 Ibid, s 4. 
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flottning, utnyttjar flottledens låga transportkostnad, övriga sortiment direkt

köras."33 

I den andra delen av utredningens sammanfattning, betydelsen av tekniska 

förbättringar, framhölls förbättrade avlägg och betydelsen av maskinell irullning 

av virket samt mekaniserad sortering for snabbare skiljning av virket. För last-

biltransporterna såg man också möjligheterna växa fram: "Huvudintresset knyter 

sig här till förbilligad lastning med eventuellt minskade personalkostnader som 

följd, högre axeltryck samt tillåten max.hastighet for bil med släpvagn. Att ett 

tätare bilvägnät gynnar biltransport har tidigare berörts."34 Och slutligen, en 

slags samverkanstanke: "Både flottning och lastbilstransporter ha således goda 

möjligheter att förbättras."35 

Drygt fem år senare hade utvecklingen hunnit dit hän att biledsflottningen 

efter Ume- och Vindelälven böljade avvecklas och successivt flottades allt 

mindre virkesmängder utefter älvarna. Med fortsatt utbyggnad av skogbil-

vägnätet, förbättringen av det allmänna vägnätet, teknisk utveckling av last

bilarna etc. blev lastbilsalternativet billigare, vilket i grunden förändrade förut

sättningarna för flottningens fortsatta existens. 

33 Ibid. 
34 Ibid, s 8 
35 Ibid. 
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9. Produktivitetsutvecklingen i bäckflottningen under 
efterkrigstiden 

9.1 Introduktion 

Att arbetsproduktiviteten under efterkrigstiden hamnar i fokus är rätt naturligt 

med tanke på den omvälvande tid det var frågan om. Tidigare har det framhållits 

att arbetskraftskostnaderna i skogs- och flottningsarbetet ökade och att detta 

resulterade i åtgärder för att effektivisera flottningen. I ett första steg genom

fördes relativt stora investeringar i de befintliga flottlederna, och i ett andra steg 

avvecklades bäckflottningen, medan den i huvudlederna fortsatte. De skilda för

faringssätten hade en minsta gemensam nämnare; strävanden att hålla nere 

transportkostnaderna. 

När det gäller undersökningen av arbetsproduktiviteten (kallas fortsättnings

vis endast produktivitet) är det två frågekomplex som ska fokuseras. 

1. Hur utvecklades produktiviteten i bäckflottningen under efterkrigstiden? 

2. Vilka direkta orsaker kan förklara produktivitetsutvecklingen i bäck

flottningen, 1950 och framåt? Var den ett resultat av en successiv avveckling 

eller av investeringar i flottlederna, eller kan något annat förklara den? 

Gällande produktivitetsutvecklingen kan man tala om direkta och indirekta 

orsaksförklaringar.1 De direkta orsakerna kan ofta kvantifieras med olika grader 

av precision, medan de indirekta orsakerna lämpar sig bättre för kvalitativ 

analys. Det beror inte minst på en högre grad av komplexitet och samverkande 

faktorer. I den ekonomisk historiska analysen bör därför kvantitativa under

sökningar kopplas samman med mera kvalitativa resonemang, eller lite mer 

illustrativt uttryckt; förklaringarna till produktivitetsutvecklingen under 1950-

talet finner man inte längs en millimeterskala, utan snarare mellan tummen och 

pekfingret. 

1 JmfMaddison, A, Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford 1991, s 12. 
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I kapitlet ges först och främst en grundläggande redovisning av 

produktivitetsutvecklingen under perioden 1930-1965. Utifrån denna bryts sedan 

undersökningen ner i några olika faktorer som kan tänkas förklara utvecklingen. 

Först studeras avvecklingens betydelse och därefter undersöks effekterna av 

investeringarna närmare. Slutligen behandlas betydelsen av förändringen i 

virkesmängder och transportsträckor. Kapitlet avslutas med redovisning och 

diskussion kring flottningens tekniska möjligheter och begränsningar under 
efterkrigstiden. 

9.2 Produktivitetens utveckling generellt i bäckflottningen 
1930-1966 

Det enklaste produktivitetsmåttet, och mest förekommande i tidigare flottnings-

studier, är hur mycket virke (volym) som flottades under en bestämd tidsperiod, 

exempelvis kubikmeter per arbetstimme (alternativt det omvända: Hur många 

arbetstimmar det krävdes för att flotta en bestämd virkesmängd).2 En 

vidareutveckling av detta mått använde Lundgren när han studerade flottningen 

efter Lule älvdal, nämligen kubikmeterkilometer per arbetstimme. Detta produk-

tivitetsmått kan sägas vara en variant av det som vanligen brukar användas när 

det gäller lastbils- och järnvägstransporter, nämligen tonkilometer.3 Eftersom 

kubikmeterkilometer per arbetstimme även tar hänsyn till den transporterade 

sträckan kan det sägas vara ett mer förfinat mått på transportarbetet än 

2 Gaunitz, S "Struktur, strategi och resurser" i Utterström, G (red), SCA 50 år. Studier kring 

ett storföretag och dess föregångare. Sundsvall 1979, s 146. Sörlin, S, "Flottning i 

Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 187. Eklund, N, Flottningens förändrade villkor. 

Diss. Uppsala 1991, s 164ff. Törnlund, E, "Flottningen under efterkrigstiden - om arbetskraft, 

rationalisering och avveckling" i Törnlund E,. Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, 

arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000, s 46ff. 
3 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-

1970. Diss. Umeå 1984, s 132ff. 
4 När det gäller metod och källmaterial har UFA. J.I Kartor. Nr 135 "Karta över Ume älv med 

biflottleder" 1950 samt F.XI Flottledshandling Uman-Vindeln vol III "Förteckning över 

flottledernas längder" använts som grund för beräkning av medeltransportlängden. Här har det 

mäts hur långt den flottade mängden virke transporterats, från respektive distrikt (räknat från 

mitten av distrikten eftersom det inte finns några data över var virket exakt har ilagts) ner till 
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kubikmeter per arbetstimme och kommer därför i detta kapitel att användas 

genomgående. 

Diagram 9:1 nedan ger intrycket av att produktivitetsutvecklingen var svag 

under efterkrigstidens första år, fram till ungefar 1950, då produktiviteten 

böljade öka markant. Produktivitetsökningen i flottningen under 1950-talet har 

av Lundgren förklarats med att det fanns en slags "stordriftsfördel" i flottningen. 

Huvuddelen av transportarbetet utfördes av det rinnande vattnet, och större 

virkesmängder i flottlederna behövde följaktligen inte betyda att arbetsåtgången 

ökade lika mycket.5 Lundgren visade att variationerna i virkesmängd förklarade 

nästan 70 % av de årliga produktivitetsvariationerna i Luleälven. I det fallet 

torde samvariationen ha stärkts av att hans mått kubikmeterkilometer per arbets

timma även påverkades av att medeltransportlängden normalt ökade när avverk

ningsvolymerna steg. Detta hängde samman med att avverkningarna drogs mot 

mer perifera områden när efterfrågan steg.6 

En ökad flottgodsmängd kan alltså bidra till ökad produktivitet. Men, håller 

man sig till bäckflottningen efter Ume- och Vindelälven (flottningen efter 

huvudlederna borträknad) uppvisade produktiviteten en markant ökning trots att 

den utflottade mängden låg på en relativt jämn nivå under 1950-talet (diagram 

9:1). Relationen utflottad mängd och produktivitet ska statistiskt belysas något 

mer ingående längre fram i kapitlet, men redan här kan konstateras att 

huvudflottlederna. Hänsyn tas därmed till att en specifik virkesmängd kan flyta genom nedan 

liggande distrikt. Detta förfaringssätt har använts genomgående för samtliga 

biflottledsdistrikt. Genom att multiplicera utflottad mängd och de transporterade längden 

enligt ovan och summera detta för samtliga biflottledsdistrikt har man fått måttet in km. Detta 

har sedan dividerats med det totala antalet arbetstimmar och därmed har produktivitetsmåttet 

m3km/'arbetstimme erhållit 

Måttet m3km/arbetstimma har använts för perioden 1930-66. Anledningen till att inte sträcka 

sig längre tillbaka i tiden motiveras genom att det från 1930 används en ny distriktsindelning i 

bäckflottningen och att det främst är 1950-talet som fokuseras. Att undersökningen avslutas 

1966 beror på att det data material som används beträffande flottningslöner slutar vid detta 

årtal (Sörlin 1980). Förvisso kunde detta kompletteras med uppgifter från exempelvis SOS 

Lönestatistisk årsbok, men eftersom löneuppgifterna kan variera och bäckflottningen börjar 

avvecklas på allvar vid mitten på 1960-talet kan det vara motiverat attsluta 1966. Som nämnts 

är det främst utvecklingen under 1950-talet som är av intresse. 
5 Lundgren, aa, s 134f. 
6 Ibid, s 136. 
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"skalfördelarna" med större virkesmängd inte kan förklara produktivitets
ökningen. 

Diagram 9:1. Produktivitetsutvecklingen i m3km/arbetstimme vid bäck-
flottningen, Ume- och Vindelälven 1930-66 samt utflottad mängd (1000-tal 
m3) 1920-1975. 
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Anm: Vänster y-axel: flottad mängd (1000-tal m3).Höger y-axel: m3km/arb.tim. 

Källa: Uppgifter om utflottad mängd (volym) är hämtade från Umeå flottningsförenings arkiv 

(UFA) Umeå flottningsförenings årsberättelser 1920-1975. Arbetskostnadsuppgifter är 

hämtat från UFA. G.XI. Huvudböcker (1930-1966). När det gäller timlöner (1930-1966) har 

Sörlin, S, "Flottning och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. Institutionen för ekonomisk 

historia. Umeå 1980 använts. Beträffande flottad längd (medelkilometer), se not. 

9.3 Betydelsen av avvecklingen 

Att avvecklingen av dyrflottade bäckar kan förklara den ökade produktiviteten 

verkar ganska sannolikt. Lundgren exempelvis framhöll beträffande ut

vecklingen efter Lule älvdal att just avvecklingen av bäckflottningen spelade 
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stor roll för att produktiviteten i flottningen skulle öka under efterkrigstiden.7 

Även Eklund, som studerat flottningen efter Indalsälven och Ljungan, framhöll 

avveckling av flottningen till förmån för landtransporter som den kanske 

viktigaste delen i utvecklingen. Den produktivitetsökning som skedde under 

efterkrigstiden var, enligt honom, inte ett resultat av rationaliseringar av själva 

flottningen och de befintliga flottlederna, utan av att lastbilarna alltmer övertog 

transporterna.8 

Avvecklingens betydelse ska här närmare undersökas genom att den grupp 

biflottledsdistrikt som avvecklades från slutet av 1940-talet och fram till 1960 

utesluts ur jämförelsen. Problemformuleringen är således; hur hade produk

tivitetsutvecklingen sett ut som om dessa biflottleder, fortsättningsvis kallad 

awecklingsgruppen,9 överhuvudtaget inte hade flottats under perioden 1930-60? 

Förfaringssättet kräver dock två steg. Förutom att hänsyn måste tas till 

avvecklingsgruppen måste dessutom en grupp biflottleder som togs i bruk 

relativt sent (vid slutet av 1940-talet) alternativt flottades i mycket ringa om

fattning under 1930-talet (för att sedan öka i betydelse under 1940- och 50-talet) 

beaktas. Denna grupp, här kallad sentgruppen, måste först räknas bort för att 

skapa ett jämförbart underlag över tid. Med rensning av sentgruppen får man en 

ny produktivitetskurva. Den stiger betydligt brantare och då speciellt under 

perioden 1950-55 (diagram 9:2). Orsaken torde vara att sentgruppen bestod av 

perifera och relativt små (och därmed kan man anta mer dyrflottade) bäckar som 

påverkade produktiviteten negativt.10 

7 Lundgren 1984, s 135. 
8 Eklund, N, Flottningens förändrade villkor. Diss. Uppsala 1991, s 164ff, 173, 199. 
9 Awecklingsgruppen (zon och kategori som tidigare använts, se kapitel 7, samt sista flott-

ningsår): Idbäcken (zon III, kat. A, 1950), Olsbäcken 1 och 2 (zon III, kat. A, 1952), 

Ribikbäcken (zon III, kat. A, 1952), Gargån 4 (zon III, kat. A, 1949), Gargån 5 (dito, 1950), 

Gargån 6 (dito, 1951), Sörlidbäcken (zon III, kat. B, 1957), (Bastansjöbäcken (zon III, kat. A, 

1957), Maltån 2 (zon II, kat. A), Sikträskbäcken (zon II, kat. A, 1957), Hjuksån 7 (zon I, kat. 

B, 1951), Hjuksån 6 (zon I, kat. A, 1951), Hjuksån 3 (dito, 1948), Kulbäcken (zon I, kat. C, 

1952), Rödån 5 (zon I, kat. A, 1952), Rödån 2 (dito), Rödån 1 (zon I, kat. C), Trinnan (zon I, 

kat. A, 1950). Den sammanlagda flottledslängden inom avvecklingsgruppen uppgick till ca 

290 km. Den totala flottledslängden för biflottlederna efter Ume- och Vindelälven var ungefär 

1300 km, se UFA. F.XI:60. Flottledshandlingar Uman-Vindeln vol. III., "Förteckning över 

flottledernas längder". 
10 Sentgruppen (zon, kategori och första flottningsår): Sandsjöbäcken (zon III, kat. A, 1945), 

Holmträskbäcken (zon III, kat. A, 1948), Kiijesån (zon III, kat.A, 1949), Bastansjöbäcken 
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Diagram 9:2. Produktivitetsutvecklingen i m3km/arbetstimme vid bäck-
flottningen, Ume- och Vindelälven 1930-60. Alla distrikt respektive efter 
rensning av sent tillkomna och mindre nyttjade biflottleder. 
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m3km/arb.tim, alla distrikt m3km/arbtim, rensat på sentgrp. 

Källa: Se diagram 9:1. 

Hur påverkas då den nyss erhållna produktivitetsutvecklingen om även 

avvecklingsgruppen exkluderas? Diagram 9:3 nedan visar att produktiviteten 

nästan inte alls förändras. Överraskande nog framträder inte någon större 

skillnad i produktivitetsutvecklingen när avvecklingsgruppen tas bort. De bi

flottleder som avvecklades verkar som grupp ha haft genomsnittlig 

produktivitet. Vid närmare undersökning av avvecklingsgruppen framgår det 

tydligare varför just dessa biflottleder kom att avvecklas tidigt. Först och främst 

bidrog bäckflottningen i avvecklingsgruppen mycket lite till den totalt utflottade 

mängden. Under perioden 1917-27 bidrog gruppen med ca 11 % av den totala 

(zon III, kat A, 1949), Lomtjärnbäcken (zon III, kat. A, 1949), Svärtträskbäcken (zon III, kat. 

A, 1943), Arvträskbäcken (zon II, kat. A, 1950), Skirträskbäcken (zon II, kat A, 1945). Till 

sentgruppen räknas även biflottleder som flottats i ytterst ringa omfattning under 1930-talet 

(zon och kategori som tidigare samt antal flottade år under 1930-talet): Gertsbäcken (zon III, 

kat. A, 4 år), Laisälven 3 (zon III, kat. A, 2 år), Näresbäcken (zon III, kat. A, 1 år), 

Havsjöbäcken (zon III, kat. A, 4 år), Kvarnbäcken (zon III, kat. B, 2 år), Buviksbäcken (zon 

II, kat. A, 4 år), Lycksbäcken 4 (zon II, Kat. A, 5 år). Den sammanlagda flottledslängden 

inom sentgruppen uppgick till drygt 170 km, se UFA. F.XI.:60. Flottledshandlingar Uman-
Vindeln vol. III., "Förteckning över flottledernas längder". 
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virkesmängden i bäckflottningen och under perioden 1937-47 var andelen nere 

på drygt 6 %.u Detta förklarar att en rensning av denna grupp inte visar någon 

större effekt på produktivitetsutvecklingen. 

Diagram 9:3. Produktivitetsutvecklingen i m3km/arbetstimme vid bäck
flottningen efter rensning med dels sentgruppen och dels denna och 
awecklingsgruppen. Urne- och Vindelälven 1930-60. 
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m3km/arbtim, rensat på avvecklgrp. och sentgrp. m3km/arbtim, rensat på sentgrp. 

Källa: Se diagram 9:1. 

Den direkta orsaken till att dessa biflottleder tidigt kom att avvecklas var att 

arbetskostnaden per utflottad volym var mycket hög i denna grupp. Ser man till 

årsmedeltalet för perioden 1947/49 hamnar nio av avvecklingsgruppens biflott

leder bland de 15 mest dyrflottade.12 

Orsaken till att kostnaden var hög var troligen att skalfördelarna var små. 

Bäckar med liten vattenföring torde leda både till en låg transportkapacitet och 

att det avverkningsområde som kunde nås via bäcken var relativt litet. Därmed 

var nog risken att arbetskostnaden per stock blev hög, samtidigt som bidraget till 

11 UFA Umeå flottningsförenings årsberättelser 1917-27,1937-47. 
12 Arbetskostnadsuppgifter är hämtat från UFA. G.XI. Huvudböcker 1947-49. Beträffande 

utflottad mängd, se not ovan. Arbetskostnaderna har räknats om till fasta priser (KPI). 

1952/53=100. Index: Mitchell, B R, European Historical Statistics 1750-1975. London och 

Basingstoke 1981, s 781 ff. 
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den totalt utflottade mängden blev litet. Att just dessa dyrflottade biflottleder 

avvecklades tidigare än andra dyrflottade biflottleder skulle kunna förklaras av 

att de flesta låg inom ett rimligt avstånd från kusten (transportzon I), vilket 

praktiskt möjliggjorde en snabb övergång till lastbilstransporter. 

Det som här framkommer (diagram 9:2 och 9:3) ger inget övertygande stöd 

för påståendena om att avvecklingen allmänt kan förklara den positiva 

produktivitetsutvecklingen. Samtidigt är det viktigt komma ihåg att diagrammen 

ovan bara visar den direkta effekten av avvecklingen. Mer indirekta effekter 

skulle kunna tänkas bidra till att produktiviteten ökade, exempelvis att allt 

kortare delar av flottlederna började nyttjas. Det handlade då om att genomföra 

en partiell avveckling av respektive biflottleder, inte en fullständig (vilket 

kommer att undersökas närmare längre fram i kapitlet). 

9.4 Flottledsinvesteringarnas inverkan 

När nu avvecklingen inte tycks kunna förklara någon större del av 

produktivitetsutsökningen under 1950-talet, kan denna då förklaras av att 

investeringarna i slutet på 1940-talet böljade ge resultat? Som tidigare visats 

skedde relativt stora investeringar i biflottlederna vid den tiden. Bandtraktorer 

introducerades i arbetena med att rensa biflottlederna och det blev möjligt att på 

ett bättre, och relativt billigare sätt göra detta jämfört med då dessa flott-

ledsarbeten utfördes manuellt, vilket också borde ha främjat produktiviteten (se 
kapitel 5). 

Ser man till diskussionen vid mitten av 50-talet framhölls det från 

flottningshåll att flottledsinvesteringarna var viktiga. Detta framkom tydligt vid 

Svenska flottledsförbundets årsmöte 1957 då temat var just "Rationaliserings

möjligheter inom flottningen". Man ska ha i åtanke att detta var vid en tidpunkt 

då flottningen i landet fortfarande bedrevs i stor skala. De flottade virkes

mängderna var mindre än under mellankrigstiden, men de hade under 50-talet 

dittills legat på en relativt jämn nivå. Förvisso framhölls vid årsmötet det 

rationella med att lägga ner bäckflottningen i de mest perifera och dyrflottade 

delarna av flottledsnätet, liksom att lastbilstransporterna kunde underlättas 

genom t ex mer funktionella virkesavlägg och bilbryggor vid huvudflottlederna. 

Men, flottlederna i sig - även de i bivattendragen - ansågs ändå kunna nyttjas 

ännu mer, och när det gällde investeringar i de befintliga biflottlederna fanns det 
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mycket kvar att göra, menade man, speciellt med tanke på den nya tekniken vid 

flottledsbyggnader och rensningar.13 

Framförallt betonades att investeringarna i flottledsnätet hade gett resultat och 

det i hela landet. Den beräknade minskningen av arbetskostnaderna under 

perioden 1946-55 uppgick till i medeltal 4,8 miljoner kronor per år. Denna bild 

av utvecklingen - och möjligheterna - gav även dåvarande flottningschefen i 

Umeå flottningsfÖrening, Staèl von Holstein. Denne menade, beträffande Ume-

och Vindelälven, att avkastningen av de genomförda investeringarna var mycket 

god och att ytterligare investeringar var viktiga med avseende på 

rationaliseringarna. "Jag vill sträcka mig så långt, att jag vågar påstå, att vi ha 

icke råd att låta bli att investera i flottledernas rationalisering."14 

Bakgrunden till detta var av klar teknisk natur. De tio senaste årens 

rationaliseringsarbeten hade huvudsakligen genomförts med hjälp av band

traktorer och grävmaskiner, vilket "givit flottningen utomordentliga möjligheter 

att effektivt genomföra även sådana arbeten, som tidigare icke voro möjliga eller 

tänkbara. De genomförda rationaliseringarna ha uppenbart givit stora lokala 

vinster, huvudsakligen genom minskad manuell arbetsinsats."15 Och, för att 

koppla det till hela transportsystemet i sig, "effektiviseringarna av flottningen 

medföra också att transporthastigheten öka och detta medför givetvis, att 

flottningstiderna minska även på andra delar av flottleden och avkastningen av 

gjorda investeringar bliva ännu större."16 

När det gäller tidigare undersökningar beträffande flottningen under efter

krigstiden är betydelsen av flottledsinvesteringarna onekligen styvmoderligt be

handlad. Det senaste större arbetet om flottningen, Eklunds Flottningens 

förändrade villkor (1991), är ett tydligt exempel på denna avsaknad av 

investeringsaspekten. Här förklaras produktivitetsökningen i flottningen, vilket 

13 Lundén, B "Rationaliseringsmöjligheter inom flottningen" i Svenska flottledsförbundets 

årsbok 1957, s 5529ff. Jämfört med skogsbilvägnätet ansågs även flottlederna vara betydligt 

billigare att underhålla, ungefar 5 gånger billigare, se s 5536. En annan artikel som belyser 

traktorrensningarnas uttalade kapacitet och effekter, inte minst beträffande 

arbetskraftsbesparingar vid flottningen, se Essen, G, "Traktorer som flottledsrensare i 

Norrbotten" i Svenskaflottledsförbundets årsbok 1949, s 4596ff. 
14 Staèl von, J "Inlägg vid diskussion ang. rationaliseringsmöjligheter inom flottningen" i 

Svenska flottledsförbundets årsbok 1957, s 5544. 
15 Ibid, s 5546. 
16 Ibid. 
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nämndes tidigare, med avvecklingen och inte som ett resultat av rationalisering
ar av själva flottningen och flottlederna.17 

Det finns därför goda skäl att närmare studera om investeringarna påverkade 

produktiviteten. För detta ändamål har en produktivitetskvot räknats ut. Denna 

kvot är för vaije enskild flottled medelvärdet av produktiviteten (m3km per 

arbetstimme) för perioden 1950-60 delad med motsvarande för perioden 1930-

40. Om produktiviteten ligger över 1 betyder detta alltså ökad produktivitet. 

Nästa steg har sedan varit att se om det finns en korrelation mellan denna kvot 
och investeringskostnaderna. 

Anledningen till att dessa två årtionden jämförs är att respektive period torde 

återspegla olika utvecklingsfaser inom bäckflottningen, inte minst i produk

tivitetshänseende. Perioden 1930-40 kan sägas vara flottningsepokens storhetstid 

medan perioden 1950-60 är en period av ökat omvandlingstryck, kännetecknat 

av ökade arbetskostnader och teknisk utveckling i form av exempelvis band
traktorer. 

Investeringskostnaderna är uttryckta i kronor per kvadratkilometer av

rinningsområde. Anledningen till att detta mått används är att uppgifterna om 

17 Eklund, aa, s 159ff, 166ff. Det Eklund stöder resonemanget på är en studie av beläggning 

och tillförselkvoter i fyra flottledsdistrikt. Det som framkommer då är — kort sammanfattat — 

att lastbilstransporterna alltmer övertog virkestransporterna genom att virket kördes förbi de 

mindre flottlederna och tippades i större flottleder för fortsatt flottning, alternativt kördes 

direkt till industrin. Men, det Eklund inte gör är att exempelvis redovisa kostnader för 

investeringar i flottlederna, investeringarnas omfattning och den eventuella betydelse dessa 

kan ha haft. Dessutom förekommer det ett kronologiskt "glapp" i redovisningen. 

Produktiviteten ökar mycket riktigt från slutet av 40-talet och framåt, men beläggningen och 

tillförselkvoten förändrades först efter 1955 och framförallt från 1960. Vad som kan tänkas 

förbättra produktiviteten fram till dess framgår inte på något sätt. Till saken hör också att 

Eklund bara redovisar utvecklingen efter fyra flottledsdistrikt i det mycket omfattande 

flottledssystem som Indalsälven utgjordes av. Vid slutet av 1930-talet fanns här sammanlagt 

ca 260 huvud- och biflottledsdistrikt, se Rosander, G (red), Flottning och flottare i 

Indalsälven och Ljungan under 1900-talet. Östersund 1970, kartbilaga "Indals älvs flottleder". 

Flottledskarta 1938. Förutom det ringa urvalet är det bara ett flottledsdistrikt som är en 

egentlig biflottled, de tre andra distrikten återfinns i Ammerån (2 stycken) och Indalsälven. 

Beträffande Ammerån kan noteras att det där förekom flottledsinvesteringar i form av 

traktorrensningar under 50-talet, se Östlund, L, Bergvall, J, "Flottningens framväxt och 

inverkan på vattendragen", s 156ff, och Jacobsson, G, Näslund, I, "Var det bättre förr? Fiske 

och fiskevård i ett historiskt perspektiv", s 120f, i Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och 

vattendrag - nyttjande i ett uthålligt perspektiv. Göteborg 1999. 
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avrinningsområdenas omfattning återspeglar storleken på vattendragen, med 

andra ord; ju mindre avrinningsområde, desto mindre vattentillförsel och desto 

mindre bäck. Är dessutom andelen sjöar låg betyder det sämre möjligheter att 

magasinera vattenmängderna och utjämna vattenflödet.18 

Tanken är att erhålla ett relationsmått på hur stora ingrepp i vattendragen 

investeringarna medförde.19 Avrinningsområdet kan tyckas vara ett lite väl grovt 

mått på vattendragets storlek, men ger å andra sidan en ganska god återspegling 

av de naturförutsättningar som präglade bäckflottningen. Alternativt skulle 

investeringskostnaderna ha kunnat relaterats till flottledernas längd 

(investeringskostnad per km flottled), men då missar man samtidigt mycket av 

de naturgivna förhållandena. Måttet blir för grovt och säger egentligen ingenting 

om flottleden i sig och hur starkt den förändrades.20 Andra tänkbara mått hade 

varit att ta hänsyn till utflottad virkesmängd (investeringskostnad per m3 ). Detta 

säger dock inte heller något om flottleden i sig.21 

18 Bergström, S, Sveriges hydrologi - grundläggande hydrologiskaförhållanden. SMHI/ 

Svenska Hydrologiska Rådet. Norrköping 1993, s 59ff, 83ff. 
19 För detta har använts Avrinningsområden i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet. 

SMHI Hydrologi, nr 78 1998, s 22-40. Vattendragen i denna förteckning har jämförts med 

respektive biflottleds sträckning som den angivits i UFA. Umeå flottningsförenings 

årsberättelse (se exempelvis 1945). I stort sett har de bägge uppgifterna sammanfallit 

(vattendragsnamn vs. biflottledsdistriktets sträckning). När uppgifter om vattendrag fattas 

(uteslutande i SMHIrs vattendragsförteckning) och de fall där uppgifterna inte sammanfallit 

har givetvis berörda biflottleder uteslutits. Sammanlagt har 21 biflottledsdistrikt (av 80) inte 

tagits med då uppgifter saknats. Till dessa hör även 10 biflottleder som tillhörde Juktån 

(bivattendrag till Umeälven). Anledningen till varför dessa inte tagits med är att Juktån 

reglerades för vattenkraft under 1950-talet, vilket kan påverkat utfallet både beträffande 

investeringar och avrinningsområden. Investeringskostnaden är den totala kostnaden för 

respektive biflottled under perioden 1937-49. Genom att använda denna periodindelning 

fångas två faser av relativt stora investeringar in, i slutet av 1930- respektive 1940-talet. Se 

kapitel 5 och diagram 5:2. 
20 För att exemplifiera: Biflottleden Bjurbäcken 1 hade en längd av 24 km, vilket var 

detsamma som för Ruskträskbäcken 5. Avrinningsområdet för den förstnämnda var dock hela 

256 km2 jämfört med Ruskträskbäckens 32 km2, se UFA. F.XI Flottledshandling Uman-

Vindeln vol III "Förteckning över flottledernas längder". Avrinningsområden i Sverige. Del 2. 

Vattendrag till Bottenhavet. 1998. 
21 Till viss del torde de utflottade virkesmängdernas storlek återspegla vattendragens 

beskaffenhet. Detta har använts tidigare i arbetet, se kapitel 7, men då i syfte att främst kunna 

197 



Resultatet visar att det finns en viss samvariation mellan 

produktivitetsutveckling och investeringskostnader.22 Samvariationen torde få 

ses som någorlunda stark då signifikansnivån ligger på 99 %. Att förhållandet 

mellan produktivitetskvot och investeringskostnader inte är oproblematiskt visar 
följande illustration (diagram 9:4). 

Diagram 9:4. Samvariation mellan investeringskostnader 1937-49 (kr/km2 

avrinningsområde i fasta priser 1952/53=100) och produktivitetskvot. 
Biflottleder i Ume- och Vindelälven. 
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Anm: y-axel: Produktivitetskvot. x-axel: Investeringskostnad. 

Källa: Investeringskostnader: UFA. G.XI. Huvudböcker. (1947-1949). Index för 

investeringskostnader är hämtat från Krantz, O, "Swedish Historical National Accounts 1800-

1990 - aggregated output series." PM Umeå 2001. Avser building and construction. 

Avrinningsområden: Avrinningsområden i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet. SMHI 

Hydrologi, nr 78 1998, s 22-40. UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelse 1945. 

Produktivitet: Se diagram 9:1. 

jämföra och skapa sig en bild av investeringarnas storlek jämfört med arbetskraftskostnaden 
(kr/m3). 
22 r = +0,34 ** (sign: **=99 %, *=95 %). N=59 
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Om vi ser på flottleder där investeringarna översteg 6000 kr/km2 

avrinningsområde visar det sig att produktiviteten sjönk i fem av fallen. Inte 

heller mycket stora investeringar tycks ha gett säkra effekter på produktiviteten. 

Detta torde kunna tillskrivas de speciella förhållanden som omgav bäck-

flottningen, av vilka många var naturgivna. Exempelvis kan nämnas betydelsen 

av huruvida islossningen skedde tidigt eller sent och hur stor föregående vinters 

snömängd var, vilka tillsammans påverkade flottningens praktiska genom

förande.23 Med största sannolikhet innebar traktorrensningar av små, steniga och 

slingrande bäckar att flottningen underlättades, men samtidigt torde resultaten av 

de "lokala vinsterna", som det uttrycktes tidigare, ha varit olika beroende på 

nämnda naturgivna förutsättningar. Vissa år kunde produktiviteten tänkas öka 

markant som ett direkt resultat av investeringarna, men andra år kunde sådant 

som låg vattenföring resultera i att flottningen kraftigt försvårades. 

Ett annat förhållande som utkristalliseras vid en närmare analys av 

produktivitetskvoten i diagrammet ovan är, först och främst, att drygt 50 av de 

80 undersökta biflottlederna hamnar över 1. Detta är frågan om biflottleder av 

varierande storlek (spänner över det som benämnts som kategori A-D) och som 

återfinns uppefter hela älvdalarna (transportzon I-III). Den genomsnittliga 

ökningen av produktivitetskvoten ligger på 1,27. För gruppen som helhet låg 

den emellertid på 1,60. Detta innebär att drygt hälften av produktivitetsökningen 

i diagram 9:3 berodde på volymförskjutningar mot biflottleder med högre 

produktivitet. Frågan är om detta innebar en överflyttning av virket mellan olika 

biflottledsdistrikt. Detta är ett förhållande som ska utvecklas nedan. 

Sammanfattningsvis, till viss del tycks investeringar i det befintliga flott-

ledsnätet ha gett resultat i högre produktivitet. Samvariationen ger tillsammans 

med samtida utsagor stöd för att en investeringsstrategi inte var en helt befängd 

tanke vid denna tidpunkt. Överhuvudtaget handlade flottningen om att 

kontrollera naturen, vilket uppförandet av åtskilliga dammbyggnader, ledarmar 

23 Idéhistorikern Sörlin menar, när det ökade intresset för Norrland som råvaruområde och 

nationalekonomisk inkomstkälla växte sig starkt vid tiden för sekelskiftet 1900, att flottningen 

är ett bra exempel på hur vetenskapen drogs in i den ekonomiska verksamheten som skulle 

möjliggöra nyttjandet av skogen som resurs med hjälp av meteorologi och hydrografi. Med 

hjälp av denna naturvetenskap kunde flottningsverksamheten rationaliseras, se Sörlin, S, 

Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 

genombrottet. Diss. Umeå 1988, s 115ff, 149ff. 
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och rännor under flottningsepoken vittnar om. Traktorrensningarna under 1940-

talets slut var bara en fortsättning på och en effektivisering av detta arbete. 

9.5 Virkesmängdens och transportsträckans förändring och 
dess betydelse för produktivitetsutvecklingen 

9.5.1 Förändrad virkesmängd 

Skalfördelarna nämndes tidigare som en sannolik orsak till ökad produktivitet. 

En beräkning av korrelationen mellan produktivitetskvot och volymkvot24 för de 

80 flottningsdistrikten visar att det föreligger ett signifikant statistiskt samband 

på 95 %-nivån.25 Utvecklingen av virkesmängden tycks alltså ha haft viss 

betydelse for produktivitetsutvecklingen. Man kan då fråga sig om detta på 

något sätt påverkade utfallet av investeringarnas betydelse. I ett försök att 

studera detta har en multipel regressionsmodell testats där investeringskostnad 

(kr per km2 avrinningsområde, 1937-49) och volymkvot fått vara oberoende 
variabler och produktivitetskvot beroende variabel (tabell 9:1). 

Tabell 9:1. Multipel regressionsmodell med produktivitetskvot som 
beroende variabel samt investeringskostnad och volymkvot som oberoende 
variabler. Bäckflottningen efter Ume- och Vindelälven. 

Produktivitetskvot Volymkvot och investeringskostnad 

1950-60/1930-40 r: 0,54 R2:0,30 Sign: 0,000 

Anm: N=80 

Källa: Produktivitet och volym: Se diagram 9:1 och 9:2. 

241 likhet med produktivitetskvoten har i detta fall den totalt flottade mängden (m3) i 

respektive biflottled under perioden 1950-60 dividerats med den för perioden 1930-40. Källa, 
se diagram 9:1. 
25 r = +0,25. N=80. 

Investeringskostnad Volymkvot 
Beta 

T 

Sign 

0, 37 

3,28 

0,002 

0, 43 

3,82 

0,000 
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Resultatet visar att betydelsen av de båda faktorerna investeringar och utflottad 

virkesmängd stärks. Volymutvecklingen var alltså sådan att den delvis dolde 

effekterna av investeringarna. Tillsammans "förklarar" de två variablerna 30 % 

av skillnaderna i produktivitetsutvecklingen mellan biflottlederna. Med tanke på 

omständigheterna, dvs bäckflottningens genuina naturberoende, får detta 

betraktas som tämligen högt, och det kan noteras att båda variablerna är signifi

kanta på 99 %-nivån. 

9.5.2 Transporteradlängd 

Ytterligare en faktor som skulle kunna tänkas påverka produktiviteten är hur 

långt man flottade virket efter biflottlederna. Rapporter tyder på att man flottade 

allt kortare sträckor från och med 1950-talet (se nedan). Det finns åtminstone två 

rimliga förklaringar till detta, nämligen strävan att sänka flottningskostnaderna 

samt det allt mer uppmärksammade problemet med att sjunkningsrisken ökade 

på grund av att klenare virke togs ut. 

1. Strävan att sänka flottningskostnaderna. År 1953 tillsatte Umeå flottnings-

förening en flottningskostnadskommitté för att utreda kostnaderna med avseende 

på olika utgiftsposter. Kommittén angav tre alternativ för hur kostnaderna skulle 

kunna hållas nere, nämligen; total avveckling av ett antal biflottleder, periodisk 

flottning (exempelvis vartannat år) och delvis avveckling, vilket i praktiken 

innebar att göra biflottlederna kortare. Av 70 undersökta biflottleder föreslog ut

redningen att cirka 20 skulle avvecklas direkt, ungefar 30 skulle flottas periodvis 

och 10 stycken delvis.26 

2.1 transportteknisk och -ekonomisk mening var kortare flottningstid betydelse

full för att undvika att virket sjönk. Denna fråga fick aktualitet under efterkrigs

26 UFA. F.XXXIX Utredningar: 2. Flottningskostnadsutredningen 1953-1955. PM "För

teckning över biflottleder inom Urnan - Vindelns vattensystem, beträffande vilka speciella 

synpunkter på flottningens bedrivande i framtiden kunna utläggas" av Gunnar Lindbäck. 

April 1955. Se även tidigare kapitel 7. Några uppgifter som i stort styrker att dessa råd följdes 

finns inte. När det gäller den periodvisa flottningen, vilket källtekniskt är möjligt att verifiera, 

går det i UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser (1950-65) inte att finna att denna 

praktiserades. 

201 



tiden då allt mer småvirke med sämre flytförmåga började flottas. Diskussioner 

fördes kring frågan om lämpliga åtgärder (barkning och torkning av virket mm.) 

för att komma till rätta med vad som sågs som ett allt större problem.27 Förutom 

dessa åtgärder framhölls flottningstidens längd som en viktig faktor i 

sammanhanget, speciellt när det gällde det virke som låg långt upp efter 

biflottlederna. Frågan behandlades av Umeå flottningsförening under 1950-talet. 

Det framhölls att torkningen, trots barkning, kunde bli otillräcklig, speciellt 

långt upp efter bi vattendragen i de s k "snö vattenbäckarna": 

"För helbarkad sulfatved [massavirke], som rullas i vattnet medan ännu snön 

ligger kvar kring vältorna och flottningstiden uppgår till 3-4 månader har vi nog 

ofta anledning [att] räkna med, att sjunkprocenten uppgår till tvåsiffriga tal. För 

höstavverkad klen sulfatved, som behandlas på detta sätt kan sjunkningsförlusten 

bli närmast katastrofal. För de s.k. snövattenbäckarna finns säkerligen inget annat 

alternativ än att låta helbarkat, vinteraverkat virke ligga över till nästa säsong. 

Detta alternativ torde bli det förmånligaste även om man måste räkna med hög 

ränta."28 

Det fanns med andra ord goda skäl att försöka korta ner den trafikerade längden 

speciellt om det rörde sig om små perifera, snövattenbäckar, långt upp efter älv
dalarna 

Det visar sig också att man i realiteten trafikerade en allt kortare del av 

biflottledsnätet, och detta även sedan flottledslängderna i avvecklings- och sent-
gruppen rensats bort (diagram 9:5).29 

27 SOU 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och råvaruindustriernas råvaruförsörj

ning i övre och mellersta Norrland m.m. Nylinder 1955. Nylinder, P, "Studier över barr-

rundvirkets torkning och vattenupptagning" i Norrlads skogsvårdsförbunds tidskrift 1950, s 

165ff. Nylinder, P, "Virkesfrågor vid flottning" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1955, s 

5323ff Se vidare kapitel 2. 
28 UFA. FXXXIX. Utredningar. 4. Skogsbrukets transportutredning 1955-1962. d. Ut

redningsmaterial 1957-1960. Johansson, F, "Några synpunkter på virkets torkning och 

flytbarhet". Föredrag i Umeå för STU:s lokalkommitté i nov. 1958, s 11. 
29 Här använts det som i den offentliga statistiken betecknas som transporterad (alternativt 

trafikerad) flottledslängd, se Kommersiella meddelanden 1928-50 och SOS Skogsstatistisk 

årsbok 1951-1965. Detta mått kan i sammanhanget vara mer relevant då det tidigare måttet 

medelkilometer räknats utifrån mitten av respektive biflottled och ner till huvudled och 

distriktsgäns. Av den anledningen är detta ett något "grövre" mått. När det gäller antalet 

flottade kilometer efter Ume- och Vindelälven redovisas längden för huvud- respektive 
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Diagram 9:5. Flottad längd i biflottledsnätet 1930-65 (rensat från 
avvecklings- och sentgrupp) samt flottad längd i en urvalsgrupp, 1958, 
1960,1962 och 1964. 
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Anm: 1) Vänster y-axel: Total längd, höger y-axel: urvalsgruppens längd. 2) Avvecklings- och 

sentgruppens flottledslängder har rensats från materialet. Beträffande metod, se not. 

Källa: Kommersiella meddelanden 1930-1950. SOS Skogsstatistisk årsbok 1951-1965. UFA. 

J.I Kartor. Nr 135 "Karta över Ume älv med biflottleder" 1950. UFA. F.XI Flottledshandling 

Uman-Vindeln vol III "Förteckning över flottledernas längder". UFA. F.II. Avlägg: 1958, 

1960, 1962,1964 

biledsflottning separat fram till 1951. Därefter redovisas endast den totalt trafikerade längden 

efter flottledssystemet. För att komma åt kilometerantalet i bäckflottningen efter 1951 har 

därför den totalt flottade längden delats med längden på huvudledsdistrikten. Den totala 

längden på de olika huvudflottledsdistrikten finns i UFA. J.I Kartor. Nr 135 "Karta över Ume 

älv med biflottleder" 1950 samt F.XI Flottledshandling Uman-Vindeln vol III "Förteckning 

över flottledernas längder". Den differens som framkommer har då fått utgöra den utflottade 

längden i bäckflottningen. För att beakta att den flottade längden i huvudledsflottningen 

kunde variera mellan olika år i de längst upp i systemet belägna flottledsdistrikten, nämligen 

Urnan 8 och 7A resp. Vindeln 8 har Umeå flottningsförenings årsberättelse används. När det 

gäller avvecklings- och sentgruppen av biflottleder och rensningen av dessa från materialet 

har helt enkelt längden på dessa biflottleder subtraherats från den differents som tidigare 

räknats fram. Uppgifter om längden på respektive biflottlederna, se F.XI Flottledshandling 

Uman-Vindeln vol III "Förteckning över flottledernas längder". 
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Bevarat källmaterial för tiden 1958-1964 visar också att den flottade längden 

inom några utvalda biflottleder av olika kategori och transportzon tycks uppvisa 
samma utveckling.30 

Produktivitetseffekterna av en förkortning bör ha varit störst i de längst ut 

liggande biflottledsdistrikten efter flottledsnätet eftersom de inte påverkades av 

virke som kom flytande från ovanförliggande distrikt.31 Korrelationen mellan 

perifert läge och produktivitetskvoten är dock svag (r = 0,19. Signifikansnivå 

ligger på 90 %. N=80). Även här har en multipel regressionsmodell testats där 

de tidigare nyttjade oberoende investeringskostnad och volymkvot fått sällskap 
av dummyvariabeln perifert läge (tabell 9:4). 

Resultatet visar att perifert läge och det indirekta mått på förändrad transport

längd detta antas återspegla inte bidrar till att höja modellens "förklaringsvärde". 

En tänkbar förklaring är att variabeln är för trubbig (dummy). Det hade 

naturligtvis varit bättre att kunna använda direkta uppgifter om den nyttjade 

längden, men sådan saknas fram till 1958. Även om de hade funnits skulle det 

antagligen ha varit svårt att separera effekterna av nyttjad längd från 

investeringseffekterna, eftersom båda framförallt gällde de perifera delarna av 
nätet. 

30 Här har urvalet av jämförelsegruppen begränsats till att endast gälla perifera biflottleder. 

Antalet är 24 stycken. Urvalsprincipen är att dessa inte är beroende och påverkas av 

virkesmängden från ovan liggande distrikt. Underlaget för den trafikerade längden i denna 

grupp har tagits från UFA. F.II. Avlägg-. 1958,1960, 1962,1964. Detta källmaterial, vars serie 

tyvärr börjar först 1958, består av kartor över respektive biflottled där varje enskilt virkes-

avlägg (med uppgift om stycketal) är utmärkt. Med transporterad längd efter menas avståndet 

från det längst upp efter biflottleden belägna virkesavlägget till distriktets nedre gräns. Denna 

grupp består av (transportzon, I-III, och kategori, A-D, inom parantes): Rågobäcken (zon III, 

kat. A), Torpstabäcken (zon III, kat. A), Långvattenbäcken (zon III, kat. A), Ängesbäcken 

(zon III, kat. A), Bjurbäcken 3 (zon II, kat. A), Bjurbäcken 2 (zon II, kat. B), Vormbäcken 5 

(zon II, kat. A), Vormbäcken 4 (zon II, kat. A), Ruskträskbäcken 5 (zon II, kat. B), 

Ruskträskbäcken 3 (zon II, kat. A), Sikån (zon II, kat. B), Nackbäcken (zon II, kat. B), Åman 

10A/6 (zon II, kat. B), Åman 5 (zon II, kat. A), Åman 4 (zon II, kat. A), Arvån 2 (zon II, kat. 

A), Ekorrbäcken (zon II, kat. B), Storgranträskbäcken (zon II, kat. A), Rusbäcken 3 (zon II, 

kat. B), Lycksbäcken 3 (zon II, kat. A), Hjuksån 2 (zon I, kat. C), Krycklan (zon I, kat. B), 

Ramsån 3 (zon I, kat. A), Ramsån 2 (zon I, kat. B). Den sammanlagda flottledslängden för 

denna grupp var nästan 250 km, se UFA. F.XI.:60. Flottledshandlingar Uman-Vindeln vol. 
III., "Förteckning över flottledernas längder". 
31 Korrelationsberäkningen har gjorts med en s k Dummy-variabel där perifera biflottleder 
givits värde 1(N=47) och icke-perifera värde 0 (N=33). 
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Tabell 9:2. Multipel regressionsmodell. Produktivitetskvot (beroende 
variabel) samt investeringskostnad, volymkvot och perifert läge (oberoende 
variabler). Bäckflottningen efter Ume- och Vindelälven. 

Produktivitetskvot 

1950-60/1930-40 

Investeringskostnad, volymkvot och perifert läge 

r: 0,55 R2:0,30 Sign: 0,000 

Invest. kostnad Volymkvot Perifert läge 

Beta 

T 

Sign 

0,36 

2,93 

0,005 

0,43 

3,75 

0,000 

0,03 

0,23 

0,819 

Källa: Produktivitet och volym; diagram 9:1. Investeringskostnad; diagram 9:4. 

Detta innebär också att det kan vara så att en del av det som tidigare framkom 

som investeringseffekter i själva verket berodde på att den nyttjade längden 
minskade. 

9.6 Flottningens tekniska utveckling, möjligheter och hinder 
- En avslutning 

9.6.1 Motorbåtarna i flottningens tjänst 

Om man nu närmare ser till de verksamheter i skogsbruket som under 

efterkrigstiden starkt präglades av motoriseringen, huggnings- respektive 

körningsarbetet (fortsättningsvis kallat drivningsarbetet32), och jämför detta med 
flottningen blir bilden något skev. Allmänt är att drivningsarbetet motoriserades 

vilket resulterade i, framförallt från 1960-talets böljan, en mycket kraftig ökning 

av arbetsproduktiviteten.33 Här handlade det om att introducera motorsågen och 

32 Drivningsarbete är ett samlingsnamn för den arbetsprocess som omfattar fällning och 

upparbetning av träd (kvistning, avmätning och kapning) samt transport till avläggen (vid 

flottled och/eller bilväg). I drivningsarbetet ingår inte långväga transporter 

(flottning/lastbilskörning). Se Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 

1911-1965. Studia Forestalia Suecica nr 134. Lund 1976, s 14. 
33 Lundgren 1984, s 119ff. 
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olika typer av traktorer.34 Flottningen å sin sida kännetecknades till viss del av 

en motorisering under efterkrigstiden, men i mycket mindre utsträckning. 

Diagram 9:6. Antalet motorvarpbåtar och den totala motorstyrkan i häst
krafter. Umeå- och Vindelälvarna 1925-1970. 
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Anm: Vänster y-axel: antal hästkrafter. Höger y-axel: antal motorvarpbåtar. 

Källa: F.VII. Båtar. 4.Förteckning. 

Det fanns egentligen bara inom två områden som förbränningsmotorn kunde 

slå igenom i flottningssammanhang: För det första användningen av band

traktorer vid flottledsbyggnad och rensningar, samt till viss del vid utrullning av 

virket från avläggen intill flottlederna och, för det andra, nyttjandet av 

motorvarpbåtar vid bogsering av virke över lugnvatten.35 

34 För närmare genomgång av denna tekniska utveckling i skogsbruket under efterkrigstiden, 

se Embertsén 1976, s 46ff. Bunte, R, Gaunitz , S, Borgegård, L-E, Vindeln- En norrländsk 

kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980. Lund 1982, s 338ff. Lundgren 1984, s 119ff. 

Hjelm, J, Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk förändring. 

Diss. Arkiv avhandlingsserie 35. Lund 1991, s 71ff, 98ff. 
35 Den maskinella barkningen vid virkesavläggen efter huvudflottlederna kan här ses som 

ytterligare exempel på teknisk utveckling. Här kunde storskaligheten i detta tidigare manuella 

arbete nyttjas effektivt. Men, samtidigt byggde denna storskalighet på att bäckflottningen 

206 



Bandtraktorernas betydelse och effekt har vid det här laget behandlats relativt 

utförligt. Utvecklingen av varpbåtarna kan därför vara värd att kort belysa 

närmare. Motordrivna båtar hade av förståeliga skäl sina fördelar, både om man 

ser till arbetskraftåtgång och kostnad. De traditionella spelflottarna drogs fram 

av 4-12 man, medan varpbåtarna sköttes av två man. Spelflottarna började också 

snabbt minska i antal på 1930-talet36 

I Umeå flottningsförening var det framförallt under 1930-talet antalet båtar 

och motorstyrkan ökade (diagram 9:6 ovan). Talande är att antalet båtar och 

hästkrafter planar ut efter tiden för andra världskriget och håller sig på en relativt 

jämn nivå under efterkrigstiden. Vidare sker denna motorisering av flottningen 

redan under 1930-talet och inte, som i skogsbruket generellt, under 1950- och 

60-talet. Någon större betydelse för att höja produktiviteten i bäckflottningen 

under 1950-talet bör det därmed inte ha haft. 

9.6.2 Från "light" till "heavy mechanization phase" - Från 

komplementaritet till specialisering i efterkrigstidens skogsbruk 

Kopplingen mellan de tekniska övergångsformerna och den mer övergripande 

omvandlingen av skogsbygdens agrara samhälle har för det finska Karelen 

beskrivits och analyserats utifrån begreppen "light"- respektive "heavy 

mechanization phase" (lätt- respektive tung motoriseringsfas).37 Den första fasen 

(1950-talet) kännetecknades av dels komplementariteten mellan olika tekniska 

lösningar i skogsbruket, mellan traditionellt och nytt, och dels att arbete och 

försörjning präglades av säsongsarbete, vilket gör jämförelsen med den 

norrländska skogsbygden fruktbar. När det gällde Karelen nämns införandet av 

traktorer i körningsarbetet som ett bra exempel på kopplingen till 

kunde avvecklas och virket köras med lastbil direkt till avläggen och barkmaskinerna. 

Därmed återspeglade detta snarare en avveckling av bäckflottningen, inte en utveckling av 

denna, se Embertsén 1976, s 51ff. Embertsén 2000, s 55fF. 
36 Se här specifikt Sörlin 1981, s 180ff. Se även Sörlin, S, "Den långlivade spelflotten" i 

Sundin, B (red), I teknikens backspegel. Antologi i teknikhistoria. Malmö 1987. 
37 Björn, I, "Life in the Borderland Forests: North Karelia" i i Myllyntaus, T, Saikku, M, 

Encountering the Past in Nature. Essays in Environmental History. 2nd revised edition, Ohio 

University Press, Athens, Ohio 2001, s 49ff, 66f. Här exemplifieras det finska Karelen, men 

förhållandena och utvecklingen torde i stort överensstämma med de i den norrländska skogs

bygden. 
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säsongsbundenheten. När traktorn inte användes i jordbruket nyttjades den i 

skogen för att forsla fram virket. Samma förhållande gällde i den norrländska 

skogsbygden. Där blev det även vanligt att bygga om traktorerna till s k 

halvbandare, innan mer tekniskt utvecklade maskiner för körningsarbetet togs i 
bruk (den s k Barnsen och sedermera skötaren).38 

När det gällde svenska förhållanden kan det nämnas att hästarna vid denna tid 

fortfarande utförde den största delen av arbetet med att forsla virket från 

avverkningsplatsen till basvägen, där bandtraktorerna och halvbandarna kunde 

överta transporten till avläggen. Två typer av tekniker med olikartad struktur 

samverkade därmed under denna omvandlingens tid.39 I den norrländska 

skogsbygden kan en liknande utveckling också urskiljas när det gällde 

huggningsarbetet. Steget över till att helt nyttja motorsågen i huggningsarbetet 

skedde inte på en gång, utan successivt, dels beroende på att man fortfarande 

behövde barkspaden, vilken först övergavs när mekaniserade barkmaskiner och 

lastbilstransporter slog igenom på allvar, och dels var sågarna tunga och saknade 

direktdrift och membranförgasare. Sågarna gick inte att vrida hur som helst och 

av den anledningen kunde motorsågarna bara användas för sågning, inte för 

kvistning. Huggaren måste därför medföra yxa för detta moment i arbetet och 

växlade således mellan motoriserad fällning och kapning och manuell kvistning 

och barkning.40 

När det gäller det finska exemplet framhålls även att denna första (lätta) fas 

under 1950-talet kännetecknades av början på slutet för flottningen. Traktor

rensningar genomfördes efter flottlederna, samtidigt som skogsbilvägsutbygg-

naden gavs samma nya tekniska förutsättningar. Nu kunde även nya skogs

områden och trädslag (det mycket svårflottade björkvirket) bölja huggas.41 

Utbyggnaden av skogsbilvägnätet i den norrländska skogsbygden 

motiverades inte bara med att virket skulle kunna transporteras snabbare och 

enklare, utan samma gällde även för arbetskraft, redskap och materiel och det 

både i skogs- och flottningsarbetet. Redan under 1930-talet hade flottnings-

föreningarna anlagt mindre vägar för att lättare kunna transportera material ut till 

38 Embertsén 1976, s 59ff. 
39 När det exempelvis gällde Norrbotten utförde hästarna vid 1960 fortfarande drygt 60 % av 

detta arbete. Fem år senare var andelen ca 10 %, Lundgren 1984, s 127. 
40 Dessutom var den nya tekniken inte helt pålitlig, vilket is i förgasaren, krånglande tändstift, 

brustna startsnören etc. upprepade gånger bevisade, se Hjelm, aa, s 106ff, 120ff. 
41 Björn, aa, s 66. 
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olika vattendrag. Denna utveckling fortsatte under efterkrigstiden. När 

skogsbilvägnätet alltmer byggdes ut innebar det att exempelvis varpbåtar för 

timmerbogsering, byggnadsmaterial till olika flottledsbyggnader och band

traktorer för flottledsrensningar, kunde komma flottningen till gagn på ett sätt 

som tidigare inte varit möjligt.42 

Allmänt känt är även att under andra hälften av 1940-talet böljade lättvikts

motorcyklar att nyttjas av skogs- och flottningsarbetare och på 1950-talet 

böljade lastbilar, jeepar och framförallt personbilar, att alltmer sörja för 

transporten av arbetare till och från flottningen. Flottningsarbetarna böljade vid 

denna tid åka hem efter arbetsdagens slut och år 1954 infördes också färdvägs-

ersättningen inom flottningsarbetet43 Denna utveckling mot allt mer 

motoriserade transporter torde i ett tidigt skede, innan avvecklingen av bäck-

flottningen slog igenom ordentligt, ha inneburit möjligheter att öka nyttjandet av 

arbetskraft, redskap och material på ett mer flexibelt sätt. Detta kan ses som ett 

ytterligare ett exempel på en komplementaritet mellan olika tekniska lösningar.44 

När det gäller finska Karelen och den efterkommande fasen, "heavy 

mechanization phase", vilken återspeglade förhållandena under 1960-talet, 

kännetecknades utvecklingen av en ökad specialisering och av att de 

traditionella arbetsformerna inom skogsbruket försvann. Det skedde en övergång 

från säsongsarbete till helårsarbete och skogsarbetet blev en tydligare 

profession. Specialiseringen innebar givetvis samtidigt, vilket namnet på fasen 

antyder, att motoriseringen slog igenom på allvar 45 

Beträffande den norrländska skogsbygden slog motorsågen definitivt igenom 

vid motsvarande tid. Exempelvis inom skogsbolaget SCA nyttjade vid mitten av 

1950-talet ca 10 % av bolagets huggare motorsåg för fällning och kapning, och 

42 Flodin, B, "Flottningen i Oreälven med biflöden" i Rosander, G, (red), Strömkarlarna - En 

etnologisk skildring av flottare i Dalälvsområdet. Malung 1984, s 121 f. 
43 Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 206. Flodin, aa, s 120f. 
44 Det är svårt (för att inte säga omöjligt) att få en klar bild av hur omfattande 

skogsbilvägnätet var efter Ume- och Vindelälven från slutet på 1940-talet och framåt eftersom 

källmaterial saknas. En beräkning av hur detta skulle kunna påverkat produktiviteten i 

bäckflottningen är därför i princip omöjlig. Det är snarare det kvalitativa resonemanget man 

får luta sig mot. Hypotetiskt skulle det utbyggda skogsbilvägnätet och den ökade flexibilitet 

detta innebar kommit bäckflottningen till viss gagn, men mer än ett löst antagande kan det 

inte bli. 
45 Ibid. Jmf Lundgren 1984, s 124,129f. 
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tio år senare använde i princip alla huggare motorsåg.461 böljan av 1960-talet 

slog skötaren igenom vid körningsarbetet. Förutom starkare motor var den 

försedd med stora gummihjul och inte, som tidigare var brukligt, med band. 

Vidare satt det bara ett par hjul på själva motordelen och styrningen mellan den 

och lastdelen (vilken också hade hjuldrift) skedde med hjälp av hydraulik. Från 

och med denna tidpunkt kom mycket riktigt bandtraktorerna och halvbandarna 

att minska i betydelse, för att inte säga hästarna, eftersom terrängtransporterna 
nu helt kunde utföras med skötare.47 

Förvisso kunde flottningen, och då specifikt bäckflottningen, till viss del finna 

sin roll i den första "light mechanization phase" och den komplementaritet 

mellan olika tekniska lösningar, traditionella och mer moderna, som här före

kom. Ett bra exempel på detta är att den nya tekniken i form av bandtraktorer 

användes i investeringsarbetena i de befintliga biflottlederna för att höja arbets

produktiviteten i flottningen. Som tidigare visats tycks detta ha gett positiva 

resultat. Ett annat exempel är hur de minsta och ur kostnadssynpunkt mest svår-

flottade biflottlederna lades ned och ersattes av lastbilstransporter till huvud
flottlederna för fortsatt flottning. 

Övergången till den senare fasen, "heavy mechanization phase", innebar 

dock att flottningen definitivt hamnade på undantag och slutligen avvecklades. 

Vid 1960-talets mitt hade utvecklingen nått så långt att avveckling av bäck

flottningen föll sig i allra högsta grad logisk för att skogsbolagen skulle kunna 

effektivisera de långväga virkestransporterna. Nästa steg var att flottningen efter 
huvudflottlederna kom att gå samma öde till mötes. 

46 Embertsén 1976, s 49. 
47 Ibid, s 59ff. 
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9.6.3 Flottningen i en teknikens och historiens återvändsgränd - Idén 

om buntflottningen 

Flottningen, speciellt bäckflottningen, tycktes ha hamnat i en rationaliseringens 

återvändsgränd. Skogsråvaran låg där den låg, liksom industrin, och däremellan 

fanns det flottleder. Dessa var en gång i tiden ytterst funktionella, men samtidigt 

relativt svåra att förändra, för att inte säga flytta. De kunde grävas rakare och 

djupare och motorvarpbåtar kunde användas i större omfattning, men detta var 

inte tillräckligt för att kunna omvandla verksamheten på samma djupgående sätt 

som inom huggnings- och körningsarbetet. Detta är nog det bästa svaret på vilka 

alternativen, eller snarare bristerna på alternativ, var för flottningens 

vidkommande när det gällde rationaliseringen och de tekniska möjligheterna. 

Orsakerna var framförallt de naturliga begränsningar som omgav flottningen. 

Ett av de absolut sista försöken att utveckla flottningen efter Umeälven var, 

från slutet av 1970-talet, förslaget om att börja med buntflottning. Denna form 

av vattenburen virkestransport innebar till skillnad från s k lösflottning, att virket 

lades ihop i buntar och flottades och/eller bogserades som flottar. Det var en idé 

som växte sig stark under främst 1960- och 70-talet och förfaringsättet användes 

sedan tidigare i Norge och Finland. I transportteknisk mening innebar det 

fördelar i reglerade älvar eftersom man med hjälp av traverser kunde lyfta 

buntarna över vattenkraftsdammarna. Kraftverken kunde nu bättre hushålla med 

vattnet då de inte längre behövde tillgodose flottningen med vatten efter 

flottningsrännorna förbi kraftverken. Samtidigt krävde buntflottningen reglerade 

älvar eftersom buntarna kunde slås sönder och fastna i de naturliga forsarna.48 

Detta tycktes onekligen passa Umeälven bra vid denna tidpunkt. 1976 

flottades den oreglerade Vindelälven, med alla dess forsar och fall som var 

olämpliga för buntflottning, för sista gången. Kvar var endast Umeälven, där i 

princip all bäckflottning vid det här laget hade upphört, och som nu var helt 

reglerad för vattenkraft. De fysiska förutsättningarna hade därmed förändrats 

radikalt eftersom alla forsar var borta och utefter dess konstgjorda och 

kanalliknande ström kunde buntarna med virke lugnt flyta fram. En minst lika 

viktig anledning till att förorda buntflottningen var att flottningskostnaderna 

48 Kamp, A," Biltransport, flottning och vattenkraft. Buntflottning - ett framtidsprojekt" i 

Svenska flottledsförbundets årsbok 1956, s 5418ff. Lundén, 1957, s 5537. 
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kunde pressas väsentligt jämfört med lösflottningen. En undersökning från Lule 

älv visade att vid framflottning av 6 miljoner f3 var buntflottningen drygt 4 öre 

billigare per f3 än lösflottningen, eller motsvarande 25 %.49 En ytterligare fördel 

var att man i buntarna kunde lägga en viss andel frodvuxet, sjunkningsbenäget 

och därigenom svårflottat virke. Av den anledningen hade buntflottning 

förordats redan i Norrlandskommitténs utredning från 1948.50 

Buntflottningsalternativet blev aldrig realitet efter Umeälven. Man kan säga 

att det var en bra idé, men den kom för sent. Ett grundläggande problem var 

nämligen att detta krävde betydande investeringar i bl a lyftanordningar och 

muddringar i älvfaran. Därför betydde buntflottningen nödvändigtvis inte 

billigare transporter jämfört med lastbilsalternativet, vilket Umeå flottnings-

förening fick erfara. Här beräknades att buntflottningen skulle vara förenat med 

en merkostnad på 10-31 kr/f3 jämfört med lastbilsalternativet. När dessutom den 

flottade virkesvolymen generellt minskade, speciellt under 1970-talet, minskade 

lönsamheten i ett sådant projekt ytterligare, vilket en speciellt tillsatt utredning 

visade på.51 Det år som denna utredning presenterades (1980) blev också det 

sista flottningsåret efter Umeälven. Det var inte bara i återvändsgränden 

flottningen befann sig efter, utan till och med vid vägs ände. 

49 Frykman, B, "Buntflottningens ställning i de svenska flottlederna samt sondering av 

möjligheterna att övergå till buntflottning i St. Luleälv efter Bodenforsarnas utbyggnad år 

1972" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1968, s 6879. 
50 SOS 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och råvaruindustriernas 

råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m.m., s 105. Idén och praktiken var dock 

äldre än så. Redan vid 1910-talet var buntflottning av klenvirke ett förfaringssätt, dock var det 

buntar av betydligt mindre omfång än vad som diskuterades under efterkrigstiden, se 

Kinnman, G, "Om flottleder och flottning II-III" i Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 

1918, s llf. 
51 Johansson, P-O, Löfgren, K-G, Virkestransporter längs Urnan. Samhällsekonomiska 

synpunkter på valet av transportsätt. Institutionen för skogsekonomi. Rapport 28. Umeå 1980, 

s 48f, 65f. 
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10. Arbetskraften i bäckflottningen - En lokal
undersökning 

10.1 Omvandlingstryck och lokal effekt - Inledning 

Syftet med detta kapitel är att undersöka om och i så fall hur bäckflottarnas 

åldersmässiga och sociala struktur, rekryteringen till bäckflottningen samt 

inkomster från denna förändrades i samband med den omvandling skogsbygden 

genomgick under efterkrigstiden. För detta ändamål specialstuderas ett mindre 

undersökningsområde efter Ume- och Vindelälven under perioden 1937-1960. 

Det som hittills framhållits i detta arbete är de effekter som om

vandlingstrycket, det "icke-agrara suget", gav upphov till beträffande arbets- och 

investeringskostnader. Till viss del har även effekterna på rekryteringen till 

skogs- och flottningsarbetet berörts, dock bara på ett mer generellt plan. Genom 

en lokalstudie kan effekterna av det "icke-agrara suget" närmare studeras på en 

mer detaljerad nivå, vilket ger ytterligare perspektiv på utvecklingen i stort. 

Ett grundläggande antagande är att alternativkostnaden för att ägna sig åt 

bäckflottningen var högst för de grupper av arbetare som var mest efterfrågade 

på den icke-agrara arbetsmarknaden, dvs arbetare i de mest produktiva 

åldrarna. Av den anledningen kommer fyra företeelser att studeras närmare, 

nämligen arbetskraftens förändrade åldersstruktur, förändringen av det poten

tiella arbetskraftsutbudet, förändringen av yrkes- och försöijningsstrukturen 

samt inkomster från bäckflottningen och dess bestämningsfaktorer. 

10.2 Undersökningsområdets geografiska läge, metod 

och källor 

Området är beläget drygt 17 mil från kusten och ligger inom transportzon II. Det 

omfattar 18 biflottledsdistrikt fördelade inom fyra större system av bivattendrag; 
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Bjurbäcken, Vormbäcken, Ruskträskbäcken och Lycksbäcken (figur 10:1).' 

Valet av undersökningsområde har först och främst styrts av att dessa 

biflottleder relativt sent berördes av avveckling, det var först ett stycke in på 

1960-talet som avvecklingen här blev realitet. Detta är en viktig förutsättning 

som möjliggör jämförelser mellan slutet av 30-talet och 50-talets sista år. 

Figur 10:1. Undersökningsområdet och bäckflottarnas geografiska hemvist 

v J. iwiuinigaaiutLcuiiaò xiciiiviai 

Ett annat urvalskriterium har varit hur utflottad volym respektive stycketal (antal 

stockar) förändrades över tid. Undersökningsområdet kännetecknas av att 

volymen flottgods minskade ungefar som genomsnittet för biflottlederna i Ume-

och Vindelälven. Stycketalet var däremot relativt oförändrat (tabell 10:1). Detta 

tillsammans med den minskade utflottade volymen återspeglar en dimensions-

1 Dessa bivattendrag är indelade i följande biflottledsdistrikt: Bjurbäcken 1-3, Vormbäcken 1-

5, Ruskträskbäcken 1-5 och Lycksbäcken 1-4 inklusive Sikträskbäcken. Med undersöknings

området menas fortsättningsvis dessa biflottleder. 

^ornisele 

Kilometer 

Lycksele^ 
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förändring; det utflottade virket blev helt enkelt klenare över tid. Även i det 

fallet var utvecklingen ungefar som för bäckflottningen i allmänhet efter Ume-

och Vindelälven. 

Tabell 10:1. Utflottad mängd i kubikmeter respektive antal stockar efter 
Bjur-, Vorm-, Ruskträsk- och Lycksbäcken. Medeltal för perioderna 1930-
40 respektive 1950-60 samt procentuell jämförelse. 

Bivattendrag Bjurb. Vormb. Ruskträskb. Lycksb. 

Antal m3 (1000-tal) 

1930-40 

1950-60 

Procent, förändr. 

34 24 40 20 

21 14 22 13 

-38 -42 -45 -35 

Stycketal (1000-tal) 

1930-40 272 

1950-60 282 

Procent, förändr. +4 

219 328 392 

202 306 361 

-8 -7 -8 

Källa: Umeå flottningsförenings arkiv (UFA), Umeå flottningsförenings årsberättelser 1930-

1960. 

När det gäller uppgifter om arbetskraften och inkomsterna finns det ett antal 

viktiga aspekter att poängtera, vilka samtliga berör källmaterialet. Beträffande 

tiden 1937-1946 så kan dagsverkslistor till stor del användas. Dessa återfinns i 

flottningsarkivets Journalverifikat (UFA. G.XIV) och ger utmärkta upplysningar 

om, förutom arbetets art (bäckflottning, flottledsarbete etc.), den enskilde flott-

ningsarbetarens födelseår, geografiska hemvist, antal arbetade timmar och 

löneinkomst. Sådana uppgifter finns för i stort sett samtliga nämnda bivatten

drag i undersökningsområdet.2 Det saknas dock dagsverkslistor för vissa år och 

biflottleder och därför har arbetarantalet till viss del korrigerats med hjälp av 

uppgifter från flottningsrapporter (UFA. H.II), men detta bara för att fylla det 

2 Anledningen till att dagsverkslistor inte finns att tillgå före 1937 är att arbetet till stor del 

utfördes på ackord/entreprenad. Efter 1937 tecknades kollektivavtal och utförligare 

dagsverkslistor började användas inom i stort sett hela flottledssystemet efter Ume- och 

Vindelälven. 
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kvantitativa syftet; denna källa nämner endast antalet flottningsarbetare, inget 

annat. I det stora hela håller sig dock bortfallet inom rimliga gränser.3 

Problem uppstår framförallt efter 1946 då systemet för att redovisa de 

enskilda flottningsarbetarnas förtjänst byts från dagsverkslistor till ett register

system, Register till lönespecifikationer (UFA. G.XXII). De utifrån dessa 

register nyttjade lönespecifikationerna (UFA. G.XXII) innehåller förvisso upp

gifter om namn, födelseår, geografisk hemvist och inkomst, men arbetsplatsen 

(flottledsdistriktet) eller arbetets art redovisas inte. Av denna källtekniska an

ledning har flottningsarbetarnas geografiska hemvist fatt vara utgångspunkt i 

redovisningen av arbetarantalet. Att arbetskraftsrekryteringen till bäck-

flottningen hade en klar närgeografisk karaktär har tidigare påtalats, i normal

fallet bodde man intill det vattendrag man flottade efter.4 Den geografiska 

hemvisten för bäckflottarna, vilken framgick i dagsverkslistorna 1937-39 och 

1945-46, har alltså fatt stå som grund för beräkningen av arbetskraftsåtgången 

1955-57.5 För att undvika att arbetare som åtagit sig exempelvis uthållnings-
arbete, alternativt deltagit i flottningen efter någon av huvudflottlederna ska 

komma med i beräkningen efter 1946, har byar och gårdar efter huvudälvarna 

inte alls tagits med i beräkningen (gäller exempelvis Vormsele, Björksele, Lyck
sele och Umgransele). 

Ett sätt att testa effekterna av källmaterialets skilda karaktär före och efter 

1946 är att undersöka om det finns ett "glapp" i redovisningen mellan 1946 och 

1947. Om konstanthållandet av den geografiska hemvisten inte håller skulle 

antalet flottningsarbetare kunna antingen öka eller minska rejält. Ser man till 

volym- och stycketal per flottningsarbetare framkommer dock ingen större 
skillnad vid brytpunkten 1946-47 (tabell 10:2). 

3 Se bilaga 10:1 för ytterligare detaljer. 
4 SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och Norrland. 

Stockholm 1916, s 174ff. SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Del I. 1938, s 229. 

Sörlin, S, "Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981, s 216. Flodin, B, "Flottningen i 

Oreälven med biflöden" i Rosander, G, (red), Strömkarlarna — En etnologisk skildring av 

flottare i Dalälvsområdet. Malung 1984, s 56. Törnlund, E, Vägen till försörjning. 

Vägbyggandet som arbete i Degerfors socken, Västerbotten 1920-1940 . Working Papers in 

Transport and Communication History 1996:1, s 20ff. 
5 Se bilaga 10:1 för källteknisk beskrivning. 
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Tabell 10:2. Antal stockar och volym (m3) per arbetare i undersöknings' 
området 1938,1939,1946 och 1947. 

Tusental 

stockar/arb. 

Tusental 

m3/arb. 

1938 

1939 

1946 

1947 

3,26 

3,71 

3,65 

3,89 

2,64 

2,13 

2,77 

2,69 

Källa: Antal arbetare: se bilaga 8:1. Stycketal och volym: UFA. Umeå flottningsförenings 

årsberättelser 1938-39, 1946-47. 

Ser man vidare till arbetarantalet i relation till antalet arbetstimmar framgår för

hållandet än bättre (diagram 10:1). Relationen tycks ungefar oförändrad över tid, 

vilket knappast är förvånande. Att arbetstimmarna - liksom arbetarantalet -

minskar successivt över tid torde hänga samman med successiva förbättringar av 

flottledsnätet, några avvecklingar skedde som nämnts inte i undersöknings

området före 1960. Men, framförallt, indikerar diagrammet att förändringen i 

källmaterialets karaktär 1946-47 inte tycks störa bilden. 

Ett förhållande som är värt beakta är att antalet flottningsarbetare håller sig 

på ungefar samma nivå perioderna 1937-39 och 1945-47, med undantag för året 

1945 då antalet är relativt litet. Dessa två nedslag kan sägas återspegla bäck-

flottningen i en mer traditionell form; dvs innan traktorrensningarna 

introducerades och ökade effektiviteten i utflottningen, vilket troligen kan vara 

ett skäl till ett lägre antal flottningsarbetare (1955-57) jämfört med tidigare. En 

viktigare orsak till det minskade antalet torde vara minskad utflottad mängd. 

Det som framförallt "stör" bilden är extremåret 1937 då antalet arbetstimmar 

skjuter i höjden.6 Anledningen till detta torde vara just att det rörde sig om ett 

extremår där det uppstod en olycklig kombination mellan stora utflottade 

mängder - 1937 var det år då flottgodsmängden var som störst efter Vindel- och 

6 Samtidigt är siffran från 1937 den mest ofullständiga beträffande arbetarantalet. I 

källmaterialet återfinns endast dagsverklistor efter 8 av 18 biflottleder. Siffran för detta år är 

således mycket lågt räknad och har korrigerats uppåt genom uppgifter från annan källa (UFA. 

H.II. Flottningsrapporter), se bilaga 10:1. Av den anledningen kommer fortsättningsvis 

uppgifterna för 1937, beträffande arbetarantal, ålder etc, inte att användas. 
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Umeälven - och svåra vatten- och väderförhållanden. Flottningsrapporterna från 

undersökningsområdet pekar i den riktningen. Efter Bjurbäcken rapporterade 

lagbasen att: "Jag vet inte om det går att flotta då det är så litet vatten", trots att 

det var relativt tidigt på flottningssäsongen (11/5).7 Förhållandet efter Ruskträsk-

bäcken tycks ha varit likadant. "Vattentillgången är så ringa, det går nästan inte 
komma över för all sten".8 

Diagram 10:1. Antal flottningsarbetare (1937-39, 1945-47, 1955-57) och 
antal arbetstimmar (1000-tal) i undersökningsområdet 1930-1960. 

T 1200 

1000 

40 

" 800 

- 600 

- 400 

" 200 

1930 35 1940 45 1950 55 1960 

Arbetstimmar (1000-tal) O Antal flottningsarbetare 

Anm: Vänster y-axel: Arbetstimmar. Höger y-axel: Antal flottningsarbetare. 

Källa: Antal arbetstimmar: UFA. G.XI. Huvudböcker 1930-1960 (arbetskostnad). Sörlin , S, 

Flottning och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. Institutionen för ekonomisk historia. 

Umeå 1980 (timlön) Antal arbetare: Se bilaga 10:1. 

Även i Lycksbäcken ansågs läget mycket prekärt. Här var motvinden, till

sammans med ringa vattentillgång, ett problem eftersom timmerbogseringen 

över lugnvatten tog extra lång tid. Liknande svårigheter hade enligt flottnings-

rapporten inte förekommit sedan 1917. De dåliga vindförhållandena kunde 

nämligen inte korrigeras med att man släppte på i dammarna, eftersom vatten

7 UFA. H.II. Flottningsrapporter. 8. Flottningsrapporter 1935-38. Bjurbäcken 11/5 1937. 
8 Ibid. Ruskträskbäcken 15/5 1937. 
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mängden var för liten; "då kan man ej riskera och öppna dammar, det ligger för 

stora värden i bäcken dertill. Att det skall gå flotta fram allt virke det tvivlar 

ingen på, men vind [i rätt riktning] måste vi fa."9 

10.3 Arbetskraftens förändrade åldersstruktur 

Den nya situationen, "det icke-agrara suget", som mötte skogsbruket och 

flottningen från senare delen av 1940-talet och framåt, gjorde det viktigt att 

kunna rekrytera arbetskraft, speciellt en yngre generation. Detta satte press på 

skogsbolagen att söija för exempelvis bättre förplägnad, yrkesutbildning etc. 

Kolbullens tid var förbi - för att åter använda Winroths ord (kapitel 6) - liksom 

saktmodigheten hos folket. För Umeå flottningsförenings del såg vi tidigare att 

det alltmer stabiliserade skogsarbetet med fastanställningar tenderade att 

försvåra anskaffningen av flottningsarbetare (även det i kapitel 6). 

Här ska detta förhållande studeras lite närmare med utgångspunkt från 

åldersstrukturen i undersökningsområdet och hur den förändrades över tid. Just 

åldersfördelningen på arbetsstyrkan kan ge indikationer på hur rekryteringen av 

arbetskraften vid bäckflottningen förändrades från slutet av 1930-talet och fram 

till 1950-talets slut, mot bakgrund av den förändrade försörjningssituationen i 

Västerbottens skogsbygd. Utifrån en ålderskategorisering i grupperna 15-20 år, 

21-30 år, 31-40 år, 41-50 år och 51-75 år, kan några teoretiska resonemang ut

mynna i ett antal arbetshypoteser. 

Sett till scenariot med arbetskraftsbrist och möjligheter att söka sig till andra 

(bättre) försöijningsalternativ, det "icke-agrara suget", så torde förändringen 

främst gälla män som dels var i produktiv ålder, dels inte bildat familj. Dessa 

bör i första hand återfinnas i ålderskategorin 20-30 år. En första hypotes blir då 

att den kraftigaste minskningen skedde för flottningsarbetarna i åldern 20-30 år. 

En annan nyckelgrupp är 15-20-åringarna, som kan antas ha minskat sitt 

deltagande beroende på dels de nya försörjningsmöjligheterna och dels att 

kraven på formell utbildning ökade i samhället. Detta är den andra hypotesen. 

Omvänt kan det antas att den äldsta gruppen, 51-75 år, förändrades minst på 

grund av att dessa arbetare höll fast vid den traditionella kombinations-

försöijningen och hade etablerat hushåll, och därför inte lät sig dras med i det 

9 Ibid. Lycksbäcken 23/5 1937. 

219 



"icke-agrara suget". En tredje hypotes blir då att åldersgruppen, 51-75 år, 
böljade utgöra en allt större andel av flottningsarbetarna. 

Resultatet visar också ganska tydliga förskjutningar mellan ålderskategorierna 

(tabell 10:3). Den långsiktiga förändringen från 1938-39 till 1955-57 kan 

sammanfattas i några punkter: Gruppen 15-20 år höll sig andelsmässigt på en 

relativt jämn nivå mellan nedslagen, medan gruppen 21-30 år minskade mest, 

både faktiskt och procentuellt. För den sistnämnda gruppen ska 1945 särskilt 

beaktas. Detta år var gruppen påfallande liten, inte minst om ser till året efter. 

Anledningen kan ha varit att många i denna åldersgrupp fortfarande var in

kallade på våren 1945, d v s det sista krigsåret. Gruppen 31-40 år minskade 

också snabbare än genomsnittet, fast inte lika markant som 21-30 åringarna. 

Ålderskategorierna 41-50 år och 51-75 år ökade däremot procentuellt mellan 

nedslagen, och den sistnämnda gruppen ökade till och med i absoluta tal. Att det 

skedde en kraftig förskjutning mellan ålderskategorierna framgår än tydligare 

om man ser till den procentuella jämförelsen mellan 1938/39 och 1955/57. 

Tabell 10:3. Antal arbetare och procentuell andel i olika ålderskategorier 
vid bäckflottningen i undersökningsområdet. Åren 1938-39, 1946-46 och 
1955-57. 

15-20 21-30 31-40 41-50 51-75 Totalt 
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

1938 48 14 118 35 95 28 53 15 28 8 342 
1939 33 11 107 34 90 29 47 15 35 11 312 

1945 40 17 58 25 45 19 48 22 40 17 241 
1946 54 16 111 32 58 17 64 19 54 16 348 

1955 14 9 31 21 34 23 36 24 35 23 150 
1956 26 18 29 20 26 18 32 22 32 22 145 
1957 17 12 27 19 31 22 28 20 39 27 142 

Förändr. (%) -53 -74 -67 -36 +12 -55 
1938/39-

1955/57 

Källa'. UFA. G.XIV. Journalverifikat UFA. G.XXII. Register till lönespecifikationer, se 
vidare bilaga 10:1. 
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Av de hypoteser som redovisades ovan saknar hypotes två stöd i empirin 

eftersom ålderskategorien 15-20 år inte minskade jämfört med totalantalet, trots 

att många i denna grupp antagligen sökte sig till nya försörjnings- och ut

bildningsmöjligheter. Minskningen blev ändå bara ungefar genomsnittlig. Å 

andra sidan - helt i linje med hypotes tre - ökade gruppen 51-75 år, både absolut 

och relativt. Det skedde helt tydligt en "förgubbning" av flottningsarbetarna. 

Från att ha utgjort cirka 10 % av arbetsstyrkan vid slutet av 30-talet ökade denna 

grupp till ungefar en fjärdedel av arbetarantalet 20 år senare. Tendensen blir 

ännu tydligare om även gruppen 41-50 år inkluderas. De två äldsta ålders

kategorierna ökade från cirka en fjärdedel till nästan hälften av arbetsstyrkan. 

När det gäller hypotes ett, att det först och främst var ålderskategorin 21-30 år 

som minskade, styrks den. Dessutom är nedgången nästan lika kraftig för 

kategorin 31-40 år. Generellt är alltså åldersförskjutningarna av exakt den 

karaktär som kunde förväntas uppstå på grund av det "icke-agrara suget". 

10.4 Förändring av det potentiella arbetskraftsutbudet 

Till resonemanget om förändringarna i flottningsarbetarnas åldersstruktur hör 

frågor om det potentiella arbetskraftsutbudet i undersökningsområdet. Här ska 

jämföras det totala antalet män (15-75 år) inom den traditionella rekryterings

basen för skogs- och flottningsarbetare med antalet som deltog i flottningen. 

Med den traditionella rekryteringsbasen menas de i den agrara sektorn verk

samma. Jämförelsen görs utifrån samma ålderskategorier som tidigare och med 

hjälp av mantalslängderna. Vidare tecknas utvecklingen med hjälp av två ned

slag, nämligen 1938 och 1957. Dessa två år får tjäna som nedslagsår eftersom de 

kan ses som representativa för tiden före och efter andra världskriget. Därmed 

kan man fånga in dels den traditionella arbets- och rekryteringsformen inom 

ramen för kombinationsförsöijningen (1930-tal), och dels de nya förhållandena 

präglade av det "icke-agrara suget" (1950-talet). 

Det totala arbetskraftsutbudet i jord- och skogsbruk sjönk med drygt hälften 

(52 %) mellan 1938 och 1957 (tabell 10:4). Gruppen 20-40 åringar minskade 

emellertid med hela två tredjedelar! Det skedde alltså en kraftig minskning av 

arbetskraftsutbudet i den traditionella rekryteringsbasen för skogs- och flott

ningsarbetare. Samtidigt bjuder inte nedslagsåret 1957 på fler presumtiva 

arbetare i gruppen äldre än 40 år, trots att man kan tänka sig att den stora 
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gruppen 20-40 åringar 1938 knappt 20 år senare skulle återfinnas i denna grupp 

med äldre. Gruppen har således förlorat många "på vägen", vilket också torde 

bero på det "icke-agrara suget". Av de drygt 200 personerna i åldern 21-30 år 

1938 återfinns knappt en tredjedel som 41-50-åringar år 1957. 

Tabell 10:4. Totalt arbetskraftsutbud i agrar sektor och antal deltagande i 
flottningsarbete i undersökningsområdet 1938 respektive 1957 (procentuell 
andel inom parantes). 

1938 1957 

Ålderskat. Tot. arbetskr. Antal flott. Tot. arbetskr. Antal flott. Estimering: 

rekrytering 

som 1938 

15-20 133 (17) 48 (14) 67 (17) 17 (12) 23 (16) 
21-30 207 (26) 118 (35) 75 (20) 27 (19) 41 (29) 
31-40 204 (26) 95 (28) 65 (17) 31 (22) 29 (20) 
41-50 125 (16) 52 (15) 60 (16) 28 (20) 24 (17) 
51-75 118 (15) 28 (8) 114 (30) 39 (27) 25 (18) 

s:a 788 (100) 341 (100) 381 (100) 142 (100) 142 (100) 

Källa: Totalt arbetskraftsutbud: Landsarkivet, Härnösand: Häradsskrivaren i Västerbottens 

lappmarks fögderi arkiv. Mantalslängder Sorsele socken 1940. F.I. ae:24, Lycksele N:a 1940. 

Flac:56, Flac:57, Häradsskrivaren i Skellefteå fögderi (Västerbottens andra fögderi) 1940. 

176d, Malå socken. Skattekontoret i Lycksele, Mantalslängder Lycksele landskommun 1957, 

Flaa 29, Mantals längder Tärna, Stensele, Sorsele 1957, Flaa 30. Skattekontoret i Skellefteå, 

Mantalslängd 1957, Malå västra tax. Distr. Geografisk hemvist (berörda byar) samt antal 

flottningsarbetare/ålder: Se bilaga 10:1 och tabell 10:3. 

Trots de stora förändringarna i arbetskraftsutbud och ålderssammansättning 

deltog i stort sett samma procentuella andel av den totala arbetskraften i 

flottningen vid båda nedslagsåren, 43 % respektive 37 %. Bakom detta genom

snitt döljer sig emellertid flera strukturella förändringar, vilket framkommer 

ovan vid en estimering av arbetskraftspotentialen. Om rekryteringen av ålders

grupperna 1957 sett ut som 1938 (relativt sett) skulle alltså 41 män i åldern 21-

30 år deltagit och bara 25 i åldern 51-75 år. De båda grupperna skulle då ha 

utgjort 29 % respektive 18 % av arbetsstyrkan och i jämförelse med 1938 
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minskat med 6 procentenheter respektive ökat med 10 procentenheter. I verklig

heten var minskningen 16 procentenheter och ökningen 19 procentenheter för 

respektive grupp. Slutsatsen man kan dra är att förändringar i det potentiella 

arbetskraftsutbudet förklarar ungefar hälften av åldersförskjutningen bland 

flottarna. 

Resterande del hör samman med att nyrekryteringen av yngre var påtagligt 

svag även med hänsyn till de åldersförskjutningar som skedde i det totala arbets

kraftsutbudet. Flottningen verkade ha fatt mycket svårare att dra till sig 

arbetarna i åldrarna upp till 30 år (tabell 10:5). 

Tabell 10:5. Andel av åldersgrupper som deltog i flottningsarbetet i under
sökningsområdet. 1938 respektive 1957 (procent). 

Ålderskat. 15-20 21-30 31-40 41-50 51-75 Totalt 

År 

1938 36 57 47 42 24 43 

1957 25 36 48 47 34 37 

Källa-. Se tabell 10:4. 

En viktig fråga i sammanhanget är huruvida de yngre åldersgrupperna lät bli att 

delta i flottningen till förmån för andra sysselsättningar, eller om de trängdes ut 

av den äldre generationen? Denna centrala frågeställning diskuteras i kapitlets 

avslutande del. 

10.5 Förändring av yrkes- och forsöijningsstruktur 

Ytterligare en strukturell förändring beträffande flottningsarbetarna gällde den 

sociala sammansättningen. Den grupp som här benämns den agrara under

klassen, det vill säga skogsarbetare, småbrukare, torpare och arrendatorer 

minskade andelsmässigt mellan de två nedslagsåren 1938 och 1957. På mot

svarande sätt ökade andelen hemmansägare i flottningsarbetet, vilken här be

tecknas som agrar överklass (tabell 10:6). 

223 



Att antalet skogsarbetare som deltog i flottningsarbetet ökade mellan 1938 

och 1957 kan ha sin förklaring i att antalet fastanställningar i denna yrkesgrupp 

ökade under 50-talet. Under vintern 1954 utgjorde antalet fasta årsarbetare 

(minst 200 arbetsdagar/år hos en och samma arbetsgivare) inom skogsbolagen 

och Domänverket 32 % av de sysselsatta inom skogsbruket i övre Norrland. 

49% utgjordes av fasta säsongsarbetare (med en och samma arbetsgivare under 

minst 60 arbetsdagar/år). Den tillfälliga arbetskraften (som arbetade endast 

enstaka perioder och oregelbundet inom skogsbruket) utgjorde 19 %.10 

Tabell 10:6. Flottningsarbetarnas sociala grupptillhörighet i under
sökningsområdet. Absolut och procentuellt under åren 1938 och 1957. 

1938 1957 
Antal Andel Antal Andel 

Agrar underklass 224 66 78 55 

varav: Skogs ar b. 8 2 34 24 

Småbruk. 135 40 27 19 

Arrend./torp. 81 24 6 4 

Arb. (ospec) 11 8 

Agrar överklass 92 27 64 45 

Hemmansäg. 

saknar uppg. 25 7 

s:a 341 100 142 100 

Källa: Tabell 10:4. 

Det skulle alltså kunna vara denna utveckling som återspeglas i det ökade antalet 

skogsarbetare i undersökningsområdet. Förmodligen rörde det sig också om en 

omklassificering, där de som tidigare betecknat sig som småbrukare, torpare 

och arrendatorer nu helt enkelt börjat kalla sig skogsarbetare. Men, det mest 

iögonenfallande är att andelen hemmansägare ökade markant. Förskjutningen 

inom den traditionella basen för rekrytering till flottningsarbetet tycks vara 

uppenbar och centralt är att hemmansägarna blev en allt viktigare rekryterings

10 SOU 1956:36, s 550ff, tabell 14, 15 och 16. 
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grupp. Detta forhållande finns det all anledning att reflektera närmare över 

längre fram i kapitlet. 

En viktig del i sammanhanget är vidare den totala sysselsättningen i under

sökningsområdet. Totalt sett dominerade sysselsättningen inom skogs- och jord

bruk fortfarande 1957, men sektorn hade minskat tydligt, både när det gäller 

antalet arbetare och andel. Mellan 1938 och 1957 sjönk antalet sysselsatta i 

denna sektor med nära hälften, medan sysselsättningen i de icke agrara sektorer

na mer än fördubblades. Undersökningsområdet kännetecknades alltså av en 

ökad differentiering när det gäller arbets- och försöijningsbilden samtidigt som 

det totala antalet sysselsatta kraftigt minskade (tabell 10:7). 

En tydlig förskjutning i relationen mellan agrar och industriell sektor är 

uppenbar. Minst lika centralt är dock förskjutningen inom den agrara sektorn, 

speciellt om man ser till agrar under- respektive överklass. Hemmansägarnas 

andel minskade en aning från 44 % år 1938 till 41 % år 1957. En slutsats man 

kan dra utifrån detta är att det potentiella arbetskraftsutbudet inte förklarar 

någonting alls av förskjutningen i socialgruppstillhörigheten (se tabell 10:6). 

Denna berodde helt och hållet på att den lokala rekryteringen ändrades. Från att 

bäckflottningen varit ett arbete som under 1930-talets slut dominerats av den 

agrara underklassen och de mest produktiva åldrarna blev det ca 20 år senare ett 

arbete som i allt högre grad utfördes av hemmansägare och där inslaget av äldre 

arbetare var stort. 

Detta mönster ger intressanta kopplingar till kombinationsförsöljningen och 

hur den förändrades under efterkrigstiden. Eftersom detta resonemang kräver ett 

större utrymme kan det vara motiverat att återkomma till frågan i kapitlets 

avslutande del. 
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Tabell 10:7. Yrkes- och försörjningsstruktur i undersökningsområdet. 
Antal arbetande i jord- och skogsbrukssektorn respektive i övrig verk
samhet (tjänste och industri). Absolut och procentuellt under åren 1938 och 
1957. 

1938 1957 
Jord-/skogsbruk Antal Andel Antal Andel 

Agrar underklass 441 

varav: Skogsarb. 22 

Småbruk. 286 

Arrend./torp. 133 

Agrar överklass 347 

Hemmansäg. 

s:a 788 

Övrigt (ind./tjänst.) 

Bygg.arb. 3 

Gruvarb. 14 

Vägarb. 

Chaff./åkare 6 

Handl./hantv. 16 

Ind.arb. 

Rensköt. 4 

Div.arb. 

Tjänste. 14 

s:a 57 

56 163 59 

3 142 38 

36 60 16 

17 15 4 

44 152 41 

100 369 100 

5 30 23 

25 27 20 

10 7 

11 18 14 

28 16 12 

5 4 

5 

12 9 

25 15 11 

100 133 100 

Anm: 1 1938 års mantalslängder står beteckningen "skogs- och flottningsarbetare" medan 

beteckningen från 1957 endast är "skogsarbetare". 

Källa: Antal arbetare/yrkestillhörighet, se tabell 10:4. 
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10.6 Inkomsten från bäckflottningen och dess bestämnings

faktorer 

10.6.1 Inkomster och inkomstskillnader 

Slutligen ska inkomsterna från flottningsarbetet studeras. Detta perspektiv 

behandlas i två steg. I det första redovisas inkomsterna från bäckflottningen och 

hur de fördelades på de olika sociala grupperna. I steg två undersöks några be

stämningsfaktorer som kan tänkas ha påverkat inkomsten. 

Totalbilden beträffande inkomsterna antyder en viss, om än liten, skillnad 

mellan de olika sociala grupper som deltog i flottningsarbetet. Vid båda ned

slagsåren har torpare/arrendatorer och småbrukare högre medelinkomster än 

övriga. Vidare, medelinkomsten från bäckflottningen steg under denna 20-

årsperiod med ca 150 % (tabell 10:8). 

Tabell 10:8. Antal arbetare och medelinkomst inom olika sociala grupper 
vid bäckflottningen i undersökningsområdet. 1938 respektive 1957. Fasta 
och löpande priser (1952/53=100). 

1938 1957 
Medelinkomst Antal Medelinkomst Antal 

Fast Löpande Fast Löpande 

Agrar underklass 283 139 225 682 784 63 

varav; Skogsarb. 259 127 8 658 757 32 

Småbruk. 298 146 142 783 901 26 

Arrend./torp. 293 144 75 1119 973 5 

Arb (ospec). 313 360 10 

Agrar överklass 251 123 91 658 757 54 

Hemmansäg. 

316 117 

Anm: Källmaterialet har rensats på dels personer i ledande befattning (förmän), dels där 

uppgifter om social tillhörighet saknas. 

Källa: Tabell 10:3, bilaga 10:1 (inkomster och antal arbetare), tabell 10:6 (sociala grupper). 

För beräkning av fasta priser har index (KPI) hämtats från Mitchell, B R, European Historical 

Statistics 1750-1975. London och Basingstoke 1981, s 781ff. 
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Att skogs- och flottningsarbetarna inte uppvisar högre förtjänst kan bero på att 

detta bara rör sig om en inkomst från en enskild verksamhet (bäckflottningen). 

Dessa skogs- och flottningsarbetare torde i själva verket ha varit involverade i 

fler arbeten inom ramen för flottningsverksamheten, dels flottningen efter 

huvudflottlederna (efter bäckflottningen), och dels flottledsarbeten (under höst 
och vårvinter). 

Den för 1938 erhållna medelinkomsten stämmer överlag ganska bra med vad 

som tidigare framkommit beträffande säsongsinkomster från flottningsarbetet. 

När det gäller Jokkmokks socken beräknade Lundgren denna till 165 kronor vid 

slutet på 1930-talet (och för huggningsarbetet 445 kronor).11 Undersökningen 

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor (1938) redovisade att den totala års

inkomsten för en skogsarbetare i Västerbotten under 1930-talet början var ca 

820 kronor. Hemmansägare tjänade ungefar 1 300 kronor per år och "Andra 

jordbrukare" nästan 990 kronor per år.12 Årsinkomsten för den agrara under

klassen, arrendatorer, torpare och småbrukare, var drygt 920 kronor (Väster

bottens län). Inkomsten från flottningsarbetet var för dessa ca 90 kronor per år 

(säsongerna 1932-34), dvs klart under det ovan redovisade.13 Detta skulle 

kunna ha sin förklaring i att uppgifterna är från 1930-talets lågkonjunkturår. 

Med ett enkelt överslag visar uppgifterna från undersökningsområdet och i 

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor att inkomsterna från flottningsarbetet 
uppgick till 10-15 % av den totala årsinkomsten. 

10.6.2 Inkomsternas bestämningsfaktorer 

Nästa steg är då att närmare försöka undersöka olika bestämningsfaktorer som 

kan förklara inkomsternas storlek från bäckflottningen. Det handlar om tre 

företeelser, nämligen social grupp, ålder samt arbetsplats, dvs vilken bäck som 
man arbetade efter. 

När det gäller socialgrupp antyder tabell 10:8 att torpare/arrendatorer och 

småbrukare har en något högre inkomst än andra grupper. Å ena sidan skulle 

detta kunna återspegla, enkelt uttryckt, graden av proletarisering. Hypotetiskt 

skulle denna kunna förklara varför den agrara underklassen strävade efter en 

11 Lundgren 1984, s 101. 
12 SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Del I. 1938, tabell 101, s 438. 
13 Ibid, tabell 104, s 447. 
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högre löneinkomst från bäckflottningen jämfört med hemmansägare. Men, å 

andra sidan, ger tabell 10:8 ingen upplysning om spridningen av de individuella 

inkomsterna inom respektive grupp. 

Vid närmare undersökning, med ett s k ANOVA-test, har dock konstaterats 

att den sociala tillhörigheten inte tycks ha haft någon betydelse för inkomsten 

(resultatet redovisas i bilaga 10:2).14 Spridningen med avseende på de 

individuella inkomsterna är nämligen så pass stor, oavsett socialgrupp, att skill

naderna i medelinkomsten inte är statistiskt säkerställd och signifikant. Med ett 

Scheffer-test kan man utläsa att den enda signifikanta skillnaden finns mellan 

grupperna diversearbetare och småbrukare (p-värde=0,086), och det endast för 

år 1957. 

Man skulle också kunna förvänta sig att de som befann sig i de mest 

produktiva åldrarna skulle tjäna mest. Men inte heller detta får något stöd av 

ANOVA-testet (se bilaga 10:3). När det gäller nedslagsåret 1957 framkommer 

dock en signifikant skillnad när det gäller medelinkomsten. Enligt Scheffer-

testet avser skillnaden 15-20-åringar och 31-40-åringar. Det är mellan dessa två 

grupper medelinkomsten skiljer sig åt, dock på en lägre nivå (p-värde=0,026). 

Varför hade inte socialgruppstillhörighet och ålder någon betydelse för in

komsten? En grundläggande orsak till detta torde vara att inkomsterna från bäck

flottningen utgjorde en allt för liten del, 10-15 %, av den totala årsinkomsten. 

Det som blev bestämmande var då hur bäckflottningen passade in i den totala 

kombinationsförsöijningen. 

Den tredje och sista bestämningsfaktorn som testats är arbetsplatsen, dvs 

efter vilken specifik bäck man arbetade. Flottarna i undersökningsområdet 

arbetade efter fyra olika bivattendrag med olika mängd utflottat virke, vilket 

torde påverkat arbetsförtjänsten. År 1957 uppgick antalet stockar som flottades 

efter Vormbäcken till ca 232 000 (ungefar 15 000 m3), medan det efter 

14 ANOVA-test är en s k envägs variationsanalys. Denna används när man vill pröva 

hypotesen att flera oberoende urval kommer från undersökningspopulationer med samma 

medelvärde. Jämförelsen sker med utgångspunkt från en beroende-/kriterievariabel för att 

försöka utröna om och i vilken grad de olika urvalen avviker från varandra med avseende på 

kriterievariabeln. Med ett Scheffer-test kan vidare alla linjära kombinationer av medelvärden 

prövas, t ex huruvida gruppen torpare/arrendatorer resp. småbrukare uppvisar en differens 

som är signifikant. Se vidare bilaga 10:2 för resultat och uppgifter om rensningar i data

materialet. 
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Ruskträskbäcken flottades ungefar 410 000 stockar (drygt 31 000m3).15 Eftersom 

rekryteringen av bäckflottare var utpräglat lokal bör dessa skillnader i flottgods

mängd ha påverkat inkomsterna. Ser man till resultatet av ANOVA-testet (tabell 

10:9) tycks det finnas fog för detta antagande, dvs inkomsten var beroende av 

efter vilken bäck man arbetade och den utflottade mängden. 

Tabell 10:9. Inkomster (beroende variabel) med avseende på arbetsplats 
(specifik biflottled) vid bäckflottningen i undersökningsområdet (antal 
arbetare, medelinkomst, standardavvikelse, variationskofficient samt 
ANOV A-test), 1938 respektive 1957. Löpande priser. 

A. 1938 
Biflottled 

Vormbäcken 

Bjurbäcken 

Ruskträskbäcken 

Lycksbäcken 

Totalt 

ANOVA (p-värde) 

Antal arb. 

143 

66 

42 

64 

316 

0,000** 

Medelink. Stand, avvik. Variationskoff. (%) 

119 68,2 57,2 

130 48,3 37,1 

133 74,0 55,5 

179 99,5 55,5 

136 76,2 56,2 

B. 1957 
Biflottled 

Vormbäcken 

Bjurbäcken 

Ruskträskbäcken 

Lycksbäcken 

Totalt 

ANOVA (p-värde) 

Antal arb. Medelink. 

50 546 

28 800 

19 1151 

30 870 

127 769 

0,000** 

Stand.avvik. Variationskoff.(%) 

310,8 56,9 

536,2 67,0 

538,1 46,8 

596,1 68,5 

516,4 67,1 

Anm: Signifikansnivåer: ** = 99 %. * = 95 %. Övriga anm, se not. 

Källa: Inkomst (tabell 10:8) Stycketal: Utflottat stycketal, UFA. Umeå flottningsförenings 

årsberättelse 1938, 1957. 

Vid närmare eftertanke framstår detta som rätt självklart; ju mer virke desto 

högre förtjänst. Variationerna är dessutom stora mellan de fyra bivattendragen, 

exempelvis nedslagsåret 1938 var medelinkomsten drygt 65 % högre efter 

Lycksbäcken än efter Vormbäcken. Givet den lokala rekryteringen, var det alltså 

efter vilken specifik bäck man flottade som hade störst betydelse for att kunna 

15 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1957. 
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förklara den enskildes medelinkomst, inte social grupp och ålders-kategori, 

åtminstone enligt det enkla test som här gjorts.16 

Bäckflottningen var jämförelsevis "extrem" i sin lokala verkning, vilket inte 

var lika uttalat inom körnings- och huggningsarbetet där det torde varit lättare att 

ta arbete utanför hemtrakten.17 Detta ger ytterligare uttryck för de speciella för

hållanden som kännetecknade kombinationsförsöijningen. Det som framkommit 

ovan bör återspegla en inneboende osäkerhet för den enskilde beträffande in

komsten från bäckflottningen. 

10.7 Avslutande sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel har försök gjorts att närmare studera om och hur arbetskraftens 

åldersmässiga och sociala struktur samt inkomster förändrades i ett specifikt 

område upp efter Ume- och Vindelälven. Den generella motiveringen bakom 

detta är att arbetskraftens förändring kan ses som en viktig intern faktor bakom 

flottningens avveckling. Tidigare i arbetet har detta uppmärksammats i samband 

med investeringar i flottledsnätet vid slutet av 1940-talet som led i att påskynda 

flottningen och därmed minska utflottningskostnaderna (kapitel 7), men fram

förallt kan kanske kapitlet kopplas till arbetskraftens villkor och förutsättningar 

och de nya försörjningsmöjligheter som påverkade den norrländska skogs

bygden under främst 1950-talet. Den centrala drivkraften bakom denna ut

veckling har antagits vara det "icke-agrara suget", det vill säga att den 

traditionella agrara sektorn alltmer böljade förlora sin arbetskraft till förmån för 

en framväxande industrisektor. 

Sammanfattningsvis kan följande förhållanden och förändringar framhållas 

när det gäller det studerade undersökningsområdet. När det gäller rekryteringen 

16 När det gäller nedslagsåret 1957 saknas uppgifter om var respektive flottare arbetade, dvs 

vilken bäck som kom i fråga (se bilaga 10:1). Därför har respektive flottares arbetsplats 

bestämts utifrån var vilken by/gård som denne kom ifrån. Här har uppgifterna från slutet av 

1930-talet och 1945-46 stått som mall. Om man exempelvis ser till bilaga två och flottnings-

arbetarnas geografiska hemvist, så framkommer det klart hur de olika byarna/gårdarna följer 

respektive vattendrag (var arbetarna från Rökå så flottade dessa efter Vormbäcken, var 

flottarna från Bjurås så arbetade man efter Bjurbäcken o.s.v). Bäckflottningens närgeografisk 

karaktär beträffande arbetskraftsrekryteringen har refererats i tidigare not. 
17 Jmf Lundgren 1984, s 66ff, 102f. 
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till bäckflottningen kan man utläsa en klar förskjutning beträffande flottnings-

arbetarnas ålder. Gruppen 21-40 år minskade, medan framförallt gruppen 51-75 

år ökade relativt. Man kan alltså tala om en "förgubbning" av gruppen 

flottningsarbetare. Detta torde hänga samman med ökad utflyttning, vilket det 

"icke-agrara suget" bidrog till, eftersom det potentiella arbetskraftsutbudet i 

framförallt de yngre ålderskategorierna minskade mest. Till detta kommer 

emellertid även att rekryteringen minskade bland de yngre som var kvar i 
området. 

Vidare, vilket är centralt, skedde en tydlig förskjutning även inom den 

traditionella basen för rekrytering till skogs- och flottningsarbetet. När det gäller 

bäckflottningen deltog, vid slutet av 1930-talet, framförallt den agrara under

klassen (torpare, arrendatorer, småbrukare samt skogs- och flottningsarbetare) i 

flottningsarbetet. De utgjorde två tredjedelar av arbetsstyrkan. Andelen 

hemmansägare (agrara överklassen) som deltog i flottningen uppgick till 27 % 

vid samma tidpunkt (för 7 % saknas uppgifter om social tillhörighet). Knappt 20 

år senare var förhållandet betydligt mer utjämnat. Nu utgjorde hemmansägarna 

45 % av arbetsstyrkan, och den agrara underklassen 55 %. 

Sammantaget kan man tala om en förskjutning i arbetskraftsstrukturen mellan 

slutet av 1930-talet och 1950-talet längs två linjer (figur 10:2). 

Figur 10:2. Skiss över arbetskraftstrukturens förskjutning i undersöknings
området. 

Flottningens storhetstid (1930-tal) Flottningens avvecklingstid (1950-tal) 

Dominans av: Förskjutning mot: 

1 .Produktiva åldrar nni Äldre arbetskraft 

2. Agrar underklass BDl Hemmansägare 

En anledning till förskjutningen mot en större andel hemmansägare skulle 

kunna vara att gruppen som sådan hade en traditionellt starkare koppling till 

jordbruket, vilket gav mindre incitament till att bryta upp och ta anställning 

inom annan verksamhet, ett förhållande som eventuellt förstärktes av att denna 

grupp bestod av relativt äldre personer. Medelåldern var 1957 för samtliga 
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hemmansägare i undersökningsområdet 47 år, medan den för skogsarbetare var 

31 år.18 

Samtidigt föder detta en rad följdfrågor: Tvingade "förgubbningen" inom 

flottningen fram en förändring av själva arbetet eftersom de yngre och mer hög-

presterande lämnat verksamheten? Följdfrågan måste då vara: Vad skulle för

ändringen i så fall bestå av? Om flottledsrensningarna med bandtraktorer kan ses 

som ett av de mest effektiva sätten att underlätta och höja produktiviteten i bäck-

flottningen, måste samtidigt tidpunkten för traktorrensningarna sättas i tids

mässig relation till "förgubbningen". Traktorrensningarna sattes in vid slutet av 

40-talet och någon tendens till att flottningsarbetarnas ålder ökade hade knappast 

hunnit bli uppenbar redan vid denna tid. Hursomhelst framkommer inte 

"förgubbningen" och arbetarnas ålder i några argument beträffande betydelsen 

av flottledsinvesteringar, snarare var det utflottningskostnaden i sig som 

fokuserades. 

Ett liknande resonemang kring orsak och verkan kan resas utifrån frågan om 

det kunde vara så att de yngre lämnade flottningen för att de inte fick plats där 

o c h  d e t  s o m  e f f e k t  a v  g e n e r e l l t  ö k a d  p r o d u k t i v i t e t  i n o m  b ä c k f l o t t n i n g e n ,  d v s  

att det inte behövdes fler flottningsarbetare. De yngre flottningsarbetarna skulle 

enligt ett sådant resonemang ha trängts undan av de äldre arbetarna som av en 

eller annan anledning hårt "bevakade" sin sedan länge förekommande förtjänst

möjlighet, trots att det bara rörde sig om 2-3 veckors arbete. 

Skulle detta överhuvudtaget ha skett om tillräckligt många yngre funnits att 

rekrytera? Troligen inte. Snarare torde de yngre arbetarnas större lättrörlighet, 

innan de bildat hushåll och familj, och vilja att söka sig till ny och bättre betald 

sysselsättning när väl möjligheterna uppstod, förklara varför bäckflottningen 

böljade präglas av en "förgubbning". 

En rimlig tolkning verkar vara att bäckflottningen på 1950-talet var något 

som blev över för dem som levde kvar i kombinationsförsöijningen, i detta fall 

hemmansägarna. Den yngre arbetskraften valde att lämna den säsongsbetonde 

bäckflottningen för andra arbeten med fastare anställningsvillkor, som 

exempelvis sommarhuggningar i ett alltmer moderniserat skogsbruk. Detta 

illustrerar, för det första, en verksamhets överlevnadsproblem. För det andra 

ställs avvecklingen och konkurrensen från lastbilstransporterna i en annan dager. 

Vad konkurrerade lastbilarna egentligen med? Hur kan detta förklara diverse 

18 Källa, se tabell 10:4. 
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ageranden från olika intressenter/aktörer? Vem hade egentligen intresse av att 

bevara bäckflottningen? Några vilda strejker och ockupationer från bäckflottare 

för att behålla sitt säsongsarbete torde aldrig varit aktuella under 1950-talet och 

förekom överhuvudtaget inte. Från fackligt håll uttrycktes inte heller något 

direkt stöd för att låta bäckflottningen vara kvar. I fackliga sammanhang 

betonades snarare betydelsen av att motorisera skogsbruket, att göra skogs

arbetet ekonomiskt och socialt tryggare. Frågan om ett "Bäckflottningens 

Bevarande" förekom alltså inte på den fackliga agendan under 1950-talet.19 

Detta visar på betydelsen av att studera den strukturella förändringen i den 

norrländska skogsbygden och inom den traditionella basen för rekryteringen till 

skogs- och flottningsarbetet - den s k kombinationsförsöijningen - för att förstå 

mekanismerna bakom avvecklingen av bäckflottningen som transportsätt. För

loppet framstod mot slutet av 1950-talet som närmast irreversibelt, på grund av 

att själva rekryteringsbasen för arbetskraften, som bäckflottningen var så 
beroende av, hade nederoderats. 

Slutligen har inkomster inom bäckflottningen och vilka faktorer som kan 

tänkas varit bestämmande för dessa studerats i kapitlet. Här har det visat sig att 

socialgrupp och ålder inte verkar kunna förklara inkomstskillnaderna. Snarare 

var det den bäck man flottade utefter och därmed hur stor den utflottade virkes

mängden var som hade betydelse. Detta styrdes i sin tur av konjunkturer, hur 

stor mängd skog som ansågs awerkningsmogen i området etc., vilket visar att 

bäckflottningen, som så mycket annat i kombinationsförsöijningen, var en 
relativt osäker inkomstkälla. 

För att illustrera variationerna i de utflottade volymerna kan skillnaderna 

mellan Bjur- och Ruskträskbäcken visas (diagram 10:2). Exempelvis flottades 

det ungefar 60 % mer virke efter Bjurbäcken lågkonjunkturåret 1932 jämfört 

med efter Ruskträskbäcken. Vid 1930-talets mitt var förhållandet snarare det 

motsatta. Säsongen 1939 flottades det i Bjurbäcken endast 10 % mer virke än i 

Ruskträskbäcken, och man hade 46 fler flottningsarbetare engagerade. År 1945 

19 Winroth, C, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket IV" i Svenska Skogsvårdsföreningens 

Tidskrift. Nr 2 1952, s 164ff. Winroth, C, "Skogsarbetet måste stabiliseras" i Lindh, E A, 

Stålfelt, F, Wennmark, T, Haglund, B (red), Skogen och skogsbruket. Stockholm 1961, s 

364ff. Hjelm, J, Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk 

förändring. Diss. Arkiv avhandlingsserie 35. Lund 1991, s 82ff. 
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var förhållandet omvänt. Då flottades det ca 35 % mer efter Ruskträskbäcken 

och 36 fler arbetare deltog där.20 

Diagram 10:2. Flottad mängd (m3) efter Bjur- respektive Ruskträskbäcken. 
1916-1960. 
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Källa\ UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser 1916-1960. 

Detta visar på en relativt stor inneboende osäkerhet inom kombinations-

försöijningen, vilket i sin tur kunde vara skäl nog att söka sig till andra syssel

sättningar, när väl det "icke-agrara suget" blev en realitet och möjligheten upp

stod. Från Klarälvsområdet, vilket ligger i den södra delen av det boreala barr

skogsregionen, framgick det vid slutet av1940-talet att ett tungt vägande skäl till 

att söka sig till annat lönearbete än skogshuggning var just arbetets ojämna och 

osäkra förtjänst, förutom att arbetet ansågs vara tungt och dåligt betalt.21 För

modligen var situationen likartad i övre Norrlands inland. Detta torde ha varit en 

viktig anledning till att de yngre fann det för gott att överge kombinations-

försörjningen och därmed bäckflottningen. 

20 UFA. Umeå flottningsförenings årsberättelser. Bilaga 10:1. 
21 Wallander, J, Flykten från skogsbygden. En undersökning av Klarälvsdalen. Industrins 

utredningsinstitut. Stockholm 1948. s 220f. 
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BILAGOR 

Bilaga 10:1 Antal arbetare i undersökningsområdet och källor 

År 1937 1938 1939 1945 1946 19474) 1955 1956 1957 

Flottled 

Bjurbäcken 

Distr.l - X X X X 

Distr. 2 - X X X X 

Distr. 3 - X X - X 

Antal arb. 

00 00 

71 97 40 118 

Vormbäcken 

Distr.l - X X X X 

Distr. 2 - X X X X 

Distr. 3 OX X X X X 

Distr. 4 - X X X X 

Distr. 5 - X X X X 

Antal arb. 80 152 83 79 97 

Ruskträskbäcken 

Distr.l - X - X X 

Distr. 2 X - X X X 

Distr. 3 X X X X X 

Distr. 4 X X X X X 

Distr. 5 X - X X -

Antal arb. 111 54 51 76 64 

Lycksbäcken 

Distr.l X X X X X 

Distr. 2 - X X X X 

Distr. 3 - X X X X 

Distr. 4 X X X X X 

Sikträskb. X - X - X 

Antal arb. 56 70 81 53 69 
Totalt 335 347 2) 312 248 3 )  348 

Anm: 

x: Dagverkslista finns 

- : Dagsverkslista saknas. 

311 150 145 142 
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1} Enligt UFA. H.II. Flottningsrapporter. 8. Flottningsrapporter 1935-38. Bjurbäcken 11/5 

1937. Arbetsstyrkan som störst under perioden 7/5-11/5 1937, gäller samtliga distrikt. 
2) Saknar åldersuppgifter för 6 st. flottningsarbetare.3) dito, för 7 st. flottningsarbetare. 
4) Beträffande metod och källor för åren 1947, 1957-1959, se nedan. 

Källor: 

UFA. G.XIV. Journalverifikat. Innehåller dagsverkslistor för åren 1937-39, 1945-46 

uppgifter om arbetarens namn, födelseårdatum, geografisk hemvist, antal arbetstimmar, 

flottledsdistriktet där arbetet utförts och inkomst. Journalverifikatnummer för respektive 

dagsverkslista, år och flottledsdistrikt är följande: 

1937: Bjurb.1-3; se not ovan. Vormb.1-2; saknas. Vormb.3; 106. Vormb.4-5; saknas. 

Ruskträskb.l; saknas. Ruskträskb.2; 145. Ruskträskb.3-4; 209. Ruskträskb.5; 145. Lycksb.l; 

5156. Lycksb.2-3; saknas. Lycksb.4; 5102, 5124. Sikträskb.; 5133. 

1938:JBjurb.l-3; 170. Vormb.l; 167. Vormb.2; 135. Vormb.3; 132. Vormb.4; 136. Vormb.5; 

166. Ruskträskb.l; 172. Ruskträskb.2; saknas. Ruskträskb.3; 164. Ruskträskb.4; 218. 

Ruskträskb.5; saknas. Lycksb.l; 188-9. Lycksb.2-3; 141. Lycksb.4; 5134. Sikträskb.; saknas. 

1939: Bjurb.1-3; 161. Vormb.1-4; 136. Vormb.5; 152. Ruskträskb.l; saknas. Ruskträskb.2; 

140. Ruskträskb.3; 137. Ruskträskb.4; 7068. Ruskträskb.5; 140. Lycksb.l; 192, 198. 

Lycksb.2-3; 199. Lycksb.4; 5145. Sikträskb.; 5155. 

1945: Bjurb.1-3; 7255. Vormb.l; 7259, 7261. Vormb.2; 7228-29. Vormb.3; 7216-18. 

Vormb.4; 7230. Vormb.5; 7262. Ruskträskb.l; 7327-29. Ruskträskb.2; 7297-99. 

Ruskträskb.3; 7295. Ruskträskb.4; 7291. Ruskträskb.5; 7289-90. Lycksb.l; 5198, 70. 

Lycksb.2-3; 70. Lycksb.4; 5182. Sikträskb.; saknas. 

1946: Bjurb.1-3; 7247. Vormb.l; 7261-64. Vormb.2; 7217-20. Vormb.3; 7180-83. Vormb.4; 

7241-44. Vormb.5; 7184. Ruskträskb.l; 7269-70. Ruskträskb.2; 7299-7300. Ruskträskb.3; 

7302. Ruskträskb.4; 7258. Ruskträskb.5; saknas. Lycksb.l; 5178, 5224. Lycksb.2; 5178. 

Lycksb.3; 5178. Lycksb.4; 5146. Sikträskb.; 5170. 

För uppgifter om enskilda arbetares födelseår, vilka ibland saknas i dagsverkslistorna, har 

UFA. G.XXII. Lönespecifikationer 1917-1946 använts som komplement. 

För åren 1947, 1955-57, är källmaterialets uppbyggt på ett annat sätt och inte som tidigare 

på dagsverkslistor. I ett första steg har UFA. G.XXII. Register till lönespecifikationer använts. 

I detta material har respektive arbetare identifierats och räknats. Uppgifter om vilka flottare 

som arbetat specifikt efter respektive distrikt framgår inte i dessa källor, utan här har det 

antagits att de som arbetat inom bäckflottningen kommer från de orter efter respektive vatten

drag som förekommit tidigare i källmaterialet (före 1947). Den geografiska hemvisten för 

flottningsarbetarna har hållits konstant utifrån år 1938, då flest arbetare deltog bäckflottningen 

i det undersökta området (se tabell ovan). Sedan, som ett steg två, har uppgifter om den en

skilde arbetarens inkomst och ålder hämtats från UFA. G.XXII. Lönespecifikationer 1947, 

1955-57. 
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Bilaga 10:2 Inkomster (beroende variabel) med avseende på olika 
sociala grupper vid bäckflottningen i undersökningsområdet (antal 
arbetare, medelinkomst, standardavvikelse, variationskofficient samt 
ANOVA-test), 1938 respektive 1957. Löpande priser. 

A.1938 

Antal arb. Medelink. Stand, avvik. Variationskoff. (%) 

Torpare/arrendatorer 75 143,8 88,3 61,4 

Småbrukare 142 141,8 65,8 46,4 

Hemmansägare 91 119,7 76,5 60,3 

Skogs/flott.arb 8 126,8 106,2 83,7 

Totalt 316 135,6 76,2 56,2 

ANOVA (p-värde) 0,121 

B. 1957 

Antal arb. Medelink. Stand, avvik. Vari; 

T orpare/arrendatorer 5 1118,8 279,2 24,9 
Småbrukare 26 900,7 489,2 54,3 
Hemmansägare 54 757,1 542,3 71,6 
Skogs/flott.arb 32 756,7 515,7 68,1 
Diversearbetare 10 359,7 285,2 79,3 
Totalt 127 769,3 516,4 67,1 

ANOVA (p-värde) 0,033* 

Anm: Signifikansnivåer: ** = 99 %. * = 95 %. 

Källa: Tabell 10:8 (inkomster, antal arbetare och socialgrupp). 

Övriga noteringar: 

1) I datamaterialet har vissa rensningar gjort. Beträffande 1938 och 1957 har 25 resp. 15 

arbetare plockats bort då de i några fall utgör extremvärden som kan påverka utfallet i vardera 

riktning. Det handlar bl a om personer i ledande befattning (motsv. förmän), vilka, förutom 

högre lön, dessutom i källmaterialet redovisas med total årsinkomst (inklusive flottledsarbeten 

m.m. arbeten). Det sistnämnda specifikt för 1957. Bortrensnimgar har också skett på grund av 

att uppgifter om social tillhörighet saknas i källmaterialet. 

2) 1938: N=316, 1957:N=127. 
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Bilaga 10:3 Inkomster (beroende variabel) med avseende på ålders
kategorier vid bäckflottningen i undersökningsområdet (antal arbetare, 
medelinkomst, standardavvikelse, variationskofficient samt ANOVA-
test), 1938 respektive 1957. Löpande priser. 

A. 1938 

Ålderskategori Antal arb. Medelink. Stand, avvik. Varij 

15-20 48 119,4 79,3 66,4 

21-30 108 145,2 71 48,8 

31-40 83 139 74,4 53,5 

41-50 48 125,7 80,2 63,8 

51-75 29 132,9 87,2 65,6 

Totalt 316 135,6 76,2 56,2 

ANOVA (p-värde) 

B. 1957 

0,307 

Ålderskategori Antal arb. Medelink. Stand, avvik. Variai 

15-20 16 410 412,3 100,5 

21-30 26 843,2 493,1 58,5 

31-40 30 935,3 528,9 56,5 

41-50 21 759,6 453,2 59,7 

51-75 34 740,9 541,9 73,1 

Totalt 127 769,3 516,4 67,1 

ANOVA (p-värde) 0,019* 

Anm: Signifikansnivåer: ** = 99 %. * = 95 %. 

Övriga noteringar, se föregående. 

Källa: Tabell 10:3 (ålderskategorier), Tabell 10:8 (inkomster och antal arbetare). 
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11. Sammanfattning och avslutning 

11 .1  F lo t tn ingen  som försvann  

Från mitten av 1800-talet etablerades flottningen som en avgörande länk i en 

storskalig industriell produktion av sågade trävaror och massa. De flottade 

virkesmängderna ökade successivt från denna tid och vid sekelskiftet 1900 

kunde flottningen mäta sig med järnvägstransporterna, både transportnätet och 

transportarbetet mätt i tonkilometer var större och mer omfattande för flott-

ningens del. Exporten av sågat timmer, massa och papper motsvarade vid 

samma tid cirka 50 % av landets totala exportvärde och under 1900-talets första 

hälft understeg skogsindustrins varor aldrig 40 % av exportvärdet. Det var 

flottningen som bidrog till att denna industri överhuvudtaget fick sin råvara 

levererad, och ännu vid 1940-talets mitt framstod den som mycket viktig för 
skogsindustrins tilltransporter. 

Det var vidare flottningsföreningarna som organiserade och administrerade 

flottningen och flottledsbyggandet efter de allmänna flottlederna. Flottnings

föreningarna bestod av de för året flottande intressenterna, dvs först och främst 

skogsbolag och sågverksägare. Deras inflytande i föreningen och betalning för 

flottningen var vidare beroende av hur mycket virke som respektive intressent 

flottade. Flottningsföreningarna kunde därmed liknas vid en kooperativ lösning, 

där de olika intressenterna var delägare, och inte ett vinstdrivande företag som 
dessa intressenter köpte tjänster av. 

Under hela flottningsepoken byggdes flottledsnätet successivt ut och för

bättrades allteftersom; de små naturligt ringlande biflottlederna kanaliserades 

och försågs med flottningsdammar och rännor. Över sjöarna och selen intro

ducerades med tiden motorvarpbåtar. Efter huvudflottlederna byggdes långa och 

kraftiga ledarmar av sten för att styra virket förbi de dånande forsarna. Flott

ningen var som mest omfattande vid slutet av 1930-talet och minskade sedan 
från 1940-talet och framåt. 

Flottningens totala nedläggning i vårt land, som framförallt skedde under 

1970-talet, kan ses som en logisk fortsättning på den process som inleddes med 

avvecklingen av bäckflottningen, vilken började redan på 1950-talet. Avveck

lingen som sådan kännetecknades av att flottledsnätet rullades upp utifrån och 

241 



bortifrån. Det var flottningen i biflottlederna - bäckarna och åarna - som först 
upphörde och efter det kom avvecklingen av huvudflottlederna, de betydligt 
större och bredare älvarna. En direkt orsak till detta var lastbilstransporterna 
som på allvar introducerades på skogstransportområdet under 1950-talet. 

Syftet med denna avhandling har varit att närmare undersöka och analysera 
bäckflottningens avvecklingsprocess. Utgångspunkten har varit flottningen i sig 
snarare än det transportalternativ (lastbilarna) som växte fram under 
efterkrigstiden. I undersökningens förgrund har därmed kostnadsökningarna i 
bäckflottningen hamnat, liksom försöken att dämpa dessa med investeringar och 
partiell avveckling av flottledsnätet. Vidare har konsekvenserna i fråga om 
ändrat arbetskraftsbehov behandlats. 

Undersökningsområdet är Ume- och Vindelälven och perioden som studerats 
sträcker sig mellan 1945 och 1970. Framförallt är det tiden 1945-60 som varit 
central i undersökningen. Under denna tid var nämligen bäckflottningen 
fortfarande relativt omfattande, även om den aldrig nådde rekordnivåerna från 
slutet av 1930-talet. Investeringarna i biflottlederna fortgick och var speciellt 
stora i slutet av 1940-talet. Redan några få år senare upphörde emellertid 
flottningen i ett antal biflottleder, och under senare delen av 1950-talet var 
avveckling ett alternativ som allmänt diskuterades. Det handlade således om en 
relativt snabb omvandlingsperiod på skogstransportområdet. 

I undersökningen har huvudsakligen primärmaterial från 
flottningsföreningens arkiv nyttjats. Här har uppgifter om arbets- och 
investeringskostnader, utflottade virkesmängder etc analyserats. Problemet har i 
första hand inte varit tillgången på källor och dess trovärdighet, snarare 
tolkningen av uppgifterna och vilka slutsatser som kan dras utifrån detta. 

Drivkrafterna bakom flottningens avveckling kan delas upp i interna och 
externa. Med interna drivkrafter menas sådana som påverkade flottningen som 
transportsätt genom att kostnaderna för denna ökade, medan externa drivkrafter 
syftar på direkt konkurrens från andra alternativ, vare sig det handlar om att 
nyttja vattnet som energikälla (vattenkraft) eller ny transportteknik (lastbilar). I 
denna avhandling fokuseras de interna drivkrafterna, de inneboende svagheter i 
flottningen som gjorde att kostnaderna för denna steg kraftigt under efter
krigstiden. Konkurrensen från lastbilstransporterna, som kan hänföras till de 
externa drivkrafterna, har följaktligen bedömts mindre intressant att studera. 

Viktiga interna drivkrafter är i detta sammanhang arbetskraftskostnaden och 
skogsstrukturen. Båda utvecklades negativt under efterkrigstiden, vilket gjorde 
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att flottningen blev en mycket dyrare transportlösning än tidigare. Intresset för 
nya transportlösningar ökade därigenom, och lastbilstransporter utgjorde här ett 
intressant alternativ som tidigare hade saknats. Denna bakgrund till lastbilarnas 

genombrott är viktig att ta med. Det var inte så att den nya teknik som last
bilarna representerade bara helt plötsligt fanns där och i ett slag förändrade 
förutsättningarna på skogstransportområdet. Marken för en ny teknisk lösning 
hade förberetts genom att kostnaderna för flottningen kraftigt hade ökat. 

Samspelet mellan olika drivkrafter, externa och interna, var grundläggande i 
avvecklingsprocessen. När det gäller de ökade arbetskraftskostnaderna i 
flottningen och skogsråvarans förändrade karaktär har dessa två drivkrafter en 
gemensam nämnare, nämligen den historiska förändringen, men skillnaden är att 
denna för arbetskraften fick ett snabbt förlopp under efterkrigstiden medan den 
beträffande skogsråvaran skedde betydligt långsammare och över en längre tid. 
Av betydelse i avhandlingsarbetet har därmed varit att studera detta förhållande 
och hur de båda drivkrafterna kunde förstärka varandra. 

De centrala frågeställningarna och svaren på dessa följer nedan. 

11.2 Avhandlingens frågeställningar och huvudresultat 

Hur påverkade skogsstrukturens förändring kostnaden för bäckflottningen? 

Virkesdimensionerna minskade successivt under hela flottningsepoken och åter
speglar effekten av ett nyttjande av skogstillgångarna alltsedan skogsindustrins 
genombrott. Detta var särskilt fallet sedan massavirke böljade avverkas i allt 
större grad från sekelskiftet och framåt. Massavirket var klenare och därmed 
blev man tvungen att i större grad barka virket, jämfört med sågtimret, för att det 
skulle kunna torka bättre och därmed fa bättre flytförmåga. Utvecklingen mot 
allt klenare virke återspeglas mycket tydligt i flottningen efter Ume- och 
Vindelälven. Medelvolymen per stock (ett indirekt mått på virkesdimensionen) 
sjönk med ungefar hälften från 1920-talets början till mitten på 1950-talet, och 
andelen massavirke ökade med ca 25 procentenheter från slutet av 1920-talet till 

tiden kring 1960. 
Under efterkrigstiden blev effekten av denna långsiktiga förändring betydligt 

mer ekonomiskt kännbar. Detta eftersom arbetskostnaden samtidigt ökade 
kraftigt i både huggnings- och flottningsarbetet. Timlönerna i dessa verk
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samheter ökade med det dubbla från andra hälften av 1930-talet till slutet på 
1940-talet. Dessa två interna drivkrafter, arbetskraftskostnaden och skogs
strukturen, "kolliderade" så att säga under 1950-talet och den förenande länken 
dem emellan utgjordes dels av kostnaderna för barkningen, och dels av 
arbetstiden och kostnaden per flottad kubikmeter. 

Barkningen utfördes manuellt av huggaren och barkningskostnaden utgjorde 
ungefar halva kostnaden för att avverka ett träd. Kostnaden steg kraftigt 
eftersom dagsverkslönen för huggarna ökade med nästan 120% mellan 

perioderna 1935/39 och 1950/54. Eftersom allt massavirke måste barkas, 
andelen utflottat massavirke ökade ju dessutom hela tiden, påverkade detta i sin 
tur flottningen eftersom barkningen var en indirekt transportkostnad. Exempel 
visar att barkningskostnaden kunde uppgå till nästan hälften av kostnaden för att 
flotta virket, vilket gjorde att flottningen totalt sett blev dyrare än 
lastbilstransporterna. 

Detta förhållande stärktes av att arbetstiden och kostnaden för att flotta virket 
påverkades av medelvolymen per stock: Lägre medelvolym per stock krävde 
längre arbetstid och gav därmed högre arbetskostnad. Enligt de beräkningar som 
här gjorts visar det sig att arbetstidsåtgången, relaterad till det allt klenare virket, 
ökade med drygt 40 procentenheter mellan 1930- och 1950-talet. Den för
ändrade skogsstrukturen påverkade således i allra högsta grad utflottningsarbetet 
och därmed kostnaden för denna. Detta genom att timlöner samtidigt ökade 
kraftigt vilket torde ha pressat upp arbetskostnaden rejält, ungefar 80 procent
enheter. 

Denna aspekt på flottningens avveckling - kopplingen mellan arbetskraften 
och skogsråvaran - har aldrig tidigare undersökts. Förvisso har betydelsen av 
respektive drivkraft i varierande grad framhållits i tidigare forskning, men försök 
att länka samman dessa har aldrig gjorts. 

Hur samspelade avvecklingen av bäckflottningen med den socioekonomiska 
utvecklingen i skogsbygden? 

a) Hur påverkade förändrade arbetskrafts- och löneförhållanden 

kostnaden för bäckflottningen? 

b) Hur förändrades rekryteringen av arbetare i bäckflottningen under 
avvecklingsprocessen ? 
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Den traditionella basen för rekryteringen till skogs- och flottningsarbetet var den 
s k kombinationsförsöijningen. Den innebar att familjen hade ett småbruk, där 
den löpande skötseln till stor del ombesörjdes av hustrun och de större barnen, 
medan mannen och eventuellt hemmaboende söner högg timmer under vintern, 
flottade på våren och ägnade sig åt jordbruks- och vägarbeten under sommar
halvåret. Denna form av försörjning präglade den norrländska skogsbygden 
under första hälften av 1900-talet. 

Bäckflottningen var mycket arbetsintensiv, bedrevs under kort tid och för
utsatte ett omfattande deltagande av den lokala arbetskraften. Arbetskostnaderna 
var den största enskilda utgiften, motsvarande ungefär 60 %, av den totala 
flottningskostnaden. Under andra hälften av 1940-talet ökade arbets
kraftskostnaderna kraftigt, både totalt och per utflottad kubikmeter, vilket på
verkade bäckflottningens fortsatta utveckling. Bakgrunden var att det vid slutet 
på 1940- och böljan på 1950-talet uppstod en arbetskraftsbrist i skogsbygden. 
Orsaken till detta nya förhållande var att nya sysselsättningsmöjligheter uppstod, 
dels på landsbygden, exempelvis vid vattenkraftsutbyggnaden, och dels i större 
orter, vilket tillsammans försvårade rekryteringen till skogs- och flottnings
arbetet. Detta "icke-agrara sug" på arbetskraft ökade samtidigt som skogs
bolagen ökade sina avverkningar till följd av internationell högkonjunktur och 
stor efterfrågan på skogsråvara. 

Effekten blev att arbetskostnaderna i flottningen ökade markant under 
speciellt andra hälften av 1940-talet. Jämfört med perioden 1936-39 var arbets
kostnaden per utflottad kubikmeter tio år senare drygt 65 % högre. Denna ut
veckling och mekanismerna bakom arbetskraftens förändring kan sammanfattas 
utifrån två faser: 

Fas 1: Denna fas tog sin början vid krigsslutet och sträckte sig fram till 
mitten på 1950-talet. Kännetecknande under den här fasen var att det "icke
agrara suget" påverkade både skogs- och flottningsarbetet negativt, men skogs
arbetet hade större möjligheter till "försvar" mot denna utveckling; dels genom 
förlängda avverkningssäsonger (massavedshuggning), och dels genom ökade 
skogsvårdsåtgärder. Tillsammans gav detta ökade möjligheter för skogsbolagen 
att knyta arbetskraften till sig och bereda väg för fastanställningar av säsongs
arbetare. Flottningsverksamheten, å sin sida, drabbades än mer negativt av dessa 
åtgärder och några liknande möjligheter att knyta till sig arbetskraften hade den 
inte, vilket resulterade i en uttalad brist på flottningsarbetare. Problemets grund
essens går att finna i det traditionella mönstret beträffande arbete och försörjning 
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i skogsbygden, nämligen kombinationsförsöijningen och det faktum att arbets
kraften bytte sysselsättning efter säsong (skogsavverkning på vintern, flottning 
på våren och jordbruksarbete under sommarmånaderna). Eftersom samma per
soner arbetade inom huggning och flottning, blev det problem, när avverknings
säsongen förlängdes. 

Fas 2: Den tog sin början vid 1950-talets mitt och sträckte sig fram till det 
riktigt stora genombrottet för motoriseringen av skogsbruket i början på 1960-
talet. Överlag när det gällde skogsbruket så kännetecknas denna fas av att 
huggnings- och körningsarbetet motoriserades som effekt av kraftigt ökade löne
kostnader. Denna motorisering ökade mycket riktigt arbetsproduktiviteten, men 
påverkade inte tillgången på flottningsarbetare särskilt mycket. Någon ut-talad 
arbetskraftsbrist inom flottningen framkom inte under denna fas. 

En lokalundersökning har genomförts av hur bäckflottarnas åldersmässiga 
och sociala struktur samt inkomster förändrades mellan 1930- och 1950-talen. 
Resultatet visar på två huvudsakliga utvecklingslinjer. Dels försköts 
rekryteringen från att till största delen ha gällt agrar underklass (småbrukare, 
torpare, arrendatorer samt skogs- och flottningsarbetare) till att i högre grad om
fatta hemmansägare, och dels försköts rekryteringsunderlaget från att tidigare ha 
utgjorts av yngre arbetskraft (framförallt i åldrarna 20-40 år) till att i huvudsak 
bestå av äldre (över 50 år). 

Detta torde vara en konsekvens av ökad utflyttning, vilket det "icke-agrara 
suget" bidrog till. Det potentiella arbetskraftsutbudet i framförallt de yngre 
ålderskategorierna minskade nämligen mest. Dessutom minskade även 
rekryteringen bland de yngre som var kvar i området. Bäckflottningen sågs, av 
detta att döma, inte längre som ett attraktivt försörjningsalternativ av den yngre 
generationen. När väl möjligheterna infann sig var det dessa arbetare, med stor 
rörlighet på arbetsmarknaden, som sökte sig till ny och bättre betald syssel
sättning med fastare anställningsvillkor, exempelvis inom ett allt mer moder
niserat skogsbruk. 

Bäckflottningen under 1950-talet kan alltså ses som något som blev över för 
dem som levde kvar i kombinationsförsöijningen. Många var hemmansägare 
som hade en traditionellt stark koppling till jordbruket. Detta, i förening med att 
denna grupp bestod av relativt äldre personer, resulterade i lägre incitament till 
att bryta upp och söka arbete inom annan verksamhet. 

När det gäller inkomster från bäckflottningen, och vilka faktorer som kan 
tänkas varit bestämmande för dessa, visar det sig att det viktigaste var vilken 
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bäck man flottade utefter. Avgörande var hur stor virkesmängd som flottades, 
vilket i sin tur var avhängigt exempelvis konjunkturer och hur stor mängd skog 
som ansågs awerkningsmogen i området. Detta förhållande, och att inkomsten 
från bäckflottningen motsvarade endast 10-15 % av årsinkomsten visar att 
bäckflottningen, som så mycket annat i kombinationsförsörjningen, var en 
relativt osäker inkomstkälla. 

Slutligen kan det nämnas att någon öppen konflikt från bäckflottarnas sida 
for att bevara verksamheten inte tycks ha förekommit. Under efterkrigstiden var 
detta inget arbete som man slogs med näbbar och klor för att behålla. Vid denna 
tidpunkt i den norrländska skogsbygdens historia fanns det nämligen bättre 
alternativ till det korta säsongsarbete som bäckflottningen innebar. De 
ekonomiska och sociala förutsättningarna hade förändrats och därmed även för
utsättningarna för bäckflottningen. 

När kombinationsförsöijningen förlorade i betydelse som inkomstkälla i och 
med det "icke-agrara suget", kom bäckflottarna att i allt större utsträckning ut
göras av främst hemmansägare och en äldre grupp av arbetare. Med all respekt 
för dessas gedigna kunskaper om samspelet mellan virke och strömmande 
vatten, måste förändringen av rekryteringsbasen ändå ses som ett uttryck för att 
verksamheten var på nedgång. De unga, starka och viga attraherades inte längre. 
Kanske är detta förklaringen till att frågan om "bevarandet av bäckflottningen" 
överhuvudtaget inte fanns upptagen på den fackliga agendan under 1950-talet. 
Snarare uttryckte man från fackligt håll betydelsen av att motorisera skogs
bruket och att göra skogsarbetet ekonomiskt och socialt tryggare. Även i detta 
sammanhang kom alltså bäckflottningen till korta. 

Hur gestaltade sig bäckflottningens awecklingsprocess geografiskt efter Ume-

och Vindelälven? 

a) I vad mån kan kostnadsökningen i bäckflottningen förklara de geografiska 

mönstren i dels investeringar och dels avveckling? 

b) På vilket sätt kan skogsråvarans belägenhet förklara skillnader i 

virkesintressenternas val av transportsätt? 

I den här delen av undersökningen ligger betoningen på, för det första, bäck-

flottningens ökade arbetskraftkostnader och dessas betydelse som drivkraft 
bakom rationaliseringsåtgärder, främst i form av investeringar i biflottlederna. 
För det andra betonas hur bäckflottningen utvecklades i tid och rum. Kronologi 
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och geografi är nämligen centrala element, när utvecklingen av bäckflottningen 
under efterkrigstiden skall studeras. Sammantaget innebär detta angreppssätt att 
tidigare undersökningar av flottningsawecklingen till viss del sammanfogas. 
Detta gäller dels arbetskraftskostnadernas betydelse för skogsbrukets tekniska 
utveckling under främst 1950-talet (Lundgren), och dels flottledsnätets geogra
fiska förändring i samband med att lastbilarna under detta årtionde började ta 
över allt mer av de långväga virkestransporterna (Hultland). 

Det omvandlingstryck som under efterkrigstiden präglade bäckflottningen 
kan grovt delas in i tre faser. 

Fas 1, 1945-50, kännetecknades av kraftigt ökade arbetskostnader samt stora 
investeringar i det befintliga flottledssystemet. Från flottningsföreningen fram
fördes under 1940-talets senare del ofta klagomål på att det rådde brist på arbets
kraft i flottningen efter Ume- och Vindelälven. Lönerna steg snabbt, och 
kostnaderna för utflottningen rusade i höjden. I de minsta bäckarna ökade ut-
flottningskostnaderna mest. Där var de i slutet av 40-talet mer än dubbelt så 
höga som tio år tidigare. 

Samtidigt gjordes stora investeringar, främst i form av flottledsrensningar 
med bandtraktor. De skedde i princip efter alla biflottleder efter Ume- och 
Vindelälven, stora som små. Sett i relation till mängden flottgods var 
investeringarna störst i de minsta bäckarna. Det fanns ända ned på de enskilda 
flottledsdistrikten en signifikant positiv korrelation mellan investerings- och ut-
flottningskostnaderna. Korrelationen var starkare i slutet på 40-talet än under 
omgivande perioder, vilket tyder på att flottningsföreningen sökte möta de 
snabbt stigande utflottningskostnaderna med kraftfulla åtgärder för att om 
möjligt rationalisera utflottningen. 

Detta kan tolkas som ett uttryck för att något reellt alternativ till flottningen 
ännu inte fanns. Lastbilstransporterna hade ännu inte slagit igenom på allvar på 
skogstransportområdet. Skogsbilvägnätet var inte tillräckligt utbyggt, de all
männa vägarna och broarna behövde förstärkas för tyngre transporter och last
bilarnas lastnings- och terminalförhållanden förbättras. Samtidigt hade tekniken 
för flottledsrensningar och kanaliseringar förbättrats avsevärt under efterkrigs
tiden. 

Fas 2, 1950-60, kännetecknades av att investeringarna i biflottlederna 
mattades av. I stället började vissa delar av bäckflottningen avvecklas. Detta 
framkommer tydligt vid ett studium av flottgodsets geografiska fördelning. Vid 
nedslagsperioden 1957-59 kan ett avvecklingsmönster i bäckflottningen ur
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skiljas. Förändringen har studerats utifrån beläggningskvoten i olika kategorier 
av biflottleder. Det var i de minsta biflottlederna i älvdalarnas nedre delar, i ett 
område ca 10 mil upp längs älvdalarna, som avvecklingen böljade och först slog 
igenom. Detta återspeglar med största sannolikhet ökad lastbilstransport direkt 
till industrin vid kusten. Ett annat område som alltmer böljade beröras av 
avveckling var ett område beläget mer än 20 mil upp efter älvdalarna. Här torde 
bäckflottningen ha ersatts av lastbilstransporter, förbi de nedlagda biflottleder
na, ner till älvarna för fortsatt flottning ner till kusten och skiljet. På detta tyder 
att beläggningskvoterna ökade i huvudleden. Däremellan, 10-20 mil upp efter 
älvdalarna, skedde en liknande utveckling, men med den skillnaden att om
vandlingen i detta mellersta område skedde ungefar 10 år senare än längst upp i 
älvdalarna. 

Denna utveckling ger också ytterligare perspektiv på de olika undersökningar 
om skogsbrukets långväga virkestransporter som genomfördes under 1950-talets 
andra hälft, både lokalt och nationellt. Tillsammans ger detta en bild av hur 
flottningen å ena sidan till viss del böljade avvecklas, å andra sidan samverkade 
med lastbilstransporterna, under denna andra fas. Den skulle därför kunna 
kännetecknas som en slags övergångsfas för ett transportsätt på väg mot 
definitiv nedgång. 

Under den tredje och sista fasen, från 1960 och framåt skedde den slutliga 
avvecklingen av bäckflottningen. Några större investeringar i biflottlederna 
gjordes inte och avvecklingsmöstret från fas 2 förstärktes. Speciellt i området 
närmast kusten (skiljet), skedde avvecklingen snabbt. Där fanns endast ett av ur
sprungligen 17 distrikt kvar i slutet av 1960-talet. Totalt i hela älvsystemet hade 
då antalet distrikt minskat till knappt 50, varav merparten låg i det mellersta om
rådet. Detta ska jämföras med att drygt 110 distrikt flottades i slutet på 1940-
talet. Den definitiva nedläggningen av flottningen skedde drygt 10 år senare, 
1976 efter Vindelälven och fyra år senare efter Umeälven. 

Den geografiska utgångspunkten ger också perspektiv på hur de olika virkes-
intressenterna (bolagen) agerade. I källmaterialet har några uttalade konflikter 
mellan olika intressenter inte påträffats. Anledningen till att öppna och belagda 
konflikter saknas torde vara, för det första, att virkesintressenterna var 
organisatoriskt uppbundna till varandra beroende på att samtliga tillhörde den 
kooperativt utformade flottningsföreningen och dessutom köpte virke av 
varandra. För det andra kan avsaknaden av konflikt virkesintressenterna emellan 
återspegla en samsyn på att det på längre sikt fanns klara transportekonomiska 
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och praktiska motiv till att sluta med bäckflottningen och gå över till last
bilstransporter. 

Intressenterna var nämligen väl medvetna om vilka kostnader som de två 
transportalternativen var förknippade med och vad skillnaderna bestod av, 
exempelvis barkningskostnadens och transportavståndets betydelse. När det 
gäller beslut om bäckflottningens vara eller icke vara visar utredningsmaterial, 
där besluten helt följdriktigt togs gemensamt, att det var tre faktorer som genom
syrade bedömningen; hur långt upp efter älvdalarna skogsråvaran låg 
(geografiskt), dvs vem som ägde skogstillgångarna och vilka som nyttjade 
dessa, vilken beskaffenhet skogen hade (massaved eller sågtimmer) samt biflott-
ledernas status och behovet av ytterligare underhållskostnader för dessa. De två 
första faktorerna visar att skogsstrukturen spelade roll vid val av transportsätt, 
ett förhållande som samtliga virkesintressenter rimligen påverkades av. 

Det är svårt att föreställa sig att någon av de större intressenterna skulle ha 
haft ett direkt intresse av att fortsätta flottningen. När det gäller skogsbolagen 
var bäckflottningen ett transportmedel för att få virkesråvaran till industrin. När 
arbetskraften under efterkrigstiden blev allt dyrare och virkesdimensionerna allt 
klenare blev lastbilsalternativet ett bättre och billigare transportmedel. Det var 
inte frågan om för vem, utan när och var detta nya alternativ var praktiskt och 
ekonomiskt möjligt att introducera. Grundtanken torde varit densamma, att er
hålla så låga transportkostnader som möjligt, men förutsättningarna var olika, 
beroende på geografi och därmed transportavstånd till industrin vid kusten. 

Hur utvecklades arbetsproduktiviteten i bäckflottningen och vilken betydelse för 

detta hade investeringar respektive avveckling av vissa biflottleder? 

Arbetsproduktivitetens utveckling i flottningen under efterkrigstiden har i 
tidigare forskning främst setts som en effekt av avvecklingen av bäck

flottningen. Det har framhållits att genom nedläggning av små och relativt dyr-
flottade biflottleder blev effekten ökad produktivitet i huvudflottlederna och 
därmed för flottningen i sin helhet. Vilka effekter de relativt omfattande 
investeringarna fick, har överhuvudtaget aldrig tidigare undersökts. I vissa fall är 
det till och med så att investeringsaspekten helt avfärdats som betydelselös för 
produktivitetsutvecklingen. 

Arbetsproduktiviteten i bäckflottningen efter Ume- och Vindelälven steg 
under 1950-talet. I den här studien har därför några olika faktorer som kan 
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tänkas förklara produktivitetsutvecklingen i bäckflottningen analyserats, näm
ligen avvecklingen av respektive investeringar i biflottlederna, förändringar i 
virkesmängder samt transportsträckor. Resultaten visar att avvecklingen hade 
mycket små direkta effekter på produktiviteten Detta torde bero på att de biflott-
leder som avvecklades under en första avvecklingsfas 1949-55 var små och 
ganska fa. Visserligen var dessa dyrflottade i relation till hur mycket som 
flottades, under perioden 1947-49 återfanns nio stycken av awecklingsgruppens 
biflottleder bland de 15 mest dyrflottade, men den flottade virkesmängden ut
gjorde endast en ringa del av den totala, 6 %. Effekterna på den totala arbets
produktiviteten blev därigenom små. 

Frågan om investeringarnas betydelse kan angripas genom att produktivitets
utvecklingen i olika biflottleder jämförs. Det visar sig då att kombinationen 
investeringar och förändringar i virkesmängden är det som bäst förklarar 
skillnaderna i produktivitetsutvecklingen mellan biflottlederna. När det gäller 
virkesmängderna torde skalfördelarna varit viktiga. Högre virkesbeläggning i en 
flottled bidrog till högre produktivitet, eftersom vattendraget självt till viss del 
"gjorde jobbet". Beträffande investeringarna torde rensningarna med band
traktorer ha varit mycket betydelsefulla. De underlättade för det rinnande vattnet 
att utföra sitt i sammanhanget centrala arbete, virkestransporten. Förvisso på
verkade bäckflottningens genuina naturberoende förhållandena starkt från ett år 
till annat, vilket gör alla resultat osäkra, men då sambandet mellan investerings
kostnaderna och produktivitetsutvecklingen är signifikant, och då virkes
mängderna i bäckflottningen totalt sett inte ökade, verkar det ändå rimligt dra 
slutsatsen att investeringarna bidrog till bäckflottningens produktivitetsökning 
under 1950-talet. 

Detta förhållande öppnar två viktiga perspektiv. För det första, det rimliga i 
att genomföra de flottledsinvesteringar som gjordes givet den tid och de för
hållanden som då rådde. Vid slutet av 1940-talet var flottningen i stort sett det 
enda alternativet för långväga virkestransporter. Den pressades av kraftigt ökade 
arbetskraftskostnader, vilket i sin tur motiverade motåtgärder. Skillnaden gente
mot tidigare var att nu kunde investeringarna genomföras snabbare och effektiv
are, och därmed till en relativt lägre kostnad, tack vare den nya tekniken (band
traktorer). Givet en specifik historisk situation och en uppsättning möjligheter 
var dessa flottledsinvesteringar nödvändiga för att försöka pressa bäckflott
ningens transportkostnader. Tio år senare, ibland ännu tidigare, var situationen 
en helt annan. Då framstod bäckflottningen som alltför dyr och investeringarna 
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som ekonomiskt felaktiga, men detta kunde man knappast förutse redan i slutet 
av 40-talet. 

För det andra visar flottledsinvesteringarna på de tekniska begränsningar som 
omgav bäckflottningen. I det övriga skogsbruket kunde arbetena på olika sätt 
motoriseras; i huggningsarbetet genom att sågsvansen byttes ut mot motorsågen, 
och i körningsarbetet genom att hästen ersattes av skogstraktorn. I bäckflott
ningen, med de naturgivna förutsättningar som präglade denna, var ett liknande 
teknikskifte inom flottningens ramar i princip omöjligt. Där kunde 
motoriseringen nyttjas via lastbilarna, och detta innebar efter en relativt kort 
omvandlingsperiod att flottningen helt och hållet övergavs till förmån för last
bilstransporter hela vägen från skogen till fabriken. 

11.3 Förändringen av samhälle, natur och transporter - En 
avslutning 

Det vi hittills har sett i detta arbete är att teknikutvecklingen när det gäller de 
långväga virkestransporterna i den norrländska skogsbygden kan kopplas till 
förändring inom både samhälle och natur. Exemplet flottningens avveckling 
ställer samtidigt frågan om när och under vilka förhållanden en teknikförändring 
sker, i detta fall beträffande transporter. Under vilka historiska omständigheter 
byts en transportteknik ut mot en annan? En ytterligare aspekt är frågan om hur 
förändringen av transportteknik kan placeras in i ett större samhälleligt pers
pektiv, där förklaringen inte nödvändigtvis ligger i tekniken i sig, utan snarare i 
de övergripande samhällsekonomiska förändringar som tvingar fram skiften av 
transportlösningar. 

Ett bra exempel på att de naturgivna förutsättningarna kan påverka ut
vecklingen av nya transportsätt och den teknik som hänger samman med detta, 
finns i framväxten av stenkolsbrytningen i Storbritannien under 1600- och 1700-

talen. Här kom nämligen kanaltrafiken att utvecklas som förutsättning för denna 
övergång.1 Förändringen var en följd av skogsbristen och det ökade behovet av 

1 Pollard, S, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europé 1760-1970. Oxford 

University Press 1981, s 3ff, 12ff. Beträffande transporterna specifikt, se Freeman, M J, 

"Road transport in the English Industriai Revolution: An interim reassessment" i Journal of 

Historical Geography Vol.6 1980, s 17ff. Freeman, M J, "Introduction" i Aldcroft, D H, 
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fossilt bränsle.2 Stenkolen ersatte skogen som råvara och kanaltransporterna 
utvecklades med hänsyn till detta. De fick tillsammans med vägtransporterna 
stor betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen. Kanalerna ombesöijde 
råvarutransporterna medan vägtransporterna gjorde det möjligt att utveckla jord
bruk och sprida fabrikssystemet över ett större område när efterfrågan på livs
medel, kläder etc ökade. Denna komplementaspekt mellan de bägge transport
medlen skapade en viktig förutsättning för industrialiseringsprocessen. Det är 
utifrån det här förhållandet som den brittiske geografen Freeman menar att 
kanalerna "represented the antithesis of this market transformation. It was, 
instead, one for which the evolving road carrying business was far more fitted."3 

En viktig faktor i det historiska förloppet var dock att det uppstått en brist 

och en efterfrågan, i detta fall en skogsbrist och en efterfrågan på bränsle. Det 
innebar att ett nytt transportmedel, kanaltrafiken, utvecklades vilket i sin tur lade 
grund för ytterligare transportutveckling. Samtidigt som kanalerna bidrog till att 
möjliggöra industrialiseringen kom dessa alltmer att förlora i betydelse när 
järnvägstransporterna utvecklades, speciellt under andra hälften av 1800-talet. 
Den ekonomiska tillväxten resulterade i att nya behov uppstod som järnvägarna 
bättre än kanaltrafiken kunde tillgodose.4 

Resonemanget kan anknytas till ekonomisk-historikern Rosenbergs tes om att 
efterfrågan styr den tekniska utvecklingen. "Det är uppenbart att bara de upp
finningar som motsvarar ett lands behov kommer att bli allmänt adopterade. 
Men inte nog med det: Jag hävdar att också en stor del av de gjorda 
uppfinningarna speglar de speciella behoven i den ekonomiska miljö där de 

Freeman, M J (ed), Transport in the Industriai Revolution. Manchester University Press 1983, 

s lff. 
2 Detta med skogsbristen i Storbritannien, drivkrafterna bakom den ökade Substitutionen med 

kol och dess effekter på samhällsutvecklingen från 1600-talet och framåt är ett ämne som det 

forskats om och flitigt debatterats, se exempelvis Wilkinson, R G, "The English Industriai 

Revolution" i Worster, D, The Ends of the Earth. Cambridge University Press 1988, s 80ff. 

För en bra översikt av debatten, se Eliasson, P, Skog, makt och människor. En miljöhistoria 

om svensk skog 1800-1875. Diss. Lund 2002, s 22ff. 
3 Freeman 1983, s 6. 
4 Se vidare Duckham, B F, "Canals and River Navigations" i Aldcroft, D H., Freeman, M J 

(ed), Transport in the Industriai Revolution. Manchester University Press 1983, s 128fF. Ville, 

5 P, Transport and the Development of the European Economy 1750-1918. London 1990, s 

43ff. 
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görs."5 Rosenbergs betoning av efterfrågan som drivkraft är tillämplig även på 
byten av transportteknik. Den leder till att nya frågor kan ställas. 

Mycket har skrivits om exempelvis de svenska järnvägarnas framväxt och 
betydelse för samhällsekonomin, liksom om statens roll i denna utbyggnad. 
Frågan om varför den gamla tranportlösningen var otillräcklig, i detta fall häst
transporterna, kanaltrafiken och insjöfarten, har inte ställts lika ofta. Varför var 
intresset för en utbyggnad av järnvägen så stort vid mitten av 1800-talet? Mer 
generellt gäller frågan varför gamla transportlösningar vid en viss tid far svårt att 
motsvara samhällsekonomins behov? Varför utvecklas nya transportlösningar 
under ett sådant skede? Att det i grund och botten handlar om att sänka 
transportkostnaderna torde vara svårt att motsäga. Men, vilka är bristerna i den 
gamla transportlösningen, och vad kännetecknar den ekonomiska miljön där de 
nya uppfinningarna adopteras? Exemplet med framväxten av kanalerna i 
Storbritannien återspeglade ju en brist på bränsle. Om det uppstod en brist
situation som rubbade förhållandena och medverkade i skogstransport-
omvandlingen i den norrländska skogsbygden under efterkrigstiden, vad bestod 
denna brist i så fall av? 

Någon reell skogsbrist uppstod inte i Sverige. Förvisso blev skogarna 
klenare, vilket påverkade transportkostnaderna i flottningen, men de tog inte 
slut.6 Trots att urskogen i norra Sverige höggs ut under skogsindustrins 
inledande exploateringsfas betydde inte detta att råvaran upphörde att finnas. 
Tack vare skogens naturliga föryngring och tillväxt kunde skogsindustrin ut
vecklas. Detta var vidare en grundläggande förutsättning för att massaindustrin 
överhuvudtaget skulle kunna expandera under 1900-talet. Inte minst i ämnet 
ekonomisk historia har det framhållits att massaindustrin var avgörande för att 
skogsindustrin skulle kunna förbli den största exportgrenen i vår ekonomi.7 

5 Rosenberg, N, Den tekniska förändringens ekonomi. SNS Förlag 1997, s 129. 
6 Begreppet (relativ) skogsbrist, vilket i princip alltid varit uttryck för ett transportproblem, 

även före sågverksindustrins genombrott i mitten på 1800-talet, återspeglade i de flesta fall en 

brist av lokal karaktär. Fanns det inte virke nära den plats där försäljning eller konsumtion av 

virke skedde användes uttrycket skogsbrist, oavsett hur stor den egentliga skogstillgången var 

i regionen, se Linder, P, Östlund, L, "Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991" i 
Svensk Bot. Tidskr. 86 1992, s 199ff. 
7 Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Del I, s 160ff, 205ff. Fridlizius, G, "Sweden's 

exports 1850-1960" i Economy and history 6 1963, s 30, 55, 76. 
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När det gäller perioden fram till tiden för andra världskriget förekom det inte 
någon brist på arbetskraft i den norrländska skogsbygden, utbudet överträffade 
efterfrågan och arbetskraftskostnaderna kunde därmed hållas nere. Dessutom, 
som effekt av att sågverksindustrin stagnerade och massaindustrin expanderade, 
ökade arbetslösheten bland sågverksarbetarna efter norrlandskusten. I skogs
bygden innebar massaindustrins expansion att skogsavverkningarna kunde 
fortgå. Med undantag för perioder av lågkonjunktur resulterade expansionen i 
dels att säsongen för skogshuggning och timmerflottning förlängdes, och dels att 
antalet skogsarbetare ökade. Dock höll sig reallönerna under samma tid på en 
relativt jämn nivå, vilket främst kan förklaras av nämnda arbetskraftsöverskott.8 

Skogsbruket och dess huvudsakliga transportteknik, flottningen, kunde därmed 
fortsätta att utvecklas när dessa produktionsfaktorer, råvara och arbetskraft, 
fanns i tillräcklig utsträckning. Det som saknades var realkapital, vilket åter
speglade det socioekonomiska förhållandet och den ringa reallöneökningen som 
präglade den norrländska skogsbygden under denna tid. 

Den avgörande impulsen - drivkraften - bakom flottningens avveckling in
träffade under efterkrigstiden. Orsaken var att tillgången på den tidigare relativt 
lättillgängliga faktorn arbetskraft minskade och en brist på denna uppstod. En 
redan under 1940-talet positiv reallöneutveckling, som dessutom stegrades 
kraftigt i slutet på 40- och böljan på 50-talet, förstärktes av en ökad inter
nationell efterfrågan på skogsråvara, vilken i sin tur gav ytterligare kraft åt den 
ekonomiska tillväxten och realkapitalets ökning. "Det icke-agrara suget" bidrog 
till att en arbetskraftsbrist uppstod i både huggnings- och flottningsarbetet. När 
arbetskraften behövdes som bäst var tillgången på den som sämst och detta drev 
upp löne- och arbetskostnaden. Detta var fullt tillräckligt för att flottningens 
transportkostnad skulle öka kraftigt. När avverkningarna ökade, minskade sam
tidigt dimensionerna på virket som flottades. Faktorn råvara förändrades således, 
men det var inte frågan om en brist i sig, utan en kvalitativ förändring mot allt 
klenare virke, vilket spädde på effekterna av löneökningen; sjunkningsrisken 
ökade, liksom barkningskostnaden, arbetstidsåtgången steg och därmed steg 
flottningskostnaderna ännu mer. Ett scenario med ökade arbetskraftskostnader 
och klenare virke var för flottningen som transportlösning allt utom önskvärt. 
Var för sig var respektive förändring illa nog, och desto värre blev det när båda 

8 Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal. Umeå 

Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984, s 2ff, 140ff. 
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inträffade samtidigt. Det ekonomiska incitamentet till att byta transportsätt blev 
därmed starkt. 

Det "icke-agrara suget" påverkade det norrländska samhällets fortsatta 
ekonomiska och sociala utveckling, och det i en ny riktning. Priset på arbetskraft 
ökade, medan realkapitalet blev relativt billigare. Denna samhällsutveckling 
innebar samtidigt att den arbetsintensiva flottningen ersattes av betydligt mer 
kapitalintensiva virkestransporter med lastbil. 
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Summary 

From the middle of the nineteenth Century onwards timber floating became 
established as a cruciai link in the large-scale industriai manufacture of sawn 
timber products and wood pulp. The quantities of timber floated rose gradually 
from this time on, and by the turn of the Century in 1900 floating could stand 
comparison with rail transport in that both the transport network and transport 
work measured in ton-kilometres were larger and more comprehensive in the 
case of floating. At the same time exports of sawn timber, pulp and paper 
accounted for about 50 % of the nation's total exports by value, and during the 
first half of the twentieth Century the forest industry's products never feil below 
40 % of export value. Without timber floating this industry could not have 
effected delivery of its raw materials at all, and as late as the middle 1940s its 
importance to the forest industry's transport arrangements was still in evidence. 

It was the river drive associations that organised and administered floating 
and the floatway contrivances constructed along the public drivable water-
courses. The river drive associations' members consisted of the parties interested 
in floating during the year in question, i.e. principally forestry and wood-
processing companies and sawmill proprietors. Their influence in the association 
and payment for floating was dependent upon how much timber each respective 
member floated. The river drive associations could therefore be likened to 
cooperative organisations of which the various members were part-owners rather 
than to a profitmaking firm from which these members purchased services. 

During the whole of the floating epoch the floatway network was gradually 
extended and improved according as the small and naturally meandering 
tributary floatways were canalised and provided with splash dams and flumes. In 
time motor-winch boats were introduced along the lakes and smooth stretches 
between rapids. Long, heavy stone piers were built along the main floatways to 
guide the timber past the booming rapids. Floating was at its peak in the late 
1930s and then diminished from the 1940s onwards. 

The total abolition of floating in Sweden, which took place mainly during the 
1970s, may be regarded as a logicai continuation of the process inaugurated by 
the phasing-out of floating in smaller rivers and streams, which was already 
beginning to happen in the 1950s. Abolition as such characteristically took place 
in the form of a rolling-up of the floatway network from its most distant 
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tentacles inwards, as it were. It was timber floating in tributaries - the streams 
and smaller rivers - which was phased out first, after which carne the closure of 
the main drivable watercourses, i.e. the broader major rivers. A direct cause of 
this was haulage by lorry, which was introduced into timber transport during the 
1950s. 

The aim of the present thesis has been to study and analyse in detail the 
process by which timber floating in tributaries was abolished. The starting point 
of the investigation is the floating itself rather than the alternative form of 
transport (lorries) which emerged during the postwar period. For this reason the 
rising costs entailed in floating in tributaries are centrai to the study, as also are 
the efforts that were made to hold these in check by means of investment and 
partial dismantlement of the floatway network. The consequences in terms of 
changes in the demand for labour have also been examined. 

The region studied is centred upon the Urne and Vindel rivers and the period 
extends from 1945 to 1970. The main focus of investigation is on the period 
1945-60, for in this period timber floating in tributaries was still relatively 
widespread even though it never reached record levels after the end of the 
1930s. Investment in tributary floatways was continuing and was especially 
heavy in the late 1940s. Only a few years later, however, floating carne to an end 
in a number of tributary floatways, and during the latter part of the 1950s 
abolition had become an alternative under general discussion. Thus we are 
dealing with a relatively rapid transitional period in the fìeld of forest industry 
transport. 

The study makes use mainly of primary material from the Umeå river drive 
association archives. Data on labour and investment costs, quantities of timber 
floated etc have been analysed. The chief problem has not been availability and 
reliability of sources but interpreting the data and forming conclusions from 
them. 

The driving forces underlying the abolition of timber floating can be divided 
into the internai and the external. By internai driving forces we mean forces 
which influenced floating as a means of transport through the increased costs of 
the latter, while external driving forces refer to direct competition from other 
alternatives, whether the use of water as an energy source (water power) or a 
new transport technique (lorries). In this thesis the focus is on internai driving 
forces, the inherent weaknesses of floating which made its cost rise steeply 
during the postwar period. Competition from lorry transport, which can be 
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classified as an external driving force, has consequently been adjudged less 
interesting as an object of study. 

Internal driving forces which are important in this connection are labour cost 
and forest structure. Both these developed unfavourably during the postwar 
period, causing floating to become a much dearer transport solution than before. 
Interest in new transport solutions was intensified thereby, and at this point 
haulage by lorry formed an interesting alternative which had previously been 
lacking. It is important to take note of this background to the appearance of 
lorries on the scene. It was not the case that the new technique represented by 
lorries simply was suddenly there, changing the conditions of forest transport at 
a stroke. The ground for a new technical solution had been prepared inasmuch as 
the cost of floating had been increasing sharply. 

The interplay between different driving forces, external and internal, was 
fundamental to the phasing-out process. As regards increased labour costs of 
floating and the changed character of forest raw materials, these two driving 
forces have a common denominator, viz historical change, but the difference is 
that in the case of the labour force this took place swiftly during the postwar 
period while in that of forest raw materials it happened considerably more 
slowly and over a longer period. Thus it has been an important aspect of the 
work on this thesis to study this circumstance and how the two driving forces 
were able to reinforce each other. 

The key questions raised and the answers to them follow below. 

How did changes in forest structure affect the cost of timber floating in 

tributaries? 

Timber dimensions diminished gradually during the entire floating epoch, 
reflecting the effect of exploitation of forest resources ever since the forest 
industry's rise to prominence. This was especially the case after pulpwood 
started to be felled in increasing quantities from the turn of the Century onwards. 
Pulpwood was more slender, which made Stripping the bark more essential 
compared with saw timber, so as to enable it to dry out better and thus float 
better. The change towards increasingly slender timber is reflected very clearly 
in timber floating down the Urne and Vindel rivers. The average volume per log 
(an indirect measure of timber dimensions) feil by about half between the early 
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1920s and middle 1950s, and the proportion of pulpwood increased by about 25 
percentage points between the 1920s and the period around 1960. 

Düring the postwar period the effect of this long-term change became 
considerably more palpable financially. This was because labour costs were 
rising steeply at the same time, both in felling and floating work. Hourly wages 
in these branches doubled between the second half of the 1930s and the end of 
the 1940s. These two internal driving forces, labour costs and forest structure, 
"collided" as it were during the 1950s, and the link uniting them consisted partly 
of the cost of barking (i.e. Stripping the bark), partly of working time and the 
cost per cubie metre of timber floated. 

Barking was carried out manually by the feller, and the cost of barking 
formed about half the cost of clearing a tree. The cost rose steeply because the 
day-wage of fellers went up by almost 120 % between the periods 1935/39 and 
1950/54. Since ali pulpwood had to be stripped of bark and the proportion of 
pulpwood being floated was increasing ali the time, this in turn affected the 
floating because barking was an indirect transport cost. Examples show that the 
cost of barking could amount to almost half the cost of timber floating, which 
meant that floating, viewed in total, became dearer than lorry transport. 

This circumstance was reinforced by the fact that labour time and the cost of 
floating timber were influenced by the average volume per log. Lower average 
volume per log necessitated longer labour time and thus generated higher labour 
cost. Figures have been produced showing that the labour time required, when 
related to the increasingly slender dimensions of logs, rose by more than 40 
percentage points between 1930 and the 1950s. The changed forest structure 
thus affected the labour involved in floating, and thus its cost, in the very highest 
degree. It did so inasmuch as hourly wages were rising sharply at the same time, 
which seems to have pushed labour costs up substantially, i.e. by about 80 
percentage points. 

This aspect of the phasing-out of timber floating - the linkage between the 
workforce and the forest raw materials - has never been studied before. 
Certainly the importance of the respective driving forces has been asserted to 
vaiying degrees in previous research, but no attempt has ever been made to link 
them together. 
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How did the abolition of timber floating in tributaries internet with 

socioeconomic changes in forested districts? 

a) How did changed labour force and wage conditions affect the cost of 

timber floating in tributaries? 

b) How did the recruitment of labour for timber floating in tributaries 

change during the abolition process? 

The traditional field of recruitment for forestry and timber floating work was 
multi-active farming, as it is called. Under this system the family would have a 
smallholding, the day-to-day running of which was largely in the hands of the 
housewife and older children, while the husband and any grownup sons living at 
home felled timber during the winter, drove logs in the spring and did farming 
and road work during the summer half-year. This way of making a living was 
characteristic of the Norrland forest region during the first half of the twentieth 
Century. 

Timber floating in tributaries was very labour-intensive, went on for a short 
period and was based on the assumption of large-scale participation by the locai 
labour force. Labour costs, at about 60 %, formed the largest single item in the 
total cost of timber floating. During the second half of the 1940s labour costs 
increased drastically, both in total and per cubie metre floated, which had an 
effect on the continued development of timber floating in tributaries. The 
background to this was that in the late 1940s and early 1950s a shortage of 
labour became apparent in the forested districts. What gave rise to this new 
situation was that new employment opportunities were offering themselves, 
some in rural areas, for example in connection with the construction of hydro-
electric power plant, and some in the larger villages, and these in combination 
made it more difficult to recruit labour for forestry and timber floating. This 
non-agrarian pulì away of the workforce was increasing at the same time as the 
forestry companies were stepping up the pace of their felling in response to 
international boom conditions and buoyant demand for forest raw materials. 

The effect of this was that the labour costs of timber floating increased 
markedly, especially during the second half of the 1940s. Compared with the 
period 1936-39 the labour cost per cubie metre floated was more than 65 % 
higher ten years later. This development, and the mechanisms underlying the 
changes in the workforce, can be summarised into two phases: 
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Phase 1: This phase began at the end of the war and went on until the middle 
1950s. It was a characteristic of the phase that what I have called the non-
agrarian sucking away of the workforce had a negative effect on both forestry 
and floating work, but forestry work had better scope for "defending itself' 
against this trend, partly by lengthening the felling season (pulpwood felling) 
and partly by means of better forestry techniques. These measures in 
combination gave the forestry companies better chances of attracting labour and 
preparing the ground for offering permanent jobs to seasonal workers. Timber 
floating operations, on the other hand, were affected stili more negatively by 
these measures, and they did not have similar openings for attracting labour, 
which resulted in a severe shortage of timber floaters. The essence of the 
problem is to be found in the traditional pattern of work and livelihood in 
forested regions, viz multi-active farming and the fact that the labour force 
changed jobs according to the season (tree-felling in winter, timber floating in 
the spring and farm work during the summer months). Because the same persons 
worked as tree fellers and timber floaters, problems arose when the felling 
season was extended. 

Phase 2: This began in the middle 1950s and lasted until the introduction of 
motorised forestry on a really large scale in the early 1960s. In general as 
regards forestry this phase is characterised by motorisation of felling and 
transport as an effect of heavily increased costs. This motorisation most 
certainly did increase labour productivity but it did not affect the supply of 
timber floaters particularly. No marked shortage of timber floaters made itself 
felt during this phase. 

A locai study has been made of the changes that took place between the 
1930s and 1950s in respect of the age and social structure, and the incomes, of 
timber floaters in tributaries. The result shows two principal lines of 
development. Firstly, recruitment was shifted away from its previous main target 
of the agrarian lower class (smallholders, crofters, leaseholders and forestry and 
timber-floating workers) to focus more on freeholding farmers, and secondly the 
field of recruitment, previously consisting of younger workers (chiefly in the 20-
40 age bracket) now changed so that it was composed mainly of older workers 
(above age 50). 

This was probably a consequence of increased out-migration, a process to 
which the "non-agrarian pull away" lent impetus. For it was chiefly the potential 
labour supply in the younger age categories that decreased the most. Moreover, 
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recruiting diminished even among the younger people who remained in the 
region. To judge by this, timber floating in tributaries was no longer regarded by 
the younger generation as an attractive alternative source of livelihood. 
Wherever the opportunity presented itself it was these workers, with their high 
mobility on the labour market, who sought out new and better paid jobs with 
more settled terms of employment, for example in some more modernised forest 
industry. 

In other words, timber floating in tributaries in the 1950s can be regarded as 
something left over for those still making a living by multiple employment. 
Many freeholders had a traditionally strong link with farming. This, combined 
with the fact that this group consisted of relatively older persons, resulted in a 
strong incentive to move away and seek work of some other kind. 

As regards incomes from timber floating in tributaries and the factors which 
may conceivably have been cruciai in determining these, it appears that the most 
important one was the tributary in which the driving was done. The cruciai 
question was how large a quantity of timber was being floated, which in turn 
was dependent on economic conditions and how much of the forest in the area 
was deemed to be ready for felling. This situation, and the fact that the income 
from timber floating in tributaries represented only 10-15 % of the annual 
income seems to show that timber floating in tributaries, like so much else in 
multiple employment, was a relatively uncertain source of income. 

Finally, it may be noted that no open conflict seems to have been precipitated 
from the side of the timber floaters in tributaries aiming to preserve this field of 
employment. Düring the postwar years nobody fought tooth and nail to keep any 
job. At this juncture in the history of the Norrland forest region, in fact, there 
were better alternatives to the brief seasonal work which timber floating in 
tributaries could offer. The economic and social conditions had changed and 
thereby also the conditions of timber floating in tributaries. 

With the phenomenon of "non-agrarian pull away" of labour and the 
concomitant dwindling of multiple employment as a source of income, timber 
floaters on tributaries carne to consist increasingly of freeholders and an older 
group of workers. With every respect for the latter's sound knowledge of the 
interplay between timber and flowing water, this change in the recruitment base 
has to be regarded as signifying that this branch of employment was in decline. 
The young, strong and nimble were no longer attracted to it. Perhaps this 
explains why "saving our tributary floating" never found a place on the trade 
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union agenda in the 1950s. What was emphasised in trade union quarters instead 
was the importance of motorising forest industry and making forestry work 
economically and socially more secure. In other words timber floating in 
tributaries lost out in this aspect too. 

What geographica! form did the process of phasing-out timber floating on 

tributaries take along the Urne and Vindal rivers? 

a) To what extent can the rising cost of timber floating in tributaries be cited as 

an explanation of the geographical patterns of investment and phasing-out 

respectively? 

b) In what way can the situation with regard to forest raw materials explain 

differences in the forms of transport chosen by timber companies? 

In this part of the study the accent is placed firstly on the increased labour costs 
of timber floating in tributaries and their importance as a driving force behind 
rationalisation measures, primarily in the form of investment in the tributary 
floatways. Secondly it is emphasised that timber floating in tributaries changed 
spatially and in time. For chronology and geography are central elements when 
developments in timber floating in tributaries during the postwar period are 
being studied. All in all this approach means that earlier studies of the phasing-
out of timber floating are to some extent brought together. This applies firstly to 
the influence of labour costs on technical developments in forestry especially 
during the 1950s (Lundgren), and secondly to the geographical change in the 
floatway network associated with the start, during that decade, of the takeover 
by lorries of more and more of the long-distance haulage of timber (Hultland). 

The pressure for change which characterised timber floating in tributaries 
during the postwar period can be broken down roughly into three phases. 

Phase 1, 1945-50, was characteriseed by considerably increased labour costs 
and large-scale investment in the existing system of floatways. There were 
frequent complaints from the river drive association in the late 1940s of a 
shortage of labour for timber floating along the Urne and Vindel rivers. Wages 
were rising rapidly, and floating costs were soaring. It was on the smallest rivers 
and streams that floating costs were rising fastest. At the end of the 1940s they 
were more than twice as high there as they had been ten years earlier. 

At the same time large-scale investments were being made, chiefly in the 
form of clearing the floatways with caterpillar tractors. In principle this was 

264 



done along all the tributary floatways, large and small, serving the Urne and 
Vindel rivers. Viewed in relation to the quantity of logs floated, investments 
were heaviest in the smallest rivers and streams. There was a significant positive 
correlation between investment and floating costs right down to the individuai 
floatway district. The correlation was stronger at the end of the 1940s than 
during the periods before and after, which suggests that the river drive 
association was endeavouring to counter the rapidly rising floating costs with 
strong measures to rationalise floating as far as possible. 

This can be interpreted as meaning that there was no real alternative to 
floating as yet. Lorry haulage had still not made serious inroads into the forestry 
transport business. The network of forest roadways was still not sufficiently 
extensive, public roads and bridges needed to be reinforced for heavier loads, 
and the loading and terminal facilities for lorries had to be improved. At the 
same time the technology of floatway clearance and canalisation had been 
considerably improved during the postwar period. 

Phase 2, 1950-60, was characterised by a tailing off of investment in tributary 

floatways. Certain sectors of tributary timber floating began to be closed down 
instead. This emerges clearly from a study of the geographical distribution of 
floated timber. In the slump period 1957-59 a pattern of phasing-out can be 
discerned in timber floating in tributaries. The change has been studied on the 
basis of the take-up of capacity in different categories of tributary Channels. It 
was in the smallest of these, in the lower träets of the river Valleys, in a district 
extending about 100 kilometres up along the Valleys, that closure started and 
first gathered pace. In all probability this reflects increased lorry haulage direct 
to the industriai plants along the coast. Another district which started to be 
increasingly affected by closures was one situated more than 200 kilometres up 
along the river Valleys. Timber floating in tributaries seems to have been 
replaced here by lorry haulage past the abandoned tributary floatways and down 
to the main rivers for onward floating to the coast, where sorting took place. The 
result was that the take-up of capacity increased in the main Channels. Between 
these, 100-200 kilometres up the river Valleys, a similar change took place but 
with the difference that in this intermediate zone the change carne about ten 
years later than furthest up the river Valleys. 

These developments also give additional perspective and content to the 
various studies of the forest industry's long-distance transport which were made 
during the second half of the 1950s, both locally and nationally. Taken together 
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these give a picture of how on the one hand timber floating began to be closed 
down while on the other hand it was cooperating with lorry haulage during this 
second phase. It could thus be described as a kind of transitional phase for a 
mode of transport on the way to final extinction. 

The third and final phase, from 1960 onwards, was when the final shutdown 
of timber floating in tributaries took place. No large-scale investments in 
tributary Channels were made and the pattern of closure from phase 2 was 
reinforced. In the region nearest the coast, where sorting was done, phasing-out 
proceeded rapidly. Only one out of an original 17 districts was left by the end of 
the 1960s. Over the river system as a whole the total number of districts had 
fallen to barely 50, most of these being situated in the intermediate region. This 
may be compared with the 110 or more districts where timber floating was 
practised in the late 1940s. The final abolition of timber floating took place 

somewhat more than ten years låter, in 1976 along the Vindel river and five 
years låter along the Ume river. 

The geographical starting point also gives a perspective on the way the 
different timber interests (the companies) acted. No marked conflicts between 
the various interested parties have been discovered in the sources. The first 
reason why no open conflicts are recorded seems to be that the timber interests 
were organisationally linked together inasmuch as they all belonged to the river 

drive association, a cooperative body. The second reason is that the absence of 
conflict between the timber interests reflects a common view that in the longer 
term there were clear reasons, both economic and practical, for phasing out 
timber floating in tributaries and going over to lorry haulage. 

The timber interests were indeed well aware of the costs entailed in the two 
transport alternatives and what the differences consisted of, for example barking 
costs and the importance of transport distance. As regards the pros and cons of 
timber floating in tributaries, the research data, on which decisions were quite 
consistently taken jointly, show that three factors permeated the judgment 
arrived at, viz how far up the river valleys the raw timber was lying 
(geographical), i.e. who owned the forest resources and who utilised them, what 
kind of wood it was (pulpwood or sawing timber), and the status of the tributary 
Channels and the potential further maintenance costs associated with these. The 
first two factors show that forest structure played a part in determining the mode 
of transport, a circumstance by which all the timber companies were likely to be 
influenced. 
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It is hard to imagine that any of the major companies would have had any 
direct interest in continuing with timber floating. As far as they were concerned 
timber floating in tributaries was a means of transport to get the raw timber 

down to the industriai plants. As labour became dearer during the postwar 
period and timber dimensions more slender, the lorry alternative became a better 

and cheaper means of transport. The question was not for whom, but when and 
where it was practically and economically possible to introduce this new 
alternative. The basic idea seems to have been the same, viz to achieve as low a 
level of transport costs as possible, but the requirements for this differed 
depending on geography and thus the the transport distance to the industriai 
plants on the coast. 

What changes of labour productivity were there in timber floating in tributaries, 

and how did investment in and closure of certain tributary Channels respectively 

influence them? 

In previous research, changes of labour productivity in timber floating during 
the postwar period have been regarded primarily as an effect of the abolition of 
timber floating in tributaries. It has been asserted that the closure of small and 
relatively expensive tributary Channels had the effect of raising the productivity 
of the main floatways and thus that of floating as a whole. What has never been 
studied before at all is what effects the relatively large investments had. In 
certain cases the investment aspect has even been dismissed altogether as 
insigniflcant in terms of productivity changes. 

The labour productivity of timber floating in tributaries along the Urne and 
Vindel rivers rose during the 1950s. In this study, therefore, a variety of factors 
which may conceivably explain the changes in productivity have been analysed, 
viz phasing-out of the floatways, investments made in tributary Channels, 
changes in quantities of timber, and transport distances. The results show that 
such phasing-out had very small direct effects on productivity. This may result 
from the fact that the tributary Channels which were closed during a preliminary 
stage of phasing-out in 1949-55 were small and not very numerous. These were 
admittedly expensive to use in relation to the quantities floated. During the 
period 1947-49 nine of the group selected for phasing-out were among the 
fifteen most expensive to use, but the quantity of timber floated formed only a 
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tiny proportion, i.e. 6 %, of the total. The effects on total labour productivity 
were thus small. 

The question of the influence of investment can be addressed by comparing 
changes of productivity in different tributary Channels. It then emerges that the 
combination of investment and changes in quantities of timber is the factor 
which best explains the differences in the trend of productivity as between 
tributary Channels. As regards quantities of timber the advantages of scale seem 
to be important. Higher utilisation of capacity in a floatway made for higher 
productivity, because the watercourse itself "did the job" to some extent. With 
respect to investment, clearing work carried out by caterpillar tractors was very 
important. It made it easier for the flow of water to perform what was its key 
task in the whole operation, viz transporting the timber. It is trae that the 
genuine dependence of tributary floating on nature influenced conditions 
strongly from one year to another, which makes all results unreliable, but since 
the correlation between investment cost and productivity changes is signifikant 
and since the quantities of timber in tributary floating did not increase, totally 
speaking, it still seems reasonable to draw the conclusion that investment 
contributed to the rise in productivity of tributary floating during the 1950s. 

This circumstance opens two important perspectives. Firstly that the floatway 
investments that were made were reasonable given the time and the state of 
affairs then prevailing. In the late 1940s timber floating, broadly speaking, was 
the only alternative available for long-distance timber transport. It was under 
pressure from heavily increased labour costs, which in turn justified counter-
measures. The difference compared with what had gone before was that the 
investments could now be implemented more swiftly and effectively, and thus at 
relatively lower costs, thanks to the new technology (caterpillar tractors). Given 
a specific historical situation and a set of possibilities, these floatway 
investments were necessary to try to force down the transport costs of timber 
floating in tributaries. Ten years låter, sometimes even earlier, the situation was 
quite different. Timber floating in tributaries then turned out to be far too dear 
and the investments economically flawed, but this could scarcely have been 
foreseen as far back as the end of the 1940s. 

Secondly, the floatway investments demonstrate the technological limitations 
which circumscribed timber floating in tributaries. In other forest industry 
operations motorisation was possible in various ways: in felling by eliminating 
the one-man crosscut saw in favour of the motor saw, and in the work of haulage 
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by replacing horses with forwarders. In timber floating in tributaries, given the 
natural conditions which characterised it, any similar technical change was 
fundamentally impossible in the context of timber floating. Motorisation could 
be applied via lorries, however, and this meant that after a relatively brief 
transitional period floating was abandoned altogether in favour of land haulage 
all the way from forest to factory. 
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Officiella tryck 

Svensk författningssamling (SFS) 

SFS 1880:57 Kunglig förordning om allmän flottled. 

SFS 1880:58 Flottningsstadga. 

SFS 1919: 425 Lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. 

SFS 1919: 426 Lag om flottning i allmän flottled. 

SFS 1988:950 Lag om kulturminnen m.m. 

Sveriges Officiella Statistik (SOS) 

SOS Lönestatistisk årsbok 1935-1955. 

SOS Olycksfall i arbete 1920-1922, 1930-1932. 

SOS Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden. Stockholm 1916. 

SOS Skogsstatistisk årsbok 1951-1980. 

SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. Stockholm 1938, del I. 

SOS Statistisk årsbok 1948-1970. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 

BiSOS (Q) Skogsväsendet 1880. 

Statens Offentliga Utredningar (SOU) 

SOU 1932:26 Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-

1929. Redogörelse avgiven av riksskogstaxeringsnämnden. Del II. 

SOU 1943:6 Skogsbrukets transportfrågor: Vägar och järnvägar. 

SOU 1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande. Del II. 

Utredning medförslag till lagstiftning rörande tillfälliga bostäder vid skogs-

och flottnings- m. fl. arbeten. 
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SOU 1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och råvaruindustriernas 

råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m.m. 

SOU 1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande Del III. Flottningsarbetare. 

SOU 1956:33 Skogsindustrins utbyggnad. Betänkande avgivet av Södra 

Sveriges skogsindustriutredning. 

SOU 1956:36 Skogsbrukets arbetsmarknad. 

SOU 1958:1 Vägplan för Sverige Del I. 

SOU 1966:41 Fordonskombinationer, längder och hastigheter. Betänkande 

avgivet av Statens Trafiksäkerhetsråd. 

SOU 1969:56 Vägplan 70. 

Övrig offentlig statistik 

Kommersiella Meddelanden 1928-1951 

Litteratur 

Ahlberg, G, Svennilson, I, Sveriges arbetskraft och den industriella 
utvecklingen. Stockholm 1946. 

Agnolleti, M, "From the Dolomites to Venice: Rafìts and River Driving along 

the Piave River in Italy (13th to 20th centuries)" i The Journal of the Society for 
Industriai Archeology. 1995. 

Ahlgren, C E, Ahlgren, I F, "The Human Impact on Northern Forest 

Ecosystems" i Fläder, S L (ed), The Great Lakes Forest. An Environmental and 

Social History. University of Minnesota 1983. 

Ahlström, G, Infrastruktur och kommunikationer. Sverige under 1700- och 

1800-talet. Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Nr 40 1985. 

Altbäck, A (red), MoDo 1940-1985. Örebro 1985. 

274 



Andersson, G, "Timmertransporter på de svenska vattendragen och dess 

geografiska förutsättningar" i Ymer 1907. 

Arman, V, Riksskogstaxeringen åren 1953-1962. Institutionen för 

skogstaxering. Skogshögskolan. Nr 9. Stockholm 1965. 

Riksskogstaxeringen åren 1958-1967. Institutionen för skogstaxering. 

Skogshögskolan. Nr 13. Stockholm 1969. 

Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Del I och II. Stockholm 1959. 

Avrinningsområden i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet. SMHI 

Hydrologi, nr 78 1998. 

Axelsson, A-L, Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a 

multiscale approach. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 183. 

Diss. Umeå 2001. 

Baleé, W, "Historical Ecology: Premises and Postulates" i Baleé, W (ed), 

Advances in Historical Ecology. Colombia University Press, New York 1998. 

Barret, T M, '"The land is Spoiled By Waters': Cossack Colonisation in the 

North Caucasus" i Environment andHistory 5 1999. 

Benson, B E, Logs and Lumber. The Development of the Lumber Industry in 

Michigan 's Lower Peninsula, 1837-1870. Diss. Indiana University 1976. 

Bergvall, J, Östlund, L, "Flottningens framväxt och inverkan på vattendragen" i 

Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och vattendrag - nyttjande i ett uthålligt 

perspektiv. Erfarenheter från forskning i Ammeråns dalgång. Göteborg 1999. 

Bernsohn, K, Cutting up the North. The history of the forest industry in the 

Northern Interior. Vancouver 1981. 

275 



Björklund, J, Strejk-Förhandling-Avtal. Facklig aktivitet, arbets- och levnads

villkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. Umeå Studies in 
Economic History 1. Diss. Umeå 1976. 

"From the Gulf of Bothnia to the White Sea" i The Scandinavian Economic 
History Review ra 1 1984. 

"Skogen som föränderlig resurs. Företagsäventyr i ryska Petchora" i Thüle 
1989. 

"Exploiting the Last Phase of the North European Timber Frontier for the 

International Market" i Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och 

Ryssland. Kulturens Frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns 

Norr. Nr 10 1998. 

Björn, I, "Life in the Borderland Forests: North Karelia" i i Myllyntaus, T, 

Saikku, M, Encountering the Past in Nature. Essays in Environmental History. 

2nd revised edition, Ohio University Press, Athens, Ohio 2001. 

Bodker, R, Norsk Flytnings Historie II Del 1860 inntil 1943. Oslo 1945. 

Borgegård, L-E, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare 

hälft. En studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och 

Vindelälvens dalgångar. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 12.Diss. 
Umeå 1973. 

Bunte, R, Gaunitz, S, Borgegård, L-E, Vindeln — En norrländsk kommuns 
ekonomiska utveckling 1800-1980. Lund 1982. 

Bäcklund, D, I industrisamhällets utkant. Småbrukens omvandling 

Lappmarken 1870-1970. Umeå Studies in Economic History 8. Diss. Umeå 
1988. 

"Jord, skog och vattenkraft. Ekonomisk omvandling i norrländsk skogsbygd 

1870-1970" i Baudou, E (red). Att leva vid älven. Åtta forskare om människor 

och resurser i Lule älvdal. CEWE-förlaget. 1996. 

276 



Carlgren, C H, Handledning vid flottningar och strömbyggnader. Stockholm 

1885. 

Carlsson, T, Skogens arbetkraftsproblem. Några resultat från en undersökning i 

mellersta Norrland. Industrins utredningsinstitut. Stockholm 1950. 

Cioc, M, Linnér, B-O, Osborn, M, "Environmental History Writing in Northern 

Europa" i Environmental History. Nr 3 2000. 

Cox, T R, "Lumberman's Frontier" i Encyclopedia of American Forest and 

Conservation 1. New York London 1983. 

Cronon, W, Nature's Metropolis. Chicago and the Great West. New York, 

London 1991. 

Crosby, A W, Den ekologiska imperialismen. Europas biologiska expansion 

900-1900. Kristianstad 1999. 

Crumley, C.L, "Historical Ecology. A Mulidimensional Ecological Orientation" 

i Crumley, C.L, (ed), Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing 

Landscape. School of America Research Press. Santa Fe 1994. 

Dinsdale, E M, The Lumber Industry of Northern New York: A Geographical 

Examination oflts History and Technology. Diss. Syracuse University 1963. 

"Spatial Patterns of Technological Change: the Lumber Industry of 

Northern New York" i Economic Geography volume 41, 1965. 

Ebeling, F, "Skogarna och deras vård i övre norrland från och med 1930-talet" i 

Arpi, G red), Sveriges skogar under 100 år. Del II. Stockholm 1959. 

Edlund, L-E, "Glimtar av västerbottniskt flottarliv" i Västerbotten nr 3 1981. 

Eklund, N, Flottningens förändrade villkor. Diss. Uppsala 1991. 

277 



Eliasson, P, Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-

1875. Diss. Lund 2002. 

Emanuelsson, M, Settlement an Land-Use History in the Central Swedish Forest 

Region. — The use of pollen analysis in interdisciplinary studies. Acta 

Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 223. Diss. Umeå 2001. 

Embertsén, S, Virkesdrivning inom Kramforsdelen av SCA 1911-1965. Studia 

Forestalia Suecica nr 134. Lund 1976. 

"Från flottning till landtransport: Ett transport- och företagsekonomiskt 

perspektiv" i Törnlund E, Östlund L (red) Flottning. Vattendragen, arbetet, 

berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000. 

Ericsson, S, Östlund, L, Axelsson, A-L, "A forest of grazing and logging: 

Deforestation and reforestation history of a boreal landscape in central Sweden" 
i New Forests 19. 2000. 

Ericsson, T S, Culture in Nature — Key areas for interpreting forest history in 

boreal Sweden. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria 227. Diss. 
Umeå 2001. 

Eriksson, A, Klaus, J, Riksskogstaxeringen 1968-1972. Institutionen för 

skogstaxering. Skogshögskolan. Nr 21. Stockholm 1975. 

Esseen, G, "Traktorer som flottledsrensare" i Svènska flottledsförbundets årsbok 

1951. 

Evans, R, Till historiens försvar. SNS Förlag 2000. 

Fiskeprojekt Vindelälven-Laisälven. Slutrapport. Meddelande 3. Länsstyrelsen, 
Västerbottens län 1993. 

Flodin, B, "Flottningen i Oreälven med biflöden" i Rosander, G, (red), 

Strömkarlarna - En etnologisk skildring av flottare i Dalälvsområdet. Malung 
1984. 

278 



Fox, R G, History of the Lumber Industry in the State of New York. Harrison, 

New York 1976. 

Fredén, E, "Preliminära resultat från biltransportutredningen 1955" i Svenska 

Skogsvårdsföreningens Tidsskrift ra 2 1956. 

Skogsbrukets biltransporter. Del I. Stockholm 1957. 

Fries, R F, Empire in Pine. The Story of Lumbering in Wisconsin 1830-1900. 

Madison, Wisconsin 1951. 

Förteckning över Sveriges vattenfall utgiven av Kungl. Vattenfallsstyrelsen och 

Hydrologiska Byrån. 28 Vindelälven. Stockholm 1917. 

Gaunitz, S, "Sågverksindustrins roll för norrländsk tillväxt under 1800-talet. En 

studie av bolagen vid Urnan och Vindeln 1860-1890" i Samhällsforskning kring 

historiska problem. Uppsatser tillägnade Gustaf Utterström. Umeå 1977. 

"Om konsten att avverka norrlandsskogarna utan att bryta för mycket mot 

lagen" i Västerbotten nr 1 1980. 

"Baggböleriet i internationellt perspektiv. Ett aktuellt forskningsområde i 

blixtbelysning" i Björlund, J, Östlund, L, (red), Norrländsk skogshistoria -

Människan, skogen och industrin. Skogshistoriska seminariedagar, Umeå 8-9 

april 1992. Umeå 1992. 

Glete, J, Ägande och industriell omvandling. Ägargrupper, skogsindustri, 

verkstadsindustri 1850-1950. Stockholm 1987. 

Gould, E, Logging. British Columbia 's logging history. North Vancouver, B.C, 

1981. 

Grundström, A, Från Gäddträsket till Västerfjärden. Flottningens och 

flottningsarbetarnas villkor i Umeälven. Ammarnäs 1989. 

279 



Hargreaves, I M, Foehl, H M, The Story of Logging the White Pine in the 
Saginaw Valley. Bay City 1965. 

Heckscher, E, Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska 
utveckling. Diss. Stockholm 1907. 

von Heideken, F, "Skogsbrukets transportutredning (STU)" i Skogen 1959. 

"Virkets vidaretransport" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1962. 

Hellström, O, "Sveriges flottningsväsende. En statistisk översikt" i Skogar och 

skogsbruk. Studier tillägnade Frans Kempe på hans sjuttioårsdag. Stockholm 
1917. 

"Skogens och flottningens arbetarproblem" i Svenska flottledsförbundets 
årsbok 1944. 

Henriksson, S-Å, Flottningen förr och nu. Bjästa 1980. 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller utöver i Del I och II 

publicerade t. o. m år 1950. Stockholm 1960. 

Historisk statistik för Sverige. Del 3. Utrikeshandel 1732-1970. Lund 1982. 

Hjelmström, L, "Vägar" i Arpi, G (red), Sveriges skogar under 100 år. Del II. 
Stockholm 1959. 

Hjelm, J, Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk 

förändring. Diss. Arkiv avhandlingsserie 35. Lund 1991. 

Hjulström, F, Arpi, G, Lövgren, E, Sundsvallsdistriktet 1850-1950. Geographica 
nr 26. Uppsala 1955. 

Holbrook, S H, Yankee Loggers. A Recollection of Woodsmen, Cooks, and River 
Drivers. New York 1961. 

280 



Hollister-Short, G, "The Other Side of the Coin: Wood Transport Systems in 

Pre-Industrial Europé" i History of Technology. Volume Sixteen, 1994. 

Hughes, T P, Network of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930. 

Baltimore och London 1983. 

"The Evolution of Large Technological Systems" i Bijker, W E, Hughes, T 

P, Pinch, T J (ed), The Social Construction of Technological Systems. 

Cambridge, Massachusetts, London 1987. 

Hultland, G, Virkestransporter i Kalix älvdal 1951-1960. Geographica nr 27. 

Diss. Uppsala 1961. 

Hülphers, A A, Samlingar till en beskrifning öfwer Norrland. Femte samlingen 

om Westerbotten. 1. Bandet af Abrah. Abr.sson Hülphers. Westerås 1789. 

Avskrift 1979. 

Jacobsson, G, Näslund, I, "Var det bättre förr? Fiske och fiskevård i ett 

historiskt perspektiv" i Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och vattendrag -

nyttjande i ett uthålligt perspektiv. Erfarenheter från forskning i Ammeråns 

dalgång. Göteborg 1999. 

Jakobsson, E, Industrialiseringen av älvar. Studier kring svensk vatten

kraftsutbyggnad 1900-1918. Diss. Göteborg 1996. 

"Flottning: Konflikter och politik om vatten" i Törnlund, E, Östlund, L 

(red), Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och 

lantbrukshistoria 14. Lund 2000. 

Jansson, S, "Flottarkultur" i Rosander, G, (red), Strömkarlarna - En etnologisk 

skildring av flottare i Dalälvsområdet. Malung 1984. 

Jensen, V H, Lumber and Labor. New York, Toronto 1946. 

Johansson, F, "Det sommartorra virkets flytbarhet vid förlängd flottning" i 

Svenskaflottledsforbundets årsbok 1955. 

281 



Johansson, E, Skogarnas fria söner. Maskulinitet och modernitet i norrländskt 

skogsarbete. Nordiska museets handlingar 118. Kristianstad 1994. 

Johansson, P-O, Löfgren, K-G, Virkestransporter längs Urnan. 

Samhällsekonomiska synpunkter på valet av transportsätt. Institutionen för 
skogsekonomi. Rapport 28. Umeå 1980. 

Johnson, R S, Forest of Nova Scotia. Halifax, Nova Scotia 1986. 

"Jord och skog i Västerbottens län", Kungl. Lantbruksstyrelsens Meddelanden 
Ser. A Nr 1 - 1967, s 34. 

Kahrer, A G, Logging and landscape change on the north shore of Burrard 
Inlet, British Columbia, 1860 's to 1930 's. Vancouver 1988. 

Kaiser, A, I Fädrens spår... Den svenska infrastrukturens historiska utveckling 
och framtida utmaningar. Stockholm 1994. 

Karlbom, T, Skogens arbetare. Stockholm 1968. 

Kinnman, G, "Om flottleder och flottning I" i Norrlands Skogsvårdsförbunds 
Tidskrift 1917. 

"Studier rörande flytbarhet hos flottgods" i Svenska skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1925. 

"Flottning" i Carlgren, M (red), Skogsbruk och skogsindustrier i norra 
Sverige. Uppsala 1925. 

Kivelä, A, "Floating, the Most Important Way of Transporting Timber in 
Finland" i Metsä - taloudellin Aikakauslehti 1949. 

Koroleff, A, River Drive of Pulpwood. Efficiency of Technique. Woodlands 

section, Canadian Pulp and Paper association and Pulp and Paper Research 
Institute of Canada. 1946. 

282 



Krantz, O, Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Transporter och 

kommunikationer 1800-1980. Lund 1986. 

"Swedish Historical National Accounts 1800-1990 - aggregated Output 

series". PM, Umeå 2001. 

Kritz, L, Godstransporternas utveckling i Sverige 1950-66 med utblick mot 

1980. Uppsala 1968. 

Kulturmiljövård i skogen. Att känna och bevara våra kulturminnen. 

Skogsstyrelsens Förlag 1992. 

Latorre, J G, Picón, A S, Latorre, J G, "The Man-Made Desert: Effects of 

Economic and Demographic Growth on the Ecosystems of Arid Southeastern 

Spain" i Environmental History. nr 1 2001. 

"Lastbilstransporter av skogsprodukter. Undersökningar utförda av IVA:s 

skogstransportkommiteé" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1939. 

Lehtimäki, S, Matti, B, Rumpan kommer! Berättelser av Tornedalens flottare. 

Kalix 1991. 

Leijonhufvud, A C:son, "Skogsbrukets motortransporter kontra gällande 

författningar. Problem, konsekvenser och önskemål" i Svenska 

Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1949. 

"Motorn i skogsbrukets tjänst" i Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 

1949. 

Linder, P, Östlund, L, "Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991" i 

Svensk Botanisk Tidskrift 86 1992. 

Lindmark, M, Olsson, S-O, Pettersson, R, Miljö - ekonomi - historia. Forskning 

i Halmstad nr 6. 2002. 

283 



Linné, Carl von, Ungdomsresor. Stockholm 1929. 

Lapplandsresa år 1732. Stockholm 1965. 

Lundén, B, "Dammbyggnad med traktor" i Svenska flottledsförbundets årsbok 
1951. 

"Rationaliseringsmöjligheter inom flottningen" i Svenska flottledsförbundets 
årsbok 1957. 

"Motorbåtar i flottningens tjänst" i Svenska flottledsförbundets årsbok 
1962. 

Lundgren, N-G, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule 

älvdal. Umeå Studies in Economic History 6. Diss. Umeå 1984. 

Kampen om naturresurserna. Ekonomisk utveckling och institutionella 

förändringar i Lule älvdal under 700 år. Lund 1987. 

Löf, A, Kinnman, G, "Flottning och annan vattentransport av oförädlat virke" i 

Handbok i Skogsteknologi Stockholm 1922. 

Maddison, A., Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford 1991. 

Magnusson, L, Sveriges ekonomiska historia. Rabén Prisma, Tiden Athena 
1996. 

Meinander, N, Virkeshushållning och sågverksrörelse i Torne, Kemi och Simo 

älvdalar intill första världskriget. Diss. Helsingfors 1950. 

Mitchell, B R, European Historical Statistics 1750-1975. London and 
Basingstoke 1980. 

Mitchell, B R, International Historical Statistics - The Americans 1750-1993. 

Basingstoke 1998. 

284 



Nicander, E, Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849-1914. Diss. Lund 1980. 

Nordberg, P, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-

1940. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 18. Diss. Stockholm 1977. 

"Vattenkraftens utnyttjande i Ljungan" i Utterström, G (red), SCA 50 år. 

Studier kring ett storföretag och dess föregångare. Sundsvall 1979. 

Nordquist, M, "Flottleder och flottning" i Arpi, G (red), Sveriges skogar 100 år. 

Del II. Stockholm 1959. 

"Bidrag till kännedom om kostnads- och omkostnadsfördelning vid allmän 

flottning" i Svenska Flottledsförbundets årsbok 1961. 

"Norrländska vägproblem - skogs- och gruvindustrins krav på framkomlighet 

och bärighet. Anföranden vid årsmötet av skogsdirektör N. Bergsjö, 

överingenjör L-Å Jöndell, överdirektör Nils G. Bruzelius och vägdirektör Hans 

Rönnström" i Svenska vägföreningens tidsskrift nr 6 1960. 

Nylinder, P, "Studier över barr-rundvirkets torkning och vattenupptagning" i 

Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1950. 

"Virkesfrågor vid flottning" i Svenska flottledsförbundets årsbok 1955. 

Näslund, I, "Flottningen och fisket" i Törnlund, E, Östlund, L, Flottning. 

Vattnet, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. 

Lund 2000. 

Näslund, O J, Flottningsteknik. Flottningsmaterial och flottledsbyggnader. 

Stockholm 1915. 

Utredning rörande sjunktimmer i Gimåns allmänna flottleder under 10-

årsperioden 1906-1915. Sundsvall 1916. 

285 



Olsson, U, "Industrilandet" i Furuhagen, B (red), Äventyret Sverige. 

Utbildningsradion och Bokförlaget Bra Böcker 1993. 

Peltonen, M, Uiton historia. Tukinuitosta Suomessa 1800-luvun puolivälistä 

1980-luvulle. Tekniikan museon julkaisuja 6. Tammisaari 1991. 

Persson, B, Skogens skördemän. Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp 

för arbete och kollektivavtal 1918-1927. Diss. Lund 1991. 

"Flottningen och lokalsamhället" i Törnlund E, Östlund L, Flottning. 

Vattnet, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. 
Lund 2000. 

Polanyi, K, Livelihood of man, New York och London 1977. 

Pollard, S, Peaceful Conquest. The Industrialization of Europé 1760-1970. 

Oxford University Press 1981. 

Rahlén, F, "Byggnadsmetodens betydelse för skogsbilvägens ekonomi" i 
Svenska vägföreningens tidskrift nr 3 1948. 

Rector, W G, Log Transportation in the Lake States Lumber lndustry 1840-

1918. The movement of logs and its relation ship to land settlement, waterway 

development, railroad construction, lumber productions and prices. Glendale, 
California 1953. 

Riksskogstaxeringen av Västerbottens län och Norrbottens läns kustland åren 

1939 och 1941. Stockholm 1941. Bilaga till Norrlands skogvårdsförbunds 
tidskift 1944:1. 

Rosander, G, "Skogsbruk" i Bringéus, N-A (red), Arbete och redskap. Lund 
1971. 

"Skogsarbetaren och hans verktyg". Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademiens Tidsskrift ra 127 1988. 

286 



"Skogsbruksteknik under 1900-talets förra hälft. Redskap, källor, problem" 

i Perlinge, A (red), Skogsbrukets tekniska utveckling under 100 år. Skrifter om 

skogs- och lantbrukshistoria. Stockholm 1992. 

Rosenberg, N, Den tekniska förändringens ekonomi. SNS Förlag 1997. 

Salomonsson, H, Sveriges längsta lockout. Bureå 1987. 

Scheifele, M, Die Flösserei auf der Ettlingen Alb. Aus der Geshichte des 

Albtales. Gernsbach 1993. 

Schön, L, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under 

två sekel. SNS Förlag 2000. 

Sixtensson, I, Umeålvens vattenkraftsutbyggnad och den berörda befolkningen. 

Opublicerad D-uppsats. Institutionen för historiska studier 2000. 

Skogens tabeller. Stockholm 1986. 

Skogsbrukets transporter. Del I: Transportutredningen. Stockholm 1961. 

Skogsbrukets vägfrågor. Betänkande angivet av 1955 års skogsvårdsutredning. 

Stockholm 1956. 

Skogsordlista. Svensk-engelsk. Tekniska Nomeklaturcentralens publikationer nr 

43. Stockholm 1969. 

Smedberg, R, "Sveriges flottleder 1856-1919" i Flottningstidskrift 1919. 

Smedberg, M, "Flottning i Tyskland, Österrike och Jugoslavien" i Svenska 

Flottledsförbundets årsbok 1952. 

Smith, D C, A History ofLumbering in Maine 1861-1960. University of Maine 

Studies No. 93. University of Maine Press, Orono, Maine, 1972. 

287 



"The Logging Frontier" i Journal of Forest History vol 18 1974. 

Snellman, H, "Flottningen i Kemi älv i Finland " i Törnlund, E, Östlund, L, 

Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och 
lantbrukshistoria 14. Lund 2000. 

Staèl von Holstein, J, "Grävmaskinen i flottledsarbete" i Svenska 
flottledsförbundets årsbok 1951. 

"Inlägg vid diskussion ang. rationaliseringsmöjligheter inom flottningen" i 
Svenska flottledsförbundets årsbok 1957. 

Steinberg, T, Nature incorperated: Industrialization and the Waters of New 
England. Cambridge & New York 1991. 

Strand, H U, Vattenkraften och befolkningsutvecklingen, sysselsättningen och 
ekonomin. Vattenfall. Vällingby 1987. 

Streyffert, T, Världens barrskogstillgångar. Stockholm 1931. 

Summerton, J, "Stora tekniska system" i Blomkvist, P, Kaijser, A (red), Den 

konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv. Stockholm 1998. 

Sundberg, U, "Terminalproblem vid motortransport av virke" i Svenska 
Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 1949. 

Swan, H, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Inledningsföredrag I" i 
Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 1952. 

Svensk skogsindustri i omvandling. Utvecklingen sedan 1950. Band 2. 
Stockholm 1971. 

Söderlund, E, Svensk trävaruexport under hundra år. Uppsala 1951. 

288 



Sörlin, S, "Flottning och rationalisering". Opublicerad C-uppsats. Institutionen 

för ekonomisk historia. Umeå 1980. 

"Flottning i Västerbotten" i Västerbotten nr 3 1981. 

"Den långlivade spelflotten" i Sundin, B (red), I teknikens backspegel. 

Antologi i teknikhistoria. Malmö 1987. 

Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det 

industriella genombrottet. Diss. Umeå 1988. 

Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria. Carlssons bokförlag 1991 

Öckerman, A, Jorden en ö. En global miljöhistoria. Stockholm 1998. 

"Vi lovar att inte svika. Flottningen i skönlitteraturen" i Törnlund, E, 

Östlund, L, Flottning. Vattnet, arbetet, berättelserna. Skrifter om skogs- och 

lantbrukshistoria 14. Stockholm 2000. 

Ternstedt, B, "Lastbilen som transportmedel i svenskt skogsbruk och 

förhållanden kring dess utnyttjande". Svenska Skogsvårdsföreningens Tidsskrift 

nr 2 1956. 

Tillander, T, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Inledningsföredrag III" i 

Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 1952. 

Turnock, D, "Forest exploitation and its impact on transport and settlement in 

the Romanian Carpathians" i The Journal of Transport History. nr 1 1991. 

Twining, C E, "The Lumbering Frontier" i Fläder, S L (ed.) The Great Lakes 

Forest. An Environmental and Social History. University of Minnesota 1983. 

Törnlund, E, "Från flottning till landtransport. Det institutionella regelverket och 

skogstransportomvandlingen 1950-1970". Opublicerad D-uppsats. Institutionen 

för ekonomisk historia, Umeå universitet 1996. 

289 



--— Flottning, flottleds byggnader och förändringar i vattenmiljön. Fallstudie 

för sträckan Storgräsforsen - Storsandforsen i Vindelälven 1850-1970. Umeå 
Papers in Economic History nr 21 1999 

"Flottningen under efterkrigstiden - om arbetskraft, rationalisering och 

avveckling" i Törnlund, E,. Östlund, L (red) Flottning. Vattendragen, arbetet, 

berättelserna. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000 (a). 

Skog, vatten och arbete. Aspekter på flottningens avveckling efter Ume- och 

Vindelålvarna 1945-80. Licentiatuppsats. Umeå 2000 (b). 

"'Stora skogarna av tall står här öde och fåfäng, ty ingen behöver timret... ' 

- Flottning, flottledsbyggnader och förändring av ett naturligt vattendrag från 

1800-talet och framåt" i Eliasson, P, Lisberg Jensen, E (red) Naturens nytta. 

Från Linné till det moderna samhället. Historiska Media. Lund 2000 (c). 

"The Decline of Log Driving; A Story of Historical and Natural Processes. 

A comparison of perspectives between the state of Michigan, USA, and 

Northern Sweden". Paper presented at American Making Environmental History 

Relevant in the 21,h century. " A Joint Meeting of the Society for Environmental 

History and Forest History Society. 28/3-1/4-2001, Durham, North Carolina, 
USA. 

"Timmergränsens förskjutning och flottningens utveckling: norra USA och 

Sverige 1850-1920" i Lindmark, M, Olsson, S-O, Pettersson, R, Miljö -

ekonomi - historia. Forskning i Halmstad nr 6. 2002. 

Östlund, L "The Floating of Timber in Northern Sweden. Construction of 

Floatways and Transformation of Rivers" i Environment and History. vol 8, nr 1 
2002. 

Undersökning angående skogsavverkningen år 1937. Statistiska meddelanden 
Serie A. Band V:6. Statistiska Centralbyrån. Stockholm 1940. 

Wallander, J, Flykten från skogsbygden. En undersökning av Klarälvsdalen. 

Industrins utredningsinstitut. Stockholm 1948. 

290 



Walbank, F W, The Awful Revolution - The Decline of the Roman Empire in 

West. Liverpool University Press 1969. 

Vestheim, Ö, Flötning gjennom århundrer. Flötningas historie i Glömma- og 

Mjösvssdragen. Elverum 1998. 

Whitney, G G, "An Ecological History of the Great Lakes Forest of Michigan" i 

Journal ofEcology 75, 1987. 

Wik, H, Norra Sveriges sågverksindustri. Från 1800-talets mitt fram till 1937. 

Geographica nr 20. Diss Uppsala 1950. 

Viksten, A, Timmer. Falun 1972. 

Wilkinson, R G, "The English Industriai Revolution" i Worster, D, The Ends of 

the Earth. Cambridge University Press 1988. 

Williams, M, Americans & Their Forests. A historical geography. Cambridge 

University Press 1989. 

Winberg, I, Flottning i Sveriges allmänna flottleder till omkr. år 1935. Diss. 

Stockholm 1944. 

Winroth, C, "Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket IV" i Svenska Skogsvårds

föreningens Tidskrift. Nr 2 1952. 

"Skogsarbetet måste stabiliseras" i Lindh, E A, Stålfelt, F, Wennmark, T, 

Haglund, B (red), Skogen och skogsbruket. Stockholm 1961. 

Wolff, A, "Vägmän studerar traktorbrytning i Norrbottens län" i Svenska 

vägßreningens tidskrift nr 8 1947. 

Wood, R G, A History ofLumbering in Maine 1820-1861. Orono 1971. 

291 



Öberg, G, Genombrottet. Flottningskonflikten vid Övre-Ume-älvdal 1933-34 -

historien om fackligt uppvaknande och den första organiserade uppgörelsen om 

flottningsarbetet inom Lycksele och Stensele kommuner. Stockholm 1990. 

Östlund, L, Exploitation and structural changes in the north Swedish boreal 

forest 1800-1992. Dissertations in Forest Vegetation Ecology 4. Umeå 1993. 

"Logging the Virgin Forrest: Northern Sweden in the Early-Nineteenth 

Century" i For est and Conservation History nr 4 1995. 

Zackrisson, O, Axelsson, A-L, "The history and transformation of a 

Scandinavian boreal forest landscape since the 19th Century" i Canadian 
Journal of Forrest Research 27 1997. 

"När skogen började falla - Ammerådalens kolonisation och skogsbrukets 

framväxt" i Näslund, I (red), Fiske, skogsbruk och vattendrag - nyttjande i ett 
uthålligt perspektiv. Göteborg 1999. 

"Den tidiga flottningen i ett vattendrag i mellersta Norrland" i Törnlund E, 

Östlund, L (red), Flottning. Vattendragen, arbetet, berättelserna. Skrifter om 
skogs- och lantbrukshistoria 14. Lund 2000. 

Zackrisson, O, "The Forest History of Boreal Sweden: a Multidisciplinary 

Approach" i Agnoletti, M, Anderson, S, Methods and Approaches in forest 

history. IUFRO Research series No 3. University Press, Cambridge 2000. 

Zackrison, O, Hörnberg, G, "Trees on the Border between Nature and 

Culture — Culturally Modified Trees in Boreal Sweden" i Environment History. 
Nr 2 2002. 

292 



Umeå Studies in Economic History 

1. Jörgen Björklund, Strejk - Förhandling - Avtal. Facklig aktivitet, arbets-
och levnadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914 
(Trade Union Activity, Working and Living Conditions among Sawmill 
Workers in Västernorrland County 1875-1914). 1976. 

2. Samhällsforskning kring historiska problem. Uppsatser tillägnade professor 
Gustaf Utterström (Social Research on Historical Problems. Essays in 
Honour of Professor Gustaf Utterström). 1977. 

3. Sten Ove Bergström, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-
1950 (Colonisation on Crown Land in Norrbotten County). 1979. 

4. Maurits Nyström, Norrlands ekonomi i stöpsleven. Ekonomisk expansion, 
stapelvaruproduktion och maritima näringar 1760-1812 (Norrlands 
Economy in a Melting Pot. Economic Expansion, Staple Production and 
Maritime Activities 1760-1812). 1982. 

5. Ove Lundberg, Skogsbolagen och bygden. Ekonomisk, social och politisk 
omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860-1900 (The Sawmill Companies 
and the Society. Economic, Social, and Politicai Transformation in the 
Örnsköldsvik Area 1860-1900). 1984. 

6. Nils-Gustav Lundgren, Skog för export. Skogsarbete, teknik och försörjning 
i Lule älvdal 1870-1970 (Timber for Export. Forest Work, Technology, 
and Income in the Lule Valley 1870-1970). 1984. 

7. Britt-Inger Puranen, Tuberkulos. En sjukdoms förekomst och dess orsaker. 
Sverige 1750-1980 (Tuberculosis. The Occurence and Causes of a Disease 
in Sweden 1750-1980). 1984. 

8. Dan Bäcklund, I industrisamhällets utkant. Småbrukets omvandling i 
Lappmarken 1870-1970 (In the Outskirts of Industriai Society. The 
Transformation of Small-Scale Farming in Lapland 1870-1970). 1988. 

9. Per Holmström, Bruksmakt och maktbruk. Robertsfors AB 1897-1968 
(Decision-Making and Decision Power. Robertsfors AB 1897-1968). 1988. 

10. Sven Nordlund, Skördetid eller maktpolitisk anpassning? De tyska företagen 
i Sverige efter andra världskriget (Harvest Time or Adjustment to Power 
Politics? The German Companies in Sweden after World Warfll). 1988. 

11. Anita Göransson, Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning 
i svenska fabriker 1830-1877 (From Family to Factory. Technology, Division 
of Labour and Stratifìcation in Swedish Factories, 1830-1877). 1988. 

12. Sven Nordlund, Upptäckten av Sverige. Utländska direktinvesteringar i 
Sverige 1895-1945 (The Discovery of Sweden. Foreign Direct Investment 
in Sweden 1895-1945). 1989. 

13. Neuanfang. Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland 1945-1954. 
Sieben Beiträge. 1990. 

14. Birger Taube, Malmprospektering i Sverige 1835-1939 (Ore Prospectation 
in Sweden 1835-1939). 1990. 

15. John Davidsson, Från hemmansägare till lantbrukare. Jordbrukets 
strukturomvandling i Nysätra socken 1927-1988. (From Farm Owner to 
Agriculturist. Structural Change in Agriculture in Nysätra socken 1927-
1988). 1992. 

16. Hans Westlund, Kommunikationer, Tillgänglighet, Omvandling. En studie 
av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges 
mellanstora städer 1850-1970. (Communications, Accessibility, 
Transformation. A Study of the Interplay between Communications 
Networks and Industriai Structure in Medium-sized Swedish Towns 1850— 
1970). 1992. 



Ekonomisk historia 

Umeå universitet 

901 87 UMEÅ 

Tel 090-786 53 85 

Fax 090-786 71 38 

E-post birgitta.lofstrom 

@ekhist.urnu.se 

i v £ 
* 

Umeå universitet 

901 87 Umeå. Telefon 090-786 50 00. Telefax 090-786 99 95. 

www.umu.se 

Umeå Studies in Economic History 

17. Lena Andersson-Skog, Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men 
affärsföretag till namnet. SJ, Järnvägspolitiken och den ekonomiska 
omvandlingen efter 1920. (As Public Service by Usage, but Business 
Enterprise by Name. The State Railway, the Railway Policy and Economic 

Change since 1920). 1993. 

18. Bo Boden, En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld. Sven O 
Perssons företagande 1920-1990. (A Jämdand Company in its Regional 
and National Context. Sven O Perssons Entrepreneurship 1920-1990). 

1995. 

19. Martha Hellgren, Busstrafiken och dess initiativtagare. Samhälls- och 
trafikutveckling i Västerbottens län 1900-1940 (The Bus traffic and its 
Initiators. Social Change and Traffic Development in Västerbotten Co un ty 

1900-1940) 1996. 

20. Hans-Olov Byqvist, Gränslös ekonomi? Ekonomisk integration i Norden 
ur svenskt perspektiv (A Borderless Economy? Economic Integration 
between the Nordic Countries from a Swedish perspective). 1998. 

21. Magnus Lindmark, Towards Environmental Historical National Accounts 
for Sweden. Methodological Considerations and Estimates for the 19* and 

20* Centuries. 1998. 

22. Torbjörn Danell, Företagande i industrialismens gränsbygder. 
Skelleftebygden under 1800-talet (Entrepreneurship in the Borderlands of 
Industrialism. The Skellefte Region in the 19* Century). 1998. 

23. Thomas Pettersson, Att kompensera för avstånd? Transportstödet 1970-
1995 - ideologi, ekonomi och stigberoende (Compensating for Distance? 
The Transport Aid 1970-1995 - Ideology, Economy and Path Dependence). 

1999. 

24. Torbjörn Danell, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? En 
studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 
1800- och 1900-talen. (Entrepreneurship in the Borderlands of 
Industrialism. A study of Locai Conditions and Entrepreneurial Networks 
in Skellefteå during the 19* and 20th Centuries). 2000. 

25. Sven Gaunitz, Torbjörn Danell & Ulf Lundström, Industrialismens 
Skellefteå. Med intervjuer av Lars Westerl und (Industriai Skellefteå). 2002. 

26. Peter Vikström, The Big Picture - A Historical National Accounts Approach 
to Growth, Structural Change and Income Distribution in Sweden 1870-
1990. 2002. 

27. Erik Törnlund, "flottningen dör aldrig" - Bäckflottningens avveckling efter 
Ume- och Vindelälven 1945-70 ("Timber floating will never die" - The 
Abolition of Timber Floating in the Ume and Vindel River Tributaries 1945— 

70). 2002. 


