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I. INLEDNING 

1. Fors loving8 läge 

Uppslaget t i l l  föreliggande undersökning av kolonisationen på kronopar

kerna i  Norrbotten f ick jag vid läsningen av Sara Lidmans roman "Hjortron

landet", som utkom år 1955. I  romanen ski ldrar författarinnan med ömsint 

humor och ingående sakkunskap några västerbottniska kronotorparfami 1jers 

mödor för att skaffa sig dagligt bröd. Kronotorparnas l ivsvil lkor har 

dessutom skildrats i  dokumentär form av ett f lertal författare och bi ld

konstnärer. Särskil t  omfattande är dokumentationen av de västerbottniska 

kronoarrendatorernas levnadsförhållanden. I  dessa ski ldras torparnas l iv 

under i  stort sett hela den epok som kolonisationen på kronoparkerna om

spänner, dvs från sekelskiftet t i l l  våra dagar. En dokumentation av Lisa 

Johansson om det hårda l ivet på torpen kring sekelskiftet bär den beteck

nande t i teln "Salt lake och blodväll ing" (1968). Boken har sammanställ ts 

och redigerats av författaren, fotografen och folkl ivsforskaren Sune 

Jonsson. Jonsson har även svarat för texten i  konstnären Kurt Sundbergs 

"Torpet Åsen på Brännsjöskogen" (1965) samt har ensam ski ldrat avveckling

en av torpbebyggelsen på kronoparkerna i  "Bilder från den stora f lyttning

en" (196^). I  en av de senaste utgivna skildringarna, "Kronotorpens folk" 

En dokumentation" av Bo Malmberg (1975), har ett trett iotal torpare och 

torparhustrur fått berätta om sina strävsamma l iv och den fackliga kampen 

för drägligare levnadsförhållanden. I den senaste dokumentationen, "Slut

dikat Kronotorpare i  byn Naisheden, Norrbotten" (1978) ski ldrar kronotor-

paren C Eichwurzel, journalisten M Larsson och fotografen N Goldstein l ivet 

och stämningarna bland den andra generationens torpare på Ängeså kolonisa

tionsområde, där ungdomen lämnar sin födelsebygd, gamlingarna bl ir kvar och 

avvecklingen av torpen redan har startat. Med hjälp av kronotorparen C 

Eichwurzel s privata arkiv ski ldras i  boken en pionjärtorpares och hans fa

mil js uppbrott från sydsvensk stadsmil jö och kampen för att skapa en tryg

gad utkomst på kronans marginaljordar. 

I  förordet t i l l  det ovan nämnda arbetet "Torpet Åsen på Brännsjöskogen" 

skriver antikvarie Per-Uno Ågren år 1965 bl a föl jande: "Kronotorpens och 

kronotorparnas historia, en väsentl ig del av Norrlands fatt ighistoria, 

väntar ännu på att bl i  skriven. Hela torpinstitutionen befinner sig under 

snabb avveckling och uppgiften borde därför inte längre l igga oangripen". 
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Ågren beskriver kronotorpets begränsade värld: ". . .  stugan med potatis

landet, slåttermyrarna, krondikena och getarlöten - det område vallpojken 

t i l ldelades för att beta sin koflock". 

Nära t io år t idigare uppmärksammade emellert id Erik Bylund i  ett föredrag 

vid 1957 års Norrlandsmässa, att det ännu ej var utforskat vad kolonisa

tionen på kronoparkerna bl a hade betytt för det statl iga skogsbrukets 

arbetskraftsförsörjning och bebyggelsens utbredning.^ 

Sådana frågeställningar kom Erik Berggren att behandla i  sin l icentiat

avhandling från år 1961 med t i teln "Jordbruksbebyggelsen på kronoparker 

i  norra Sverige. En studie av ekonomisk-geografiska faktorers inverkan på 

bebyggelsens t i l lkomst, utveckling och funktion". Berggren har avgränsat 

sin undersökning t i l l  att omfatta kronolägenheter i  nio revir i  södra och 
2 )  

sydvästra Norrbotten samt i  Arjeplogs kommun. I  studiens viktigaste av

snitt behandlas kronoparksbebyggelsens t i l lkomst, lokalisering och nedlägg

ning samt lägenheternas uppodling och torparnas betydelse för exploatering

en av statens skogar. Berggren beskriver även kolonisationspolit ikens be

tydelse för bebyggelseutvecklingen och bosättningarnas värde sedd ur före

tagarens, den statl iga skogsförvaltningens synvinkel. Kolonisationens so

ciala effekter, dvs dess betydelse för att bereda den fatt iga landsbygds

befolkningen hem, jord och fört jänstarbete har däremot endast uppmärksam

mats i  förbigående. De problemställningar som undersöks ur ekonomisk-geo-
2 )  

grafisk synvinkel har författaren dock beskrivit klart och ingående. 

I  en statsvetenskaplig doktorsavhandling av 0 Gellerman med t i teln "Sta

ten och jordbruket I867-I918" har författaren betraktat den t idiga kolo

nisationen genom skogstorp, odlingslägenheter och kolonat såsom en del av 

den stora egnahemsfrågan. I  arbetet belyses bl a det polit iska spelet 

kring kronoparkskolonisationen och motsättningarna mellan två intresse-
3) 

fraktioner, odlingsintresset och skogsvårdsintresset. 

I  en annan statsvetenskaplig doktorsavhandling av N Ni 1sson-Stjernquist 

som heter "Riksdagen och kronans fasta egendom. Tolkningen och t i l lämp

ningen av § 77 regeringsformen" behandlas i  ett avsnitt t i l lämpningen av 

den nämnda paragrafen i  1809 års regeringsform vid upplåtelser av lägen

heter på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna. Enligt denna paragraf 

i  1809 års regeringsform rörande kronans fasta egendom (däribland kro

noparker) t i l lkom det riksdagen ensam att bestämma över förvaltningen av 

dessa. Ni 1sson-Stjernquist har uppmärksammat, att vid besluten om upp
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låtelser av skogstorp och odlingslägenheter, var det i  stäl let så att 

Küngl Maj: t  godkände riksdagens beslut om ändringar i  proposit ionerna, 

trots att författningen föreskrev att riksdagen ensam skulle bestämma. 

Det är enligt författaren oklart om riksdagen själv beslutat el ler delat 

makten med Kungl Maj:t när bestämmelserna för de senare koloni sations-
k) 

formerna t i l lkom. 

Kolonisationen på kronoparkerna har vidare bl a uppmärksammats i  en över-
5) 

sikt l ig framställning i  "Sveriges skogar under 100 år". En mera omfat

tande framställning ges bl a i  SOU 1922:22 "Förslag t i l l  kolonisation å 

kronoparker i  Norrland och Dalarna . . .  avgivet den 31 maj 1922".samt i  

några proposit ioner som föregick besluten om nya upplåtelseformer. 

Bebyggelseutvecklingen i  Norrbotten före kronoparkskolonisationen har som 

väntat uppmärksammats mera av den geografiska och historiska forskningen. 

Avslutningsvis kan nämnas att beträffande kolonisationen före 1890-talet, 

har denna bl a behandlats i  E Bylunds innehållsrika doktorsavhandling "Ko

loniseringen av Pite lappmark t  o m år 1867". I  avhandlingen lämnar Bylund 

en översikt av forskningsinriktningen och forskningsresultaten från ol ika 

forskares studier rörande bebyggelseutvecklingen i  bl a Norrbotten.^ 

2. Avhandlingens problem3 avgränsningt källor och metod 

a. Problem 

Denna undersökning om kolonisationen på kronoparkerna i  Norrbotten 189^-

1950 har indelats i  två huvudavsnitt "Kolonisationens förlopp" och "Ut

komstmöjl igheter för kronoparkernas bebyggare. Undersökning av försörj

ningsbasen". 

I  det förstnämnda avsnittet avser jag att beskriva hur de ski lda upplåtel

seformerna växte fram, vi lka intressen som sökte göra sig gällande när 

målsättningen och upplåtelsevil lkoren för de ski lda slagen av lägenheter 

utformades samt beskriva hur förändringar inom det statl iga skogsbruket 

och inom övriga näringar kom att påverka kolonisationen. 
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I  avhandlingens senare avsnitt avser jag dels att undersöka den geogra

f iska och sociala bakgrunden hos dem som koloniserade kronoparkernas od

l ingsmarker, dels att söka beskriva mönstret i  torparnas försörjning. 

b. Avhandlingens avgränsning i normet 

Den legala kolonisationen på kronoparkerna inleddes några år efter det 

att riksdagen år 1891 bestämt att skogstorp skulle upplåtas på kronopar

ker i  Norrbottens län. Först år 190*» utsträcktes kolonisationen t i l l  

Västerbottens län och år 1909 t i l l  övriga norrlandslän samt Kopparbergs 

län genom upplåtelser av odlingslägenheter. Norrbotten är det enda län, 

som kom att omfatta samtliga kolonisationsformer: skogstorp, odlingslägen

heter, kolonat och två typer av kronotorp. De s k f jäl lägenheterna, som 

uppläts ovan odlingsgränsen i  Norr- och Västerbottens län från år 1915 

samt från år 19^7 även i  Jämtlands län kommer ej att studeras i  avhand-

1 ingen, eftersom dessa bosättningar skedde där inget egentl igt skogsbruk 

bedrevs av staten.^ 

Källäget är bäst rörande norrbottenskolonisationen. Detta kan förklaras 

med att den kolonisation som föl jde efter 1891 års skogstorp delvis ut

formades på grundval av de erfarenheter som hade vunnits av t idigare ko

lonisationsverksamhet. Kolonisationen på kronoparkerna f ick sin största 

omfattning i  Norrbotten. 

o. Val av undersökningsperiod 

Undersökningen börjar år 189^, dvs det år då de första legala upplåtelser

na skedde på kronoparker i  Norrbotten. Efter år 1950 började avvecklingen 

av kronolägenheterna. Det bl ir därför naturl igt att sluta undersökningen 

då. Både begynnelseår och slutår är dock endast ramår. I  vissa fal l  går 

framställningen längre bakåt i  t iden, i  andra längre fram. 

d. Källor och metod 

För att beskriva kolonisationens förlopp har jag främst använt mig av 

off iciel l t  källmaterial såsom riksdagsbetänkanden, utredningar, motioner 

och protokoll från riksdagen samt proposit ioner och off iciel l  statist ik 
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i  första hand från domänverket. 

En vikt ig uppgift i  undersökningen är att söka faststäl la förändringarna 

i  domänverkets behov av arbetskraft, eftersom det fanns en dubbel målsätt

ning för kolonisationen på kronoparkerna: att uppodla marginal jordarna 

samt att rekrytera arbetskraft t i l l  det statl iga skogsbruket. 
b 

I  avhandlingens senare del kommer jag att beskriva vi lken betydelse av

kastningen från jordbruket respektive externa arbetsinkomster hade för 

torparnas försörjning. Källäget rörande jordbruket på kolonaten är bättre 

än för övriga upplåtelseformer, främst därför att dessa ända in på 19^0-

talet förvaltades av en särskild kolonisationsnämnd och ej av den statl iga 

skogsförvaltningen. Trots att källäget är bäst för kolonisationen i  Norr

botten, är källorna ej t i l l räckligt informativa för att man kontinuerl igt 

skall kunna föl ja förändringarna i  uppodling, jordbruksavkastning och ex

terna arbetsinkomster. Detta är endast möjl igt för vissa år. I  not 8 läm

nas en redogörelse för det vikt igaste materialet, som använts vid beskriv

ningen av torparnas utkomstmöjl igheter. 

Tyngdpunkten i  undersökningen av utkomstmöjl igheterna för kronoparkernas 

bebyggare kommer därför att l igga på de tre t idiga koloni sat ionsformerna 

skogstorp, odlingslägenheter och kolonat. 

För att i  någon mån kunna föl ja utvecklingen av jordbruket på kronolägen

heterna har jag åldersgrupperat dem med utgångspunkt från upplåtelseår. 

I  avsnittet "Uppodling av kronolägenheterna" lämnas en redogörelse för 

detta förfaringssätt. 
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Se även Rudberg, S. och Bylund, E.: From the Bothnian Gulf through 
southern and central Lapland to the Norwegian f iords, Geografiska 
annaler 1959 häfte 4, ss 274-287 

7. SFS nr 169 1915 och SFS nr 267 19^7 

8. Beskrivningen av torparnas utkomstmöjl igheter kommer i  huvudsak att 
baseras på föl jande källmaterial: 

1904 års undersökning. Utredningen företogs för att domänstyrelsen 
skulle få vetskap om vi lka resultat som uppnåtts genom skogstorpskolo
nisationen samt ett sakunderlag för fortsatta beslut i  kolonisations
frågan. Man vi l le veta hur bestämmelserna verkat och hur eventuella 
brister i  upplåtelsevil lkoren skulle kunna avhjälpas. Undersökningen, 
som genomfördes i  form av enkäter t i l l  jägmästarna i  Norrbotten och 
överjägmästaren i  Skellefteå distr ikt har éji  en statist isk utformning, 
utan svaren avges i  form av verbala omdömen, vi lket begränsar använd
ningen (Jordbruksdepartementets handlingar 1904 26/3 Nr 1 RA) 

1916 års undersökning.  Utredningen företogs på init iat iv av 1916 års 
kolonisationskommitté och uppgifterna insamlades genom jägmästarnas 
försorg under anlitande av kronojägare. Undersökningen avser förhållan
de år 1916 på skogstorp och odlingslägenheter nedanför odlingsgränsen. 
I  undersökningen f inns bl a uppgifter om odlad areal, kreatursstock, 
skörd, famil jestorlek och struktur, torparnas arbetsförhållanden samt 
lägenhetens läge. Undersökningen omfattar samtliga koloni sat ions län, 
men jag kommer endast att använda de delar som rör förhållandena i  
Norrbotten. I  de fal l  där bristfäl1iga el 1er oful lständiga svar har 
inlämnats t i l l  kolonisationskommittén har frågeformuläret återsänts 
t i l l  revirförva1 tarna för komplettering. När ful lständiga uppgifter 
har erhå 11 i  ts i-har detta markerats med "Godkännes" på frågeformulärets 
första sida. Undersökningen förefal ler att vara mycket noggrant genom
förd och eftergranskningen av uppgifterna bör ha bidragit t i l l  att öka 
t i l l förl i t l igheten. (Vol 11 och 13 F 11 KORA) 

1925 års undersökning. Utredningen genomfördes av jägmästarna i  respek
t ive revir på ett tryckt frågeformulär"Skogstorp och odlingslägenheter 
inom . . .  revir den 14 mars 1925". Bakom utredningen stod domänstyrel
sen som i  en skrivelse daterad den 19 mars 1925 anmodade överjägmästar-
na i  de sju nordligaste distr ikten inhämta uppgifter från jägmästarna 
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om skogstorp och odi ingslägenheter. I  frågeformulären redovisas bl a 
uppgifter om odlad areal, utfört byggnadsarbete, famil jestorlek och 
famil jestruktur, kreatursbesättning samt uppgifter om arbetsförhållan
den. ("Skogstorp i  Norrland. Div handlingar år 191 1  - Ser 19 F 111 
1920 b DAF) . 

I  1925 års undersökning ingår även skogstorp och odlingslägenheter 
ovanför odlingsgränsen, men dessa lägenheter har jag låt i t  utgå för 
att 1916 års och 1925 års undersökningar skall vara komparabla. 

1925 års undersökning rörande levnads- och arbetsförhållandena för ko
lonisterna å de norrländska kronoparkerna. Utredningen t i l lkom på ini
t iat iv av jordbruksministern S Linders i  den Sandlerska ministären. 
Utredningen byggde dels på uppgifter från Statens kolonisationsnämnd, 
som bl a redovisar situationen den 30/6 1924 för utfört odlings- och 
byggnadsarbete, personantal och kreatursbesättning för samtliga kolo-
nat som var utlagda i  slutet av år 1924, dels på uppgifter som* 
inhämtades från kolonisterna själva medelst ett särskil t  frågeformu
lär omkring årsskiftet 1924/25. Kolonisterna lämnar uppgifter om fa
mil jemedlemmar och deras ålder, mannens och övriga famil jemedlemmars 
eventuella inkomster utanför kolonatet under 1924 med angivande av 
antal arbetsdagar, arbetsgivarens namn, arbetsuppdelning månadsvis 
el ler uppdelning på sommar- och vintersäsong. Kolonisterna deklarerar 
också kreatursbesättning, maskin- och redskaps innehav samt den ani
mal i  ska och vegetabil iska produktionen på kolonaten år 1924. 
Primärmaterialet sammanställdes av byråchefen i  socialstyrelsen, 
Berti l  Nyström, som i  början av februari år 1925 avlämnade sin redo
görelse omfattande 29 sidor. 
(Jordbruksdepartementets konseljakt den 6/3 1925 Nr 40 I  RA) 

Primärmaterialet t i l  1 denna har ej påträffats. Redogörelsens värde för 
min studie begränsas av det faktum, att undersökningsresultaten endast 
i  ett fåtal fal l  är länsredovisningar, t stäl let har resultaten In
ordnats under kolonisationsområden, där 1918 års kolonisationsområde 
bi ldar en grupp, 1919 års en andra osv. 

Kolonattablå 1926-1943 
"Tablå 'över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta personer, 
odling, kreatur m m å kolonisationsområdena under åren 1926-1943 
(omkring 1 jul i  respektive år)". 
Tablån bygger på uppgifter som insamlats av kolonisationsnämnden i  
Norrbotten och statist iken för de ol ika kolonisationsområdena har 
särredovisats. (DAK) 

SOS Domänverket. Från och med år 1945 redovisas den odlade arealen 
för kronotorp 43 och kolonat i  domänstyrelsens årspublikationer. 
Dessa uppgifter kommer att användas. 
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II. KOLONISATIONENS FÖRLOPP 

A. STATSMAKT OCH KOLONISATION FÖRE 1891 

Historisk bakgrund 

Vid mitten av förra århundradet startade den industriel la exploateringen 

av de svenska skogarna. Förutsättningarna för en snabb ökning av träva

ruproduktionen i  Sverige skapades både inom landet och utomlands. Den 

fortgående industrial iseringen och den snabba urbaniseringen i  Västeuropa 

ledde t i l l  en kraft ig stegring i  byggnadsaktiviteten och ett starkt växan

de behov av trävaror. Den svenska sågverksindustrins möjl igheter att möta 

denna stigande efterfråga förbättrades sedan bl a inskränkningarna i  såg-

ningsrätten för salusågar upphävts 1842 och förbudet mot att anlägga nya 

sågar avlägsnats år 1863 - ^ Den hastiga t i l lväxten inom den exportinrik-

tade sågverksindustrin hade ej varit möjl ig, om ej handelshindren på de 

expanderande marknaderna hade avlägsnats. Mest betydande för utvecklingen 

blev reduceringen av de engelska trävarutullarna. År 1851 reducerades 

den engelska importtul len så mycket, att den inte längre utgjorde något 

svårare hinder för svensk trävaruexport, och därmed befästes det genom

brott som börjat genom 18^2 års uppmjukning av de engelska trävarutul1lar

na .  

Omvälvningen inom sågverksindustrin kom också inom produktions- och trans

portteknik. Visserl igen utvecklades vattensågarna mot större produktions

kapacitet, men mer betydelsefull  på sikt blev införandet av ångsågen med 

början år 18^9, upprensningarna av strömmarna och utbyggnaderna av f lott

lederna. De avlägsna skogsområdena blev genom de två senare insatserna åt

komliga för en industriel l  exploatering. Avverkningsplatserna förlades 

a l l t  l ä n g r e  n o r r u t ,  m e n  g r ä n s e n  f ö r  e n  l ö n s a m  s k o g s e x p l o a t e r i n g  f l y t t a d e s  
2 )  

också al l t  längre uppåt älvdalarna, 

1. Sågverksindustrins expansion oah den nya skogspolitiken 

De framgångar som sågverksindustrin kunde uppvisa under några få årt ionden 

från och med mitten av förra århundradet måste av samtiden ha uppfattats 

som mirakulösa. Inom loppet av t jugo år fram t i l l  1870 t iodubblades expor

ten av plankor och bräder från de norrländska sågverksdistrikten. Antalet 

vattensågar mer än fördubblades. År 1850 fanns det 106 sågar i  Norrland, 
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och år 1871 hade antalet st igi t  t i l l  211. Under samma t id ökade antalet 
3) 

ångsågar från en vid århundradets mitt  t i l l  61 år 1871. Man hade kun

nat vänta sig att  myndigheterna skul le börja oroa sig för råvaruförsörj

ning i  slutet av denna t i l lväxtfas, men farhågorna för att  skogen skul le 

ta slut väcktes redan innan trävaruhanteringen gått in i  sit t  mest expan

siva skede och innan regleringssystemet för sågverksindustr in var helt  av

skaffat.  

Talet om skogsbrist på 1850-talet markerade i  och för sig ingen omsväng

ning i  synen på skogens värde, ty det var ett  stående inslag i  ski ldr ing

ar av de svenska skogarnas t i l lstånd under I6OO- och 1700-talen och t idigt 
ij ) ' 

l800-tal.  Men ur 1850-talets debatt om framtidens råvaruförsörjning 

skul le ett  f lertal idéer uppstå, som skul le lägga grunden t i l l  både en 

ny skogspoli t ik och en ny organisation för förvaltningen av statens skogar. 

Den nya skogspoli t iken skul le bl a komma att  beteckna ett  avsteg från 

andan i  1824 års avvit tr ingsstadga, vi lket jag kommer att  visa nedan. 

Det första ini t iat ivet t i l l  en ny skogshushållning togs av 1853/185*) års 

r iksdag. Efter att  ha uppmärksammat den r inga omsorg som ägnades åt sko

garnas vård och återväxt, föreslog ståndsriksdagen, att  en vetenskaplig 

och regionalt anpassad skogshushållning skul le påbjudas både för de skogar 

som stod under kronans omedelbara disposit ion och för skogarna på de civi-
5) 

la, mil i tära och ecklesiast ika bostäl lena. En särski ld kommitté t i l lsat

tes och dess vikt igaste förslag var att  en skogsstyrelse skul le inrättas 

med uppgift  att  förvalta statens skogar, att  statens skogar skul le behål

las oförminskade, att  skogsskolor skul le inrättas och att  skogsstaten 

skul le omorganiseras.^ År 1859 bi ldades Skogsstyrelsen, Domänstyrelsens 

föregångare.^ Ti l lkomsten av en mängd stadgor visar, att  statsmakterna 

försökte inrätta sig efter den nya t idens skogsekonomiska krav och förut-
8) 

sättningar. Två av dessa förordningar skul le på ett  påtagl igt sätt på

verka den norr ländska befolkningens möjl igheter att  etablera nya bosätt

ningar, nämligen förbudet mot anläggning av nybyggen och inrättandet av 

kronoparker. 

Med ett  hundraårigt perspektiv på sågverksindustr ins utveckl ing är det 

lätt  att  konstatera, att  de bedömningar om skogsråvarusituationen som 

gjordes av bl a länsmyndigheterna på 1850-talet baserades på ett  brist



-  10 -

fäl l igt sakunderlag. I  I856 års skogsbetänkande meddelade sexton lands

hövdingar, och däribland landshövdingarna i  de fyra nordl igaste länen, 

att  den dåvarande avverkningsvolymen för export inte skul le kunna fortgå 
9) 

på samma nivå utan r isk för att  skogen skul le ta slut.  Men det var in

te al la som föl l  in i  klagokören. En av de samtida som tog t i l l  orda i  

skogsdebatten på 1850-talet,  en författare i  skogsfrågor J.W. Sprengt-

porten, var klarsynt nog att  framhålla, att  skogsbristen vid denna t id

punkt först och främst var en fråga om outvecklade transporter.^ Som 

framgår av diagrammet nedan ökade exporten av sågade och hyvlade plankor 

och bräder med cirka 1^ gånger från år I856 t i l l  år 1896.  Den stagnation 

och t i l lbakagång som inträffade i  exporten från de norrländska sågverks

distr ikten vid sekelskif tet hade bl a sin grund i  brist på grövre dimen
ì i )  

sioner. 

3 o 
Figur 11:1. Exporten i  m av sågade och hyvlade plankor och bräder från 

de norr ländska kustdistr ikten (utom Gävle) 1850-1937 

mi 1j.m 

3,5 

1850 60 70 80 10 20 30 90 1900 1937 

Kä 11 a :  Wik, H.: Norra Sveriges sågverksindustr i  från l800-talets mitt  
fram t i l l  1937, s 191. 

Anm. Wiks stapeldiagram har omritats t i l l  kurvdiagram 
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a. Kritiken mot och försvaret av nybyggeaväsendet 

Sågverksrörelsen kunde fortsätta en oavbruten expansion trots de dystra 

förutsägelserna om skogs förödelse. Istäl let blev det nybyggesväsendet 

som f ick klä skott för den kr i t ik som r iktades mot trävaruhanteringens 

framfart i  de norr ländska skogarna. 

Nybyggen sades ha bl ivi t  föremål för en l iv l ig spekulat ion i  de norra 

länen. Enl igt r iksdagen hade odl ingsarbetet i  många fal l  inskränkts t i l l  

avverkning av skogen, och efter fr ihetsårens utgång på nybyggena återstod 
1 2 )  

endast avröjda lägenheter utan nämnvärd odl ing. Men även företag inom 

järn- och sågverkshanteringen i  Norrbotten anklagades för att  ha missbru

kat nybyggesrätt igheten genom att  ha underlåt i t  att  uppföra nybyggen i  de 

områden som upplåt i ts åt dem under frälsemannarätt med krav att  den t î11-
13) 

delade marken skul le uppodlas. 

Signalerna t i l l  en ny hushållning på statens skogar väckte ingen hänförelse 

hos dem som önskade, att  staten skul le fortsätta den kolonisationsbefräm-

jande pol i t ik som förts under 1800-talets första hälf t .  I  182^-års av

vi t tr i  ngsstadga för Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län 

uppmanades landshövdingarna att  akt ivt verka för uppodling genom att  bl a 

utsända kungörelser om t i l lgängliga nybyggen i  landets norra delar, "der 

stora ödeliggande trakter ännu vänta på arbetande händer, för att  bl i fva 
] M 

gagnande för Landets innebyggare och det Al lmänna". 

De åtgärder för en effekt ivare övervakning av statens skogar som 1855 års 

skogskommi t té föreslagit  var knappast förenl iga med en akt iv kolonisa

t ionspoli t ik. En företrädare för odl ingsintresset önskade att  man skul le 

fortsätta att  upplåta kronomarken t i l l  nyhemman, ty då skul le man få en 

effekt ivare bevakning än om en al l t för fåtal ig jägeribetjäning skul le 

ansvara för bevakningen av kronans enorma skogsvidder. Stäl ld som man 

var i  en försvarsposit ion efter angreppen på nybyggesväsendet, försökte 

en företrädare för odi ingsintresset övertyga statsmakterna att  satsa på 

de odi ingsresurser som fanns i  norr. I  ett  memorial avgivet i  borgarstån

det 1856 utmålade norrbottningen Bödel 1 s i t t  hemlän som de stora möjl ig

heternas land med en ytvidd som var större än de sammantagna provinserna 

Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Öster- och Västergötland, Småland, 
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Öland och Gotland. Hans beskrivning av landsändan leder tankarna t i l l  de 

värvningsannonser, som publicerades i  de svenska t idningarna under ame

r ikaemigrationens dagar. "Genomskurna af majestät iska elfvar, strömmar 

och insjöar, en del synnerl igt f iskrika, med ymniga odi ingslägenheter 

och ett  sundt kl imat, vänta dessa ofantl iga landsträckor på i  doge colo-

nister, och lofva att  belöna deras möda med helsa och trefnad... ,  ty med 

hvarje ny-odl ing och utdikning tages ett  steg t i l l  luftstreckets for

mi Id r i  ng"» ̂  

b. Nybygges förbuden 

Men odl ingsanhängarna kämpade i  motvind, och år i860 förbjöds t i l ls vidare 
16) 

anläggning av nybyggen på de avvit trade kronomarkerna i  norrlands länen. 

Avgörande för förbudets t i l lkomst blev en rapport från den dåvarande 

landshövdingen i  Norrbotten, P.H. Widmark, som på sina ämbetsresor i  länet 

observerat att  ett  betydande missbruk av nybyggesrätt igheten ägt rum. 

Samtidigt pläderade han för att  staten: själv skul le t i l lgodogöra sig 

skogarnas st igande värde.^ Nybyggesförbudet utsträcktes fem år senare 

t i l l  att  även omfatta oavvit trad kronomark samt kronomark i  Kopparbergs 

län. Detta bestämdes när man beslutade att  bi lda kronoparker i  norra Sve-
18) 

r ige år 1865. När kronoparkerna skapades blev det en slut l ig bekräftel

se på att  statsmakterna t i l l  ful lo hade insett vi lket värde skogarna rep

resenterade, ett  värde som det gäl lde att  vidmakthål la och vårda för att  

det skul le förräntas. 

Innan förbudet om nybyggesanläggning på oavvit trad mark trädde i  kraft 

insändes en r ik f lora av peti t ioner t i l l  Kungl Maj: t  från bl a Västerbot

tens och Norrbottens landsting och Norrbottens läns hushållningssäl lskap, 
19) 

som al la anhöll  att  anläggning av nybyggen skul le få fortsätta. Redan 

år 1866 upphävdes förbudet för oavvit trade skogar och överloppsmarker, 
20) 

vi lka ej ansågs vara lämpliga att  ombildas t i l l  kronoparker. Men där

med var inte de slutgi l t iga reglerna för nybyggesväsendet faststäl lda. 

Nya förbud kom bl a i  samband med att  den s k odl ingsgränsen drogs upp 

inom Norrbottens och Västerbottens lappmarker år 1867. År 1873 kom ett  

mer varaktigt beslut för nybyggesväsendet. Då bestämdes att  nybyggen 

skul le få anläggas på s k odisponerad mark i  Norr- och Västerbottens lapp-
21 ) 

marker sedan avvit tr ingen avslutats. Nybyggarväsendets expansiva period 
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22) 
var dock t i l l  ända, och antalet nybyggen minskade stadigt efter i860. 

Naturl igtvis är det ej  möjl igt att  faststäl la i  vi lken omfattning nybyg

gesrätt igheten missbrukades, men däremot kan stat ist iken över antalet 

t i l lkomna nybyggare användas för att  uppskatta ett  potentiel l t  missbruk. 

Den stat ist iken stöder ej  uppfattningen, att  nybyggen utsynades i  speku-
23)  

lat ionssyfte. Som framgår av tabel len nedan kulminerade anläggningen 

av nybyggen på 1820-talet och första hälf ten av 1830-talet,  dvs innan 

sågverksindustr in gått in i  si t t  expansiva skede. Enda undantaget är Norr

botten, där de f lesta nybyggare t i l lkom under åren 1851-1855. 

Tabel1 11:1. Antal t i l lkomna nybyggare t iden 1821-1855 

Huvudpersoner män 

Tid Norrbotten Västerbotten Hela landet utom 
Vb. och Nb 

1821-25  91 132  5 868 

1826-30 167 231  6 227 

1831-35 140 213 5 481 

1936-AO 82 86 2 686 

1841-45 85 12 4 2 344 

1846-50 135 120 2 389  

1851-55 186 101 1 636 

Kä 11 a :  Emigrationsutredningen Bi l  IX Råtabeller, s 230 f f .  

2. Förslaget om kolonisation på kronoparkerna 

a. Ett förslag till en kompromiss mellan skogsintresset ooh odlings

intresset 

Nybygges förbuden utgör det yttersta beviset på den omsvängning som inträf

fade i  statens kolonisationspoli t ik vid mitten av förra århundradet. Den 

bebyggelseinriktade pol i t iken avlöstes av en restr ikt iv skogspoli t ik. 

Syftet var främst att  förhindra en överexploatering av statens skogsti l l 

gångar. Organisationen för det stat l iga skogsbruket måste byggas ut och 

effekt iviseras, om staten skul le besit ta t i l l räckl iga resurser för att  

själv kunna exploatera skogskapitalet.  



- Ht -

Den restr ikt iva skogshushållningspoli t iken betecknade i  sig inget nytt,  

ty en sådan hade förts under senare delen av 1600-talet och första hälf-
2 k )  

ten av 1700-talet för att  trygga malmhanteringens behov av bränsle. 

Men det nya var att  skogen vid den här t iden inte främst var en energi

resurs för en annan näringsgren utan en bas råvara. 

När kronans och de enski ldas marker åtski ldes genom avvit tr ingen, hade 

de mest glesbebyggda områdena t i l l fal l i t  kronan och för att  exploatera 

skogen krävdes arbetskraft.  Bättre än de f lesta såg landets dåvarande 

f inansminister, J.A. Gripenstedt, de problem som skul le bl i  föl jden av en 

restr ikt iv kolonisationspoli t ik. Enl igt Gripenstedt borde det icke råda 

någon motsättning mellan kolonisationen och en god skogshushållning, 

eftersom ett rat ionel l t  skogsbruk krävde t i l lgång på arbetskraft.  Skogs

bruket borde därför i  eget intresse uppmuntra kolonisationen. Jordbrukar

na i  norr å sin sida behövde,och skul le enl igt Gripenstedt även i  fram

t iden behöva stödför t jänster från arbete i  avverkning, skogsvård och trä-

va ruförädl i  ng. Vid avfattningen av kronoparkerna gäl lde det därför att  

skapa så stora kronoparker att  det skul le f innas t i l l räckl igt med odl ings

mark inom deras gränser. Men de f ick ej göras så stora att  det skul le bl i  

svårt att  erhål la arbetskraft t i l l  dem. 1 s i t t  förslag år 1865 utformade 

Gripenstedt några av grundprinciperna för en framtida kolonisation. Dessa 

var föl jande: 

att  kronoparkerna skul le upplåtas för bosättning 

att  kronoarrendatorerna skul le försörja sig genom jordbruk och skogsbruk 

att  lägenheterna skul le spridas på kronoparkerna för att  man skul le uppnå 

en god bevakning 

25) 
att  lägenheterna skul le ha begränsad disposit ionsrätt t i l l  skogen. 

Planerna på en utvecklad skogshushållning på statens skogar ledde t i l l  att  

ett  nytt argument började användas för att  driva fram en kolonisation i  

Norrland, nämligen arbetskraftsfrågan. Just detta argument för att  öppna 

kronoparkerna för bosättning återupptogs av 1876 års domänkommitté. Genom 

att  upplåta lägenheter t i l l  torpare kunde man " i  de stora skogarna fästa 

en befolkning, hvi lken kunde ständigt påräknas såväl för bevakning af 

Kronans skogar som för den afverkning, hvi lken kan komma att  af en ordnad 

hushållning derstädes påkal las".^^ 
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Förslaget var för t idigt väckt för att  det skul le accepteras av skogs

styrelsen, som vid denna t idpunkt ansåg sig sakna resurser för att  själv 

svara för avverkning och utdrivning av virket från kronoskogarna. Styrel

sen var ej  hel ler vi l l ig att åtaga sig några kostnader för torp, vars i  n-
27) 

nehavare skul le komma att  stå i  rotpostköparnas t jänst. Ännu när kro

noparkerna öppnades för kolonisationen i  början av 1890-talet,  var behovet 

av arbetskraft på kronoparkerna för avverkningsarbeten och skogsvårdsar

beten ytterst obetydl igt.  Det helt  dominerande virkessort imentet var 

t immer, och det kan nämnas, att  domänverket s jälvt endast avverkade cirka 

140.000 m^ i  Norrbotten under perioden 1881-1890, medan k.2 mil joner m^ 
28) 

sågtimmer såldes på rot från statsskogarna i  detta län under samma t id. 

b. Förslaget om skogstorp 

I  slutet av 1880-talet gjordes förnyade ansträngningar att  återuppliva 

de principer som fått  styra nybyggesverksamheten al l tsedan t i l lkomsten av 

1824 års avvit tr ingsstadga och fram t i l l  nybyggesförbudet år i860. Men 

den odi ingsi nr iktade kolonisationspoli t iken var definit ivt t i l l  ända. 

Ett förslag från två norrbottniska riksdagsmän år 1887 om att  torp el ler 

nybyggen skul le upplåtas på kronoparkerna avvisades. Att upplåta mark 

för odl ing skul le str ida mot de principer som låg t i l l  grund för att  b i  1 -
29) 

da kronoparker. 

Förslaget återkom föl jande år i  två motioner, som var mer genomarbetade 

och takt iska än det t idigare. 1 motionerna underströks det framtida be

hovet av arbetskraft för skogsvårds- och bevakningsarbeten samt inte 

minst behovet av bevakningspersonal för att  hejda skogsförödelse genom 

skogseld. Att t i l låta torpanläggningar på kronoparkerna i  Norrland var 

enl igt motionärerna försvarbart både ur socialpol i t isk och skogsekonomisk 

synpunkt. Dels skul le man bereda egna hem åt den " lösa befolkningen", som 

försörjde sig på skogsarbete, dels skul le en kolonisation förbättra in-
30) 

kvarterings- och provianter ingsmöj1 igheterna för skogspersonalen. 

1891 års -proposition om skogstorp -i Norrbotten 

Genom att  föreslå att  kolonisationen skul le ingå i  den skogsekonomiska 

målsättningen för statsskogarna försökte odi ingsvännerna i  Norrland förmå 
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statsmakterna att  öppna kronoparkerna för torpbebyggelse. Medan mot ioner 

na 1888 föreslagit  kolonisation på kronoparkerna i  hela Norrland, stanna

de den proposit ion som lades fram för 1891 års r iksdag för kolonisation 

i  Norrbotten. Begränsningen motiverades med att  t i l lgången på odl ingsmark 

i  al lmänhet var ganska l i ten utom i  Norrbotten, där den totala kronoparks-

arealen uppgick t i l l  cirka 2.2 mil joner hektar, vi lket var något mer än 
31) 

hälf ten av kronoparksarealen i  heia landet. 

Att de som ivrade för torpbi ldning på kronoparkerna hade lyckats f inna 

motiveringar som låg rätt  i  t iden för att  få t i l l  stånd en kolonisation 

i  Norrbotten framgår av remissvaren som domänstyrelsen (t idigare skogs

styrelsen) infordrat från samtl iga länsstyrelser samt från revirförval

tarna. Av särski l t  intresse är svaren från jägmästarna i  Norrbotten, 

eftersom de skul le utstaka och förvalta de första lägenhetsupplåtelserna 

på kronoparkerna. 

Bland remissvaren från revirförvaltare och länsmyndigheter i  Norrbotten 

kan man urski l ja tre motiv för att  inrätta skogstorp på kronoparkerna i  

Norrbotten. Samtl i  ga jägmästare i  detta län stäl lde sig posit iva t i l l  en 

bosättning utom jägmästaren i  Torneå revir,  som avvisade tanken på torp

anläggningar, eftersom den s k lösa befolkning enl igt jägmästaren var o-

duglig som jordbrukare. En bosättning skulle bara leda t i l l en ökad skogs-

åverkan. 

Tre jägmästare i  kustlandet förordade en kolonisation av skogsekonomiska 

skäl, dvs en kolonisation för att rekrytera skogsarbetare och skogsbeva-

kare. Tre jägmästare i lappmarks revi ren (N. Arvidsjaur, Jokkmokk och 

Arjeplog) uppfattade den föreslagna kolonisationen främst som en fortsätt

ning på nybyggesverksamheten l iksom jägmästarna i  Luleå och Pajala revir.  

Andra åter betonade att  upplåtelser av torplägenheter skul le vara t i l l  

gagn både för det statliga skogsbruket och den fattiga befolkningen, ty 

på kronoparkerna kunde fatt igfolket både få arbete och egna hem. Just den 

motiveringen för en kolonisation framfördes av revirförvaltningen i  

Tärendö, Kalix och S. Arvidsjaur revir samt av skogs inspektören i Norr

bottens distr ikt.  

Länsstyrelsen i  Norrbotten ansåg, att  den r ikl iga förekomsten av odl ings
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mark på kronoparkerna mer än väl motiverade en kolonisation, ty därigenom 

skul le antalet jordbrukare kunna öka kraft igt.  Kolonisationen skul le ock

så kunna bidraga t i l l  att  minska r isken för en t i l lväxt av proletariatet, 

när skogsbruket drabbades av en nedgång. 

Som väntat intog domänstyrelsen en str ikt skogsekonomi sk instäl lning t i l l  

den föreslagna kolonisationen och avvisade tanken på en kolonisation som 

var en fortsättning på nybyggesverksamheten. Upplåtelser av hem åt den 

lösa befolkningen var ur domänstyrelsens synpunkt endast försvarl ig, där 
32) 

det var t i l l  fördel för parkernas vård och skötsel.  Den stat l iga skogs

förvaltningen var med andra ord inte vi l l ig att ge den föreslagna koloni

sationen en socialpol i t isk inr iktning. 

När frågan skul le avgöras upptäckte några av de r iksdagsmän som väckt 

motionerna i  andra kammaren år 1888 samt några andra anhängare av en 

socialt  inr iktad nyodlingsverksamhet, att  kolonisationsfrågan tagit  en 

helt  annan r iktning än vad de tänkt sig. Av takt iska skäl hade de fram

hål l i t ,  att  en kolonisation skul le gagna det stat l iga skogsbruket genom 

att  förse det med arbetskraft.  Men när frågan skul le avgöras insåg de, 

att  de bl ivi t  offer för sin egen takt ik -  den tänkta nyodlingsverksamhe-

ten hade förvandlats t i l l  en ren skogsfråga. Ansvarig för att  kolonisa

t ionen skul le styras av skogsekonomiska hänsyn var enl igt deras förmenande 

domänstyreIsen, som fått  i  uppdrag att  leda förundersökningen. Man oppo

nerade sig mot att  skogstorp endast skul le få upplåtas i  Norrbotten, att  

antalet skul le begränsas starkt samt att  upplåtelsetiden maximerats t i l l  

20 år. 

I  båda kamrarna angrep man domänstyrelsens och statsutskottets förslag 

t i l l  stadganden om uppsägning av torpare, vi lket skul le lämna utrymme för 

godtycke och äventyra bes i t tningstryggheten: "att  derest domänstyrelsen 
skul le f inna, att  torpare gjort sig skyldig t i l l  skogsåverkan el ler ovar
samt handhafvande af eld el ler att  han företagit sig annat, som väsentl igen 
str ider mot lag el ler al lmän ordning, än dock han derför icke lagföres... ,  
på domänstyrelsen må ankomma att  uppsäga honom t i l l  aff lyttning från tor
pet med rätt  för torparen att  åtnjuta laga fordag". Trots att  f inansminis

tern von Essen t i l l  en början motsatte sig en ändring med motivering att  

domänstyrelsen borde ha samma rätt  som husbönder ägde, lyckades r iksdagen 
33) 

driva igenom, att  satsen "ändock han derför icke lagföres" borttogs. 
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o. Diskussion om motiven för koIonisationen på kronoparkerna 

I  de förslag och utredningar som föregick beslutet om en kolonisation på 

kronoparkerna i  Norrbotten kan man urski l ja föl jande motiv: 

att  utnytt ja t i l lgången på odl ingsmark 

att  rekrytera arbetskraft för att  utföra ett  rat ionel l t  skogsbruk på 

kronoparkerna 

att  effekt ivisera bevakningen av parkerna och hindra skogsförödelse 

genom stöld och skogseld 

att  lösa den sociala jordfrågan, dvs att  skaffa de egendomslösa hem och 

jord. 

Den sociala jordfrågan 

Från att  t idigare ha haft en undanskymd plats i  debatten kring kolonisa

t ionsfrågorna trädde den sk sociala jordfrågan fram vid t iden för skogs

torpens t i l lkomst. År 1890 väcktes en motion i  riksdagen av den konserva

t ive godsägaren E. Åkerlund. Han begärde att  r iksdagen skul le utreda möj

l igheterna för de mindre bemedlade att  lättare skaffa sig egna jordbruk. 

Tidens vikt igaste fråga var enl igt motionären arbetarfrågan och det gäl l

de att  bereda arbetarna en tryggad stäl lning, så att  de ej lockades 

"att  sluta sig t i l l  de social ist iska och andra samhällsupplösande läror, 
hvi lka al l t  mera sprida sig och synas afse att  sl i ta al la hit t i l ls i  al l
mänhet för hel iga ansedda pl ikter mot Gud, nästan och fäderneslandet,. . ."  

I  r iksdagen fruktade man att  samhällsordningen var hotad, och i  rannsak-

ningens ögonblick erkändes att  arbetarnas klagomål ej  vari t  oberätt igade, 

eftersom de ej hade fått  någon skäl ig del av arbetsgivarnas vinst. Den 

tyska social lagst i f tningen ansågs vara ett  föredöme. Industr ins expansion 

hade ökat r iskerna för en samhällskonf1 ikt,  ty denna näring ansågs vara 

för konjunkturkänsl ig för att  ge arbetarna en säker försörjning. Situa

t ionen skul le ha vari t  än värre, om ej emigrationen lättat på trycket. 

Nya industr ikr iser skul le endast ge t i l l  resultat att  al l t  större skaror 

av fatt igfolket slöt sig samman "under social isternas och de andra upp

lösningsmännens fanor". Den sociala situationen var enl igt Åkerlund sådan, 

att  det krävdes insatser från samhällets sida för att  undvika en samhälls-
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konfl ikt.  Lösningen på samhällsproblemen låg i  möjl igheterna att  bereda 
3*0 

folket t i l l fäl le att skaffa sig egna hem och jord att  bruka. Både i  

de konservativa och l iberala leden omhuldade man tanken, att  de socia

l ist iska idéernas framgångar bland arbetarskarorna skul le kunna hejdas 
35) o 

om folket f ick jord att  bruka. Intresset för de sociala jordfrågorna 

var inte enbart en företeelse i  svensk pol i t isk debatt.  I  I888- I89O års 

bri t t iska utredning "Select Committee on Small  Holdings" underströks, 

att  en ökning av antalet småjordbruk skul le stärka principen om privat 
36) 

äganderätt och den nationel la säkerheten. 

Decennierna närmast före sekelskif tet 1900 blev en genombrottst id för 

den social ist iska arbetarrörelsen. Som exempel kan nämnas att  de socia

l ist iska agitatorerna intensif ierade sin verksamhet, t idningen Social-

Demokraten utkom med s i t t  första nummer år 1885 och det socialdemokra

t iska part iet bi ldades år 1889- Âr I89O manifesterade arbetarrörelsen 

sin styrka genom att  samla (enl igt de vi t t  ski lda uppskattningarna) 30 000-
37) 

120 000 demonstranter t i l l  förstamajmötet på Gärdet i  Stockholm. 

Social ismens framgångar under senare hälf ten av ått iotalet och i  början 

av nit t iotalet kom med andra ord att  öka de makthavandes intresse för 

den sociala jordfrågan. I  r iksdagsdebatten dolde man inte hur social ismen 

skul le pacif iceras. "Det kan icke f innas bättre korrektiv för strejker 
och pretentioner på högre arbetslöner och för social ist iska åsigter än 
det, att  man anvisar arbetarne egna jordbruk och så ber "att  få tala med 
herrarne".3°) 

Bland odl ingsvännerna var man förvisso inte nöjd med den utformning som 

skogstorpen fått .  Man tyckte sig ha fått  "sten i  stäl let för bröd", men 

när början väl var gjord på kronoparkskolonisationen kunde man se fram 
3g) 

mot nya upplåtelseformer, som tog större hänsyn t i l l  jordbruksaspekten. 

När r iksdagen beslutade att  upplåta skogstorp på kronoparkerna i  Norrbot

ten "der det för kronoparkernas vård och bevakning f innes vara gagneligt",  

låg redan ett  nytt förslag på r iksdagens bord om att  bereda mindre bemed

lade t i l l fäl le att skaffa sig egna jordbruk.Därmed startade också de

batten om de efterföl jande kolonisationsformerna, odl ingslägenheter och 

ko Iona t .  

I  bi laga 1 redogörs för upplåtelsevi l lkoren för skogstorp. 
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B. KRONOPARKSKOLONISATIONEN: ODLINGSINTRESSEN OCH SKOGSINTRESSEN 

Under 1800-talets sista decennier drabbades jordbruket î många europeiska 

stater av en svår kr is, som förorsakades av att  den europeiska marknaden 

översvämmades av bi l l ig amerikansk och östeuropeisk spannmål. Krisen 

förorsakade bl a växande skuldsättning och amorteringssvårigheter för 

jordbruket. De medelstora jordbruken minskade i  antal genom parcel le-

r ing och de småjordbruk som uppkom härigenom uppslukades ofta av större 

jordegendomar. I  det läget trodde många jordreformatorer, att  kr isen 

inom bondejordbruket bäst skul le lösas om man införde en form av det 

amerikanska homestead-systemet, vars främsta kännetecken var ett  starkt 

skydd mot utmätning av jorden. Detta gäl lde vare sig lägenheten låg i  

staden el ler på landet, på nybruten el ler på t idigare odlad mark. I  f lera 

europeiska länder, bl a i  England, Ungern, Ryssland, Österr ike, Tyskland 

samt i  de romanska länderna, började man propagera för homestead och 

syftet var att  förhindra småbrukarklassens t i l lbakagång.^ 

Konkurrensen från det transatlantiska storjordbrukët skul le paradoxalt 

nog mötas genom att  man införde en typ av amerikanska småjordbruk i  

Europa. Lika orimligt kan det förefal la, att  man i  Sverige så l iv l igt 

diskuterade frågan om att  skapa nya småjordbruk på peri fer kronojord vid 

en t idpunkt då det svenska jordbruket brottades med svåra problem t i l l  
2)  

föl jd av konkurrensen från storjordbruket. 

Den primära frågan inom det svenska jordbruket i  början av 1890-talet var 

fakt iskt att  försöka skaffa de jordlösa jord att  bruka, medan frågan om 

att  skydda småbruken mot storjordbruket och det rörl iga kapitalet ännu 
3) 

ansågs vara av sekundär betydelse. Först ett  årt ionde senare skul le 

instäl lningen ändras, ty då framträdde den s k Norrlandskommittén med 

al lvarl iga rapporter om det norr ländska bondejordbrukets svårigheter att  
k) 

hävda sig gentemot skogsbolagen. 

Flera kommittéer kom att  ägna sig åt jordanskaffningsfrågan» I  debatter 

och utredningar där man behandlade frågan om att  upplåta odl ingslägenheter 

och kolonat på kronomark, är det lätt  att  urski l ja två intressesfärer. 

Den ena vi l le främst befrämja det stat l iga skogsbrukets utveckl ing, medan 

den andra satte jordbruket i  förgrunden. Inte så säl lan anförde företrä
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darna för odi ingsintresset sociala skäl för att  förmå myndigheterna att  

upplåta kronomark åt de obemedlade bland landsbygdsbefolkningen. I  kompro

misserna mellan odi ingsintresset och skogs intresset utvecklades f lera av 

de fundament som skul le bära upp kolonisationen, och detta gäl ler både 

i fråga om al lmänna r ikt l injer och upplåtelsevi l lkor. 

1. Tillkomsten av odlingslägenheter 

a. Principen om en samlad bosättning 

Då r iksdagen år 1891 beslutade om att  skogstorp skul le få anläggas på 

kronoparkerna i  Norrbotten i  ni t  i  erades även principen om en samlad kolo

nisation av den s k jordbrukslägenhetskommittén. Skogstorpen represente

rade den spridda kolonisationen, och med t iden blev man varse, att  utkomst

möjl igheterna i  al lmänhet var sämre på isolerade torp än på lägenheter 

som låg i  närheten av en äldre bebyggelse. Kommittén föreslog dels att  

kronans jordbruksdomäner i  närheten av städer, köpingar, järnvägsstat io

ner el ler större industr ier skul le parcel leras i  tomter el ler mindre jord

brukslotter för arbetarbefolkningen, dels att  odl ingslägenheter skul le 

upplåtas på kronoparker, överloppsmarker el ler på andra områden som kro

nan ägde. Dessa lägenheter skul le samlas i  anslutning t i l l  befint l iga 

el ler planerade kommunikationer. Kommittén tänkte sig att  odl ingsmarken 

främst skul le utgöras av sankmark om högst 15 ha. Lägenheterna borde 

därutöver t i l ldelas 35 ha utmark, där lägenheterna kunde erhål la si t t  be

hov av bränsle och bete för djuren. Att bereda de jordlösa jord att  bruka 

sågs som en fosterländsk gärning och den f ick ej förfuskas el ler misskre

diteras genom en oövertänkt och al l t för omfattande satsning -  det gäl lde 

att  skynda långsamt och öka kunskapen genom försökskolonisation. Torrlägg

ningsarbetet borde starta så snart järnvägsbyggena i  norr var avslutade, 

ty de arbetslösa ral larna måste beredas arbete och genom att  upplåta 

lägenheterna t i l l  de lämpligaste kunde de lockas att  stanna kvar i  norr."^ 

Jordbruks 1ägenhetskommitténs förslag föl l  domänstyrelsen i  smaken, ty där 

underströks det, att  försöken skul le begränsas t i l l  särski l t  lämpliga om

råden. Den föreslagna verksamheten, dvs att  torr lägga och uppodla sank

marker, kol l iderade ej med skogsintresset, ty den skul le snarare gagna 

det stat l iga skogsbruket. Missnöjd var däremot länsmyndigheten i  Norrbot-
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ten som al ls inte var v i l l ig att ge domänstyrelsen rätten att  fäl la fram

t ida kolonisationsprojekt, om styrelsen ansåg att  skogsvården hindrades 

av den t i l l tänkta kolonisationen. Kolonisationsfrågorna skul le avgöras 

på ort och stäl le, menade man, och ej på 100 mils avstånd från kolonisa

t ionsorten av en myndighet som saknade kompetens i  odi ingsfrågor 

Det omedelbara resultatet av jordiägenhetskommitténs arbete var tämligen 

blygsamt, eftersom endast en samlad kolonisation uppstod, nämligen Alträsk 

nybyggesområde tre mil  väster om Boden.^ 

Men jordbrukslägenhetskommittén hade inte spelat ut sin rol l  när det 

gäl lde att  påverka kolonisationen. Förslaget om en koncentrerad koloni

sation återupplivades av den s k Norrlandskommittén. Grundprincipen för 

lokal isering av lägenheterna borde vara, att  kronoparkernas integri tet 

skyddades och att  skogsvården ej hindrades genom kolonisationen, vi lket 

kunde uppnås om lägenheterna förlades i  utkanterna av kronoparkerna. 

Kronoarrendatorerna skul le då vara disponibla för arbeten på kronopar

kerna samtidigt som de kunde utnytt ja de arbetst i l l fäl len som erbjöds i  

grannskapet. 

Norrlandskommittén gick det stat l iga skogs intresset t i l l  mötes genom att  

föreslå, att  staten ej skul le taga några ini t iat iv för att  st imulera t i l l  

bosättning, eftersom det skul le medföra ett  visst ansvar för kolonisa

t ionens framtid. I  stäl let borde staten förhål la sig avvaktande t i l l  dess 

efterfrågan på lägenheter uppstod. Vidare skul le det t i l lkomma domänsty

relsen att  avgöra om en lägenhet skul le få upplåtas, ty enl igt kommittén 

var domänstyrelsen bäst skickad att  väga od 1 ingsintresset mot skogsintres-

set.8 '  

I  Norrlandskommittén fördes länsmyndigheternas talan av en ivr ig odl ings

vän, häradshövdingen i  Torneå domsaga, G Kronlund, som reserverade sig 

mot förslaget att  låta domänstyrelsen ensam leda och bestyra den planera

de kolonisationen. Upplåtelsefrågor kunde lösas bättre om de administre

rades av landshövdingarna, som t i l l  sin hjälp hade länsagronomer, jord

brukskonsulenter och lantbruks ingenjörer. I  annat fal l  skul le odl ingsfrå

gorna få träda t i l lbaka för det stat l iga skogsbrukets krav. En tudelning 

av makten mellan domänstyrelsens skogsexperter och länsstyrelsens jord-
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9)  
bruksexperter vore enl igt Kronlund lämpligast. 

Debatten -t viksdagen 

Ju närmare förslaget om upplåtelser av od 1 ingslägenheter kom ett  avgöran

de, desto mer markerat blev det stat l iga skogs intressets inf lytande. I  

proposit ionen som lades fram år 1909» är principen om en samlad koloni

sation delvis urholkad t i l l  förmån för skogs intresset. Odlingslägenheter 

föreslogs kunna upplåtas av domänstyrelsen "under förutsättning antingen 
att  sådant för skogens vård och bevakning f innes vara gagneligt el ler att  
den jord, hvars upplåtande begäres, är belägen i  närheten af odlad bygd ^  
eller kommunikationsled och hinder från skogsvårdens synpunkt ej  möter;" 

Just denna målsättning för kolonisationen gjorde att  motsättningen mellan 

odi ingsintressets förespråkare och skogs intressenterna f lammade upp, och 

debatten blev stundtals bit ter i  riksdagens första kammare. Den dåvarande 

r iksdagsmannen och lantbruks ingenjören i  Norrbotten, J.E. Berggren, note

rade med besvikelse att  förslaget endast syftade t i l l  en utveckl ing av 

skogstorpareinsti tut ionen. Han fann det ot i l l f redsstäl lande, att  domän

styrelsen, som ständigt hävdade kronoparkernas integri tet,  skul le leda 

odl ingsverksamheten, i  synnerhet som dess personal i  allmänhet saknade 

kompetens i  odl ingsfrågor. Dessa frågor borde i  stäl let överlåtas åt sär

ski l t  sakkunniga, vi lket redan 1891 års jordbrukslägenhetskommitté före-
1 11) 

slagit .  

En annan företrädare för odl ingsintresset i  riksdagen var sekreteraren 

vid lantbruksakademien, professor H.J.B. Juhl in-Dannfelt .  Han föreslog 

att  proposit ionen skul le ändras så att  odi ingslägenheter endast skul le 

upplåtas i  närheten av äldre bebyggelse el ler i  sådana områden där det 

fanns t i l l räckl igt med odl ingsmark för att  utstaka f lera lägenheter, v i  1 -
12) 

ket var ett  oundgängligt krav för att  kolonisationen skul le lyckas. 

Företrädare för det stat l iga skogs intresset dolde inte hel ler, att  man i  

upplåtelser av odl ingslägenheter vi l le se en fortsättning på skogstorps

kolonisationen för att  knyta yrkesutbi1 dad arbetskraft t i l l  kronoparker

na. Men bosättningen f ick ej ske i  stora kolonier, ty det skul le försvåra 

utnytt jandet av arbetskraften på grund av kronoparkernas stora ytvidd och 
13) 

på grund av att  kommunikationer saknades. En str ikt t i  1lämpning om en 

samlad kolonisation skul le med andra ord inte gagna det stat l iga skogs-
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hruket. 

Frågan om den samlade kolonisationen f ick i  andra kammaren träda t i l l 

baka för en principdiskussion om lägenheterna skul le upplåtas med arren

derätt el ler äganderätt.  En anhängare av odi ingsintresset vi l le utvidga 

den sociala målsättningen i  kolonisationen, från att  skapa jordbruk för 

landsbygdens mindre bemedlade el ler obemedlade t i l l  att  även omfatta in

dustr iarbetarna. Det fanns inget skäl att  avvisa en kolonisation i  mer 

centrala områden på de grunder som domänstyrelsen och kommerskol legiet 

gjorde, när de förfäktade att  sådana upplåtelser med äganderätt skul le 

hamna i  trävarubolagens händer. Detta hade i  det närmaste omöjl iggjorts 

genom lagen om förbud för bolagen att  förvärva jordbruksfastigheter i  
1 k ) 

Norrland. Skogsbrukets förespråkare förhöl l  sig tysta, vi lket kan ty

da på att  de var t i l l f reds med den nämnda formuleringen som garanterade 

dem inf lytande över kolonisationen genom odi ingslägenheter. 

b. Äganderätt eller arrende? 

Frågan om lägenheterna skul le upplåtas med äganderätt el ler arrenderätt 

blev den andra stora tvistefrågan mellan skogs intresset och odl ingsin

tresset. Str iden kom inte att  gäl la den jur idiska sakfrågan, utan debat

ten kom först och främst att  handla om hur kolonisationsintensiteten 

skul le påverkas om lägenheterna uppläts med arrenderätt respektive ägan

derätt.  Medan odl ingsvännerna betraktade kolonisationen som en del av 

egnahemsfrågan, v i l le företrädarna för skogsintresset förvandla kolonisa

t ionen t i l l  en skogsarbetarfråga. Omkring sekelskif tet 1900 upptog jord

frågorna ett  stort utrymme i  samhällsdebatten, antingen den handlade om 

att  skaffa de egendomslösa jord el ler att  stärka de självägande böndernas 

stäl lning. Båda dessa frågor kom att  behandlas av Norrlandskommittén. 

Det var nära t i l l  överdri f ter när engagemanget blev stort.  Med den dunkla 

retorik som var så typisk för denna t id, betecknades bondeståndet som 

"folkets fysiska reserv", medan klassen av intel lektuel la och kroppsarbe

tare inom stads- och industr ibefolkningen ansågs vara utsatt för en "fort

gående fysisk och andl ing degene re r  i  ng'1 ,  som skul le ha lett  t i l l  dessa 

klassers undergång, om inte befolkningsöverskottet från landsbygden hade 

t i l l fört dem "nytt fr iskt blod..." Genom sin konservatism och tradit ions
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15) 
bundenhet ansågs bondeståndet vara samhällets bästa värn. Samtidigt 

som Norrlandskommittén framhävde bondeklassens betydelse för en lugn sam

häl lsutveckl ing, uppmärksammade den bolagsarrendatorernas osäkra och mise

rabla levnadsförhål landen i  norra Sverige.^ Inte desto mindre avvisades 

jordbruks 1ägenhetskommitténs förslag om att  lägenheterna skul le upplåtas 

med äganderätt.  En stadgad besit tningsrätt skul le erbjuda en bättre garan

t i  gentemot jordspekulat ion och mindre r isk för vanhävd på grund av kon

kurrens om torparens arbetskraft från andra näringar. Genom att  upplåta 

lägenheterna med ständig besit tningsrätt och ej med äganderätt skul le man 
17) 

lättare kunna kontrol lera kolonisationen. Två av de kommitterade av

vek från kommitténs grundsyn och påpekade, att  åborätt ej  gav t i l l räck

l ig bes i t tningstrygghet för att  befrämja odl ingens och jordbrukarbefolk

ningens t i l lväxt. Om kolonisationen i  fortsättningen skul le lyckas, så 

f ick den ej ledas i  samma fåror som skogstorpsrörelsen, som ansågs vara 
•  ,  .  ^ 1 8 )  

misslyckad. 

Bakom statsmaktens ovi l ja att  släppa kontrol len över kolonisationen fanns 

rädslan för att . torpen och torparna skul le hamna i  skogsbolagens händer. 

Kolonisationslagsti f tningen kom föl jakt l igen att påverkas av den stämning 

som rådde efter det att  Norrlandskommittén kastat l jus över skogsbolagens 

fast ighetsförvärv och dess sociala föl jder. 

Norrlandskommittén föreslog som nämnts, att  odl ingslägenheterna skul le 

upplåtas med ständig besit tningsrätt,  men enl igt proposit ionens förslag 

skul le upplåtelsetiden vara begränsad t i l l  75 år. Enl igt jordbruksminis

tern i  Arvid Lindmans ministär, Alfred Petersson, skul le man därigenom 

både kunna kontrol lera att  lägenheterna stannade i  torparnas händer och 

kontrol lera rekryteringen av folket t i l l  torpen. Kolonisationen f ick ej 

förorsaka, att  den redan bofasta befolkningen skul le få fatt igvårdsutgif

ter t i l l  föl jd av att  olämpliga personer rekryterades t i l l  odi ingslägen-
19) 

heterna. 

Odlingsvännerna i  riksdagen tyckte att  skogstorparnas och bolagsarrenda

torernas stäl lning borde avskräcka från att  i  fortsättningen upplåta 
20)  

lägenheter på arrende. Ti l l  arrendelägenheter skul le man al ls inte 

erhål la den bästa arbetskraften, ty den skul le istäl let satsa sina kraf

ter där det fanns utsikt att  komma på egen grund. Arrendelägenheter skul le 
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ïnte hel ler kunna bidraga t i l l  att  hejda emigrationen och f lykten från 
21 ) 

landsbygden. En av de främsta förespråkarna för en större stat l ig sats

ning på uppodling av kronomark, lantbruks ingenjören i  Norrbotten E. Berg

gren, sammanfattade en smula resignerat att  kolonisationens di lemma var, 

att  det var al ldeles för få som trodde att  den hade någon framtid. Själv 

var han dock övertygad om att  odl ingsmarken skul le läggas under plogen i  
22) 

samma mån som industr in utvecklades i  denna landsända. 

I  författningen om odl ingslägenheter infördes bestämmelsen, att  en lant-

brukskunnig person skul le ha faststäl l t  att  det fanns t i l l räckl igt med 

lämplig odl ingsmark, innan lägenhet f ick upplåtas. Denna förordning fanns 

ej i  proposit ionen. På en annan punkt gick dock ändringen emot odl ings-

intresset, i  det att  proposit ionens förslag om upplåtelse av odl ingslägen

het på 75 år ändrades t i l l  50 år i  författningen. Av författningen fram

går det att  domänstyrelsen behöll  ett  avgörande inf lytande över kolonisa

t ionen, ty en förutsättning för upplåtelse skul le vara "att  sådant för 
skogens vård och bevakning funnes vara gagneligt el ler att  den jord, hvars 
upplåtande begärdes, vore belägen i  härheten af odlad bygd el ler kommuni
kationsled och hinder från skogsvårdens synpunkt ej  mötte". 

Odlingsvännernas kamp för en ökad koncentrat ion i  bebyggelsen på krono

p a r k e r n a  b l e v  e j  h e l t  r e s u l t a t l ö s .  A v  d e  l ä g e n h e t e r  s o m  u p p l ä t s  t o m  

år 1916 hade mer än 90 procent utstakats i  "kolonier", dvs två el ler f ler 

t i l lsammans. Som jämförelse kan nämnas att  endast cirka ^0 procent av de 
2 k )  

upplåtna skogstorpen var förlagda t i l lsammans. 

Kolonisationen på kronoparkerna genom odl ingslägenheter blev förvisso ej 

vad odl ingsvännerna hade tänkt sig. Mycket av vad de ansåg vara av primär 

betydelse för en framgångsrik nyodlingsverksamhet vann ej gehör hos stats

makterna, exempelvis att  lägenheterna skul le upplåtas med äganderätt,  

att  särski lda kolonisationsnämnder skul le inrättas, att  lägenheterna 

skul le förläggas t i l l  särski lda kolonisationsområden samt att  kolonisa

t ionen ej skul le underordnas det stat l iga skogsbrukets intressen. 

I  bi laga 2 lämnas en redogörelse för upplåtelsevi l lkoren för odl ings

lägenheter. 
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2. Tillkomsten av kolonat 

à. Industrialiseringen ooh kolonisationen kring sekelskiftet 1900 

Norrlands industr ial isering kom,tvärtemot vad man kunde vänta sig, att  

bidraga t i l l  att  man ökade ansträngningarna för att  åstadkomma en omfat

tande uppodling på kronoparkerna. I  ett  t idigt skede var det i  synnerhet 

de norrbottniska odl ingsanhängarna som knöt kolonisationen t i l l  industr ia

l iseringen. 

Under l800-ta1ets sista decennium inträffade f lera vikt iga förändringar 

i  Norrbottens näringsl iv. Järnvägen drogs fram genom bygder och obygder, 

och dess betydelse för utveckl ingen av länets näringsl iv går knappast att  

överskatta. Järnvägens t i l lkomst medförde bl a att  exploateringen av de 

norrbottniska malmfälten gick in i  ett nytt skede. År 1892 är vikt igt,  
25) 

ty detta år startade malmtraf iken i  större skala. 

Tabe!1 11:2. Befolkningens fördelning på ol ika näringsgrenar i  procent av 

den totala befolkningen i  Norrbotten 

Är Jordbruk med 
bi näri  ngar 
Procent 

Industr i  med 
hantverk inkl 
skogsbruk 

Handel och 
samfärdsel 

Al lmän t jänst 
och fr ia yrken 

1890 80.3 11.2 3.7 4.8 

I9OO 64.7 23.3 7.8 4.2 

1910 56.3 28.4 10.4 4.9 

1920 45-3 37.2 12.5 5.0 

Käl la: Hoppe, G.: Vägarna inom Norrbottens län, s 239. 

Antalet yrkesverksamma inom industr i  och hantverk inklusive skogsbruk 

och gruvindustr i  ökade från 2 896 personer år I89O t i l l  9 029 år 1900.^) 

Den kraft igaste uppgången inträffade inom skogsbruket. Enl igt den off i 

ciel la yrkesstat ist iken steg antalet yrkesverksamma inom denna näring 

f r å n  8 6 4  å r  I89O t i  1 1  3  8 7 1  å r  1900 . 2 7 ^  

Utveckl ingen mot ett  industr ial iserat samhälle sågs ibland mera som ett  

hot än som en framgång, , ty genom denna förändring accentuerades "motsätt-
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nîngen mellan kapital och arbete". I  takt med industr ial ismens framsteg 

övergick al l t  större skaror kroppsarbetare och mindre bemedlade från 

jordbruket t i l l  fabriker och industr isamhällen. Arbetskraftens ökade rör

l ighet, arbetarbefolkningens rot löshet samt industr ins konjunkturkänsl ig

het ansågs förorsaka sociala och ekonomiska str idigheter. Riskerna för en 

sammanstötning mellan "storindustr ien med dess mägtiga penningintressen 

samt den med storindustr ien föl jande arbetarearmé(n)M bedömdes som al lvar

l igare i  övre Norrland, än i  andra delar av landet, eftersom det i  denna 

landsända ej fanns en talr ik bofast befolkning, stabi l iserade samhälls

förhål landen och andra intressen som kunde dämpa motsättningarna. Arbetar

klassens stäl lning måste förbättras, ty i  annat fal l  skul le den industr i

el la utveckl ingen komma att  gå om intet "genom ett  tyranniskt arbetare-
. 11 28) envälde". 

I  denna samhällsanalys frammanades bi lden av en landsända, vars utveckl ing 

hotades av social ismen. För en odl ingsvän som G. Kronlund var lösningen 

given. Endast om uppodling och industr ial isering gick hand i  hand kunde 

man uppnå en lugn samhällsutveckl ing. 

Sågverksrörelsen skapade svåra sociala problem i  många socknar i  Norrbot

ten genom ojämnheten i  arbetsfört jänsten. Den s k lösa befolkningen var 

särski l t  talr ik i  Tärendö och Korpi lombolo socknar, där inhysesfami1 jer 

betungade fatt igvården. De sociala problemen var svåra och för att  lösa 

dem krävdes krafttag. Ett medel kunde vara att  utstaka många nybyggen på 

kronomark. En försökskolonisation i  l i ten skala enl igt jordbruks lägenhets

kommitténs förslag skul le enl igt Kronlund ej lösa problemen. Ti l l  r iks

dagen år 1900 avlämnade Kronlund en motion med föl jande innehåll :  För att  

f inansiera nyodling på kronans myrmarker i  övre Norrland borde en särski ld 

fond skapas antingen genom att  en mil jon kronor från överskottet i  stats

kassan avsattes el ler genom att  10 procent av inf lutna skogsmedel från 

Norr- och Västerbotten reserverades för ändamålet. Därutöver föreslogs 

att  en jordbrukssakkunnig nämnd skul le utreda förekomsten av lämplig od-
29) 

l ingsmark samt att  den skul le upprätta planer för större avloppsdiken. 

Motionen t i l l  riksdagen år 1900 intar en central plats i  kolonisations

historien, främst därför att  den angav målet för kolonisationen utan för

behåll ,  nämligen en omfattande nyodling på myrmark i  kronans ägo. 
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Motionen återkom t i l l  föl jande års r iksdag med bi lagda utlåtanden från 

kommunalstämmor och bemärkta personer i  Norr- och Västerbotten. Både i  

motionen och i  svaren från kommunerna betonades starkt,  att  staten borde 

åtaga sig att  genomföra omfattande utdikningar av myrmarker för upplåtelse 

av lägenheter åt den s k lösa befolkningen, som uppkommit genom industr ins 
30) 

och skogsbrukets expansion. Förslaget att  kolonisationen i  fortsättning

en skul le koncentreras t i l l  myrmarksområden, pekade fram mot den koloni

sationsform, som skul le benämnas kolonat. 

b. Kolonisationen som en nationell fråga 

Under 1910-talets första år restes förnyade krav på att  man skul le inven

tera förekomsten av odl ingsjord på kronomark. Kolonisationsfrågan, som 

i  ett  t idigare skede främst hade engagerat norr landspoli t iker, blev vid 

191^ års r iksdag en angelägenhet för r ikspol i t iker i  ledande stäl lning. 

En l iberal motion om kolonisationen i  Norrland undertecknades av stats

ministern Karl Staaff och en högermotion av högerns ledare i  andra kamma

ren Arvid Lindman. Kolonisationen, som di t t i l ls hade fått  underordna sig 

det stat l iga skogsbrukets intressen, betecknades av 191^ års r iksdag så

som "av utomordentl ig betydelse för hela vårt lands utveckl ing och för 
31 ) 

vårt jordbruks framtid." Både i  den konservativa och i  den l iberala 

motionen förnyades kraven på inventering av odl ingsjord. 

I  det konservativa ledet ansåg man att  kolonisationen i  Norrland skul le 

intensif ieras genom upplåtelse av s k ströängar och genom torr läggning 

och uppodling av större myrmarker. Lägenheterna skul le upplåtas med ägan

derätt,  inklusive rätt  t i l l  skogsfångst och bete på närbelägen kronomark. 

Endast ful l  äganderätt gav enl igt de konservativa en garanterad besit t

ningstrygghet, vi lket var en förutsättning för att  torparna skul le intres

sera sig för odl ingsarbetet. Principen om en samlad kolonisation kom åter 
32) 

t i l l  heders. På myrmarksodlingarna avsåg man att  skapa kolonisationsbyar. 

Liberalerna önskade främst se en förbättr ing av upplåtelsevi l lkoren för 

odl ingslägenheter genom en höjning av odl ingsbidraget samt gynnsammare 

utbetalnings- och återbetalningsvi l lkor för detta bidrag. I  motionen före

slogs vidare, att  Kungl Maj: t  skul le ompröva frågan om sammanhängande od

l ingsmarker ej  skul le kunna utbrytas från skpgsstatens förvaltning och 
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överföras t i l l  en nämnd, som på ett  t i l l f redsstäl lande sätt kunde t i l l 

varataga kolonisations- och jordbrukssynpunkter, när odl ingslägenheter 

upplåts. 

Det sistnämnda innebar att  domänförvaltningens huvudmannaskap över koloni

sationen underkändes. Enl igt l iberalerna hade skogsvårdssynpunkterna fått  
33) 

spela en al l t för dominerande rol l '  vid upplåtelser av odi ingslägenheter. 

I  den l iberala motionen var man entusiast isk för kolonisationen i  Norr

land. Men brevväxl ingen mellan ledande l iberala pol i t iker visar att  det 

fanns en påtagl ig skepsis bakom den off iciel la entusiasmen. "Ingen människa 

v i l l  sätta sig på en ofruktbar myr och svälta ihjäl så länge han kan få 

k à 5 kronor om dagen i  industr iarbete el ler i  Norrbottens malmberg". 

Norrlandskolonisationen blev enl igt vad Olle Gellerman visat i  si t t  ar

bete "Staten och jordbruket 1867-1918" en part i  takt isk fråga. I  dragkam

pen mellan l iberaler och konservativa om böndernas gunst gäl lde det att  

skapa ett  så attrakt ivt valprogram som möjl igt för att  ersätta väntade 
3*0 

röstförluster bland andra väl jarkategorier. Liberalernas uttalanden 

om att  den svenska industr ins framgångar under det t idigare halvseklet 

delvis uppnåtts på jordbrukets bekostnad bl a genom att  arbetskraften 

överförts från modernäringen t i l l  industr in, måste främst ses som ett  

försök att  fr ia t i l l  landsbygdsbefolkningen. Men deras entusiasm för ny

odl ingar på kronomarkerna i  Norrland förefal ler att  vara mera äkta, när 

de kopplade kolonisationsfrågan t i l l  emigrationen, som bl ivi t  oroväckande 
35) 

stor. Genom att  stödja kolonisationen i  Norrland trodde man sig åter 

kunna hejda emigrationsströmmen. Den omfattande propagandan mot emigra

t ionen, som var mest intensiv vid sekelskif tet,  hade ej gett några på

tagl iga resultat,  trots att  denna propaganda tom sökte påverka ung

domen i  landets skolor. I  den mycket spridda "Läsebok för folkskolan" 

står föl jande i  dikten "Fosterländsk sång": 

"Väl ser jag lystna skaror bege sig öfver haf 
att  söka lyckan på dess andra sida 
men jag vi l l  odla torfvan, som Gud åt fädren gaf 
på den v i l l  jag välsignelsen förbida. 
Om blott  jag redl igt sträfvar, nog får jag dagl igt bröd. 
Ej höfves Nordens söner ett  vekl igt öfverf löd 
men enkelhet, så^bjuder oss naturen". 
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Att emigrationsfrågan vid denna t idpunkt verkl igen oroade pol i t iker i  

ansvarig stäl lning kan förklaras med att  emigrationen nådde sin absoluta 

kulmen under t ioårsperioden 1901-1910, då närmara 50 000 personer emigre

rade från Norrland. 

Tabel1 11:3» Emigrationen från Norrland 1871-1950 

Per i  od Antal emigranter 

1871-80  1881-90  1891-00  1901-10  1911-20  1921-30  1931  - ' • o  19^1-50  

8 Mk 26 375 25 967 46 597 17 455 23 600 1 906 3 647 

K ä l l a :  H i s t o r i s k  s t a t i s t i k  f ö r  S v e r i g e  I  B e f o l k n i n g  1 7 2 0 - 1 9 5 0 ,  s  68  

Kolonisationsfrågan rönte som visats stor uppmärksamhet vid r iksdagen år 

1914. Kolonisationen betecknades också som en fråga av statsintresse och 

genom att  öka stödet önskade man utnytt ja Norrlands odl ingsresurser, 

skapa nya jordbrukarhem samt hejda emigrationen och f lykter från lands

bygden.^^ 

Vare sig det var takt iskt betingat el ler ej kom jordbrukssynpunkten att  

ges stort utrymme, när kolonisationen behandlades vid 1914 års r iksdag. 

Tre fundamentala principer för kolonisationen genom kolonat utvecklades 

vid denna r iksdag: kolonisationsbyar skul le anläggas på kronans myrmar

ker, lägenheterna skul le kunna förvärvas med äganderätt och en särski ld 

kolonisationsnämnd skul le t i l lsättas. Den skul le t§ga större hänsyn t i l l  

jordbrukarsynpunkterna än domänstyrelsen di t t i l ls gjort.  

a. Kolonatfrågan mot ett avgörande. Skogs företrädarna stärker sin position 

I  juni 1916 bi ldades en kolonisationskommitté, vars främsta uppgift  var 

att  avge förslag som kunde läggas t i l l  grund för omedelbara upplåtelser 

av kolonat på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna. Kommittén erhöl l  

direkt iv att  påskynda en försökskolonisation. Inte ens r isken för att  man 

vid de slutgi l t iga upplåtelserna av kolonat skul le tvingas frångå de prin

ciper som gäl l t  vid försöksupplåtelser f ick hindra kommittén från att skri

da t i l l  verket. Försökskolonisationen skul le föl jakt l igen starta, innan 

en t idigare påbörjad inventering av odl ingsjord på kronomark var avslu-
37)  

tad. År 1918 lade koal i  tat ionsreger ingen med l iberaler och socialdemo
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krater, där Petersson i  Pålboda var jordbruksminister, fram en proposit ion 

med förslag t i l l  försöksverksamhet på Rönnlidens, Luspbergets och Metse-

kens kronoparker i  Västerbottens län samt på Djupsjö kronopark i  Norrbot

tens län. Redan i  ett  t idigt skede stod det klart för kolonisationskommit

tén, att  kolonisationsbyarna främst måste förläggas t i l l  torvmarksområden, 

ty vid inventeringen av odl ingsjord hade man t  o m år 1916 funnit 614 

mindre områden om cirka 3^ 000 hektar torvmark, 60 områden med över 100 

hektar torvmark men endast 22 områden om sammanlagt cirka 900 hektar fast-
.  38) 

mark. 

Det mest iögonenfal lande i  kolonisationskommitténs förslag är den markanta 

förskjutning i  målsättningen, som ägt rum sedan kolonisationsfrågan be

handlades vid 191^ års r iksdag. Odlingsfrågan hade fått  träda i  bakgrun

den, och istäl let kom kolonisationen att  sammankopplas med den väntade 

övergången t i l l  intensivt skogsbruk på statsskogarna, vi lket skul le öka 

behovet av arbetskraft.  Genom kolonisation skul le statsskogarna erhål la 

en permanent stam av yrkesskickl iga arbetare. 

Sven de föreslagna lägenhetstyperna, större kolonat med 15 hektar odl ings

mark och mindre kolonat med 5 hektar odi ingsmark» inordnades i  planerna 

för det stat l iga skogsbrukets ekonomi. Kolonisterna på mindre kolonat 

tänktes i  första hand hämta sin utkomst från skogsarbete. Kolonisterna på 

dessa kolonat skul le enl igt kolonisationskommittén med fördel kunna dis

poneras för de sommararbeten på kronoparkerna, som ett  intensivt skogsbruk 

krävde. I  planerna för de större kolonaten ingick, att  de skul le fungera 

som l ivsmedelsproducenter åt säsongarbetskraften på kronoparkerna samt 

hål la hästar för skogskörslorna. För att  uppmuntra innehavarna av mindre 

kolonat att  ägna sig åt skogsarbete, föreslog kommittén ett  premierings-

system, där köpeski l l ingen skul le nedskrivas i  relat ion t i l l  antalet dags

verken som kolonisten och hans famil j  utförde på statens skogar. För de 

större kolonaten föreslogs i  stäl let odl ingspremier. Köpeski11 ingen skul-

le nedsättas för varje hektar fastmark och torvmark som uppodlats utöver 
39) 

vad som föreskrevs i  kontrakten. 

Det saknas ej  yttr ingar av sociala ambit ioner i  kolonisationskommitténs 

förslag, och de framträder starkast i  byggnadsfrågan. Bostadsstandarden 

på skogstorp och odi ingslägenheter var långt i från t i l l f redsstäl lande och 



-  35 -

drägl iga bostäder hörde snarast t i l l  undantagen. Ladugården f ick ofta 

fungera som bostad genom att  en del avbalkades för famil jen. I  andra fal l  

uppfördes en primit iv och al l t för trång stuga. Orsaken t i l l  de miserabla 

bostadsförhål landena var, att  torparna saknade medel för att  uppföra en 

mangårdsbyggnad, när de t i l l t rädde lägenheterna. Bostadsfrågan för kolo

nisterna skul le enl igt kommitténs förslag lösas efter två l injer. Antingen 

skul le staten lämna lån och bidrag åt kolonisterna el ler åtaga sig att  

uppföra byggnaderna 

Kolonisationskommittén gick det stat l iga skogsintresset t i l l  mötes på 

f lera vikt iga punkter, men förslaget mottogs ändå inte med odelad entu

siasm av domänstyrelsen. Utan att  avvisa förslaget ansåg den, att  det vore 

långt bi l l igare att satsa på att  förbättra vi l lkoren för de existerande 

skogstorpen och odl ingslägenheterna för att  erhål la arbetskraft.  Utsikter

na t i l l  en övergång från extensivt t i l l  intensivt skogsbruk hade förbätt-
4*1 )  

rats genom st igande priser på virkesmarknaden. Jordbruksministern, 

A Petersson, som fyra år t idigare uttryckt sin skepsis beträffande kolo

nisationens framtid, var nöjd med förslaget och delade kommitténs uppfatt

ning att  kolonisterna skul le lockas t i l l  skogsarbete på statsskogarna 
4 2)  

genom att  de premierades och betalades med marknadsanpassade löner. 

Riksdagen biföl l  proposit ionen och försökskolonisationen startade redan 
43) 

samma år under ledning av Statens kolonisationsnämnd. 

Under åren 1918-1924 bedrevs kolonisationsförsök på ett  fyrt iotal koloni

sationsområden i  Norrland och Kopparbergs län. ( Norrbottens län uppläts 

kolonat i  föl jande 19 områden under försökskolonisationen (årtalet efter 

kolonisationsområdena anger t i l lkomstår): Djupsjö 1918, Ängeså 1919, 

Ljusåtrakten, Vaksl iden, Siksjö och Pi te-Blåsmark 1920, Pajala östra, 

Ohtanajärvi,  V Limingojärvi och Vargisåvattnen 1921 i  Narken, Vuodnaberg 

och Pi te-Långträsk 1922, Kihämä, Ö Limingojärvi,  Viståsen, Laxbäcken och 

Pite-Koler 1923 samt Dundret 1924. 

Tre typer av kolonat uppläts under denna period: små statsbyggda kolonat 

( inredningsarbetet f ick kolonisterna själva utföra), små självbyggda kolo

nat, båda med cirka 5 hektar odl ingsmark samt stora självbyggda kolonat 
iil,) 

med högst 15 hektar odl ingsmark. I  slutet av år 192h  kunde försöksverk

samheten uppvisa föl jande resultat i  kolonisationslänen. 
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Tabel1 11:4. Upplåtna kolonat i  slutet av år 1924 

Små kolonat 
Statsbyggda Självbyggda Summa 

Stora kolonat 

Samtl kol län 259 100 359 180 

Därav i  Norrb 143 34 177 62 

Kä 11 a :  Tablå över kolonat. Jordbr dep konsel jakt den 6/3 1925 nr 40 I  RA 

Försökskolonisationen måste främst betraktas som en skogsarbetarkolonisa-

t ion, eftersom huvuddelen av kolonaten utgjordes av små kolonat, som var 

avsedda för skogsarbetare. I  Norrbotten var dessa nära tre gånger så 

många som de mer jordbruks i  nr iktade större kolonaten. 

Att försökskolonisationen f ick en så stark skogsekonomisk inr iktning kan 

bero på att  det stat l iga skogs intresset hade minst sagt goda möjl igheter 

att  utforma kolonisationen så att  den gagnade det stat l iga skogsbruket. 

Ordförande i  Statens kolonisationsnämnd var chefen för domänstyrelsen 

K V A Fredenberg och ledamöter överjägmästaren i  Övre Norrbottens distr ikt 
45) 

A H Holmgren samt byråchefen i  lantmäteri  styrel sen K I  Grubbström. 

Statens kolonisationsnämnd hade som nämnts t i l lkommit för att  ge kolonisa

t ionen en starkare jordbruks i  nr iktning, vi lket knappast framgår av dess 

sammansättning. 

Ben fortsatta kolonatvevksamheten 

Vid 1925 års r iksdag lade den socialdemokratiska ministären Sandler fram 

proposit ionen om fortsatt kolonisation genom kolonat. Det var ej längre 

tal om en jordbrukarkolonisation, utan den sociala målsättningen begrän

sades t i l l  att  skaffa hem och jord åt de skogsarbetare som domänverket 

eventuel l t  behövde. Genom si t t  jordinnehav skul le kolonisterna inte drab

bas l ika hårt av försämrade trävarukonjunkturer som skogsarbetare utan 

jord. Samtidigt säkerstäl lde jordinnehavet t i l lgången på arbetskraft:  

"dessa skogsarbetare kunna nämligen nöja sig med lågkonjunkturens inskränk

ta förekomst av arbetst i l l fäl len, men under högkonjunkturen fyl la ett  stör-
46) 

re behov av arbetskraft".  Jordbruket skul le verka som konjunkturutjäm

nare och bidraga t i l l  att  arbetskraften ej strömmade ut från parkerna under 

lågkonjunkturer. Föl jakt l igen avvisades kolonisationskommitténs förslag 
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om två kolonattyper, mindre och större kolonat. Kolonister på mindre kolo-

nat skul le enl igt jordbruksministern i  Sandels ministär bl i  al l t för be~ 

roende av skogsarbetsfört jänster. Endast en typ av kolonat med 7~17 hek

tar odl ingsmark skul le i  fortsättningen upplåtas. Arealen skul le jämkas 

efter ortsförhål landen, läge, jordkval i tet,  t i l lgången på fört jänstar

bete m 

År 1925 antogs bestämmelserna om upplåtande av kolonat på kronoparkerna 

i  Norrland och Dalarna. I  de al lmänna r ikt l injerna för kolonaten stadga

des, att  kolonisationens syfte var "att  befrämja uppkomst av jordbruk och 
egna hem, avsedda i  främsta rummet för ortens befolkning; börande kolonat 
ut läggas blott  i  mån t i l lgång kan antagas vara för handen t i l l  sådant för
t jänstarbete, som erfordras för att  koJonatets innehavare med famil j  må 
kunna erhål la oundgänglig bärgning". 

En redogörelse för huvudinnehållet i  författningen lämnas i  bi laga 3» 

Det stat l iga skogsbrukets behov av arbetskraft skul le i  fortsättningen få 

bestämma hur många nya kolonat som skul le upplåtas. Tidigare hade behovet 

av arbetskraft använts som argument för att  intensif iera bosättningen på 

kronoparkerna. Vid försökskolonisationens slut kom emellert id behovet av 

arbetskraft att  användas som ett  argument för att  begränsa kolonisationens 

t i l lväxt. Odlingsfrågan sköts i  bakgrunden. Drömmen om ett  Amerika i  

Norrland förefal ler att  vara avlägsen, trots att  mindre än två decennier 

förf lut i t  sedan den nordl iga delen av landet av en odl ingsvän utmålades 
4g) 

som de stora möjl igheternas land. 
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C SKOGSARBETARKOLONlSAT IONEN VJ2S-VJ50 

Koloni sa t  i  oneri på kronoparkerna genom upplåtelser av skogstorp, odlings

lägenheter och kolonat kom som nämnts att ingå som ett led i  statsmakter

nas planer på att genomföra ett rationellt  skogsbruk på statens skogar. 

Att utveckla ett intensivt helårsskogsbruk var dock en långsam process. 

Det faktum att de arbetare som bosatte sig på kronoparkerna ansågs behöva 

ett jordbruk som stöd för sin försörjning är det tydligaste beviset för 

att det statl iga skogsbruket ej kunde ge helårssysselsättning. 

I föreliggande avsnitt skall jag dels visa förändringarna i  arbetsinsat

sen inom det statl iga skogsbruket, dels undersöka hur produktionsutveck

l ingen och den tekniska rationaliseringen kom att påverka kolonisationen 

på kronoparkerna efter t jugotalets mitt. 

1. Produktion och arbetsinsats på kronoskogarna -L Norrbotten 

Inom få näringsgrenar torde det råda så stor osäkerhet beträffande antalet 

sysselsatta som inom skogsbruket, innan kollektivavtal infördes. Denna 

osäkerhet råder inte minst i  fråga om skogsarbetet på statens skogar. En 

av förklaringarna härti l l  är att merparten av skogsarbetet lades ut på 

entreprenad i  form av arbetskontrakt. Vid skogsdrivningsarbeten tecknades 

kontraktet av en el ler f lera köra re t i l lsammans med en t jänsteman inom 

revirförvaltningen, då arbetet utfördes i  domänverkets regi. Körarna an

stäl lde själva det erforderl iga antalet huggare och annan nödvändig ar

betskraft. Osäkerheten beträffande sysselsättningsvolymen bl ir inte mindre 

av att stora virkesposter såldes på rot t i l l  skogsbolag, sågverksägare och 

enskilda personer. En betydande del av arbetet i  skogen utfördes av arbets

kraft, som var sysselsatt inom andra näringsgrenar under sommarhalvåret. 

Under det extensiva skogsbrukets t id var det avverkningsarbetet under 
1 ) 

högvintern som krävde den ojämförl igt största arbetsinsatsen. 

Kontraktssystemet var förhärskande under större delen av den t id som min 

undersökning av kolonisationen på kronoparkerna omfattar. Så sent som år 

19^ slöts de första kollektivavtalen för vinterarbete på kronoskogarna 
2 )  

i  Norrbotten. Det förhållandet att det saknas statist ik över antalet 

sysselsatta begränsar möjl igheterna att beskriva sysselsättningen inom 
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skogsbruket vid ski lda t idpunkter. Genom att bearbeta t i l lgänglig produk

t ionsstatist ik bl ir det dock möjl igt att ge en bi ld av förändringarna i  

arbetsinsatsen. Följande produktionsområden skall studeras i  detta syfte, 

nämligen avverkning, nydikning, plantering, sådd och hyggesrensning. 

De nämnda arbetena utgjorde den helt dominerande delen av den totala ar

betsinsatsen på kronoskogarna. Produktionsuppgifterna bör ge en god upp

fattning om arbetsvolymen på kronoskogarna under ski lda t idpunkter. 

a. Avverkningarna 1911-1950 

Det vikt igaste statist iska materialet för att beskriva förändringarna i  

arbetsvolymen är givetvis avverkningsstatist ik, eftersom avverkningsar

betet utgjorde huvuddelen av den samlade arbetsinsatsen, och det gäller 

särskil t  i  början av undersökningsperioden. Domänverkets behov av arbets

kraft för egna arbeten var dock obetydligt, eftersom det mesta av avverk

ningsarbetet utfördes av arbetare som stod i  rotpostköparnas t jänst. 

Mindre än en procent av den totala kvantiteten sålt t immer avverkades i  
3) 

domänverkets egna skogsdrivningar under perioden 1891-1910. 

Tiden 1911-1950 registreras virkessorterna i  två huvudkategorier, "sålt 

på rot" och "upphugget", där den senare kategorin avser virke som avver

kades genom domänverkets försorg. Denna uppdelning gör att man kan föl ja 

växlingarna i  arbetsvolym och sysselsättningsnivå i  de avverkningsarbeten, 
M 

som utfördes i  domänverkets regi. Se f ig 11:2, s k l .  

I  början av undersökningsperioden inträffade en kraft ig uppgång i  domän-
3 verkets egna avverkningar. Den avverkade kvantiteten steg från 25 000 m 

år 1911 t i l l  över 300 000 år 1917« Under första världskriget avverka

des betydande kvantiteter t i l l  ved. Veden utgjorde omkring 20 procent av 

avverkningarna under domänverkets ledning.^ Tjugotalet kan närmast be

traktas som en stagnationsperiod för statens egen skogsdrivningsverksam-

het. 

Under 1930-talets krisår ökade åter domänverkets avverkning. Den upphuggna 

kvantiteten femdubblades under decenniet. Domänverket svarade för en al l t  

större del av avverkningen på kronoskogarna, och från och med år 193^ och 

ända fram t i l l  undersökningsperiodens slut år 1950 avverkades större kvan-
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? 
Figur 11:2. Avverkning på statsskogarna i  Norrbotten 1911-1950 fm 
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Kä 11 a :  SOS Kungl Domänstyrelsens förvaltning 1913—1921 tab 1, 

SOS Domänverket 1922-1936 tab 1 och åren 1937-1950 tab 3 

Anm, I  kurvan för upphugget virke ingår bl a "utlämnat använt virke11  utom 
t iden 1916-1920. Se vidare not k. 
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t i  teter virke genom verket än genom rotpostköparna. Efter krigsutbrottet 

försämrades landets bränsleförsörjning. Importerade bränslen måste ersät

tas av inhemska, t  ex ved och kol. Under kriget avverkades betydande kvan

t i teter ved, i  synnerhet under åren 1942-1945> då vedkvantiteten utgjorde 

mer än 30 procent av det upphuggna virket.^ 

I  korthet kan sägas att avverkning av ved och framställning av träkol 

under de två världskrigen krävde stora insatser av arbetskraft. 

Under resten av 1940-talet befästes kronans egna avverkningar på en hög 

nivå. Under hela årt ionendet redovisades en årl ig avverkning på över 1 
•s 

mil jon m utom för år 1948. 

Bakom den kraft iga uppgången i  produktionstalen för upphugget virke, dvs 

virke som domänverket ombesörjde avverkningen av, låg både organisatoriska, 

tekniska och ekonomiska förändringar. Är 1912 blev domänverket ett affärs-

drivande verk.^ Detta Èorde ha ökat ambit ionerna att utföra avverkning

arna i  egen regi. Den norrländska sul fat industrins egentl iga genombrott 

på 1910-talet gjorde att även klenare dimensioner från kronoskogarna vann 
. .„ . 8) avsattning. 

Den vikt igaste förändringen för avsättningen av virke från de norrbott

niska kronoskogarna inträffade på 1930-talet, då staten förvärvade f lera 

sågverk och en massafabrik i  Norrbotten: Sandviks sågverk på Seskarö 1931» 

Lövholmens sågverk vid Piteå 1932, Båtskärsnäs sågverk vid Kalix 1933 
9) 

och Karlsborgs sågverk och sulfatfabrik vid Kalix 1937. Avsättningen 

av skogsprodukter tryggades genom företagsförvärven, och domänverket kunde 

därefter kraft igt intensif iera sin skogsdrivningsverksamhet. Detta bör i  

al la händelser ha skapat en jämnare t i l lgång på arbete för kronoarrenda-

torer och övriga skogsarbetare som var verksamma i  regioner, där staten 

ägde merparten av skogsmarken. Det kan vara svårt att helt säkert upp

skatta arbetsvolymen med utgångspunkt från produktionstal. Arbetsvolymen 

per produktionsenhet kan variera beroende på täthet i  skogsbestånd, sort i

ment, dimension, barkningsgrad, terräng-, köld- och snöförhållanden, 

kvistförekomst, skogsarbetarnas yrkesskickl ighet, inkvarteringsförhållan

den, avverkningsplatsernas läge i  förhållande t i l l  f lott led samt t i l lgång 

t i l l  mekaniska hjälpmedel. Det är inte möjl igt att föl ja al la de faktorer 

som påverkade arbetsvolymens utveckling vid avverkningsarbete. Jag skall 
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därför begränsa beskrivningen t i l l  de förändringar som i  särskil t  hög 

grad kom att påverka avverkningsarbetet på kronans skogar i  Norrbotten 

efter t jugotalets mitt. 

b. Klendimensioner oah ökad barkning 

Massa industrins utveckling skapade helt nya förutsättningar för det norr

ländska skogsbruket. Industrin, som betecknades som "Norrlands välgörare", 

ökade avsättningsmöjl igheterna för klenvirke, lade en ekonomisk grund för 

en rationell mark- och beståndsvård och medverkade t i l l  att avverkningsar

betet i  al l t  större omfattning började förläggas t i l l  sommarhalvåret.^ 

Arbetsåtgången vid avverkning av klenvirke har av äldre skogstjänstemän 

i  Norrbotten uppskattats t i l l  20-25 procent högre per kubikenhet än vid 

avverkning av ordinärt t immer. Klendimensionsavverkning krävde ett större 

antal förf lyttningar och snöröjningar än sågtimmeravverkning.^^ Särskil t  

arbetskrävande blev de sk genomhuggningarna under 1930-talet och i  bör

jan av 19^0-talet, då kvistr ika skräpskogar rensades ut. Arbetskrävande 

var också den omfattande avverkningen av ved som ägde rum under andra 

världskriget.^ 

Så länge avverkningarna främst företogs i  äldre bestånd, där merparten 

av virket hade hög kärnvolym, var det ej nödvändigt att höja virkets 

f lytförmåga genom barkning. Men behovet av barkning ökade i  samma mån 

som man avverkade al l t  större kvantiteter frodvuxet gallr ingsvirke på 
13) 

kul turskogarna. Handbarkning var ett gissel för skogsarbetarna - sl i t

samt och t idsödande. Mycket arbetskrävande var helbarkning av träd vinter-
1M 

t id. Handbarkning krävde l ika mycket t id som fäl lning, aptering, kvist-
1 5) 

ning och kapning t i l lsammans. 

Informationen om barkningen på kronoskogarna i  Norrbotten är ej så ful l

ständig, att jag i  exakta tal kan ange hur arbetsvolymen förändrades. 

Åren 1925~1929 hel barkades 10-30 procent av virket i  Övre Norrland. I  

tabellen nedan anges föl jande barkningsgrad för det virke som f lottades 

på huvudälvarna i  Norrbotten.^ 
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Tabel1 11:5» Hel barkat virke i  procent av den totala kubikmassan f lottat 

vi rke. Al 11 vi rke 

Är 

Älv 1929 1930 1931 

Torne sv virke 1 1 3 

Kal ix 11 11 15 

Lule 18 18 20 

Pi te approx 37 37 37 

Källa: SOU 1933:2, s 48 

Barkningsgraden var högre hos det virke som f lottades i  de södra norr

bottensälvarna, vi lket tyder på att detta virke hade en lägre andel av 

kärnvirke än virket i  de norra områdena. Före 1930-talets ingång var det 

ovanligt att virket barkades på kronoskogarna i  övre Norrbottens distr ikt, 

och om barkning förekom var det fråga om randbarkning med en rand per tum 

i  topp. Den avverkade massaveden bestod t i l l  övervägande del av kärnvirke, 

som ej barkades i  skogen utan vid älvmynningen el ler vid industrierna. 

Uppskattningsvis barkades högst 10 procent av gagnvirket.^ 

Barkningsgraden ökade successivt från och med år 1928, då helbarkning av 

tal l  började utföras i  övre Norrland. Samma år startade också sommarav

verkningen av sulf i t- och sulfatved på kronans skogar i  denna landsända. 
18) 

Det var endast den frodvuxna massaveden som hel barkades. Vid mitten av 

1930-talet tycks barkningen ha nått en sådan omfattning, att den på ett 

mera uppseendeväckande sätt påverkade sysselsättningsläget på kronoparker

na. När helbarkning av frodvuxet t immer tog sin början under drivnings

säsongen 1935/36, uppstod det brist på huggare på kronoskogarna i  övre 
19) 

Norrbottens distr ikt. 

Avverkningsarbetet blev mera arbetsintensivt efter det att barkning in

förts som arbetsmoment. År 1940 då andelen hel barkat domänvirke redovisas 

i  f lottningsstati st i  ken för tre norrbottensälvar, hade barkningen fått 

föl jande omfattning: 
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Tabeli I  I :6. Barkningsgraden hos f lottat domänvirke år 1940 i  Kalix, 

Lule och Pi te älvar 

Älv Flottat- Därav hel barka t  Ba rkn i  ngs-
vi rke m virke m grad i  procent 

Ka 1 i  X 146 058 54 149 37.1 

Pi te 134 976 28 114 20.8 

Lui e 334 678 260 129 77«7 

Summa 615 712 342 392 55-6 

Källa: Flottningsföreningarnas förvaltningsberättelser för år 1940, 
Flottningsförenarnas arkiv, Piteå 

Virket som f lottades på dessa tre norrbottensälvar utgjorde omkring hälf

ten av den totala kvantiteten upphugget virke på kronoskogarna i  Norrbot

ten. Mer än 55 procent av det f lottade virket helbarkades för hand. Det 

var först på 1950-talet, som maskinbarkning började ersätta den manuella 
.  .  .  20) 
barkningen. 

Al l t  större kvantiteter massaved avverkades i  domänverkets egna skogs

drivningar. Särskil t  kraft ig var ökningen under trett iotalet. 

Tabel1 11:7« Upphuggen massaved på kronoskogarna i  Övre och Nedre Norr

bottens distr ikt. Valda år 

Är Upphuggen massaved Procent av al l t  upphugget 
vi rke 

1925 94 904 39.7 

1930 117 838 48.8 

1935 225 646 31.8 

1940 282 678 25.3 

1945 290 693 33.4 

1950 248 728 35.2 

Kä 11 a :  SOS Domänverket åren 1925, 1930 och 1935 tab 1, 9 och 10. 

SOS Domänverket åren 1940, 1945 och 1950 tab 3 och 8 
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När kvantiteten upphuggen massaved ökade, medförde detta att arbetsvolymen 

i  avverkningsarbetena steg mer än proportionellt .  Arbetsåtgången var som 

nämnts större vid avverkning av klenare dimensioner än vid avverkning av 

t  i  mme r .  

Arbetsvolymen i  avverkningsarbetet på kronans skogar i  Norrbotten ökade 

kraft igt från och med senare hälften av 1930-talet och den nådde sitt  ab

soluta maximum under andra världskriget. 

c. Skogsvårdsarbetet 

Nydikning, plantering, sådd och hyggesrensning var de vikt igaste åtgärder

na för att utveckla ett intensivt skogsbruk. 

Redan före 1920-talets ingång insåg man i  norrländska skogsmannakretsar, 

vi lket omfattande skogsvårdsprogram som måste genomföras om den norrländ

ska trävaruindustrin skulle kunna behålla el ler al lra helst stärka sin 

posit ion. En intensiv skogsskötsel måste införas på mycket omfattande 

arealer, och detta skulle stäl la skogsbruket inför en helt ny situation 

när det gällde arbetskraftsförsörjningen. Arbetet måste successivt för

skjutas mot sommarhalvåret. Det var inte endast mark- och skogskulturar-

beten som måste utföras under sommaren utan även gal 1ringsavverkningar i  

den växande kulturskogen. Konkurrensen om arbetskraften mellan skogsbruk 
21 ) 

och jordbruk skulle föl jaktl igen öka. Under det extensiva skogsbrukets 

t id kulminerade arbetskraftsbehovet under vintern, och då sökte sig den 

lediga jordbruksbefolkningen upp t i l l  skogarna för att erhålla extra ar

betsfört jänster. I  vi lken takt fortskred övergången t i l l  ett intensivt 

skogsbruk på kronoskogarna i  Norrbotten? 
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Tabel1 11:8. Nydikning, skogsodling och hyggesrensning på kronoskogarna 

i  Norrbotten 1911-1950. Femårssummor 

Åren Nydikning Planter i  ng Sådd Hyggesrensni ng 
km ha ha ha 

1911-1915 507 1 728* 

1916-1920 252 2 519* 

1921-1925 45O 58 4 486 

1926-1930 2 379 44 3 659 

I93I-I935 2 754 46 1 717 

1936-1940 506 86 2 586 81 708 

1941-1945 29 466 3 821 23 976 

19^6-1950 62 1 231 6 203 61 261 

Källa: SOS Kungl Domänstyrelsens förvaltning år 1911 tab 38 och 33» 
åren 1912-1915 tab 17 och 12, år 1915 tab 36 och 35, åren 1916-
1920 tab 17 och 15 samt år 1920 tab 44. 
SOS Domänverket åren 1925- 1930 och 1935 tab 47, år 1940 tab 27 
samt åren 1945 och 1950 tab 24. 

* Plantering och sådd särskil js ej i  statist iken åren 1911-1920. 

Intensiteten i  de nämnda skogsvårdsarbetena växlade starkt under perioden 

1911-1950. Insatserna kom i  stor utsträckning att styras av de skogsvårds

teorier som var förhärskande och av läget på arbetsmarknaden. Skogsdik-

ningen, som var mycket arbetskrävande så länge den utfördes manuellt,  

blev ett vikt igt led i  de krisarbeten som anordnades av staten under 1920— 

och 1930-talen. Den stora nydikningen i  Norrbotten t iden 1926-1935 måste 

främst ses som en al lmän arbetsmarknadspol i  t i  sk åtgärd, som inte enbart 

var avsedd att lösa sysselsättningssituationen för kronoparkernas bebyg-

gare och heller inte enbart motiverades av skogsvårdsskäl. Dikningen nåd

de sin största omfattning år 1931, då nära 500 km dikades i  övre och Nedre 

Norrbottens distr ikt. Tiden 1929-1933 dikades över 420 km, men år 1934 
2 2 )  

sjönk dikningen t i l l  220 km i  nämnda distr ikt. 

Skogssådd var som framgår av tabellen ovan den helt dominerande kultur

metoden under hela perioden 1911-1950. På 1950-talet kom plantering att 

avlösa skogssådd som kulturmetod. Det var först under detta decennium som 

det stora krafttaget togs för att utöka kulturarealen på kronoskogarna i  
23) 

Norrbotten. De omfattande hyggesrensningarna under senare hälften av 
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1930-talet och början av 1940-talet syftade t i l l  att bereda plats for

den ungskog som betraktades som utvecklingsdugli g och öka förutsättning

arna för självsådd i  beståndsluckor. I  slutet av 1940-talet användes hyg-
24) 

gesrensningar för att bereda marken för skogskultur. 

Skogsvårdsarbetena blev ett vikt igt inslag i  trenden mot helårssyssel

sättning inom skogsbruket, eftersom de utfördes under sommaren. Samman

fattningsvis kan dock konstateras, att senare hälften av 1940-talet en

dast var ett inledningsskede t i l l  det intensiva helårsskogsbruk som skul

le utvecklas på kronoskogarna i  Norrbotten under 1950-talet. 

Först på 1950-talet f ick den tekniska rationaliseringen sitt  genombrott. 

Så länge var arbetet i  skogarna i  huvudsak manuellt.  Försöken att införa 

mekaniserade arbetsmetoder före 1950-talets ingång torde endast ha haft 

marginella effekter på sysselsättningen. Motorhandsågen som betecknade 

det första steget mot en mekaniserad avverkning blev praktiskt användbar 

först efter andra världskriget. Åren efter kriget intensif ierades propagan

dan för bättre redskap och arbetsmetoder inom det manuella skogsarbetet, 

vi lket resulterade i  en produktivitetsökning. Under senare delen av 1940-

talet rådde det brist på skogsarbetare och i  synnerhet på huggare. Denna 
25) 

brist påskyndade rationaliseringen inom det statl iga skogsbruket. Tren

den mot en mekaniserad avverkning kan man föl ja i  domänverkets investe

ringar i  motorhandsågar, som främst inköptes för arbetarnas räkning. 

Tabel1 11:9» Domänverkets kostnader i  kronor för inköpta motorhandsågar 

1946-1955. Hela landet 

Är 1946 19^7 1948 19^9 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Kr 3000 51000 60000 14000 45000 232000 225000 94000 235000 610000 

Källa: SOS Domänverket år 1950 s 28 och år 1955, s 31. 

Den tekniska rationaliseringen av avverkningsarbetet var som synes knappast 

mer än påbörjad vid undersökningsperiodens slut år 1950. Visserl igen ökade 

de motoriserade när- och distanstransporterna i  betydelse efter andra 

världskriget, men den helt dominerande delen av virket framforslades av 
26) 

hästar t i l l  f lott lederna. 
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d. Sammanfattning 

Ingen av de förändringar som inträffade inom det statl iga skogsbruket tor

de ha fått så kraft iga effekter på sysselsättningen som den stora upp

gången i  domänverkets egenavverkning under trett iotalet. Arbetsvolymen 

i  avverkningsarbetet steg som nämnts mer än proportionellt  på grund av 

att andelen klenvirke ökade l iksom andelen frodvuxet virke. Många syssel

sättningsti l l fäl len skapades på kronoskogarna i  Norrbotten, sedan domän

verket infört helbarkning av frodvuxen massaved i  slutet av 1920-talet 

och helbarkning av t immer vid mitten av 1930-talet. Maximum i  sysselsätt

ningen på kronoskogarna i  Norrbotten nåddes under andra världskriget, då 

domänverket bl a lät avverka stora kvantiteter ved för att klara landets 

bränsleförsörjning. Den stora satsningen på skogsvårdsarbeten kom först 

på 1950-talet. Ändå ökade arbetsinsatsen inom skogsvården redan under 

1930-i .och 19^0-talen, framför al l t  inom skogsvårdarbetena sådd och hyg

gesrensning. Behovet av arbetskraft stegrades därigenom ytterl igare. En 

approximativ och försiktig beräkning av den totala arbetsvolymens utveck

l ing på kronoparkerna i  Norrbotten pekar således på en fördubbling. Sam

t idigt mer än fyradubblades domänverkets eget behov av arbetskraft efter 

t jugotalets mitt. Det är mot bakgrunden av samtliga dessa förändringar i  

domänverkets skogsbruk man skall se de nya kolonisationsformer, som växte 

fram från mitten av 1920-talet. 

2. Skogsarbetarkolonisationen 

De myndigheter som skulle besluta om nya kolonisationsformer efter t jugo

talets mitt hade förvisso inte några helt säkra prognos instrument med 

vars hjälp de kunde förutse hur arbetsvolymen skulle utvecklas på kronans 

skogar i  kolonisationslänen. Så länge det statl iga skogsbruket huvudsak

l igen var inriktat på exploatering var det inga svårigheter att erhålla 

arbetskraft från jordbrukarbefolkningen för att genomföra avverkningarna 
27) 

under högvintern. Ett producerande skogsbruk väntades dock kräva mycket 

mer arbetskraft än det gamla exploateringsbruket. I  ett inlägg i  skogs

arbetarfrågan år 1917 föreslogs att skogsarbetarbyar skulle anläggas på 

skogarna i  Norrland. I  dessa bosättningar borde det f innas plats både för 
28) 

famil jejordbruk och hyreslägenheter för ogifta skogsarbetare. Att man i  

skogsmannakretsar åren före 1920 kom att intressera sig för arbetskrafts
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frågan är i  sig ett uttryck för att man såg optimistiskt på det norrländ

ska skogsbrukets utvecklingsmöjl igheter. 

Men det var inte endast skogsbrukets behov av arbetskraft som uppmärksam

mades utan även skogsarbetarnas sociala och ekonomiska situation. En ut

redning, som publicerades år 1916, visade att skogsarbetarna bodde i  

överbefolkade, ohygieniska skogskojor, hade dålig kosthållning och dess

utom mycket osäkra inkomstförhållanden. De arbetsavtal som gjordes upp 

t i l lvaratog al l t för ensidigt arbetsgivarnas intressen. I  utredningen fram

hölls bl a att skogsarbetarnas ekonomiska situation inte skulle förbätt

ras, förrän skogsbruket kunde erbjuda dem en varaktig sysselsättning. 

Staten kunde bidraga t i l l  att förbättra skogsarbetarnas anställningsför-
29) 

hållanden genom att utsträcka det intensiva skogsbruket på statsskogarna. 

Ännu omkring 1920 hade skogen på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna kvar 

sin urskogskaraktär. De överåriga bestånden upptog huvuddelen av arealen. 

Enligt uppskattningar var 43 procent av arealen bevuxen med skog som var 

äldre än 150 år, medan träd i  åldersgruppen 1—50 bara upptog 18 procent. 

Som jämförelse kan nämnas att 61 procent av statsskogarna i  Sydsverige 
30) 

upptogs av ungskog, dvs skog i  åldern 1 —50 år. 

Framställningen har koncentrerats t i l l  Norrbotten men den utveckling som 

ägde rum där när det gäller ökningen av domänverkets egna avverkningar 

och ökade insatser för att bedriva en rationell skogsvård skulle även gäl

la för kronoskogarna i  Norrland och Dalarna som helhet. Den statl iga skogs

förvaltningen kan ingalunda ha varit omedeveten om vi lket arbete som måste 

utföras på statsskogarna. 

Stora kvantiteter överårig skog måste avverkas, beståndsvårdande huggning

ar företagas och omfattande arealer föryngras. I  en kalkyl, som publicera

des år 1929, sökte man faststäl la den arbetskraftssituation som skulle 

råda, när en intensiv skogsvård infördes i  de fyra nordligaste länen. 

Enligt dessa kalkyler skulle det uppstå brist på arbetskraft i  Jämtland 

och i  Västerbottens och Norrbottens lappmarker vid en intensif ierad skogs

vård. Den svåraste bristen på arbetskraft väntades i  Norrbottens lappmark, 

där den disponibla arbetskraften bland skogs- och jordbruksarbetare i  ål-
o 31 ) 

dern 15~65 år endast beräknades täcka 46 procent av behovet. Om kalky

len höll streck skulle därför det statl iga skogsbruket drabbas hårt. I  denna 



del av Norrbotten ägde kronan 66 procent av al l  skogsmark omkring år 

År 1925 beslutade statsmakterna att begränsa utläggningen av nya kolonat, 

men strax efter detta beslut började en utredning som skulle leda fram 

t i l l  en ny kolonisationsform år 1929. En särskild utredningsgrupp t i l l 

sattes och i  den ingick bl a överjägmästaren och den förutvarande verk

stäl lande ledamoten i  Statens kolonisationsnämnd A Holmgren samt den 

socialdemokratiske riksdagsledamoten 0 W Löfgren, som sedermera blev lands

hövding i  Norrbotten. De s k sakkunniga skulle dels undersöka förutsätt

ningar för upplåtelser av nya odlingslägenheter, dels komma med förslag 

t i l l  förbättr ingar i  upplåtelsevil lkoren för t idigare anlagda skogstorp 

och odlingslägenheter. I  utredningen som lades fram i  jul i  1927 förorda

des, att odlingslägenheter även i  fortsättningen skulle upplåtas under 

benämningen kronotorp. Syftet med torpupplåtelserna borde enligt de sak

kunniga vara, att befrämja egnahemsbildning. Med ett jordbruk som stöd 

skulle det bl i  lättare för skogsarbetare och l ikstäl lda att försörja sig. 

Domänstyrelsen var inte vi l l ig att ge den fortsatta kolonisationen den 

sociala inriktning som de sakkunniga föreslagit. Styrelsen vi l le begränsa 

torpupplåtelserna t i l l  de områden där det statl iga skogsbruket behövde 

f ler skogsarbetare, och jordbruksministern i  Arvid Lindmans högerministär 
33) 

instämde i  denna uppfattning. En av de sakkunniga, socialdemokraten 

Löfgren, vi 1 le istäl let att kolonisationen skulle befrämja egnahemsbi1d-
34) 

ning bland skogsarbetare. 

År I929 antog riksdagen förslaget om att upplåta kronotorp på kronopar

kerna i  Kopparbergs län och Norrland utom ovanför odlingsgränsen i  Norr-
35) 

och Västerbotten. Upplåtelseformen kronotorp måste ses som en skogs-

arbetarkolonisat ion, ty företräde skulle lämnas åt skogsarbetare bland 

ortens befolkning. Upplåtelse av kronotorp skulle endast få ske där staten 
36) 

behövde ett t i l lskott av bofasta arbetare. I  bi laga 4 lämnas en redo

görelse för de vikt igaste upplåtelsevil lkoren. 

Ännu i  slutet på t jugotalet rådde det i  allmänhet ingen brist på arbets-
o 37)  

kraft på kronans skogar. Utvecklingen mot ett intensivt skogsbruk hade 

inte al ls fortskridit i  den takt man förutsatte. Genom att skapa koloni

sationsformen kronotorp vi l le staten förbereda sig för den ökning* i  be-
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,81 
hovet av arbetskraft som väntades. 

Tio år efter t i l lkomsten av kronotorp enligt 1929 års bestämmelser igång

sattes arbetet på att utveckla en ny kolonisationsform av egnahemssty

relsen i  samråd med domänstyrelsen. Linjerna i  målsättningen för den 

kommande kolonisationen var klarare än t io år t idigare. Det faktiska be

hovet av arbetskraft skulle enligt egnahemsstyrelsen få avgöra om lägen

het skulle upplåtas el ler ej, och då borde man även taga hänsyn t i l l  

t i l lgången på arbetskraft i  närheten av kronoparken. Enligt styrelsen 

hade det visat sig, att de torpare som ej haft t i l l räckligt med skogsar

bete hade haft svårt att klara sig. Egnahemsstyrelsen föreslog att krono-

torparen och domänstyrelsen sinsemellan skulle träffa överenskommelse om, 

och i  vi lken omfattning torparen skulle vara skyldig att arbeta på krono

skogarna. Avtalet skulle vara bindande för båda parter. Torparen var skyl

dig att åtaga sig arbete t i l l  avtalad el ler i  orten gängse lön och do

mänverket skulle garantera torparen arbete. 

I  fråga om byggnads- och odlingsarbete föreslog egnahemsstyrelsen, att 

staten borde åtaga sig att uppföra byggnaderna och svara för uppodling 

av så mycket jord att kronotorparen skulle kunna hålla två kor och odla 

potatis t i l l  husbehov. Om staten åtog sig byggnadsarbetet skulle torparna 
39)  

snabbare få en dräglig bostadsstandard. 

Den föreslagna kolon i  sat ionsformen kan närmast l iknas vid de mindre stats-

byggda kolonaten som förekom under försökskolonisationen och på vi lka 

staten uppförde byggnaderna och utförde en del av dikningsarbetet för att 

torparna på dessa kolonat så snabbt som möjl igt skulle kunna disponeras 

som arbetskraft. De mindre statsbyggda kolonaten avskaffades med motive

ringen att torparna på dem var al l t för beroende av skogsarbetsfört jänster. 

I  början av andra världskriget, då arbetsvolymen på kronoskogarna i  kolo

nisationslänen nådde sitt  maximum, var man däremot beredd att satsa på 

en utpräglad skogsarbetarkolonisation. 

Förslaget möttes med en del kri t ik. De vikt igaste invändningarna var föl

jande. Styrelsen för Sveriges kronotorpare- och kolonistförbund anmärkte, 

att jordbrukets krav hade försummats. Samma åsikt framfördes av länssty

relsen i  Västerbotten. Representanterna för torparkåren befarade, att 
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kronotorparna genom kontrakten om arbetsplikt skulle bl i  en "statens 

statarekår". Egnahemsstyrelsens förslag skulle dessutom medföra en på

taglig försämring av besittningstryggheten; uppoåtelsetiden föreslogs 

t i l l  15 år jämfört med 50 år som gällde för äldre lägenheter. Både läns

styrelsen i  Västerbotten och styrelsen för torparna krit iserade förslaget 

på denna punkt. På torparförbundets kongress i  oktober 19^2 avvisades 

förslaget om arbetsplikt och en sänkning av arrendetiden, vi lket i  reali

teten var ett underkännande av förslaget i  dess helhet. Torparna vi l le 

inte heller godkänna förslaget om att staten skulle uppföra byggnaderna. 

Istäl let borde torparna själva få bygga dem med hjälp av statl iga bygg-
40) 

nadsbidrag, som täckte 90 procent av byggnadskostnaderna. 

Egnahemsstyrelsen lät också jägmästare och kolonisationsnämnder föreslå 

hur de äldre lägenheterna skulle disponeras i  framtiden. Enligt förvalt

ningsmyndigheterna borde 65 procent av skogstorp, odlingslägenheter och 

kronotorp i  samtliga kolonisationslän och 65 procent av al la kolonat i  

framtiden kunna disponeras som skogsjordbruk. Torparna på skogsjordbruken 

skulle sköta statens skogar. 1 övre- och Nedre Norrbottens distr ikt ansågs 

582 av totalt 720 el ler cirka 80 procent av skogstorpen odlingslägenheter

na och kronotorpen vara lämpliga som skogsjordbruk. 70 procent av kolo-

naten i  Norrbotten ansågs kunna disponeras som skogsjordbruk, "övriga 

lägenheter skulle antingen bl i  arbetarsmåbruk, där torparna arbetade utan

för parkerna, famil jejordbruk, bostadslägenhet el ler användas för övrigt 

ändamål. Förvaltningsorganen föreslog, att 52 lägenheter borde läggas ned. 

Endast 32 av samtliga skogstorp, odlingslägenheter och kronotorp och 23 

av kolonaten ansågs lämpliga som famil jejordbruk, dock inget av kolona-

ten i  Norrbotten. De f lesta av de äldre lägenheterna skulle även i  fort

sättningen ha t i l l  uppgift att förse kronoparkerna med arbetskraft. Med 

stöd av de inhämtade uppgifterna antog egnahemsstyrelsen, att den största 

delen av den äldre bebyggelsen med t iden skulle överföras t i l l  den nya 
k\) 

kolonisationsformen. År 1939 hade reglerna för långivning t i l l  egnahem 

ändrats så att det bl a bl ivit lättare för mindre bemedlade att få lån. 

Upplåtelser av lägenheter på kronoparkerna skulle enligt jordbruksmini stern, 

A Pehrsson-Bramstorp, endast få ske om domänverket behövde arbetskraft 

el ler upplåtelsen fyl lde en servicefunktion åt den redan bosatta befolk

ningen. Jordbruksministern avfärdade också farhågorna om att arbetsplikten 
42) 

skulle bl i  betungande för torparna. 
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Proposit ionens förslag om en upplåtelsetid pl 15 är ändrades t i l l  torpar-

nas fördel. När förslaget antogs faststäl ldes nämligen upplåtelsetiden 

t i l l  30 år och upplåtelse skulle få ske "där så prövas erforderl igt med 
2,3) 

hänsyn t i l l  behovet av arbetskraft å kronoskogarna...". 

Torpare på äldre lägenheter som accepterade att låta sina torp föras 

över t i l l  1943 års författning med arbetsplikt och arbetsgaranti var 

berätt igade att få byggnaderna reparerade genom kronans försorg (se bi laga 

5, där jag redogör för de vikt igaste upplåtelsevil lkoren i  1943 års för

fattning). Under perioden 19^*5"" 1950 uppgick statens kostnader för bygg

nadsverksamheten på kronotorp (enligt 1943 års bestämmelser) i  Norrland 

och Dalarna t i l l  sammanlagt 16.4 mi 1 joner,kronor. Staten satsade i  medel

tal cirka 20 000 kronor per lägenhet. Ti l l  och med 1950 års utgång hade 

802 äldre lägenheter överförts t i l l  kronotorp 43, medan endast 12 krono-
44) 

torp hade nyanlagts. De torpare som föredrog att stanna kvar under 

äldre upplåtelseformer erhöll endast marginella bidrag för att underhålla 

byggnaderna, vi lket hade t i l l  föl jd att byggnaderna på dessa lägenheter 

förföl l .*5* 

Att upprustningen av kronotorp 43 prioriterades lockade trol igen torparna 

i  äldre upplåtelseformer att låta sina torp överföras t i l l  1943 års be

stämmelser med arbetsplikt, trots att deras egen organisation hade för

kastat förslaget, just därför att det innehöll arbetsplikt. Kronotorp 43 

blev den kolonisationsform som tydligast uttryckte statens önskan att 

försäkra sig om arbetskraft. Men den instäl lningen skulle snabbt ändras. 

Några år senare t i l lkom en ny författning, vars främsta syfte var att av

veckla en betydande del av kolonisationen på kronoparkerna. 
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1. SOS Social statist ik. Skogsbygdens arbets- och levnadsvil lkor. Del 1, 
ss 395, 212 och 216 

2. SOS Domänverket år 1944, s 44 

3. Bi SOS Q Statens Domäner åren 1891-1910. Avverkningstabeller. 
För år 1909 grupperar ej avverkningsstati st i  ken virkessortimenten 
i  upphugget virke och rotförsålt virke utom när det gäller sortimen
tet t immer. Sågtimmer används som beteckning för träd som avverkats 
genom domänverkets försorg, medan sågtimmerträd betecknar t immer som 
sålts på rot. 

I kurvan för upphugget virke ingår föl jande sortiment: gagnvirke, 
brännved, sågat virke, kolat virke,t i l l  diverse ändamål utlämnat 
upphugget virke, utlämnat virke för sågning el ler försäljning samt 
virke för förädling vid egna industrier el ler för magasinering inom 
annat revir än det revir som avverkat virket. Avverkningstalen avser 
de skogar, vi lkas avkastning t i l l fördes statsverkets skogsmedel. En 
del av detta virke kan ha avverkats före el ler efter registrerings
året. Detta gäller bl a virke som förädlats på ett el ler annat sätt, 
utlämnat virke och virke som sålts på rot. 
I  diagrammet ingår al l t  sålt virke samt utlämnat el ler använt virke 
utom kvantiteten för "utlämnat på rot". Anledningen t i l l  att virket 
som utlämnats på rot ej tagits med är att detta virke utlämnades t i l l  
utsyningsberätt igade och t i l l  dem hörde även kronoarrendatorerna. 
Följaktl igen bör denna kvantitet ej ingå i  en undersökning som avser 
att belysa hur förändringarna i  arbetsvolymen på kronoparkerna på
verkade kolonisationen. 
I  kurvan för upphugget virke ingår däremot "utlämnat använt" virke, 
eftersom detta avverkades för skogsskötselns behov. Avverkningssta
t ist iken för t iden 1916-1920 delar ej upp "utlämnat virke" i  de två 
kategorierna: "upphugget virke" och "t i l l  utsyningsberätt igade på 
rot utlämnat virke". Den förra kategorin har därför ej kunnat med
tagas i  kurvan för upphugget virke. 
Endast t iden 1921-1936 förekommer länssammandrag av avverkningarna. 
Under övriga år har jag överfört avverkningstalen för norrbottens
revir inom Skellefteå distr ikt t i l l  avverkningsta 1 en för Norrbotten. 

5. SOS Kungl Domänstyrelsens Förvaltning åren•1914-1918 tab 1 och tab 10. 

6. SOS Domänverket åren 1939-19^5. Åren 1939, 1940 och 1945 se tab 8. 
För övriga år se tab 9. Se även Olsson, S-0.: German coal and Swedish 
fuel 1939-1945, s 226 f  

7. Arpi, G.: Domänverkets al lmänna utveckling i  "Sveriges skogar under 
100 år", s 537 

8. Arpi, G.: Skogens utnytt jande i  "Sveriges skogar under 100 år", s 
164 

9. SOS Domänverket år 1933 » s 5 f ,  år 1935» s 14 och år 1937, s 14 

10. von Post, G.H.: Några synpunkter på den norrländska arbetarfrågan i  
"Skogar och skogsbruk. Studier t i l lägnade Frans Kempe på hans sjut
t ioårsdag. Särtryck av bi l  I  t i l l  Skogsvårdsföreningens t idskrift  1917 
häfte 3, s 203 f .  Se även Cederstam, B.: Skogen och samhället. Kompen
dium för skogsbruksskolornas förmanskurser i  Norrbottens län, s 39 
samt SOS Domänverket år 1928, s X16 
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11. Uppgifterna har bl a lämnats av f  d kronojägare A Björk, Kalix, f  d 
virkesmätare M Nyberg, överkalix samt f  d länsskogvaktare K Elgcrona, 
Töre 

12. Uppgifterna har lämnats av de i  not 11 nämnda skogstjänstemännen. 
Se även Arpi, G.: Avverkning och virkesförsäljning i  "Sveriges skogar 
under 100 år", s 550 

13« von Post: a a, s 204 

14. Lei jonhuvud C:son, A.: Rationalisering av avverkningsarbetet. Svenska 
Skogsvårdsföreningens Tidskrift  1953:2, s 101 

15. Cederstam: a a, s 62 

16. SOU 1933:2 Betänkande med förslag angående åtgärder för ett bättre 
utnytt jande av landets skogsti l lgångar, s 48. I  den mån virket endast 
var randbarkat har detta omräknats och förts t i l l  den helbarkade 
kubikmassan efter reduktion med 2/3. Arbetsåtgången vid randbarkning 
anses motsvara 1/3 av arbetet vid helbarkning 

17. Uppgiftslämnare: f  d kronojägare A Björk, Kalix och f  d virkesmätare 
M Nyberg, överkalix 

18. SOS Domänverket år 1928, s XI5 och år 1931» s X16 

19. SOS Domänverket år 1935, s 19. 

20. SOS Domänverket år 1955» s 31• Enligt A Björk, Kalix förekom inte 
maskinbarkning förrän efter år 1950 

21. von Post, a a, s 203 f  

22. Lindberg, K.: Skogsdikning i  "Sveriges skogar under 100 år", s 490 f  
samt SOS Domänverket åren 1929~1935 tab 15. 
Först på 50-talet började dikningsarbetet rationaliseras. Då utveck
lades dikessprängning, plogning och maskingrävning. Arbetsåtgången 
vid dikning blev cirka 75"85 procent lägre än när arbetet utfördes 
för hand. Lindberg, a a, s 492 

23. Ebel ing, F.: Skogarna och deras vård i  övre Norrland från och med 
1930-talet i  "Sveriges skogar under 100 år", s 435 f .  Den årl iga t i l l 
växten av kulturytan i  Norrbotten var mer än åtta gånger så stor 1953" 
1957 som 1936-1940 

24. Ibid, s 420 och s 431 f  

25. SOS Domänverket år 1950, s 27 f f  och Lei jonhuvud C:son, A.: Rationa
l isering av avverkningsarbetet. Svenska Skogsföreningens Tidskrift  
1953:2, s 101 

26. Hjelmström, L.: Vägarna i  "Sveriges skogar under 100 år", s 472 f f  

27. Ebel ing, F.: Domänverket och norrlandsfrågorna i  "Sveriges skogar 
under 100 år", s 63I f  

28. SOU 1922:22 Förslag t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland och 
Dalarna I I  Utsträckt t  i  11ämpande av intensivt skogsbruk å de norrländ
ska kronoparkerna, s 6 f .  Sylvan, A.: Kolonisation å statsskogarna i  
Norrlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift  1916, s 42 samt von Post, a a, 
s 206 f  

29. SOS Social statist i  k. Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållan
den i  Värmland, Dalarna och Norrland, ss 223-231 
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30. Nordquist, M.: Sveriges allmänna skogar. Referat av Gunnar Anderssons 
arbete "Sveriges allmänna skogar". Norrlands Skogsvårdsförbunds Tid
skrift  1927:I l ,  s 175 f  

31. Ronge, E.W.: Ti l lgång och behov av arbetskraft för skogsbruket i  Övre 
Norrland. Skogen 1929» s 468 

32. Cederstam, a a, s 9 

33- Proposit ion nr 198 1929, s 10 samt s 16-26 

34. Motion AK nr 435 1929 

35. Riksdagens skrivelse nr 173 1929 

36. SFS nr 170 1929 

37. SOS Domänverket åren 1925—1929. Se i  texten under rubriken "Arbets
förhållandena" 

38. Proposit ion nr I98 1929, s 19 f  

39. Utlåtande med förslag t i l l  kungörelse angående upplåtande av krono
torp å vissa kronoparker m m. Avgivet den 16 februari 1942 av Egna
hemsstyrelsen. 19^2 års kolonatutredning. Cit. Egnahemsstyrelsens 
förslag den 16/2 1942. EARA 

40. Proposit ion nr 138 1943, ss 33_39-
Ett av skälen t i l l  att torparna avvisade förslaget om att staten 
skulle uppföra byggnaderna på kronotorpen kan ha varit att torparna 
hade dålig erfarenhet av den statl iga byggnadsverksamheten på krono
parkerna. De statsbyggda kolonaten, som skulle t jäna som föredöme och 
modell för de självbyggande kolonisternas byggnadsverksamhet, visade 
sig vara behäftade med mànga svåra brister såsom förskjutningar i  
grunderna. Se Norrbottens läns kolonisationsnämnds berättelse 1941-1942. 
Norrbottens kolonisationsnämnd Protokoller 1925-1944. DAK 

41. Egnahemsstyrelsens förslag den 16/2 1942.EARA 
I disposit ionsplanen för skogstorp, odlingslägenheter och kronotorp 
29 är lägenheterna uppdelade på distr ikt och ej på län. I  Skellefteå 
distr ikt ingick även lägenheter som låg inom Norrbottens län 

42. Proposit ion nr 138 1943» ss 44-49 

43. SFS nr 532 1943 

44. SOS Domänverket år 1945 tab 4 och tab 18 samt år 1950, s 45 och tab 
18 

45. Betänkande angående upplåtelsevil lkoren för kronotorp m f l  lägenheter. 
Avgivet av 1948 års kronolägenhetsutredning den 14 oktober 1949, s 77 
RB 
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D. EN INSTITUTION UNDER AVVECKLING 

1. Bakgrunden ti.ll 1950 års författning 

Åren efter andra världskrigets slut blev en omvälvningens t id för männi

skorna i  glesbygdsområdena. Den ful la sysselsättningen var ett nytt in

slag i  läget på arbetsmarknaden, och torpens folk kan ej ha undgått att 

påverkas av ropen på arbetskraft från de expansiva sektorerna av närings

l ivet.^ Också myndighêternas syn på kolonisationen påverkades av den nya 

situationen på arbetsmarknaden. Den dåvarande socialdemokratiske jord

bruksministern, P E Sköld, kunde ej helt acceptera, att torpare med äld

re kontrakt skulle ha rätt att få sina torp överförda t i l l  19^3 års upp

låtelseform, vi lket torparna önskade. För att äldre lägenheter skulle få 

vara kvar, måste torparen enligt jordbruksministern kunna få arbete på 

r imligt avstånd från hemmet. Vidare skulle man bedöma behovet av rationa

l isering inom torpens jordbruk, när torpens framtid skulle avgöras. 

De nämnda synpunkterna framfördes som direktiv t i l l  1948 års kronolägen

hetsutredning. Direktiven i  övrigt rörde frågor om på vi lka grunder och 

med vi lka belopp torparna skulle få ersättning, när de lämnade lägenheter-
_  2 )  

Dd • 

Inom kronolägenhetsutredningen betraktade man den arbetsresurs som krono

parkernas folk representerade ur ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv 

än jordbruksminister Sköld gjorde. Man framhöll, att en snabb nedlägg

ning av torp kunde motiveras med att arbetskraften kunde utnytt jas bättre 

på andra platser inom jordbruket, skogsbruket, industrin el ler inom andra 

näringar. För att så snabbt som möjl igt kunna avveckla delar av kolonisa

tionsverksamheten, borde torparna "animeras" att lämna sina torp genom 
3)  

ett särskil t  f lyttningsbidrag. Detta överensstämde väl med de då aktu

el la strävandena hos arbetsmarknadsmyndigheterna. Genom att öka rörl ighe

ten hos arbetskraften skulle den kunna utnytt jas effektivare. Denna upp

fattning deklarerade inte endast arbetsmarknadsstyrelsen utan också sven

ska skogs- och f lottningsarbetareförbundet år 1953, när f lyttningsbidra-
M 

gen för torparna skulle bestämmas. Mot en fortsatt bosättning talade 

enligt 19^8 års kronolägenhetsutredning bl a att en ökad koncentration 

i  bosättningen var önskvärd både av sociala och kommunal ekonomi ska skäl. 

Vidare förväntades skogsbruket öka andelen årssysselsatta arbetare. I  och 
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med 1939 års egnahemsreform kunde jordsökande kanaliseras t i l l  andra 

områden än kronoparker. För en fortsatt bosättning talade, att bebyggel

sen i  glesbygdsområdena ej borde uttunnas ytterl igare samt att man inom 

skogsbruket under överskådlig t id väntades ha behov av delårssysselsatta 

arbetare. Av det senare skälet borde levnadsvil lkoren för människorna på 

de äldre lägenheterna förbättras.I första hand borde bostäderna enligt 

19^8 års kronolägenhetsutredning upprustas så att de fyl lde de krav man 

kunde stäl la på en hälsosam och rymlig bostad. I  andra hand borde de ut

rustas med elektriskt l jus, vatten, avlopp och andra bekvämlighetsinrätt

ningar. Torpare på äldre lägenheter hade ej kunnat utnytt ja egnahemslån 

och förbättr ingslån på grund av att de endast hade nytt janderätt t i l l  

torpen och ej kunde stäl la t i l l räcklig säkerhet för att erhålla sådana 

lån. Staten borde därför hjälpa torparna att sanera byggnaderna och täcka 

80 procent av byggnadskostnaderna exklusive värdet av utlämnat virke och 

annat material, som torparna erhöll kostnadsfrit t  av kronan.^ 

Med I95O års författning för äldre kronolägenheter avsåg staten dels att 

underlätta avvecklingen av sådana lägenheter som ej behövdes för att tryg

ga behovet av arbetskraft, dels att förbättra vi l lkoren för de lägenheter 

som skulle bl i  kvar, men vars torpare ej var vi l l iga att acceptera stad-

gandena i  19^3 års förordning om kontrakterad arbetsplikt och arbetsgaran-

t i .  Byggnadsbidragen var det mest betydelsefulla inslaget för att förbätt

ra dessa torpares levnadssituation. Författningen av år 1950 ledde t i l l  

en kraft ig höjning av bidragsbeloppen. Endast de torp som överfördes t i l l  

den nya bestämmelsen t i l ldelades dessa bostadsförbättr ingsbidrag.^ 

(Se vidare i  bilaga 6). 

Efter t i l lkomsten av 1950 års bestämmelser började avvecklingen av kolo

nisationen på kronoparkerna. Ytterl igare ett antal lägenheter överfördes 

t i l l  kronotorp enligt 19^3 års förordning. Dessa knöts därmed t i l l  domän

verkets fast anställda arbetskraft. Andra torp f ick en nådatid som krono

lägenheter enligt 1950 års förordning. Upplåtelsetiden begränsades enligt 

gällande avtal el ler t i l l  innehavarens l ivstid. Ett stort antal lägenheter 

lades ned redan under femtiotalets första år. 
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Tabel1 11:10. Ti l lkomna, nedlagda och kvarstående lägenheter i  Norrland 

och Kopparbergs län 1951"1955 

År 1951 1952 1953 1954 1955 Summa 

Kronotorp 43 

Ti l l  komna 76 32 24 40 22 194 

Nedlagda 7 12 14 33 11 77 

Kronolägenhet 50 

Ti l l  komna 97 74 70 64 34 329 

Nedlagda 0 1 7 12 9 29 

Äldre lägenhetstyp 

Nedlagda 84 96 55 86 55 377 

Kvarstående 111 910 761 579 467 

Kä 11 a :  SOS Domänverket åren 1951-1953 Tab 18 och åren 195^-1955 Tab 18 A 

Anm. En del äldre lägenheter överfördes t i l l  kronotorp enligt 1943 års 
författning el ler t i l l  1950 års bestämmelser. 

Kronolägenhetsutredningen hade visserl igen rekommenderat domänverket att 

hålla antalet kronolägenheter något i  överkant för att säkra det statl iga 

skogsbrukets framtida behov av arbetskraft, men som framgår av tabellen 

ovan var det f ler äldre lägenheter som lades ner åren 1951-1955 än som 
8) 

överfördes t i l l  1950 års bestämmelser under samma t id. 

Tiden 1951-1955 satsade staten cirka 3.6 mil joner kronor (exklusive vär

det av utlämnat virke) på att upprusta byggnaderna på de äldre lägenhe

terna, men innan den stora satsningen kom åren 1954 och 1955, då nästan 

2.4 mil joner kronor investerades, hade 235 äldre lägenheter lagts ned 

1951-1953.9)  

I  de föregående avsnitten har jag försökt att beskriva hur de ol ika kolo

nisationsformerna växte fram under påverkan av ekonomiska, tekniska, poli

t iska och sociala förändringar i  det svenska samhället. 1950 års bestäm

melser kan ses som en avvecklingsplan för en mer än halvsekellång verk

samhet. 

I  det föl jande avsnittet skall jag redogöra för det totala antalet torp 



-  62 -

på kronoparkerna under denna period och antalet lägenheter inom skilda 

upplåtelseformer. Vidare skall jag beskriva några faktorer som påverkade 

kolonisationens storlek. 

2. Kolonisationens omfattning 1894-19SO 

a. det totala antalet kronolägenheter 

De första legala skogstorpen uppläts år 1894 på kronoparker i  Norrbottens 

län. År 1904 utsträcktes kolonisationsverksamheten t i l l  Västerbottens 

län, och från och med år 1909 var kolonisation t i l låten på kronoparker i  

de sex nordligaste länen. Efter år 1950 började torpen att avvecklas i  

större omfattning, och detta är den främsta anledningen t i l l  att jag valt 

år 1950 som slutår. I  f ig 11:3 och 11:4 s 63 och s 64 redovisas antalet 

kronolägenheter.^ 

Kolonisationsverksamheten genom skogstorp och odlingslägenheter kulmine

rade redan år 1928. Då fanns det totalt 913 upplåtna torp i  Norrbotten 

och 2 258 i  samtli  ga kolon i  sationslän. 1928 års siffra överträffades inte 

efter kronotorpens t i l lkomst. I  början av 1930-talet inleddes en långsam 

t i l lbakagång, som ej tog någon dramatisk vändning förrän efter undersök

ningsperiodens slut, år 1950. En närmare analys av kolonisationsutveck

l ing får anstå t i l l  dess jag senare behandlar orsakerna t i l l  stagnationen 

omkring 1930 och t i l lbakagången efter 1950. 

Kolonatverksamheten nådde sin största omfattning redan i  slutet av den 

s k försökskolonisationen. Redan år 1924 kulminerade kolonatverksamheten 

i  samtliga kolonisationslän och två år senare i  Norrbotten. Den stora 

nedgången efter andra världskriget orsakades främst av att ett stort an

tal kolonat överfördes t i l l  kronotorp enligt 1943 års förordning.^ 
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Figur 11:3. Antal upplåtna skogstorp, odlingslägenheter, kronotorp 29 

och kronotorp 43 i  Norrbotten 1894—1950 samt motsvarande 

antal i  samtliga kolonisationslän (Norrland och Kopparbergs 

län). Vartannat år. Log. skala 

3 000 

2 000 . . 

1 000 --

500 

Norrbotten 

Samtliga koloni»atione1 än 

200 

10i) 

1950 Är 1940 1930 1920 1910 1894 1900 

Källa: Bi SOS (1 Statens Domäner åren 1894-1910. (Åren 1894-1908 
redovisas lägenheterna i  årspublikationens textdel men 
från och med år 1909 och t i l l  och med periodens slut år 
1950 i  en särskild tabell) 
Liggare över skogstorp och odlingslägenheter i  Norrbottens 
län. DAK har använts för t iden 1904-1908. 
SOS Kungl Domäns ty reil i  sens Förvaltning åren 1911—1921. 
SOS Domänverket åren 1922-1950. 
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gur 11 ;4. Antal upplåtna kolonat i  Norrbotten och motsvarande antal 

samtliga kolonisationslän (Norrland och Kopparbergs län) 

1922-1950. Log. skala 

Ant.läg.h. 

SamtMkolo*i«*tionslän 

500 441 

400 

300 

200 

t • 100 

1922 1930 1W0 1950 

KäIla: SOU 1923:53 Statens Kolonisationsnämnds berättelser 1918-
1922,s 8 f f .  Tablå över kolonat år 1924 i  Jordbruksdeparte 
mentets konseljakt den 6/3 1925 Nr 40 I .  RA 

Tablå över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta 
personer, odling, kreatur m m å kolonisationsområdena unde 
åren 1926-1943. DAK 

Statens Egnahemsstyrelses berättelse åren 1929-1935. 
Berättelse över egnahemsorganisationens verksamhet under 
budgetåret 1940/41,s 15. (Uppg för år 1936 och år 1941). 

SOS Domänverket åren 1945-1950 
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b. Kronoläg enheternas fördelning på skilda upplåtelse former i Norrbotten 

I  de förordningar som föl jde efter 1891 års författning om skogstorp 

fanns det bestämmelser om att upplåtelse enligt de äldre förordningarna 

ej f ick äga rum efter det datum då en nyare förordning trädde i  kraft. 

Sålunda upphörde nybildningen av skogstorp efter 1909 års förordning om 

odlingslägenheter. Nyupplåtelse av odlingslägenheter slutade efter det 

att 1929 års förordning om kronotorp trätt i  kraft. Kolonat och krono

torp enligt 1929 års förordning f ick ej anläggas efter t i l lkomsten av 
12) 

kronotorp ^3. Lagstiftningen kom föl jaktl igen att begränsa t idsut

rymmet för kolonisationen i  dess ol ika former. 

De ol ika upplåtelseformerna kom i  starkt varierande grad att absorbera 

den jordlösa befolkningen. De äldsta upplåtelseformerna, skogstorp och 

odlingslägenheter, lockade de f lesta bebyggarna t i l l  kronoparkerna i  

Norrbotten, vi lket kan förefal la anmärkningsvärt med tanke på att upp

låtelsevil lkoren för torpare inom dessa t idiga kolonisationsformer på 

f lera punkter var mindre generösa än upplåtelsevil lkoren inom senare ko

lonisationsformer. Den mest framgångsrika upplåtelseformen vad beträffar 

omfattning var odlingslägenheter, som under 1930-talet svarade för cirka 

3/A av den totala kolonisationen i  såväl Norrbotten som i  Norrland och 

Kopparbergs län. Se f ig 11:5 s 66. 

Att skogstorpen minskade i  antal berodde t i l l  en del på att skogstorpare 

lät sina torp överföras t i l l  1909 års förordning med en arrendetid på 

50 år.1  ̂  

Kronotorp enligt 1929 års förordning var den kolonisationsform som f ick 

den minsta omfattningen. 
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Fi gur 11:5*  K r o n o l ä g e n h e t e r n a s  f ö r d e l n i n g  p å  s k i l d a  u p p l å t e l s e f o r m e r  i  

Norrbotten under valda år 

Ant.läg.h. 
skogstorp 

1 100 „ , odi : nqs i äa.h. och skoastorp 
f I på 50-arvja arrenden " 

£3 kolonat 

TEI kronotorp 29 

kronotorp 43 
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kronotorD. skoastorD 

uppl. eni. ä< 
bestämmelser 

600 
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400 --

300 

200 

100 

1894 1904 1914 1924 1934 1944 1950 År 

Kä 11 a :  Se käll förteckningarna under f igurerna I I  :  3 och l l :A. 

Anm. Uppgift saknas om antalet upplåtna kolonat i  Norrbotten år "\Shb. 
Är 19^3 fanns det 20A kolonat i  länet och år 19^5 var antalet 
202. För år 19^ har jag beräknat antalet t i l l  203. 
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Som komplettering t i l l  uppgifterna i  diagrammet ovan lämnas en översikt 

av antalet upplåtna lägenheter i  Norrbotten inom respektive kolonisa

tionsform under kulminationsåret. 

Tabel1 11:11. Antal lägenheter under kulminationsåret inom respektive 

upplåtelseform i  Norrbotten 189^-1950 

Skogst. Odlingslägh. Kolonat Kronot.29 Kronot.43 

År 1909 1931 1926 19^0 1950 

Ant. 478 803 2M» 68 313 

Kä 11 a :  Se f igur 11:3 och f igur II:1». 

3. Bakgrunden till stagnationen 

Bosättningen på kronoparkerna kulminerade redan år 1927» då det fanns 

2 753 upplåtna kronolägenheter i  Norrland och Kopparbergs län, varav 

1 131 i  Norrbotten. Tjugo år senare hade antalet sjunkit t i l l  2 3^3 

kronolägenheter i  samtliga kolonisationslän och t i l l  966 î  Norrbotten. 

Tiden 1927-195Q minskade antalet i  Norrland och Kopparbergs län med 569 

lägenheter och med 213 lägenheter i  Norrbotten. 

Den t idiga stagnationen och t i l lbakagången i  kolonisationsintensiteten 

kan förefal la märklig ur f lera synpunkter. Bosättningen kulminerade i  

ett skede när nybildningen av upplåtelseformer ej ens var avslutad. 

Senare delen av t jugotalet, då kolonisationen nådde sin höjdpunkt, var 

också inledningsperioden t i l l  en markant uppgång i  domänverkets egen av

verkning på de norrländska statsskogarna, vi lket borde ha uppmuntrat 

kolonisationsmyndigheterna att utöka bebyggelsen på kronoparkerna. Det 

skedde emellert id inte. 

Inte ens under trett iotalets värsta krisår bröts denna uppåtgående trend 

i  avverkningen i  domänverkets regi. Arbetsvolymen i  avverkningsarbetet 

steg som nämnts mer än proportionellt  från och med 1920-talets slut på 

grund av att en växande andel av virket barkades och att andelen avver

kat klenvirke ökade. 

Mot bakgrund av denna utveckling av arbetskraftsbehovet kunde man vänta 

sig att skaror av arhetslösa industriarbetare med t idigare erfarenhet 
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av jordbruk skulle ha strömmat t i l l  kronoparkernas odi ingsmarker för 

att där försöka skapa sig en säkrare utkomst än vad industrin kunde er

bjuda under krisåren. Jag skall därför försöka besvara frågan varför 

kolonisationen på kronoparkerna stagnerade i  ett så t idigt skede som den 

faktiskt gjorde. 

a. Det fysiska odlingsutrymmet på kronoparkerna 

När man i  riksdagen och i  utredningar behandlade frågan om vi lket för

sörjningsutrymme det fanns på kronoparkerna, uttryckte man sig mycket 

vagt. Förklaringen är naturl igtvis, att de f lesta debattörerna i  riks

dagen l iksom de f lesta remissorganen saknade detaljerade kunskaper om bl a 

odlingsmarkernas odlingsläge, areal och produktionsförmåga. Den första 

egentl iga inventeringen av odlingsjord på kronoparkerna genomfördes så 

sent som under åren 1916-1920. Flertalet av de cirka 20 undersökningsför-

rättarna var agronomer, som under fem somrar undersöka cirka k.2 mil joner 
1A) 

hektar -  en areal som är ungefär l ika stor som hela Danmarks yta. 

Den inventerade arealens enorma omfattning, den korta t idrymd under vi l

ket arbetet utfördes samt de relativt små personella resurser med vi lket 

det utfördes gör att man bör vara krit isk mot undersökningsresultatet. 

Men inventeringsresultatets kvalitet är ej det mest intressanta i  detta 

sammanhang. Det vikt iga är istäl let om resultatet kunde fungera som ett 

slagkraft igt argument för en offensiv el ler defensiv instäl lning t i l l  

kolonisationsfrågan. Odi ingsjordssakkunni gas slutrapport publicerades i  

slutet av år 1922. 

Enligt de sakkunni ga var inkomster av skogsarbete vanligen en förutsätt

ning för att bedriva jordbruk på kronoparkerna. Man menade att invente

rings resti l i  tatet skulle kunna användas för att beräkna bosättningen i  re

lation t i l l  behovet av arbetskraft för skogsvården och utvisa de trakter 
15) 

som var lämpliga för bosättningar som baserades på jordbruk. 
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Tabel1 11:12. Odlingsbar mark på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna 

enligt odi ingsjordsinventeringen 1916-1920. Hektar 

Odi ingsba 
myr 

r  Fastmark för 
fastmarksjordbruk 

Summa odlingsbar 
mark 

Ant omr ha Ant omr ha Ant omr ha 

Norrland o 
Dalarna 4 895 111 131 96 3 863 4 991 114 994 

Dä rav i  
Norrbotten 2 590 66 385^ 46 2 1711  ̂  2 636 68 556 

Källa: SOU 1922:32, s 181 f f  

1) Norrbottens län innefattar Övre och Nedre Norrbottens distr ikt samt 
södra Arvidsjaurs revir i  Skellefteå distr ikt. 

För att myrmarksjorden skulle anses odlingsvärd uppställde de odlings-

jordsakkunniga kravet, att jordbruk som lades ut på myrmarksjord även 

skulle ha t i l lgång t i l l  en fastmarksareal motsvarande 25 procent av torv-
I  16) 

ma rken. 

Om vi utgår i från den arealt i  1 Idelning på ;  8->17 hektar som gällde för kolo-

nat enligt 1925 års förordning fanns det odlingsutrymme för 6 700-14 400 

kronolägenheter i  Norrland och Dalarna. I  Norrbotten fanns det plats för 

4 000-8 600 lägenheter enligt samma beräkning. 

Det bör sägas att mina beräkningar är hypotetiska, då de endast anger de 

fysiska gränserna för odlingens expansionsmöjl igheter på kronoparkerna 

och ej tar hänsyn t i l l  sociala och ekonomiska aspekter såsom odlingsmar

kens närhet t i l l  vägar el ler andra kommunikationer, möjl ighet t i l l  skol

gång för bebyggarnas barn, varuförsörjning och möjl ighet t i l l  arbetsför

t jänst för bebyggarna. En primär fråga för staten var naturl igtvis kost

naderna för en bebyggelseexpansion i  relation t i l l  nyttan av en sådan. 

Värdet av odi ingsjordsinventeringens rapport för denna studie är att den 

gör det möjl igt att bedöma i  vi lken utsträckning odlingsresursen kom att 

exploateras. Den omfattande arealen odlingsbar mark på kronoparkerna, 

som redovisades i  betänkandet, borde ha entusiasmerat odlingsanhängarna 

t i l l  nya ansträngningar för att öka bosättningen på kronoparkerna. Men 

så blev ej fal let. I  stäl let poängterade f lera remissinstanser att de 

bästa odlingsmarkerna ej låg på statsskogarna utan i  privat ägo. Den åsik
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ten framfördes av så tunga remissorgan som domänstyrelsen, lantmäteri sty

relsen, lantbruksstyrelsen, Svenska Mosskulturföreningen samt länssty

relserna i  Jämtland och Norrbotten i  remissvaren t i l l  1925 års kolonat-

utredning,» Trots att lantbruksstyrelsen ansåg, att kronoparkernas od

l ingsmarker var marginal jordar ur avkastningssynpunkt vi l le den att för

sörjningen skulle baseras på jordbruk, men med ett vikt igt t i l lägg: in

komster från skogsarbete på kronoparkerna borde utgöra vikt iga försörj

ningsti l lskott. Den åsikten framfördes även av Norrbottens läns hushåll

ningssällskap, Västerbottens läns landsting, länsstyrelserna i  Väster

norrland, Jämtland och Västerbotten. Nationalföreningen mot emigrationen 

underströk, att kolonisationen ej f ick inskränkas t i l l  en ren skogsar-

betarkolonisation, men även den ansåg att bi inkomster från skogsarbete 

var nödvändiga under anläggningsskedet. Andra åter betonade, att koloni

sationen skulle göra det möjl igt för staten att genomföra ett intensivt 

skogsbruk på kronoparkerna. Bland dessa remissinstanser återf inns läns

styrelserna i  Norrbotten och Västerbotten, domänstyrelsen, lantbruksaka

demin och landstingens nbrrTandskommitté. Mot denna tanke vände sig Norr

bottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott, Lantbruksstyrel

sen och Sveriges Kronojägarförbund, som al la hävdade att t i l lgången på 

arbetskraft redan var t i l l räcklig. De två senare underströk att rekrytering 

av arbetskraft genom kolonisation skulle fördyra statens kostnader för 

skogsskötsel.^ 

Trots att odi ingsjordinventeringen fann betydande arealer odlingsvärd 

jord stärktes inte stäl lningarna för en jordbruksbaserad kolonisation. 

Ti l l  en del torde detta kunna förklaras med konjunkturutvecklingen t iden 

närmast före odi ingsjordsinventeringens rapport. 

Åren 1920-1922 drabbades det svenska näringslivet av en svårartad kris 

som t i l l  och med var häft igare och slog bredare över ekonomin än krisen 

1930-1933» då hemmamarknaden ej träffades l ika hårt som under krisen i  

början på 1920-talet. Krisen kulminerade vintern 1921-22. I  januari 1922 

registrerades högsta antalet hjälpsökande arbetslösa, som i  slutet av 

månaden uppgick t i l l  163 200. 

Jordbruket drabbades särskil t  hårt av det starka prisfal let, och det sak

nade i  allmänhet industrins förutsättningar att möta prisfal let med ratio-
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nali seringar. Särskil t  utsatta blev de lantbrukare som lånat pengar under 

krigstidens spekulationsperiod för jordförvärv el ler för andra investe

ringar. Skulderna skulle betalas trots att priseirna på jordbruksprodukter 
18) 

reducerades kraft igt. 

Vid den s k försökskolonisationens slut stod kronoparkskolonisationen 

vid en ski l jeväg, där vägvalet gällde stagnation el ler expansion. Det 

svenska jordbrukets problem i  början av t jugotalet kan i  al la händelser 

ej ha uppmuntrat t i l l  att förorda en fortsatt expansion. 

b. Behovet av arbetskraft 

År 1923» ett år efter det att inventeringsresultatet förelåg i  en samlad 

redogörelse, utfärdades nya direktiv för planeringen av den fortsatta 

kolonatverksamheten av jordbruksministern i  Ernst Tryggers högerrege

ring, D Pettersson. I  konselj den 11 november 1923 uttalade jordbruks

ministern föl jande: "Då förhållandena å de norrländska kronoparkerna i  
regel äro sådana, att arbetsfört jänster å kronoskogarna äro en nödvändig 
förutsättning för nybyggare därstädes skola kunna existera, bör utgångs
punkten för kolonisationens bedrivande & dessa kronoparker vara behovet 
av ytterligare arbetskraft för skötsel av skogarna." (Min kursivering) 

Jordbruksministern hade besökt f lera kolonisationsområden sommaren 1923 

och därvid observerat kolonisternas svårighet att klara odlingsarbetet 
19) 

och att få extra arbetsfört jänster. Det faktum att försökskolonisa

tionen ej uppnått de uppställda målen manade t i l l  eftertanke och en för

siktigare hållning t i l l  den fortsatta utbyggnaden av kolonisationsverksam

heten. De myndigheter som hade inflytande över kolonisationspolit iken 

måste efter att ha tagit del av en undersökning om t i l lgång och efterfrågan 

på arbetskraft ha stärkts i  uppfattningen att expansionsutrymmet var be

gränsat. Denna arbetskraftsutredning genomfördes av jägmästarna i  Norr

botten i  slutet av år 1923. 

Jägmästarna angav dels antalet skogstorpare, innehavare av odi ings1ägen-

het, kolonister och innehavare av arrendelägenheter på parkerna, dels 

antalet arbetare inom orten som deltog i  arbetet på kronoparkerna men ej 

var bosatta på parkerna. För den senare kategorin var redovisningen oful l

ständig, eftersom åtta revirförvaltare ej redovisade antalet disponibla 
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arbetare utanför parkerna. Tjugo jägmästare redovisade antalet skogsarbe

tare utanför parkerna. 

I  föl jande tabell ingår endast sådana revir, för vi lka jägmästarna lämnat 

s i  fferuppgi f ter. 

Tabel1 11:13» Arbetskraftsbalansen på kronoparkerna i  20 revir i  Norr

botten enligt 1923 års utredning 

Til lgång på arbetskraft Behov av arbetskraft 

Antal arbetare Antal arbetare 

Boende på Boende inom orten Vinter Sommar 
kronoparkerna exkl boende på 

kronoparkerna* 

966 3 960 3 301 620 

Kä11 a :  Kolonisationsutredningen 1923. Sammanställning av jägmästarnas 
i  Norrbotten rapporter. DAK 

* Disponibel arbetskraft för vinterarbeten. Approximativa beräk-
ni ngar 

Kronoparkernas bebyggare utgjorde mindre än 25 procent av den disponibla 

arbetskraften för vinterarbetena. Som framgår av tabellen var behovet av 

arbetskraft störst för avverkningsarbetet under vinterhalvåret, över 80 

procent av årsarbetskraftsbehovet i  dessa t jugo revi<r* disponerades för 

vinterarbeten. Ett intensivt skogsbruk på kronoparkerna tänktes framför 

al l t  öka behovet av arbetskraft för sommararbeten. I  samma utredning hade 

jägmästarna att bedöma om det förelåg ytterl igare behov av arbetskraft 

för skogarnas skötsel. Endast tre revirförvaltare svarade, att det rådde 

brist på arbetskraft för skogsskötsel, nämligen i  Malmesjaur, Sikå och S 

Arvidsjaur revir. Jägmästaren i  Malmesjaur revir ansåg dock, att koloni

sationen ej var en lämplig metod för att rekrytera arbetskraft. Tjugo 

jägmästare el ler al la övriga som besvarade frågan, rapporterade att det 
20)  

ej existerade någon brist på arbetskraft. 

o. Inställningen till kolonisationens utvecklingsmöjligheter 

Först på t jugotalet f ick de myndigheter som utövade inflytande över kolo

nisationen ett basmaterial för att bedöma kolonisationens utvecklingsbe

t ingelser. 
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Odi ingsjordinventeringen uppdagade som nämnts cirka 115 000 hektar od

l ingsbar mark på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna, varav drygt hälf

ten fanns i  Norrbotten. Viktigare än själva inventeringsresultatet för 

kronoparkskolonisationens utveckling efter år 1922, då de odi ingsjords-

sakkunnigas slutrapport publicerades, blev att de sakkunniga ansåg att 

inkomster av skogsarbete i  de f lesta fal l  var en förutsättning för att 

kunna bedriva jordbruk på kronoparkerna, en uppfattning som också fram

fördes av den dåvarande jordbruksministern. 

Det måste ha tett sig än mindre meningsfull t  att utbygga kolonisationen 

sedan jägmästarna i  Norrbotten medddelat att vinterarbetena t i l l  mer än 

75 procent utfördes av arbetskraft som var bosatt utanför parkerna. 

Representanter för kolonisterna befarade, att om behovet av arbetskraft 

skulle få bestämma kolonisationens utveckling, så skulle det bl i  en döds-
21 ) 

stöt för hela verksamheten. 

Den kraft iga betoningen av att kolonisationen i  fortsättningen skulle 

underordnas det statl iga skogsbrukets behov av arbetskraft åstadkom att 

t i l lväxten avstannade och antalet upplåtna lägenheter minskade långsamt. 

Kolonatverksamheten stagnerade och skogsarbetarkolonisationen genom kro

notorp enligt 1929 och 19^3 års författningar blev ej l ika omfattande 

som de t idigaste kolonisationsformerna skogstorp och odlingslägenheter. 

För att förmå kronan att öppna parkerna för kolonisationen hade odlings

vännerna redan år 1888 av taktiska skäl betonat behovet av arbetskraft 
22) 

för att genomföra en rationell skogshushållning. 

Just anknytningen mellan kolonisationen och behovet av arbetskraft på 

kronoparkerna blev några decennier senare ett slagkraft igt argument för 

att begränsa kolonisationens t i l lväxt. Större delen av domänverkets behov 

av arbetskraft kunde rekryteras bland personer som var bosatta utanför 

parkerna. 

d. Arbetarmåbruken ooh kronopavkskolonisationen 

Är 1928, dvs året efter det att kolonisationen på kronoparkerna kulmi

nerade, uppdrog riksdagen åt egnahemsstyrelsen att utreda hur man skulle 

skapa ökade möjl igheter för lantarbetare, söner t i l l  hemmansägare, ärren-
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datorer och småbrukare samt andra mindre bemedlade och obemedlade lämp-
23)  

l iga personer att förvärva egna jordbruk. 

Fem år senare beslöt 1933 års riksdag att inrätta en särskild fond, 

arbetarsmåbruks lånefonden. Lån ur fonden förmedlades av landskommunerna. 

Syftet med lånen var att skapa nya jordbruk för skogsarbetare och andra 
2 k )  

arbetare med l iknande ekonomiska förhållanden. 

Med arbetarsmåbruken inleddes en ny epok i  egnahemsrörelsens historia. 

Verksamheten utvidgades nu t i l l  att omfatta landsbygdsproletariatet. De 

äldre egnahemslånen utgick i  allmänhet t i l l  minst hälften och högst fem 

sjättedelar av värdet av jord och byggnader på jordbrukslägenhet samt 
25)  

med minst hälften och högst tre f järdedelar av värdet på bostadslägenhet. 

Mottagare av äldre egnahemslån förutsattes således att äga vissa t i l l 

gångar. Detta gjorde att den fatt igaste delen av befolkningen ej kunde 

komma på egen grund genom denna bosättningsform. 

Arbetarsmåbruken blev ett värdefull t  t i l lskott t i l l  egnahemsverksamheten, 

och de blev ett verkningsfullt medel för att lösa bostads- och jordan-

skaffningsfrågorna för landsbygdsproletariatet. 

Lånen för förvärv av arbetarsmåbruk avsåg att täcka kostnaderna för inköp 

av jord och uppförande av byggnader. Högsta lånesumman var i  allmänhet 

6 000 kronor. Som säkerhet för lånet lämnade den som t i l l trädde en första 

inteckning i  läoenheten t i l l  långivaren, dvs kommunen där lägenheten var 
.  . . .  26) 
belägen. 

Verksamhetsområdet var vid starten år 1933 al la landskommuner i  Norrbot

tens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län samt 

vissa kommuner i  Värmlands och Kopparbergs län. Från och med 1935 års 
27)  

början utvidgades verksamheten till att omfatta hela landet. 

Den popularitet som arbetarsmåbruken uppnådde kan utläsas av efterföl jande 

tabel1. 
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Tabeì1 I  I :  14. Bevil jade arbetarsmåbrukslån i  Norrbotten, i  samtliga 

kolonisationslän och i  hela r iket 1933-19^ 

Norrbotten Norrlands och Kopparbergs län Hela r iket 

1 308 6 360 7 026 

Kä 11 a :  Berättelse över egnahemsorganisationens verksamhet under budget
året 1943/41» Tab 16 

I  och med arbetarsmåbrukens t i l lkomst bortföl l  enligt min mening det 

sociala motivet att fortsätta med upplåtelser på kronoparker. Arbetar-

småbruken blev en mer attraktiv bosättningsform. De främsta skälen här

t i l l  torde ha varit,  att arbetarsmåbruken var mer centralt belägna i  

förhållande t i l l  t idigare bebyggelse än kronolägenheterna. Dessutom för

värvades de med äganderätt. 

4. Några förklaringar till avvecklingen 

a. Bilismen och torpbebyggelsen 

När kronoparkerna öppnades för legal bosättning på 1890-talet skedde 

det i  första hand med målsättningen att skaffa arbetskraft t i l l  kronans 

skogar och stärka landsbygdsproletariatets lojal i tet mot den rådande sam

hällsordningen. Några årt ionden senare upplevdes torparnas budenhet vid 

jorden som en olägenhet, då domänverket vi l le rekrytera arbetskraft 
28) 

efter mer företagsekonomiska principer. Redan i  början av t jugotalet 

uppmärksammades problemen med undersysselsättning och arbetslöshet på 

kronoparkerna på grund av torparnas bundenhet vid jorden. Kolonister i  

Norr- och Västerbotten hade inför statsrevisorerna, som besökte en del 

kolonisationsområden år 1923, framfört klagomål över att revirpersona1 en 

visade för l i ten förståelse för att kolonisterna behövde extra inkomster 

av skogsarbete. Domänstyrelsen värjde sig mot krit iken och framförde att 

t idigare utredningar visar att kolonister antingen krävde högre lön än 

vad som gällde i  området el ler också ej vi l le åtaga sig arbete annat än 
29)  

i  närheten av sina hem. När kolonisationsmyndigheterna blev medvetna 

om att det var svårt för torparna att l igga ute på vinterarbete, avslog 

de därför inkomna ansökningar om torp i  sådana områden, där det rådde 

brist på arbete. Mannens arbete på torpet behövdes inte minst för att 
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3 0 )  
forsla hem hö. Som jag längre fram kommer att visa baserades torpens 

höförsörjning på myrslåtter och en del av slåtterängarna måste ha legat 

på betydande avstånd från torpen. Ännu t i l l  långt fram i  tiden saknade 

en stor del av torparna häst. Hötransporterna måste antingen ha skett 

med lånad häst el ler genom att torparna själva släpade hem sitt  hö. Tor

parna f ick konkurrera om arbetet på kronans skogar med den övriga befolk

ningen. Detta hände inte endast vid avverkningsav rotposter utan också 

när domänverket självt svarade för avverkningen. Torparna försökte vid 

f lera t i l l fäl len uppnå, att arbetsti l l fäl len i  första hand utbjöds t i l l  

kronoparkernas folk och ej t i l l  skogsarbetare som var bosatta utanför 

parkerna. De upprepade framställningarna tyder dock på att de ej var 

särskil t  framgångsrika.^^ 

Torparnas bundenhet förefal ler att ha .hämmat kolonisationens t i l lväxt 

under 1920- och 1930-talen, men när arbetskraften blev rörl igare t i l l  

föl jd av förbättrade kommunikationer skulle detta ingalunda bidraga t i l l  

att stärka kolonisationens stäl lning. De förbättrade kommunikationerna 

kom i  stäl let att utgöra en vikt ig anledning t i l l  att avveckla lägenhe

terna. 

Ett tungt vägande skäl för att nedlägga torpen var att domänverkets behov 

av en stationär arbetarkår på kronoparkerna minskade efter t i l lkomsten av 

skogsbi1 vägar. 

Tabel1 11:15. Nya skogsbilvägar på kronoskogarna i  Norrland och Dalarna. 

Femårssummor i  km 

19^41 -19^5 19^6-1950 1951-1955 

Norrland och 
Dalarna 445.6 969-3 1 179.5 

Därav i  
Norrbotten 119-1 435-8 438.8 

Käl la: SOS Domänverket 19^5, 1950 och 1955 Tab 24. 

Förbättrade kommunikationer f ick ofta ödesdigra konsekvenser för gles

bygdernas bebyggelseutveckling. Paradoxalt nog ökade utf lyttningen från 

glesbygderna t i l l  tätorterna, när isoleringen bröts. När nya kommunikatio

ner öppnades förändrades formerna för exploatering av skogarna. Närtrans-
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porter av virke skedde med traktor istäl let för med hästkörslor. Distans

transporter skedde med lastbi l  och f lottningen minskade. Arbetskraften 

kunde dagligen transporteras t i l l  skogarna istäl let för att förläggas i  
32)  

skogskojor. 

Kolonisationsverksamheten började avvecklas. För att åstadkomma en så 

snabb avveckling som möjl igt av mer el ler mindre "dödsdömda" lägenheter, 

föreslog en av överjägmästarna i  Norrbotten en kraft ig höjning av f lytt

ningsbidragets maximibelopp. Denna överjägmästare sammanfattade sin syn 

på de äldre kronolägenheternas situation i  början på 1950-talet på föl

jande sätt: 

"Bebyggelseutvecklingen på de norrländska skogsvidderna hade dessutom, 
t i  11 föl je den Blixtsnabba utvecklingen på kommunikationernas område, gått 
i  helt annan r iktning än man beräknat, när statsmakterna på sin t id sti
mulerat uppkomsten av de äldre lägenhetstyperna, vart i l l  komme att en del 
av de äldsta upplåtelserna realiter icke uppfyl lde författningarnas be
stämmelser vare sig t i l l  bokstaven el ler andemeningen. Den som en gång 
" lockats" att med sl i t  och släp och statens goda minne bryta bygd i  öde
marken el ler den som sökt på enahanda grunder ful l föl ja sin faders verk 
på samma plats borde så långt möjl igt hållas skadeslös för en utveckling, 
som omintetgjort hans nybyggargärning och framtidsförhoppningar".33). 

Transportutvecklingen inom skogsbruket minskade al l tså domänverkets vi l ja 

att uppehålla bebyggelsen på kronoparkerna. Citatet antyder även att de 

torpare som önskade stanna kvar på sina torp, hade svårt att hävda sina 

intressen gentemot domänverkets vi l ja att bortrationalisera kronolägen

heterna. 

Men det var inte endast der utbyggda kommunikationerna som bidrog t i l l  

att torpen avvecklades. Utvecklingen av det norrländska näringslivet 

efter kriget kan ha minskat torparnas vi 1 ja att hålla sig kvar i  skogs

landet, när arbeten erbjöds dem i  mer expansiva områden. 

b. Expansionen -inom -industrisektorn 

Tiden 19^*0—1960 inträffade stora förändringar inom det norrländska närings

l ivet. Ännu år 19^0 var f ler människor sysselsatta inom jordbruket än inom 

industrisektorn. År I960 var det mer än 110 000 färre sysselsatta inom 

jordbruket i  Norrland och Dalarna än år 19^0. Även skogsbruket f ick vid

kännas en kraft ig minskning i  sysselsättningsvolymen. Utvecklingen f ick 



- 78 -

vittgående föl jder för bebyggelseutvecklingen i  skogslandet. Små jord

bruk lades ned, skogsbyarna avfolkades och skogsbygdens folk sökte an

stäl lning inom den expanderande industrisektorn. I Norrbotten fördubbla

des antalet sysselsatta inom industrin åren 1940-1960. Bebyggelsen på 

kronoparkerna fann ringa utrymme i  det ekonomiska mönster som utkristal

l iserades inom det norrländska näringslivet under dessa år. 

Tabel1 11:16. Förvärvsarbetande befolkning inom vissa näringar i  Norrland 

och Dalarna åren 1940, 1950 och I960 jämfört med utveck

l ingen i  Norrbotten 

Är 1940 1950 1960 

Skogsbruk 65 549 49 795 49 270 

Därav i  Norrbotten 10 294 9 930 8 154 

Jordbruk 180 367 128 521 68 520 

Därav i  Norrbotten 27 214 19 843 10 365 

Industri och hantverk 

( inkl gruvbr o byggn 

verksamhet) 175 942 215 466 257 321 

Därav i  Norrbotten 20 498 33 513 40 744 

Samfärdsel 40 510 50 588 49 857 

Därav i  Norrbotten 7 758 9 450 9 958 

Handel 52 654 68 625 66 955 

Därav i  Norrbotten 6 459 9 323 10 355 

Källa: SOS Folkräkningen 1940 111 Tab 12 

SOS Folkräkningen 1950 IV Tab 1 

SOS Folkräkningen I960 IX Tab 11 

5. Sammanfattning 

Bosättningen på kronoparkerna stagnerade några år efter t jugotalets mitt. 

I  framställningen ovan har jag försökt visa, att förhoppningarna om att 

utveckla kolonisationen dämpades, sedan det visat sig att arbetskraft 

kunde rekryteras utanför parkerna t i l l  lägre kostnader för domänverket. 
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Eri art ikel i  t idskriften "Sunt Förnuft" i  september 1924 kan ses som ett 

samlat uttryck för de krit iska röster som höjdes mot kolonatverksamheten 

och en profetia för vad som skulle komma att hända. Efter denna t id skulle 

kolonisationsdrömmarna aldrig mera nå samma höjder som i  början av för

sökskolonisationen, då kolonisationskommittén kalkylerade med att 13 000 

hushåll behövdes för att förse det statl iga skogsbruket med t i l l räcklig 

arbetskraft. 

Den nämnda art ikeln har underrubriken "Kolonisationsexperimentet i  Norr

land. En vidräkning med kolonisationsnämndens verksamhet och några princip 

l injer för framtiden". 

Art ikelförfattaren, en agronom i  Västerbotten, tecknar torparnas dilemma 

på föl jande sätt: 

"Landsändan är inget Kanaan. Den är och förblir i  sina inre och övre 
delar en odlingens och bebyggelsens gränstrakt, där endast t iden och en 
tämligen enkel lagstiftning förmått dana utkomstmöjl igheter åt den nu 
besuttna befolkningen, vars söner och döttrar -  de enda lämpliga - enligt 
kolonisationssakkunnige skola utplanteras på kronoskogarna och genom 
domänstyrelsens försorg renodlas t i l l  l ivegna skogsarbetare; dessa de 
besuttnas ätt l ingar som med tradit ionen i  blodet intuit ivt vi l ja själv
ständighet och söka den i  markens gröda. Ty den kolonatsökande har jord
bruket som mål och kronoskogen som bidragande medel, under det kolonisa
tionssakkunnige endast ha skogsvården som mål och folkmaterialet som 
medel... 
Ty endast under den .korta sommarsäsongen äro de eventuellt  bofasta skogs
arbetarna behövliga för reviren. Däremot ej vintert id, då den privata 
företagsamheten får göra sig gällande. Då komma folk farandet 10-15 mil 
t i l l  trakter, där arbetsfört jänst väntar, och någon lagstiftning i  syfte 
att förhindra den fr ia konkurrensen t i l l  förmån för de å kronoparkerna 
bosatta torde näppeligen ifrågakomma...".35) 

Torpens isolerade läge försatte innehavarna - i  en svår situation. De f ick 

konkurrera om arbetsutbudet på kronoskogarna med arbetskraften utanför 

parkerna, och konkurrensen var särskil t  hård om vinterns avverkningsar

beten. Sommaren var arbetsam för torparna. Då skulle de klara av sådd 

och skörd, ful lgöra de kontrakterade odiings- och byggnadsarbetena och 

utnytt ja t i l l fäl len t i l l  extra arbetsfört jänster. Behovet av arbetskraft 

för skogsvårdsarbeten var ej heller t i l l räckligt stort för att driva ko

lonisationen framåt. 

De upplåtelseformer som föl jde efter kolonaten, och kronotorpen enligt 

1929 och 19^3 års bestämmelser förmådde ej att vända utvecklingen, trots 
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att de direkt avsåg att rekrytera skogsarbetare. En attraktiv bosätt

ningsform för landsbygdsproletariatet skapades genom de s k arbetarsmå-

bruken år 1933 och egnahemsbildning för de fatt iga kunde efter denna t id 

äga rum i  mera centrala bygder. När kommunikationerna utvecklades kunde 

arbetskraften dagligen transporteras t i l l  arbetsplatserna i  skogen. 

Avvecklingen av kolonisatåonsverksamheten torde också ha påskyndats av 

att torparna i  större utsträckning än t idigare kunde försörja sig inom 

industrin och andra näringsgrenar. Antalet torp i  Norrbotten sjönk från 

918 lägenheter år 1950 t i l l  633 år I960. I  början av år 1977 fanns det 

206 torp på kronoparkerna i  Norrbotten. 

1 övriga kolonisationslän minskade antalet från 1 266 lägenheter år 1950 

t i l l  819 år I960. Vid ingången t i l l  år 1977 fanns endast 326 torp kvar i  
36) 

de övriga kolonisationslänen. 
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Tiden 1916-1919 fanns föl jande revir i  Norrbottens län: samtliga 
revir i  Övre och Nedre Norrbottens distr ikt samt Arjeplogs, Södra 
Arvidsjaurs revir inom Skellefteå distr ikt. (Se SOS KDF år I9I6 s 
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Tiden 1920-1926. I  samtliga revir inom övre och Nedre Norrbottens 
distr ikt, Arjeplogs och S Arvidsjaurs revir inom Skellefteå distr ikt 
samt kronoparkerna Hedberget, Krutberget och Ålderl iden i  N Mala 
revir. Pl dessa kronoparker fanns dock inga lägenheter under ovan 
nämnda t id, vi lket framgår vid kontrol l  i  l iggaren "Skogstorp och 
odlingslägenheter i  Norrbottens län". Vid 1926 års utgång indrogs 
N Malå revir och nämnda kronoparker överfördes t i l l  S Arvidsjaur revir. 
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kontinuitet i  t idsserierna som statist iken för övriga kronolägenheter. 
Trots t idskrävande efterfroskningar i  arkiv som inrymmer kolonatarki-
valier har jag ej påträffat ful lständiga t idsserier över antalet upp
låtna kolonat t iden 1918-1950. En förklaring kan vara, att ledningen 
för kolonatverksamheten växlade, medan övriga kronolägenheter under 
hela undersökningsperioden stod under domänstyrelsens förvaltning. 
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III. UTKOMSTMÖJLIGHETERNA FÖR KRONOPARKERNAS BEBYGGARE. 

UNDERSÖKNING AV FÖRSÖRJNINGSBASEN 

A. INLEDNING 

1. Metod 

Vid val av metod för att beskriva en grupps levnadsnivå bör man ta hän

syn t i l l  gruppens sociala, ekonomiska och geografiska hemvist. I  korthet 

kan torparna på kronoparkerna karaktäriseras såsom arrendatorer av små

bruk, nyodlare (gäller främst pionjärgenerationen), skogsarbetare, dags-

verkare och glesbygdsinnevånare. Utkomstbilden för undersökningsgruppen 

var mycket spli t trad. Torparna på kronoparkerna hämtade med andra ord 

sina inkomster från många ol ika arbetsområden. Efter att ha konstaterat, 

att käl1 t i  11 gången ej är t i l l räcklig för en heltäckande levnadsnivåbe

skrivning, har jag valt att ge studien en mindre pretentiös inriktning.^ 

Källäget rörande torparnas utkomster ger endast möjl ighet t i l l  en be

skrivning som omfattar vissa år av undersökningsperioden, 189^-1950. 

För att kunna föl ja utvecklingen av torpens uppodling och förmåga att 

producera l ivsmedel har jag åldersgrupperat lägenheterna med utgångspunkt 

från anläggningsåret. (En närmare redogörelse för detta t i l lvägagångssätt 

lämnas i  avsnittet om uppodlingen av kronolägenheterna). 

Torparna på kronoparkerna skulle enligt planerna försörja sig genom in

komster från skogsarbete och avkastning från jordbruk. Detta var en grund

förutsättning för att kolonisationen skulle lyckas. Det menade bl a de 

s k odi ingsjordsakkunni ga i  sin slutrapport år 1922. På detta sätt för

sörjde sig de f lesta norrländska småbrukare. 1 andra avseenden var dock 

torparnas utkomstsituation unik. Som arrendatorer hade de noggrant reg

lerade rätt igheter och skyldigheter. (Se bi l  1-6) Torparna måste uppodla 

och bebygga lägenheterna samtidigt som de skulle försörja sina famil jer. 

Sven i  detta avseende var torparnas försörjningssituation unik. 

I detta kapitel skall jag beskriva uppodlingen av lägenheterna, avkast

ningen från jordbruket och torparnas arbete utanför lägenheterna. Men 

eftersom torparnas förmåga att genomföra nyodlingsarbetet i  hög grad på

verkades av deras ekonomiska, sociala och geografiska bakgrund skall även 
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dessa variabler undersökas. Vidare kommer jag att redovisa vid vi lken 

ålder torparna bosatte sig på parkerna. Tyngdpunkten i  framställningen 

kommer att l igga på de tre t idiga kolonisationsformerna: skogstorp, od

l ingslägenheter och ko lönat. Anledningen är främst att källäget är bäst 

för dessa lägenhetstyper, soin t i l lsammans utgjorde huvuddelen av koloni

sationen på parkerna. 

2. Torpamas ekonomiska oah sooiåla bakgrund 

Tanken att staten som landets största jordägare borde gå i  spetsen för 

att skapa småbruk för mindre bemedlade och obemedlade växte fram i  slutet 
2)  

av förra århundradet. Den verksamhet som då Inleddes på kronoparkerna 

f ick som t idigare visats en ganska blygsam omfattning. Kring sekelskiftet 

startade också den s k egnahemsrörelsen, och dess målsättning var att 
3) 

genom statslån ge arbetare möjl ighet att förvärva egna hem på landet. 

Vad karaktäriserade torparnas ekonomiska och sociala bakgrund? Det bevara

de källmaterialet ger bl a föl jande upplysningar: 

I  början av år 1904 ombads revirförvaltarna att redovisa sina erfaren

heter av skogstorparkolonisationen i  Norrbotten. Jägmästarna i  Bodens, 

Torneå och Tärendö revir poängterade att torparna hade börjat uppodling

en ful lkomligt medellösa. Jägmästaren i  Kalix revir ansåg dock att tor-
it) 

parna hade det bättre än de s k inhysingarna. Ofta tvingades skogstor-

parna dela upp byggnadsarbetet i  etapper, därför att de saknade sparmedel. 

Innan torpen var färdiga att avsynas hade torparna upplevt år av försa

kelser och sl i t .  Även så små kontanta utlägg som t  ex för inköp av föns

terglas beredde torparna bekymmer.Kravet på medellöshet framträder 

starkast i  förordningen för odlingslägenheter, där det klart utsägs att 

dessa lägenheter skulle upplåtas t i l l  mindre bemedlade el ler obemedlade. 

(Se bi laga 1-6) Enligt 1925 års förordning skulle kolonisterna vara skuld

fr ia, när de t i l l trädde kolonatet samt vara kända för sparsamhet. Merpar

ten av kolonisterna saknade dock kontanta medel när de antogs. Enligt 

en undersökning, som genomfördes av Statens kolonisationsnämnd i  början 

av t jugotalet, saknade närmare 90 procent av kolonisterna helt kontanta 

medel vid bosättningen på kolonaten. En del av dessa ägde dock vissa 

t i l lgångar som husgeråd, kreatur och jordbruksredskap.^ 
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Ett känt exempel på att det var mycket fatt iga grupper som bosatte sig 

på kronoparkerna är den kolonisation för backstugusittare som ägde rum 

i  Tornedalen. Att denna kom t i l l  stånd var en föl jd av 1918 års inbördes

krig i  Finland. Den dåvarande landshövdingen i  Norrbotten, G Malm, hade 

på sina resor t i l l  denna del av länet uppmärksammat den spänning som exi

sterade mellan de besuttna jordägarna och backstugusittarna. Enl igt lands

hövdingen borde jordfrågan för backstugusittarna lösas så fort som möj

l igt, inte minst därför att en betydande del av de röda gardena i  Fin

land hade rekryterats från den f inska backstugusittarklassen.^ De back-

stugusittare som antogs t i l l  kolonister lämnade eländiga bostadsförhållan

den. överjägmästaren och verkstäl lande ledamoten i  Statens kolonisations-

nämnd, A Holmgren, har ski ldrat deras levnadsförhållanden på föl jande sätt: 

"I  de uslaste kåkar, uppförda av al lehanda avskrädesvirke, vanligen i  ett 
enda rum, bodde nu dessa människor med sina många barn. Tuberkulos och 
andra sjukdomar voro vanliga gäster och barnen lågo och avledo mitt i  bland 
de övriga på golvet tätt packade inbyggarna".") 

Åren 1921-1923 uppläts sådana koIonat i  föl jande områden i  Tornedalen: 

Pajala Östra, Ohtanajärvi, Västra Limingojärvi, Östra Limingojärvi, 
9)  

Narken och Äihämä. 

För backstugusittarklassen i  Tornedalen måste skapandet av särskilda kolo-

niationsområden i  närheten av de gamla backstugusittarbyarna ha upplevts 

som om portarna öppnats mot ett framtidsland - trots att deras kamp för 

bättre levnadsförhållanden skulle föras i  obruten bygd. 

Ännu vid mitten av t jugotalet betraktades kolonisationen som ett vikt igt 

alternativ för att lösa bostadsfrågan och skapa bättre utkomstmöjl igheter 

för den fatt iga befolkningen. När kommunalnämndsordföranden i  kolonisa

tionssocknarna år 1926 t i l l frågades om de ansåg, att de som erhåll i t  

skogstorp och odlingslägenheter hade fått väsentl igt förbättrade utkomst

möjl igheter, svarade 22 av totalt 27 ordföranden att så varit fal let. I 

Norrbotten ansåg elva ordföranden av totalt tretton, att de fatt iga som 

bosatt sig på parkerna fått det bättre.^ 

För att få reda på vi lken yrkesbakgrund de människor hade som antogs 

t i l l  torpen har jag gått igenom ansökningshandlingar för sökande som an

tagits i  Norrbotten t i l l  skogstorp, odlingslägenheter och kronotorp enligt 



- 88 -

1929 års författning. Av dessa framgår att två tredjedelar av torparna 

(105 av totalt 157 undersökta) betecknades som arbetare. Att de f lesta 

fått en så vag yrkesbeteckning kan bero på att de försörjt sig på många 

slags grovarbeten, vi lket gjort det svårt att närmare precisera dem. 

Bland övriga antagna sökande betecknades bl a nio som åbor, fyra som åbo

söner, sex som söner t i l l  skogstorpare, åtta som lappar el ler renvårdare, 

åtta som bond- el ler nybyggarsöner, fyra som drängar och fem som inhyses.^ 

Kolonisterna rekryterades i  stort sett från samma sociala klass som de 

nämnda torparna, nämligen från den jordlösa arbetarklassen. Statens kolo

nisationsnämnd gjorde en sammanställning av de uppgifter som kolonisterna 

i  Norrland själva lämnade om sin yrkesbakgrund. Den visade, att cirka 

70 procent av kolonisterna hade varit jordbruksarbetare innan de blev 

kolonister. Återstoden el ler 1^9 av totalt 508 kolonister betecknades 

som f  d industriarbetare. De f lesta av de senare kom från gruvsamhällena 
12) 

Kiruna och Gäll ivare samt från kraftverkssamhället Porjus. 

"Man kan nämligen utgå från, att t i l l  kolonist passar endast en person 
som har vana i  konsten att hantera spade, yxa och såg, ty det är dock 
medelst bruket av dessa verktyg, som han i  framtiden skall skaffa sig 
levebrödet".^) 

Dessa krav på de bl ivande kolonisterna uppställdes av fyra ledamöter i  

kolonisationskommittén, men kravet kunde l ika gärna ha stäl l ts på sökande 

t i l l  samtliga lägenhetstyper. De som bosatte sig på kronoparkerna torde 

att döma av deras yrkesbakgrund ha varit väl förtrogna med både spade, 

yxa och såg. 

Att nyodla var i  äldre t id ett arbete för unga och starka. De f lesta som 

antogs t i l l  torpare på skogstorp och odi ingslägenheter i  Norrbotten var 

i  sin mest produktiva ålder. 
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Tabell I  I I  :  1. Antagninqsålder^ hos skogstorpare och innehavare av od-

1 ingslägenhet, som besatt lägenhet år 1925 i  Norrbotten 

Åldersgrupp Anta 1 Procent 

21 -  29 år 360 kk.l 

30 - 39 år 

L
A
 C

M
 

31 .A 

AO -  49 år Mk 15. 

50 - 68 8.5 

Summa 805 100.0 

Källa: Skogstorp i  Norrland. Div handl år 191^-. Ser 19 F I  I  I  1920 b DAF 

Anm 1. Antagningsåldern har erhåll i ts genom att torparens ålder år 1925 
har minskats med det antal år han innehaft torpet. I  källmateria
let anges endast ålder men ej födelsedatum. För att minska antalet 
gränsfall  har materialet grupperats i  10-årsåldersgrupper. Se not 
1*». 

Som framgår av tabellen 111:2 var antagningsåldern hos kolonisterna i  

Norrland något högre än för torparna på de två äldsta lägenhetsformerna 

i  Norrbotten. Med högre ålder avses här 30 år och över. En tänkbar för

klaring t i l l  skil lnaden är att cirka 30 procent av kolonisterna hade ar

betat som industriarbetare, innan de sökte och antogs t i l l  kolon ister.^ 

Tabel1 111:2. Antagningsålder hos kolonister i  Norrland t i l l  och med 

1922 års utgång 

Åldersgrupper Antal Procent 

21 -  29 år 178 35.0 

30 - 39 år 200 39.^ 

kQ - kS år 99 19.5 

50 - 31 6.1 

Summa 508 100.0 

Källa: SOU 1923:53 Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922, s 11 

Huvudsyftet med kolonisationen på parkerna var som nämnts att skaffa ar

betskraft t i l l  kronans skogar. Genom att främst rekrytera unga arbetare, 

säkerstäl ldes därför domänverkets arbetskraftsförsörjning för lång t id 

framåt. 
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Sättet på vi lket torparna värvades kan av lättförklarl iga skäl ha utövat 

ett visst inflytande på vi lken geografisk bakgrund torparna hade. Propa

gandan för bosättning på kronoparkerna förefal ler att ha kulminerat under 

den s k försökskolonisationen 1918-1925, då Statens kolonisationsnämnd 

genomförde propaganda- och informationskampanjer för att värva kolonister. 

Kungörelser om försökskolonisationen publicerades i  åtta av de mest sprid

da ortstidningarna i  Norrbotten, Västerbotten och Jämtland samt i  tre 

större stockholmstidningar. Dessutom spreds upplysningar genom broschyrer, 

aff ischer och andra prospekt. En del av detta material anslogs på post

kontor och järnvägsstationer. Informationsmaterialet och ansökningsblan-
16) 

ketter t i l lsändes myndighetspersoner i  kommunerna och revirförvaltare. 

För de t idigare kolonisationsformerna, skogstorp och odlingslägenheter 

har jag ej påträffat något informationsmaterial l iknande det som f inns 

för kolonaten. Information om dessa torde därför främst ha spridits genom 

att kungörelserubrikerna lästes upp i  landets krykor. Personliga init ia

t iv och engagemang från jägmästarna kan ha spelat en vikt ig rol l  för ko

lonisationens framgång. Under jägmästare Degermans t id i  N Piteå revir 

anlades ett hundratal torp i  detta revir el ler l ika många som i  övriga 

revir i  Norrbotten. Denna jägmästare var känd för sitt  engagemang i  skogs-
17) 

torparfrågan. 

Förelåg någon ski l lnad i  kolonisternas och de två äldre torpargruppernas 

geografiska bakgrund? 

Tabell I  I  1:3«Födelsel än för innehavare av skogstorp och odlingslägenheter 

i  Norrbotten år 1925 

Norrbotten Västerbotten Annat län Summa 

Antal 767 39 15 821 

Procent 93.^ A.8 1.8 100.0 

Källa: Skogstorp i  Norrland. Div. handl. år 191^". Ser 19 F I  I  I  19 20 b 
DAF 

Kolonisationen på kronoparkerna i  Norrbotten var en intern kolonisation. 

Antalet jordsökande från Västerbotten var störst i  gränsreviren mot Väs

terbotten. Av de femton torpare som var födda i  annat län kom fem från 

Västernorrlands län,två från Jönköpings län respektive Kopparbergs län 
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samt en från vardera Gävleborgs, Kalmar och Värmlands län. Tre torpare 

var födda i  Finland.^ 

Tabel1 111:4. Födelselän för kolonister i  Norrland och Dalarna år 1926 

F ö d e l s e l ä n  

Kolonisations- Annat län Södra och 
länet i  Norrland mellersta Sverige 

Antal 461 57 19 

Procent 85.9 10.5 3.6 

Källa: Kolonisationsnämndens verksamhet från dess t i l lkomst t i l l  dess 
upphörande den 31/12 1926. Jordbruksdepartementets konseljakter 
11/2 1927 nr 23 

Kolonisterna kom t i l l  övervägande delen från det län där kolonatet var 

beläget, men i  jämförelse med skogstorpare och innehavare av odlingslägen

het kom de i  något större utsträckning från ett annat län än kolonisa

t ionslänet. Al 1 t  tyder på att den större informationsspridningen om kolo-

nat hade en viss effekt på rekryteringen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de f lesta som bosatte sig på 

kronoparkerna var unga egendomslösa jordbruksarbetare som var väl för

trogna med kl imatet i  kolonisationslänet l iksom med de f lesta arbetsupp

gifter som väntade dem som nybyggare på kronoparkerna. 
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1. Ur ansträngningarna att f inna precisa metoder för att mäta levnads
nivån med hjälp av statist iska indikatorer har två huvudtyper av an
greppssätt utkristal l iserats. Den ena metoden som kallas penningme
toden innebär i  korthet, att inkomsten får uttrycka en individs el
ler en grupps konsumtionsförmåga. Den andra metoden, den s k kompo
nentmetoden begränsar ej beskrivningen t i l l  sådana områden som kan 
värderas i  pengar. Som exempel kan nämnas att det i  ett uppmärksammat 
FN-betänkande år 195^ rekommenderades, att levnadsnivån borde mätas 
med hjälp av föl jande levnadsnivåkomponenter: hälsa och demografiska 
förhållanden, näringsförhållanden, undervisning och uppfostran, 
arbetsförhål 1 anden, sysselsättni ngss i  tuat ion, total konsumtion och 
sparande, kommunikationsförhållanden, bostads- och boendeförhållanden, 
beklädnad, rekreation och nöjen, social säkerhet, mänskliga fr iheter. 

En orientering om den diskussion som förts ges bl a i  B Gustafssons 
studie "Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913 Arbets-
och levnadsförhål landen",s 11-21 samt av S Johansson i  "Om levnads
nivåundersökningen Utkast t i l l  kapitel 1 och 2 i  betänkande att av
givas av Låginkomstutredningen",s 17~37 

2. Motion AK nr 128 1890 och motion AK nr 53 1891 

3. SOU 1938:3^ Den statl iga egnahemsverksamheten, s 1 f  

k. 1904 års enkät. Jordbruksdepartementets handlingar 1904 26/3 nr 1 
RA 

5. Proposit ion nr *»3 1909, s 33 

6. SOU 1924:43 Domänstyrelsens utlåtande den 28 maj 1924 med förslag 
t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland och Dalarna, s 52. 

7. AK Första t i l l fäl l iga utskottsutlåtande nr 9 1920, s 19 

8. Fångförteckningar, som den vita sidan i  Finland sammanställde efter 
inbördeskriget, visar att endast 1/5 av de röda gardena kom från / 
torparklassen och landsbygdsproletariatet. Se Paasivirta, J.: Finland 
år 1918, s 136, Holmgren, A.: Norrlandsminnen, s 203 f f .  
Holmgren hade vid ett t i l l fäl le rått landshövding Malm i  Norrbotten 
att låta ödelägga Teurajärvi backstugusittarby genom att bränna ned 
den -  ett förslag som lyckligtvis ej accepterades av landshövdingen. 
Överjägmästaren berömmer sig själv att ha ödelagt denna by genom att 
förf lytta fatt igfolken t i l l  kolonaten. Endast en l i ten del av de 
uppskattningsvis 2 000 -  3 000 backstugusittarna i  Tornedalen, som 
enligt Holmgren skulle bl i  en härd för den "röda rörelsen" f ick plats 
på kolonaten. När kolonatverksamheten nådde sitt  maximum i  Tornedalen 
år 1926, fanns där 62 kolonat. Se Holmgren, a a, s 203 f f  och Tablå 
över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta personer, odling, 
kreatur m m å kolonisationsområdena under åren 1926-1943 o 1 jul i  
respektive år. DAK 

9. Proposi t ion nr 90 1925, s 10 f  

10. Skogstorp i  Norrland Diverse handlingar år 1914-, Ser 19 F I l i  
1920 b DAF 

11. SI Norrbottens län. Nedlagda torp- och odi ings1ägenheter tom 1952. 
Ser 19 nr 1, 6, 11, 16, 21 och 26. DAF. Serien innehåller lägenhets-
akter och omfattar 26 arkivbuntar, där lägenheterna grupperas i  bok
stavsordning. Var femte arkivsbunt har genomgåtts. Urvalet represen
terar cirka 20 procent av de kronolägenheter i  Norrbotten som lagts 
ned tom 1952. 
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12. SOU 1923:53 Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922, s 8-11 

13. SOU 1922:22 Förslag t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland oeh 
Dalarna, s 362 

14. En jämförande undersökning, som baserats på åldersuppgifterna i  ål
dersbevisen (avser ålder vid ansökningsti l l fäl let) gav föl jande resul
tat: 

Ålder vid ansökningsti11 fäl let på antagna sökanden t i l l  skogstorp, 
odlingslägenheter och kronotorp 29 

Åldersgrupp Antal Procent 

21 -  29 år 68 43.3 
30 -  39 år 51 32.5 
kO -  49 år 29 18.5 
50 - 9 5.7 
Summa 157 100.0 

Källa :  Se ovan not 11 

15. År 1922 beslutade riksdagen att upplåta kolonat i  tre kolonisations
områden i  Västerbotten för arbetslösa industriarbetare från Eskilstu
na, Västerås och Sandviken. På dessa områden, Möt ingsel berget, Bocken 
och Grundträskli den uppläts sammanlagt 38 kolonat år 1922. Se SOU 
1923:53 Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922, s 26 

16. Årsberättelse för Statens kolonisationsnämnd år 1918, vol 68 KORA. 
En särskild informationsskrift  trycktes "Vägledning för sökande t i l l  
kolonat." Stockholm 1922 
Värvningskampanjen krit iserades häft igt på en del håll ,  därför att 
informationsmaterialet gav en förskönad bi ld av nyodlings- och för
sörjningsmöjl igheterna på kolonaten. Se "Sunt Förnuft" september 
192A och Norrskensflamman den 23/11 1928 

17. Holmgren a a, s 10 f  

18. När 1925 års undersökning genomfördes hade kronoparkerna varit öppna 
för bosättning i  över 30 år och en del av torpen hade övertagits av 
torparsöner el ler andra arvingar t i l l  torparna. Se SFS nr 29 1891 och 
SFS nr 21 1904. Det rådde ej al l t id fr i  konkurrens mellan torpsökan
de om rätten att övertaga torp. Torpen skulle i  första hand överföras 
t i l l  torparsöner, om de ansågs lämpliga. Erik Berggren har i  sitt  
arbete "Jordbruksbebyggelsen på kronoparkerna i  norra Sverige" under
sökt den geografiska bakgrunden hos torpare på primärupplåtelser av 
kronolägenhet i  södra Norrbotten t i l l  och med 1958. Enligt Berggrens 
undersökning kom endast 2.5 procent av torparna på dessa lägenheter 
från annat län, trots att Berggrens undersökningsområde gränsar mot 
Västerbotten. Se Berggren a a, s 51 f  
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B. JORDBRUKET 

1. Uppodlingen av kronolägenheterna 

Från arbetarhem och inhyseshushål1, från torp, backstugor och drängkam

mare kom de människor som skulle uppodla kronoparkernas odlingsmarker. 

Uppodlingen av lägenheterna var sannolikt den mest arbetskrävande av 

al la skyldigheter som föreskrevs i  kontrakten. Enligt planerna skulle 

torparna hämta en del av sin försörjning från jordbruket. Jordbruksav

kastningens storlek berodde först och främst på hur mycket jord torpar

na orkade uppodla. Den uppodlade arealens omfattning och takten i  uppod

l ingen är därför primära mått på hur torparna lyckades med sit t  jordbruk. 

Det befintl iga källmaterialet är ej så omfattande, att man kontinuerl igt 

kan föl ja förändringar i  den uppodlade arealens och jordbruksavkastning

ens storlek. Däremot registreras resultaten under vissa år. De första 

noteringarna för skogstorp och odlingslägenheter gjordes år 1916. För 

dessa två lägenhetstyper registreras den odlade arealen också år 1925. 

Källäget är bättre för kolonaten, eftersom det f inns fort löpande notering 

ar om den odlade arealens utveckling efter försökskolonisationens slut 

år 1926. För skogstorpen och odlingslägenheterna kommer jag föl jaktl igen 

att beskriva odlingens utveckling med utgångspunkt från åren I916 och 

1925. Uppodlingen av kolonaten skall beskrivas med hjälp av noteringar 

under valda år perioden 1926-19^8. Slutl igen kommer jag att jämföra den 

odlade arealens storlek på samtliga lägenheter inom existerande upplåtel

seformer åren 1936 och 1951. 

a. Uppodlingen av skogstorp ooh odlingslägenheter i Norrbotten 

I  en undersökning som avser förhållandena på skogstorp och odlingslägen

heter redovisas för första gången bl a uppodlad areal. I  stäl let för att 

enbart redovisa den totala arealen odlad mark år 1916, har jag valt att 

gruppera lägenheterna i  åldersklasser med utgångspunkt från upplåtelse

året. Denna metod gör det möjl igt att studera takten i  uppodlingsarbetet. 

Samtidigt visar studien hur mycket odlad jord torparna i  allmänhet dispo

nerade efter ett bestämt antal år. Denna metod har även t i l lämpats för 

lägenheter som bytt arrendator en el ler f lera gånger. Den t idigare bruka

rens òdiingsinsatser kan nämligen betraktas som en ackumulerad t i l lgång 
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för den arrendator som innehade lägenheten vid undersökningsti l l fäl let. 

En svaghet i  denna metod är att ett mindre antal lägenheter kan ha varit 

obebodda under en kortare t id. 

Torpen har strukturerats i  fyra åldersklasser. Året för lägenhetens pri

märupplåtelse har fått avgöra t i l l  vi lken åldersklass lägenheten skall 

föras. 

1. Lägenheter upplåtna i  16 år el ler längre. 

Anläggningstid I89A-I9OI 

2. Lägenheter upplåtna i  11 -  15 år 

Anläggningstid 1902-1906 

3. Lägenheter upplåtna i  6 - 10 år 

Anläggningstid 1907-1911 

k. Lägenheter upplåtna i  0 - 5 år 

Anläggningstid 1912-1916 

Någon boskil lnad har här ej gjorts mellan skogstorp och odlingslägenhe

ter. För båda lägenhetstyperna gällde, att byggnaderna skulle vara upp

förda inom 5 år. För odlingslägenheter och för skogstorp upplåtna på 50 

år bestämdes, att de inom 15 år skulle ha uppodlat tre hektar, varav minst 

ett hektar efter sju år och ytterl igare ett hektar efter elva år.^ Det 

bör dock. t i l läggas, att t i l ldelningen av odlingsmark kom att variera 

kraft igt bland skogstorp och odlingslägenheter, eftersom författningarna 

inte innehöll några bestämmelser om minimtareal för odlingsmarken. (Se 

bi l  1-2) 

Det var först i  början på trett iotalet som det inträffade en utjämning 

i  ti l ldelningen av odlingsmark mel lan de ol ika upplåtelseformerna. År 

1932 utfärdades nämligen en bestämmelse, att skogstorp och odlingslägen

heter kunde t i l ldelas ytterl igare odlingsmark int i l l  en sammanlagd areal 
2 )  

av 15 hektar. 



- 96 -

Tabel1 111:5« Ti l ldelning av odlingsmark för skogstorp och odlingslägen

heter vid 1925 års slut. Samtliga kolonisationslän 

Hektar 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- S :a 

0.99 1.99 2.99 3.99 4.99 5.99 6.99 7.99 8.99 9-99 

Skogstorp 

Antal 2 21 73 173 232 127 53 14 8 4 5 712 

Procent 0.3 2.9 10.2 24.3 32.6 I7.9 7.4 2.0 1.1 0.6 0.7 100.0 

Odlingslägenheter 

Anta 1 3 11 38 192 364 560 218 45 14 4 2 1451 

Procent 0.2 0.7 2.6 13.2 25. I  38.6 15.O 3.1 1.0 0.3 0.2 100.0 

Käl1 a :  Utredni ng och förslag av t i l lkal lade sakkunniga genom beslut den 
22 augusti 1925 av domänstyrelsen. Sakkunnigas utlåtande den 29/11 
1926. DAK 

Områdes struk turering 

Lägenheterna har strukturerats i  två huvudgrupper: lägenheter i  kustrevir 

och lägenheter i  lappmarksrevir. Avsikten har naturl igtvis varit att be

lysa om det fanns några ski l lnader i  odlingstakt och odlingsresultat mel

lan lägenheterna i  dessa områden. Uppdelningen av lägenheterna i  kustlands-

respektive lappmarks lägenheter föl jer revir indelningen för statsskogarna 

vid 1916 års utgång.^ 

I  undersökningen representeras kustlandet av 341 lägenheter i  föl jande 

revir: Bodens, Pajala, Piteå, Råneå, Torneå, Tärendö och Älvsby. Bland 

kustreviren saknas endast Kalix revir. Följande lappmarksrevir om 165 

lägenheter ingår: Arjeplogs, S Arvidsjaurs, V Arvidsjaurs, ö Arvidsjaurs, 

Gäll ivare, Görjeå, Jokkmokks, Malmesjaurs, Porjus, Pärlälvens, Råneträsks, 

Sikå, Storbackens, Storlandets, Vargiså och Vettasjoki. Två lappmarks

revir ingår ej i  undersökningen, nämligen Jukkasjärvi och Kngeså. 

Uppgifter rörande 55 lägenheter, 47 i  kustlandet och 11 i  lappmarken 

har kasserats av 1916 års koloni sa t  ionskommitté,ant ingen på grund av att 

uppgifterna bedömts som oful lständiga el ler orimliga el ler därför att 

lägenheterna ej var tagna i  anspråk i  slutet av år 1916. Min undersökning 

om lägenheternas uppodling omfattar således 448 lägenheter i  Norrbotten. 
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Före år 1916 f inns som nämnts ingen statist isk redovisning av uppodling

en, men däremot f inns det en verbal beskrivning av odlingsverksamheten 

på skogstorpen i  Norrbotten. 

Detta första försök t i l l  utvärdering av kolonisationen på kronoparkerna 

i  Norrbotten gjordes t io år efter det att skogstorp började anläggas. I  

en enkät år 190^» stäl ldes bl a* frågan: "Har det visat sig att odlingen 

på torpen gått framåt?" Eftersom frågan getts en mindre t i l l fredsställande 

formulering, måste svaren tolkas med försiktighet. 

I  Ålvsby revir, som var det kolonisationstätaste reviret med 98 skogstorp, 

sägs odlingen på torpen ha gått framåt och i  vissa fal l  hade al l  odlings

bar jord uppodlats t i l l  åker och äng. I  Malmesjaurs revir med 56 skogstorp 

hade torparna i  allmänhet uppodlat den areal som var faststäl ld i  kontrak

tet, i  ett och annat fal l  odlat mer än vad som krävdes. Torpare som hade 

t i l ldelats mindre lämplig mark hade ful lgjort odlingsskyldigheten "knapp

händigt". I  Råneå revir med 35 torp hade endast de kontraktsenli ga od

l ingarna ful lgjorts, och i  Torneå revir,där* det fanns 11 torp, sägs od

l ingarna nöjaktigt ha gått framåt i  den mån torpen haft lämplig odlings

mark. I  Tärendö revir saknade man t i l l räcklig erfarenhet om verksamheten 

för att vi l ja uttala sig i  frågan. 

I tre revir, Piteå, Boden och Kalix med sammanlagt 13^ torp, hade odling

en gått långsamt. Enligt jägmästaren i  Bodens revir var det torparnas 

fatt igdom och bristande odlingsfl i t  som var orsaken t i l l  det långsamma 

tempot i  nyodlingen. Revirförvaltaren i  Kalix hade föl jande förklaring 

t i l l  den långsamma uppodlingen: " . . .  och tyckas torparna med den vanliga 
norrbottniska l iknöjdheten och lätt jan framförall t  de som hafva sina torp 
inom Öfver-Kalix socken ej arbeta mer på jorden än de af revirförvaI tåren 
tvingas t i l l  för att få torplägenheterna godkända och komma i  åtnjutande 
af statsunderstödet".^' 

Som framgår redovisas både posit iva och negativa omdömen om odlingsverk

samheten på skogstorpen. Det är ej möjl igt att dra några bestämda slut

satser uti från dessa värderingar. 

På säkrare grund står man däremot när odlingsverksamheten redovisas i  

s i  f f  ror. 
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Åldersstruktur och odl-ingatakt i kustrevir 

Tabellen nedan talar sitt  tydliga språk. Uppodlingen på skogstorpen och 

odlingslägenheterna fortskred mycket långsamt. 

Tabel1 111:6. Utförd odling år 1916 på bebodda skogstorp och odlingslägen

heter inom ol ika åldersklasser. Kustrevir i  Norrbotten 

Odi ing 

ha 

Antal 

0-5 år 6 

1ägenheter 

Å l d e r  

-10 år 11-15 år 16 år -

Summa 
lägen
heter 

0 7 2 0 0 9 

< 1.00 18 14 28 52 112 

1.00-1.99 5 3 28 60 96 

2.00-2.99 2 1 11 30 44 

3.00- 3 6 7 17 33 

Summa 
lägenheter 35 26 7^ 159 294 

Summa od-
1 i  ng, ha 28.7 *•3.3 99.3 250.1 421.4 

Källa: 1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11'KORA 

Torparna förmådde vanligen inte uppodla lägenheterna i  den takt som kolo

nisationsmyndigheterna väntade sig. 

Gruppen 16 år eller äldre 

Av de skogstorp som var anlagda år 1901 el ler t idigare hade torparna på 

inte mindre än 142 lägenheter ej orkat med att uppodla tre hektar. Inom 

samma åldersgrupp kunde endast 17 lägenheter uppvisa mer än tre hektar od

lad mark. Torparna på 82 torp el ler 51.6 procent disponerade mindre än 

1.5 hektar odlad mark vid 1916 års slut. På så stor del som 13-8 procent 

av lägenheterna understeg den odlade arealen 0.5 hektar. 

Gruppen 11 - 15 år 

För tre f järdedelar av lägenheterna, anlagda åren 1902-1906, var den odlade 
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arealen inte ens två hektar. Dessutom hade över en tredjedel av torpen 

mindre än en hektar odlad mark. 

Grupperna 6 - 10 år och 0 - 5 år 

61.5 procent av torpen inom de två yngsta åldersgrupperna hade en odlad 

areal som understeg en hektar: De relativt få lägenheterna inom de båda 

yngsta lägenhetsgrupperna manar t i l l  försiktighet vid observationen av 

odlingens framsteg, men det är anmärkningsvärt att nio lägenheter hade 

odlat mer än tre hekar, medan endast 10.3 procent av lägenheterna i  de 

två äldsta grupperna uppvisade detta odlingsresultat. Förklaringen kan 

vara att vissa av de yngre lägenheterna hade t i l ldelats bättre odlings

jord. Inom gruppen 0 -  5 år f inns endast odlingslägenheter. 

Åldersstruktur ooh odlingstakt % lappmarksrevir 

I  vi lken takt fortskred då uppodlingen av skogstorpen och odlingslägen

heterna i  lappmarksreviren? Tabellen nedan sammanfattar detta. 

Tabel1 111:7. Utförd odling år 1916 på bebodda skogstorp och odlings

lägenheter inom ol ika åldersklasser. Lappmarksrevir i  

Norrbotten 

Odi i  ng 

ha 

0-5 år 

Antal lä 

Å 1 d 

6-10 år 

genheter 

e r 

11-15 år 16 år -

Summa 
lägen
heter 

0 11 2 0 0 13 

<1.00 9 10 42 24 85 

1.00-1.99 4 2 18 12 36 

2.00-2.99 0 1 6 3 10 

3.00- 0 1 3 6 10 

Summa 
1ägenheter 24 16 69 45 154 

Summa od-
1 i  ng, ha 8.7 14.3 69.1 54.6 146.7 

Kä11 a :  1916 års undersökning, vol Hoch 13 F 11 KORA 
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Gruppen 16 år eller äldre 

På endast sex lägenheter översteg den odlade arealen tre hektar, vi lket 

motsvarar 13»3 procent av lägenheterna. I  kustreviren var motsvarande 

siffra 10.7 procent. I  kustreviren disponerade 51.6 procent av de äldsta 

torpen mindre än 1.5 hektar. I  jämförelse härmed hade uppodlingen i  lapp

marksreviren gått än långsammare då 73.3 procent av lägenheterna här hade 

mindre än 1.5 hektar odlar mark. 20 procent hade mindre än 0.5 hektar mot 

13.8 procent i  kustrevi ren. 

Gruppen 11 - 15 år 

60 lägenheter el ler 86.9 procent hade misslyckats med att uppodla två 

hektar, vi lket kan jämföras med 75-7 procent för lägenheterna inom kust

reviren. Den uppodlade arealen understeg en hektar på 60.9 procent av 

lägenheterna jämfört med 37-8 procent i  kustreviren. 

Grupperna 6 - 10 år och 0 - 5 år 

I  lappmarks rev i  ren hade man på 32 torp av 40 (anlagda år 1907 el ler sena

re) kult iverat mindre än en hektar. Av lägenheterna inom de båda yngsta 

åldersklasserna hade 20 procent lyckats odla mer än en hektar (38.5 pro

cent i  kustreviren). Endast en lägenhet disponerade mer än tre hektar od

lad jord vid 1916 års slut. 

Sammanfattning 

Varken på lägenheterna i  kustreviren el ler i  lappmarksrev i  ren hade tor-

parna förmått uppodla den areal som myndigheterna förväntade sig."^ 

Uppodlingen fortskred långsammare i  lappmarks rev i  ren än i  kustreviren. 

Skil lnaden mellan odlingsverksamheten i  kustreviren och 1appmarksreviren 

kommer t i l l  synes i  nedanstående tabell.  
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Tabe!1 111:8. Odlad areal i  medeltal på skogstorp och odlingslägenheter 

i  Norrbotten vid 1916 års slut. Hektar 

Lägenheternas ålder 

0-5 år 6-10år 11-15 år 16 år -

Lappmarksrevi r  0.4 0.9  1 .00 1.2 

Ku st revi r 0.8 1.7 1.3 1.5 

Kål 1 a; 1916 års undersökning.? vol 11 ocft Î3'• F UTKÖRA 

Uppodlingen gick snabbast på lägenheterna inom de två yngsta åldersgrup

perna i  Norrbottens kustland. Den långsamma uppodlingen av lägenheterna 

i  lappmarksreviren berodde på att man där i  högre grad än annorstädes 

baserade höförsörjningen på avkastning från naturl iga slåtterängar. I  

dessa områden fanns det en r ik förekomst av slåtterängar, och trögheten 

var där större än i  kustlandet när det gällde att överge det extensiva 
6) 

jordbruket, dvs bärgning av hö från slåtterängar. 

Uppodlades de äldre skogstorpen i  samma takt som odi ings1ägenheterna? 

För att kunna företaga denna jämförelse har jag utnytt jat uppgifter om 

odlad areal som lämnats vid två t idpunkter, år 1916 och år 1925. Jämförel

sen har begränsats t i l l  lägenheter, som varit upplåtna i  11-15 år. Det 

har ej varit möjl igt att jämföra uppodlingen av skogstorp och odlings

lägenheter, som varit upplåtna i  16 år el ler längre, eftersom det endast 

fanns två odlingslägenheter inom denna grupp om man utgår i från år 1925-^ 

Den äldsta gruppen hade varit mest lämplig, eftersom lägenheterna enligt 

planerna då skulle ha konsoliderat sin stäl lning. Efter 15 fr ihetsår 

skulle lägenheterna vara helt uppodlade. Se bi laga 1 och 2. 

På samma sätt som t idigare har skogstorpen och odlingslägenheterna upp

delats på kust- och lappmarksrevir. Denna uppdelning föl jer den som gä 11-
o\ 

de för reviren i  Norrbotten åren 1916 och 1925. Skogstorpen i  tabell 

l l l :9 uppläts åren 1902-1906 och odlingslägenheterna åren 1910—191^-
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Tabel1 111:9« Odlad areal på bebodda skogstorp och odlingslägenheter i  

Norrbotten med en ålder av 11-15 år 

Odlad Lappmarks rev ir  Kustrev ir  

areal Skogst Odi lägh Skogst Odi lägh 

ha Ant Ha Ant Ha Ant Ha Ant Ha 

0 0 0 9 0 '  0 0 7 0 

<1.00 42 22.0 13 5.4 28 13.9 24 8.8 

1.00-1.99 18 23.9 8 9.3 28 36.8 12 15.6 

2.00-2.99 6 13.1 it 9.2 11 22.8 5 11.6 

3.00 3 10.2 0 0 7 25.8 3 9.0 

Summa 
lägenheter 69 34 74 51* 

Summa odlad 
areal 69.2 23.9 99.3 45.0 

Medel tal 
odlad areal 
per lägen
het 1.0 0.7 1.3 0.9 

Kä 11 a :  1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA och 1925 års 
undersökning "Skogstorp i  Norrland Div handl år 1914-" Ser 19 
F I I  i  1920 b DAF 

* Arealuppgift har ej lämnats för en odlingslägenhet i  Älvsby revir, 
varför denna lägenhet har uteslutits ur undersökningen. 

Tabell 111:9 visar, att uppodlingen av de äldre skogstorpen skedde i  

snabbare takt än uppodlingen av odi ingslägenheterna och snabbare i  kust

reviren än i  lappmarksreviren. 

Undersökningsresultatet är anmärkningsvärt ur f lera synpunkter: 

För det första erhöll odlingslägenheterna i  allmänhet mer odlingsjord 

än skogstorpen 

För det andra bestämdes det, att innan en odi ingslägenhet f ick upplåtas 

skulle en lantbrukskunnig person faststäl la, att det fanns t i l l räckligt 

med lämplig odlingsmark, men detta gav inget posit ivt utslag i  uppodlings

takten av odlingslägenheterna, då dessa uppodlades långsammare än skogs

torpen. På de senare skedde utsyningen utan medverkan av expert. Vid 

upplåtelse av skogstorp utsynade den bl ivande torparen och jägmästaren i  

reviret platsen för torpet. 

För det tredje avsåg myndigheterna att kolonisationen på kronoparkerna 
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skulle bl i  mer jordbruksinriktad genom upplåtelse av odlingslägenheter 

från och med år 1909. Denna målsättning avspeglas ej i  de uppnådda od

l ingsresultaten. Skogstorpen t i l ldelades enligt 1891 och 190^ års bestäm

melser endast ett byggnadsbidrag om 500 kronor, medan de yngre odlings-

lägenheterna därutöver erhöll ett odiingsbidrag om 250 kronor enligt 1909 
9) 

års förordning. Denna förmån erhöll dock skogstorpen år 1913« Differen

sen i  odi ingstakten mellan skogstorp och odlingslägenheter var dock ganska 

obetydlig. 

b. Uppodlingen av kolonat 

Uppodlingen av kolonat företogs på helt andra grunder än vad som gällde 

vid uppodling av skogstorp och odi ingslägenheter. I  motsats t i l l  de se

nare lägenheterna anlades kolonaten i  kolonier, där staten som nämnts 

svarade för vikt iga delar av odlingsarbetet genom att anlägga avlopps-

och avledningsdi ken l iksom laggdiken. I  undantagsfall  kunde även staten 

utföra odlingsarbete i  den omfattning som motsvarade den kontanta odlings

hjälpen. Ti l l  detta kom att staten i  egen regi uppförde de s k statsbygg-

da kolonaten. Kolonisterna hade av dessa skäl mera t id att disponera för 

uppodlingen under själva anläggningsskedet än skogstorpare och innehavare 

av odlingslägenhet. Se bi laga 3. 

Tabel1 111:10. Odlad areal i  hektar på kolonaten i  Norrbotten och i  övriga 

kolon i  sat ions län. Valda år 

Norrbotten 

År Antal Total Medeltal 
kolonat odling per kolonat 

övriga kolonisationslän 

Total „v Medeltal Antal 
kolonat odi ing 

1) 
per kolonat 

1926 

1936 

1941 

.1948 

239 

212 

20*» 

169 

219-6 

560.4 

604.0 

553.1 

0.9 

2.6 

3.0 

Izl. 

281 210.4 0.7 

246 609.6 2.5 

237 606.0 2.6 CM CM l/
\ 

408.42)  2.7 
2)  

Käl 1 a :  Tablå över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta personer, 
odling, kreatur m m å kolonisationsområdena under åren 1926-1943 
samt Tablå över läget rörande upplåtna kolonat... under berättelse
året 1947 1/7 1948 i  Kolonat. Brandförsäkring. DAK samt 1942 års 
koIona tut redning EARA 

1) Den totala odlingen har framräknats med hjälp av medelvärdet 
2) Anger situationen vid årets slut. övriga uppgifter i  tabellen gäller 

per den 1/7 respektive år 
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Som framgår av tabellen uppodlades kolonaten i  ett snabbare tempo än 

skogstorpen och odlingslägenheterna. Att så skedde berodde inte endast 

på de insatser som staten gjorde för att underlätta kolonisternas od

l ingsarbete. En bidragande orsak var att merparten av kolonatens odlings

mark utgjordes av mossmark. Skogstorp och odlingslägenheter t i l ldelades 

främst fastmark, som är mer arbetskrävande. År 1948 uppgick den uppodlade 

mossmarken på kolonaten i  Norrbotten t i l l  cirka 450 hektar och fastmarken 

t i l l  cirka 100 hektar. De norrbottniska skogstorpens och odlingslägenhe

ternas odlingsmark utgjordes t i l l  och med 1916 års slut t i l l  cirka 60 

procent av fastmark.^ 

Bosättningen på kronoparkerna kulminerade redan i  slutet på t jugotalet, 

men det är oklart om stagnationen främst berodde på bristande t i l l tro t i l l  

kolonisationens utvecklingsmöj1igheter från myndigheternas sida el ler av 

att andra försörjningsalternativ erbjöds landsbygdsproletariatet. 

Följdes stagnationen i  bosättningen också av en stagnation i  uppodlingen 

av kronoparkernas odlingsmarker? För att få jämförbara uppgifter hag jag 

tvingats begränsa undersökningen t i l l  två år. I  tabellen nedan ges svaret, 

ty där redovisas odlingsresultatet för upplåtna kronolägenheter inom 

samtliga uppolåtelseformer. 

Tabel1 111:11. Den odlade arealen på kronolägenheterna i  Norrbotten och 

i  övriga kolonisationslän. Hektar 

t  orrbotten r övriga kolonisationslän 

År Antal Total Medel tal Antal Total Medeltal 
lägenheter odi i  ng per lägen lägenheter odi i  ng per lägen

het het 

1 9 3 6  1 0 7 7  2 1 2 5 . 1  2 . 0  1 5 7 3  3 2 5 7 . 7  2 . 1  

1 9 5 1  8 8 1  2 5 1 2 . 1  2 . 8  1 2 1 1  3 4 0 2 . 9  2 . 8  

Föränd
ring i  
procent —1 8 .2  +  1 8 . 2  +40.0 - 2 3 . 0  + 4 . 5  + 3 3 . 3  

Kä11 a :  1942 års kolonatutredning. EARA och SOS Domänverket år 1951 tab 18 
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De lägenheter som var upplåtna år 1950 disponerade visserl igen mer odlad 

jord än lägenheterna gjorde år 1936. Ännu vid undersökningsperiodens slut 

fanns det mindre än tre hektar odlad jord per lägenhet. Först i  ett skede 

när de började avvecklas, hade lägenheterna närmat sig det uppställda 

målet, dvs att lägenheterna efter femton år skulle besitta tre hektar 

odlad mark. Att uppodlingen fortskred i  ett så långsamt tempo måste ha 

g-jort torparna starkt beroendeav extra arbetsinkomster. 

Om orsakerna t i l l  den långsamma uppodlingen kan man bara spekulera. 

Troligen försenades uppodlingen på grund av att torparna i  allmänhet 

saknade sparmedel och ej hade t i l l räckligt stora bidrag för att på hel

t id kunna ägna sig åt odlingsarbete. Vidare har man observerat, att arren-

datorer i  allmänhet visar mindre intresse för att höja jordens avkast

ningsförmåga än jordägare. Arrendatorsystemet lämnar nämligen ej t i l l räck

l ig garanti för att brukaren i  framtiden får skörda vinsterna av sitt  ar

bete el ler sina investeringar.^ 
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Jacoby, E.H.: Människan och jorden, s 211 
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2. Avkastning från jordbruket 

a. Produktion av spannmål och potatis 

Informationen om skörden på kronolägenheterna är knapphändig. Skördeuppgif

ter för skogstorp och odlingslägenheter har endast påträffats för år 1916. 

Källäget är något gynnsammare för kolonaten, i  det avseendet att produk

t ionsutvecklingen inom spannmåls- och potatisodlingen kan föl jas i  några 

kolonisationsområden över f lera år under t iden 1926-1943» i  Djupsjö, 

Ljusåtraktens samt Vuodnabergs kolonisationsområden. För år 1943 är käll

materialet mera r ikhalt igt och detta år redovisades skördeutfal let i  sju 

koloni sationsområden. 

Produktion av spannmål på skogstorp ooh odlingslägenheter i Norrbotten 

För att i  någon mån kompensera den oti l l fredsställande källsituationen 

för jordbruksproduktionen på skogstorp och odlingslägenheter har jag valt 

att indela lägenheterna i  åldersklasser efter samma princip som t i l lämpa

des vid undersökningen av lägenheternas uppodling. Genom att gruppera 

lägenheterna i  åldersklasser bl ir det möjl igt att dels studera vi lka pro

duktionsresultat lägenheter inom ol ika åldersklasser presterade, dels 

bi lda sig en uppfattning om torparfami1jernas existensvil lkor under de 

ol ika faserna i  koloniseringsprocessen. 

Produktionen av spannmål på skogstorpen och odlingslägenheterna var 

mycket r inga. Av de 443 torp som ingår i  tabellen nedan var det endast 

213 som skördade spannmål. Spannmålsodlingen var mindre utbredd i  lapp-

marksceviren än i  kustreviren. Som framgått av föregående kapitel dispo

nerade torpen i  lappmarken mindre odlad jord än torpen i  kustlandet år 

1916. Skörd av spannmål har endast noterats för 46 torp i  lappmarken, 

vi lket motsvarade 30 procent av de bebodda torpen i  denna region. £På 

cirka 58 procent av torpen i  kustlandet skördade man spannmål år 1916). 

Detta tyder på att torpen i  lappmarken låg i  betydligt sämre områden och 

odlingslägen än torpen i  kustlandet. Torpen i  lappmarken drabbades sanno

l ikt hårdare av skördebakslag än kustrevirens torp. År I9I6 skörades 154 000 

deci ton korn i  Norrbotten. Femårsmedel talet för kornskörden åren 1)916-1920 

uppgick t i l l  124 000 deci ton. År 1916 var det bästa skördeåret för korn 
1 ) 

under denna femårsperiod. 
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Tabel1 111:12» Skörd av spannmål på skogstorp och odlingslägenheter inom 

skilda åldersklasser i  Norrbotten år 1916. A=kustrevir^, 

B=1appmarksrevir^ 

Lägenheternas ålder 

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16 år -

A B A .  B A B A B 

Totala antalet 
lägenheter inom 
varje grupp 32 2k 26 17 73 68 159 kk 

Antal lägenheter 
med skörd 15 1 10 2 kk 27 98 16 

Genomsni t tssköd 
vid dessa i  
ki lo^ 3513  85 178 127 290 225 615 Zkk 

Kä 11 a :  1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA 

Anm. 1 Min undersökning omfattar 290 torp i  kustreviren och 153 i  lapp 
marks rev i  ren 

2 I  1916 års undersökning anges skörden av spannmål och potatis i  
tunnor. Kolonisationskommittén anger tunnans vikt t i l l  85 kg 
för spannmål och 110 kg för potatis. Dessa viktangivelser har 
använts när skörden omräknats från tunnor t i l l  ki lo 

3 Den relativt stora skörden kan förklaras med att sju odlings
lägenheter i  Bodens revir och 1 i  Älvsby revir redovisar en 
spannmålsskörd på 3^0 -  1275 kg 

Undersökningen av lägenheternas uppodling har visat, att den odlade area

len steg med åldersklassen. Som väntat rådde det ett posit ivt samband mel 

lan odlad areal och produktion av spannmål, dvs de äldre torpen producera 

de i  allmänhet mer spannmål än de yngre. 

Med de skördar som presterades på torpen i  Norrbotten år 1916 är det 

uppenbart att torparna var extremt beroende av extra arbetsinkomster för 

famil jernas uppehälle. Mer än hälften av torpen producerade ingen spann

mål t i l l  det dagliga brödet. De f lesta torp med spannmålsavkastning skör

dade små kvantiteter och en l i ten störning i  skördeutfal let torde ha 

varit t i l l räcklig för att den knappa försörjningen av spannmål skulle 

förvandlas t i l l  underskott, som måste kompenseras med penninginkomster 

från förvärvsarbete utanför lägenheterna. Om torparna inte kunde få extra 

arbetsfört jänster stod svälten för dörren. 
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Produktion av spannmål på kolonaten i Norrbotten 

Den bärande tanken i  kolonisationskommitténs planläggning av jordbruket 

på kolonaten var att tyngdpunkten skulle l igga på produktion av kreaturs

foder, medan odling av brödsäd och rotfrukter skulle inskränkas t i l l  att 
2 

fyl la famil jens eget behov. 

Dessa förhoppningar kom ej att infr ias vad beträffar brödsäd, ty spann

målsodlingen på kolonaten i  Norrbotten var mycket obetydlig för att inte 

säga obefintl ig. Visserl igen kan man ej studera skördeutfal let i  samtliga 

kolonisationsområden, men al l  t i l lgänglig statist ik ger ett entydigt 

besked. Mogen spannmål skördades endast på ett fåtal kolonat i  Norrbot

ten. Däremot skördades ganska betydande kvantiteter grönfoder, dvs havre 

som ej mognat. 

I  de regioner där kolonaten var förlagda var det sällan som havren mogna

de. Det är al lmänt känt att havren kräver längre mognadstid än kornet. 

Havre odlades främst för att bereda grönfoderhö, och grönfoder var under 

denna t id en ofta förekommande gröda på myrjord i  övre Norrland särskil t  
3) 

när jorden hölls öppen före vallomläggning. 

I  stäl let för att satsa på en osäker odling av korn för famil jens behov 

satsade man på foderproduktion, ty kolonatens odlingslägen var ej t i l l 

räckligt gynnsamma för spannmålsodling. Kolonaten var som nämnts i  högre 

grad än skogstorp och odlingslägenheter myrmarksodlingar, och sådana var 

mer utsatta för frostens härjningar än fastmarksodlingar. Inte ens på 

torpen i  lappmarken skördades så obetydliga kvantiteter spannmål som man 
L) 

gjorde på de undersökta kolonaten åren 1926, 193^ och 19^3. 

Men de dåliga odlingslägena för kolonaten kan inte utgöra den enda för

klaringen t i l l  att korn ej odlades, ty även kolonaten hade fastmarksod-

l ing. En förklaring är naturl igtvis, att kornets betydelse som brödsäd 

minskade och ersattes av råg och vete, vi lket i  sin tur bl a ledde t i l l  

att kornarealen i  Norrbotten sjönk kraft igt i  slutet av t jugotalet och i  

början av trett iotalet. År 1919 omfattade kornodlingen 6 53^ hektar i  

Norrbotten, år 1927 uppgick den t i l l  6 115 hektar för att år 1932 ha sjun

kit t i l l  k 998 hektar. 
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När kolonisterna i  Norrbotten hunnit bereda sin jord för odling satsade 

de på odling av grönfoder som gav en säkrare skörd än korn. Nya kostvanor 

gjorde kolonisterna mindre benägna att odla korn och använda det t i l l  

brödsäd. Man köpte i  stäl let den brödsäd som behövdes. 

Odl-tng av potatis 

i 

Den som i  våra dagar färdas genom de norrbottniska skogsbygderna, där så 

många gårdar l igger öde och så mycket jord för fäfot, kan observera att 

potatis odlas även om jorden i  övrigt l igger obrukad. Potatis kan odlas i  

de f lesta områden i  Norrland, där jordbruk bedrivs, t i l l  och med i  f jäl l

bygderna där den odlas på sydsluttningarna.^ 

Erik Bylund har i  sin undersökning av koloniseringen av Pite lappmark 

framfört tanken, att när potatisen infördes i  det norrbottniska kosthål

let kom det att främja koloniseringen, ty skördeutfal let för potatisen 

är gynnsammare än för kornet och r isken för total missväxt är mindre.^ 

Potatisens bättre härdighet talar för att potatis odlades mera al lmänt än 

spannmål på kronoparkerna i  Norrbotten. 

Tabel1 111:13» Skörd av potatis på skogstorp och odlingslägenheter inom 

skilda åldersklasser i  Norrbotten år 1916 

A=kustrevir, B=lappmarksrevir 

Lägenheternas ål I der 

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16 år -

A B A B A B A B 

Totala antalet 
lägenheter inom 
varje grupp 32 24 26 17 73 69 156 45 

Antal lägenheter 
med skörd 22 5 16 7 62 55 142 37 

Genomsn i  ttsskörd 
vid dessa i  ki lo 435 176 320 346 571 516 616 496 

Kä11 a :  1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA 
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Även om potatisodling var mera frekvent än spannmålsodling är det anmärk

ningsvärt, att så stor andel av torpen även måste köpa detta baslivsmedel, 

i  al lmänhet var det så, att de torp som ej odlade potatis ej heller hade 

någon skörd av spannmål. 1916 års potatisskörd i  Norrbotten uppgick t i l l  

215 000 deci ton, vi lket var något under medel skörden under femårsperioden 

1916-1920, som uppgick t i l l  cirka 229 000 deci ton. År 1919 var dock ett 

extremt bra "potati sår", ty då skördades cirka 3^5 000 deci ton. Under 
8) 

t ioårsperioden 1916-1925 skördades i  medeltal 238 000 deci ton. 

Torpen i  lappmarksreviren var i  än högre grad än torpen i  kustlandet hän

visade t i l l  inköp av potatis. Bland torpen i  kustlandet hade 15•7 procent 

ingen skörd av potatis och i  lappmarken var motsvarande siffra 32.9 pro

cent. Det är överraskande att en så stor del av torpen i  Norrbotten helt 

saknade skörd av så vikt iga l ivsmedel som spannmål och potatis. 

Produktion av potatis på kolonaten i Norrbotten 

Egenproduktion av potatis påverkades inte såsom kornodlingen av några 

betydande förändringar i  kostvanorna under t jugo-, trett io- och fyrt io

talen. Potatis förblev under dessa decennier det vikt igaste baslivsmedlet. 

En hushå11skostnadsundersökning i  början av trett iotalet utvisar, att de 

norrländska småbrukarna, bönderna och skogsarbetarna (med egen jord) själ

va producerade mer än hälften av sin konsumtion av l ivsmedel. Gemensamt 

för dessa grupper var att de var självförsörjande i  fråga om potatis. Även 

skogsarbetare utan egen jord hade potatisland som nästan gav hela års-
9) 

konsumtionen. 
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Tabel1 111:14, Konsumtion och egen produktion av potatis i  ki lo per år 

och norma 1hushå11 för ol ika socialgrupper i  norra Sverige 

enligt 1932/34 års hushål 1skostnadsundersökning 

Mindre små
brukare 

Större 
småbru
kare 

Bönder Arbetar-
småbru-
ka re 

Skogsarbe
tare utan 
iord 

Skogsar
betare med 
jord 

Konsument
enheter/hus-
hål 1 4.0 4.0 5.6 3.3 2.8 3.8 

Summa kon
sumtion kg 523.6 442.2 549-7 623.4 456.8 483.4 

Egen produk
t ion kg 523.6 441.2 549.7 604.4 301.8 465.4 

Källa: SOS Social statist ik Skogsbygdens arbets- och levnadsvil lkor 
" Del 1, ss 457 och 461 

En bidragande orsak t i l l  att potatis odlades al lmänt bland landsbygdsbe

folkningen var bortsett från den relativt gynnsamma skördeavkastningen. 

även, att potatisen är långt mer känslig för transporter i  ett bistert 
'  . , 1 0 )  

kl i  mat an t  ex spannmal. 

Som framgår av tabellen nedan var det först år 1943 som samtliga undersök

ta kolonat skördade potatis. Det bör dock påpekas att uppgifter om skör

den i  Ljusåområdet ej lämnades detta år. Skördens storlek varierade ganska 

avsevärt i  de ol ika områdena. Om potatisproduktionen på de undersökta ko-

lonaten i  Norrbotten sätts i  relation t i l l  de kvantiteter som konsumerades 

enligt 1932/34 års hushål 1skostnadsundersökning står det klart, att Vuodna-

bergområdet producerade helt oti l lräckliga kvantiteter. Produktionen i  öv

riga områden l igger i  nivå med el ler något över den kvantitet som konsu

merades i  de ol ika socialgrupperna enligt 1932/34 års undersökning. Innan 

det bl ir möjl igt att faststäl la om denna produktion var ful l t  t i l l räck

l igt skall jag försöka beräkna konsumtionens storlek. Först måste då av

göras hur pass representativa åren 1926, 1934 och 1943 var ur skördesyn

punkt. Enligt de meddelanden som lämnas i  Norrbottens läns hushål 1 n .i, m g s -

sällskaps handlingar var potatisskörden i  Norrbotten år 1926 jämförelse

vis l i ten men av god kvalitet. År 1934 gav en "mycket god t i l l  rekordar

tad" skörd av potatis och år 1943 var potatisskörden l ikaledes högre än 

normalt el ler 133 procent av medelskörden 193 3 ~4 2.  ̂  ^ 
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Åtminstone under åren 193^ och 19^3 bör det ha funnits goda förutsättning

ar att få bra skördar. 

Tabel1 111:15. Skörd av potatis på kolonaten inom vissa kolonisationsom

rådet i  Norrbotten åren 1926, 193^ och 19^3 

D=Djupsjö, L=Ljuså,\\M/uodnaberg och T=Tornedalskolonafcen 

Är 1926 193*» 19^3 

D .L V D .  • L2* V D L3  V T 

Antal kolonat 19 33 9 19 34 13 19 13 34 

Antal kolonat 
utan skörd 2 8 5 2 19 0 0 0 0 

Antal kolonat 
med skörd 17 25 k 17 15 13 19 13 31» 

Medel skörd per 
lägenhet, ki lo 388 750 281 576 1193 300 558 227 SSk 

Kä 1 la; "Kolonat Brandförsäkringar Uppgiftér angående antal arbetsdagar" 
och "Kolonat Gransjö N 33» Lakaträsk, Djupsjö, Ljuså, Al träsk 
- 1934." DAK 

Anm. 1 Med tornedalskolonaten avses här kolonaten i  V Limingojäri v, Nar-
kens, Pajala ö samt ft ihämä kolonisationsområden 

2 År 193^ var det endast 15 av totalt 3^ bebodda kolonat i  Ljuså 
kolonisationsområde som skördade potatis mot 25 kolonat av totalt 
33 år 1926. Differensen i  den skördade kvantiteten var dock obetyd
l ig. Är 1926 uppgick potatisskörden i  Ljusåområdet t i l l  18 750 kg 
och år 193^ t i l l  17 900 kg. Kanske var det så att vissa lägenheter 
special iserade sig på odling av potatis 

3 För år 19^3 lämnas inga uppgifter om skörden i  området. 

Producerade kolonaten i  Norrbotten t i  11 räckliga kvantiteter potatis för 

att sarà självförsörjande? Något ful lständigt svar på frågan kan ej ges, 

eftersom livsmedelskonsumtionens storlek och sammansättning inom kolonat-

famil jerna ej är känd. Däremot går det att faststäl la kolonatens egenpro-

duktion och jämföra kolonatens produktion per konsumtionsenhet med konsum

tionen inom andra grupper av landsbygdsbefolkningen. 

Produktion av potatis per konsumtions enhet 

För att kunna göra denna jämförelse har jag först faststäl l t  hur många 

konsumtionsenheter en normalfamil j  omfattade och sedan omräknat medel-

skörden per lägenhet t i l l  skörd per konsumtionsenhet. I  hushållskostnads-
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undersökningen 1932/3^ redovisade socialstyrelsen konsumtionen per år och 

normalfamil j .  Normalfamil jens konsumtionspotential faststäl ldes med hjälp 
12 )  

av den s k amerikanska konsumtionsenhetsskalan. 

Undersökningen av potatisskörden per konsumtionsenhet har begränsats t i l l  

år 19^3. Anledningen är att jag funnit skördeuppgifter från det största 

antalet kolonisationsområden detta'år. Visserl igen var försörjningssitua

tionen då ej normal, eftersom det var krig. I den rådande l ivsmedelssitua

tionen bör torparna därför ha ansträngt sig att producera så mycket 

potatis som möjl igt. 19^3 års potatisskörd måste betraktas som en maximi-

skörd under kolonatens mognadstid. 

Tabel1 I  I  1:16• Skörd av potatis i  medeltal per kolonat och konsumtions

enhet i  vissa kolonisationsområden i  Norrbotten år 19^3 

Koloni sations-
område 

Djupsjö Paja la ö Narken Xihämä V Limingojärvi 

Totala antalet 
kolonat, samt
l iga med skörd 19 15 9 k 6 

Skörd i  medeltal 
per kolonat, k i  
k i  lo 

558 560 391» 300 950 

Antal konsum
tionsenheter 3.5 5.0 5.5 5.2 5.7 

Skörd per kon
sumtionsenhet 
i  ki lo 159 112 72 58 167 

Källa: Se tabell 111:15 

Hur stor var då skörden av potatis per konsumtionsenhet jämfört med den 

mängd som konsumerades inom ol ika grupper av landsbygdsbefolkningen i  

norra Sverige? Kolonisterna kan närmast jämföras med grupperna mindre 

småbrukare, arbetarsmåbrukare och skogsarbetare med jord enligt 1932/3^ 

års hushål 1skostnadsundersökning. 
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Tabel1 111:17» Konsumtion per konsumtionsenhet inom vissa socialgrupper 

i  norra Sverige enligt 1932/3^ års hushål 1skostnadsunder-

sökning. Kilo 

Mi ndee Större små Bönder Arbetar Skogsarbetare Skogsarbetare 
småbrukare bruka re små brukare utan jord med jord 

131 110 98 • 183 108 122 

Källa: SOS Soci al stat i  st i  k Skogsbygdens arbets- och levnadsvil lkor Del 1 
Utredningens huvudresultat, s 457 och s 461 

Under ett år då skörden av potatis i  Norrbotten var ovanligt god kunde 

endast två av fem undersökta kolonisationsområden (Djupsjö och V Limingo 

järvi) producera t i  11räckligt för att täcka konsumtionen för hushållen^ 

i  områdena. I  ett område (Pajala ö) var produktionen av potati s något 

för låg. I  två områden (Narken- och Kihämä) var egenproduktionen förmod

l igen klart oti l lräcklig. Under år med normal skörd torde kolonaten där

för i  de undersökta områdena ej ha producerat t i l l räckligt med potatis 

för att täcka det egna behovet. 
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1. Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar åren 1916-1920. 
Väderlek och skörd. Som jämförelse kan nämnas, att under 10-årsperio-
den 1916-1925 skördades i  medeltal cirka 121 000 deci ton korn i  Norr
botten enligt hushållningssällskapets rapporter. Ibid åren 1916-1925 

2. SOU 1922:22 Förslag t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland och 
Dalarna, s 122 

3. Granström, A.: Jordbruket i  Norrland, i  "Norrland natur, befolkning 
och näringar", s 325 f  

s 
k. Kolonat. Brandförsäkring Uppgifter angående antal arbetsdagar" DAK 

samt "Kolonat Gransjö N 33, Lakaträsk, Djupsjö, Ljuså, Al träsk -193V 
DAK. Från skördeåren 1926 och 193^ f inns skördeuppgifter från Djupsjö, 
Ljuså och Vuodnabergs kolonisationsområden. År 1926 och 193^ fanns 
det 61 respektive 66 bebodda kolonat i  dessa kolonisationsområden. 
Endast två kolonat i  Ljuså-området presterade spannmålsskörd på t i l l 
hopa 300 kg korn år 1926. Från skördeåret 19^3 f inns uppgifter om 
skörd från föl jande kolonisationsområden: Djupsjö, V Limingojärvi, 
Narken, Pajala ö, Vuodnaberg och Åihämä med sammanlagt 66 kolonat. 
Spannmål skördades endast på fem kolonat i  Pajala Ö, vi lka ti l lsammans 
presterade 2 200 kg havre 

5. SOS Soci al stat i  st i  k Skogsbygdens arbets- och levnadsvil lkor del 1, 
ss 137-UtO 

6. Granström a a, s 326 

7. Bylund, E.: Koloniseringen av Pite Lappmark t.o.m.år 1867, ss 357"361 

8. Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar åren 1916-1925, 
Väderlek och skörd 

9. SOS Social stat i  st i  k Skogsbygdens arbets- och levnadsvil lkor del 1, 
s kSS f  

10. SOU 19^9:1 Norrlandskommitténs Principbetänkande Första delen 
Norrländska utvecklingslinjer, s 116 

11. Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar åren 1926, 193^ och 
19^3, Väderlek och skörd 

12. Se SOU 19^3:39 Utredning angående Norrlands näringsliv. Föreberedande 
undersökn ing  verks tä l ld  av  19^0 å rs  Nor r landsut redn ing ,  s  96.  
I  min undersökning har jag tvingats modif iera konsumtionsskalan på 
grund av att källmaterialet ej strukturerar famil jemedlemmarna på ko-
lonaten inom samma åldersgränser som den amerikanska konsumtionsskalan. 
Skil lnaden är dock garrska obetydlig. För upplysningar om den amerikan
ska konsumtionsskalan hänvisas tr l l  SOU 1*9^3ï39» s 96, 

De på kolonaten bosatta personerna förs i  en tablå in under ol ika kate
gorier, kön och åldersgrupper. Dessa grupper har erhåll i t  föl jande vär
den i  konsumtionsenhetsskalan: 1 konsumtionsenhet för kolonisten, sö
ner över 15 år, övriga famil jemedlemmar av mankön samt manliga t jäna
re. 0.9 konsumtionsenheter för kolonistens hustru, döttrar över 15 år, 
barn av båda könen 13—15 år, övriga kvinnliga famil jemedlemmar samt 
kvinnliga t jänare. 0.8 konsumtionsenheter för barn i  åldern 7-13 år. 
O .3 konsumtionsenheter för barn i  åldern 0-6 år. 
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b. Foderskörd 

Det är känt att den norrländska boskapsskötseln länge var starkt beroende 

av en extensiv foderförsörjning. Under sommaren gick kreaturen på bete i  

skogen och under vintern utfodrades de med hö från naturl iga slåtterängar. 

Denna form av foderförsörjning f ick negativa effekter på mjölkproduktio

nen.^ I  tabellen nedan vi sas"hur extremt beroende lägenheterna på krono

parkerna var av höavkastningen från slåtterängar och myrar. För att klara 

kreaturens vinterutfodring måste torparna dessutom köpa betydande kvanti

teter hö. 

Tabel1 I  I  1:18. Foderförsörjningen på skogstorp och odlingslägenheter inom 

skilda åldersklasser år 1916 i  Norrbotten. Procent 

A=kustrevir, B=lappmarksrevir 

Lägenheternas Val 11 DÖ Myrhö Underskott® Summa Summa 

ålder inköpt hö ålder A B A B A B A B 

16 år - 35.3 24 .9 53.0 71.6 11.7 3.5 100 100 

11 -  15 år 32.O 19 .9 55.0 73.4 13.0 6.7 100 100 

6 -  10 år 13.4 21 .8 71.8 71.1 14.8 7.1 100 100 

0 -  5 år 28. k 11 .6 57.8 76.8 13.8 11.6 100 100 

Kä 1 la: 1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA 

Särskil t  beroende av detta näringsfatt iga fodermedel var lägenheterna 

inom lappmarksreviren. Inte ens de äldsta lägenheterna hade lyckats 

minska sitt  beroende av myrhö. 

Skörden av vallhö var störst på de äldsta lägenheterna i  kustreviren. Här 

uppgick skörden i  medeltal t i l l  cirka 2 570 kg el ler cirka 6 skrindor hö 

à A50 kg. Minst vallhö skördades på de yngsta lägenheterna i  lappmarksre

viren, där skörden endast uppgick t i l l  cirka k2Q kg. Skörden av myrhö var 

störst på de äldsta lappmarkslägenheterna, i  medeltal cirka 5 780 kg och 
2)  

minst på de yngsta lägenheterna i  lappmarks rev i  ren, cirka 2 78O kg. 

Skörden av vallhö på de äldsta lägenheterna i  kustreviren, där produktio

nen var störst, räckte inte ens t i l l  för att vinterutfodra en enda ko. 

Enligt gängse beräkningar bland äldre bönder i  Norrbottens kustland gick 



-  118  -

det åt sex skrindor hö för att vi nterutfodra en ko, medan en häst konsu

merade åtta t i l l  t io skrindor. Det bör kanske också påpekas att skörden 

från naturl iga slåtterängar år 1916 var rekordartad, medan skörden av 
. 3 )  

vallhö låg under den genomsnitt l iga för åren 1916-1925. 

Olägenheterna med att vara beroende av extensi v höförsörjning är väl kän

da. Bärgningen av hö från myrar och slåtterängar var mycket t idskrävande 

och lönen för den mödan var l i ten. Höskörden drog ut ända in i  augusti 

och september månad. Hemforsl ing av höet från avlägsna slåttermyrar tog 

också lång t id, i  synnerhet om torparen saknade t i l lgång t i l l  häst. På 

de bebodda skogstorpen och odlingslägenheterna disponerade man år 1916 

cirka 2 000 slåtterlägenheter. Där noteringar har gjorts över antalet 
k) 

slåtterlägenheter är typvärdet k per lägenhet. 

Även kolonaten var åtminstone i  början starkt beroende av höskörd från 

slåtterängar. Som exempel kan nämnas, att 49.3 procent av kolonaten i  

Norrland bärgade hö från slåtterängar vid t jugotalets mitt.*^ 

Jag har avstått i från att söka beräkna mjölkproduktionens storlek på 

skogstorpen och odlingslägenheterna år 1916. För att beräkna denna räcker 

det inte med uppgifter om foderskördens storlek och sammansättning «ich 

uppgifter om antal kreatur. Man måste också känna t i l l  storleken på de 

fodergivor som gavs åt kreatur av ski lda slag. Sådana uppgifter saknas 

emellért id.Hel t  klart är dock, att så länge den uppodlade arealen var 

l i ten, utfodrades kreaturen främst med starrhö och myrhö. Inte ens detta 

näringsfatt iga foder skördades i  så stora kvantiteter, att det gick att 

undvika svältutfodring av kreaturen under vintern. Flera av torparna i  Bo 

Malmbergs dokumentation "Kronotorpens folk" understryker i  sina berättelser 

de bekymmer man hade för att skaffa kreaturen vinterfoder. Under uppod

l ingsskedet hade man i  allmänhet bara vallhö t i l l  hästarna.^ Betydande 

kvantiteter foder måste al l tså köpas. Den näst största inköpsposten var 

havre. För att uttrycka sig med nutida skatteterminologi var denna utgift 

nödvändig för "intäkternas förvärvande". Hästarna behövde detta kraftfoder 

för att orka med de tunga skogskörslorna. På 57 procent av lägenheterna i  

lappmarks rev i  ren köptes havre, i  medeltal köpte dessa 830 ki lo. Dessutom 

köptes annat foder. Nära 48 procent av de undersökta torpen i  kustreviren 

köpte år 1916 i  medeltal cirka 700 ki lo havre. På cirka 30 procent av 
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dessa torp införskaffades i  medeltal cirka 340 ki lo annat foder.^ 

o. Kreatursskötsel 

Kreaturs sköts el på lägenheterna % Norrbotten 

Den extensiva foderförsörjningen var vikt igare för kreatursskötseln i  Norr-
Si 

botten än i  övriga norrlandslän. På kronoparkerna var det i  synnerhet 

torpen i  lappmarksreviren som utnytt jade myrarnas avkastning. Dessa hade 

också ett mindre underskott av hö än torpen i  kustreviren. 

Uppgifter om kreaturen på skogstorp och odlingslägenheter har endast påträf

fats för åren 1916 och 1925. För kreatursbesättningarna på kolonaten fanns 

det däremot noteringar för vartannat år under perioden 1926—19^*3 samt för 

år 1948. Undersökning av kreatursskötseln på skogstorp och odlingslägen

heter har begränsats t i l l  de torp som var upplåtna t i l l  och med år 1916. 

Skälet" är att jag velat se hur kreatursskötseln utvecklades över t iden 

på i  stort sett samma lägenheter. Det bör observeras att de yngsta odlings

lägenheterna var cirka t io år och de yngsta skogstorpen minst femton år 

gamla år 1925. 1916 års uppgifter redovisar situationen vid årets slut 

medan 1925 års ski ldrar situationen den 14/3 1925. 1916 års höskörd från 

naturlig äng var mycket god, medan val 1 höskörden var sämre. 1924 års hö

skörd från slåtteräng var 60—75 procent av den normala. Vài 1 höskörden var 
9) 

däremot ful l t  normal. 

Tabel1 111:19» Antal kreatur i  medeltal på skogstorp och odlingslägenheter 

upplåtna t i l l  och med år 1916 i  Norrbotten 
1N 

A=kustrevir ,  B=lappmarksrevir 

Är Antal 1ägenheter Hästar Kor2  Ka 1 va r2  Får och getter 

A B A B A B A B A B 

1916 290 147 0.6 0.7 2.4 2.3 0.5 0.3 2.9 2.7 

1925 282 141 0.6 0.7 2.3 2.2 0.5 0.5 2.6 2.8 

Kä 1 la: 1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA och 1925 års under
sökning "skogstorp i  Norrland Div handl år 1914-" Ser 19 F I I I  1920 b 
DA F 

Anm 1 I  not 10 lämnas en redogörelse för områdesindelningen 
2 I  1916 års undersökning används rubrikerna "nötkreatur" och "kalvar". 

I  1925 års undersökning är de motsvarande kolumnrubrikerna "kor" och 
"ungnöt". I  övrigt är rubriceringarna identiska i  de två undersök-
n i  ngarna ,10 
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De undersökta torpen producerande inte mer mjölk el ler kött år 1925 an 

de gjorde t io år t idigare. Torparna torde år 1925 ha varit l ika beroende 

av extra arbetsinkomster som de varit år 1916. Storleken av kreatursbe

sättningarna visar, att boskapsskötseln endast kunde lämna ett l i tet bi

drag t i l l  torparfami1jernas försörjning. Det bör noteras att torpen i  

kust- och lappmarksreviren hade ungefär l ika många kreatur. 

Kreaturs stodken på kolonaten i Norrbotten 

På de statsbyggda kolonaten var ladugårdarna avsedda att inrymma tre kor 

och en häst. Kolonisterna blev dock snart varse att ladugårdarna var för 

stora i  förhållande t i l l  antalet kreatur på kolonaten. Detta förhållande 

föranledde Statens kolonisationsnämnd att i  en promemoria daterad den 

19/12 1924 föreslå, att de statsbyggda ladugårdarna skulle förses med 

eldstad. Förslaget motiverades på föl jande sätt: "Då emellert id den stats 

byggda ladugården är avsedd för tre kor och en häst, bl ir ladugården utan 

eldning under vintert iden al l t för kall för den enda ko, kolonisten t i l l  

en början disponerar på kolonatet". Kolonisterna själva hade varit mer 

insiktsful la än Statens kolonisationsnämnd. I många fal l  hade de redan 

försett ladugårdarna med eldstäder. 

På de större självbyggda kolonaten skulle normalbesättningen vara sju kor 
o  o  o  1 2 )  

och två hästar, något ungnöt, fem t i l l  sex får samt ett svin. 

Men de erfarenheter som vanns under den s k försökskolonisationen dämpa

de den optimism som rått om kreatursskötselns utvecklingsmöjl igheter. De 

resultat som uppnåddes därefter var även de blygsamma. 
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Tabel 1 I  I  I:20. Kreatur i  medeltal på samtliga kolonat i  Norrbotten. 

Valda år 

År Häs tar  Kor  och  ungnöt  Får  och  ge t te r  Svi n Medel ta l  bosa t ta  
personer  per  kolonat  

1926 0.2 1.3 0.3 - 4.5 

193^ 0.4 2.5 0.1 - 5.6 

19^3 0.4 3.4 0.7 - 5.4 

1948 0.5 3.1 0.8 0.4 5.5 

Källa: Tablå över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta personer, 
odling, kreatur m m å kolonisationsområdena under åren 1926—19^*3 
och 1948 o. 1 jul i  respektive år DAK " 

Anm. Antalet kreatur var störst på sommaren och tabell 111:20 beskriver 
situationen omkring den 1 jul i  respektive år. 

År 1948 fanns det en häst på vartannat kolonat i  Norrbotten, medan endast 

vart femte kolonat hade haft häst år 1926. Även antalet kor och ungnöt 

ökade. Det största antalet redovisades för år 1943, trots att skördarna 
1 3) 

av hö i  Norrbotten under åren 1940 och 1941 varit dåliga. Under senare 

delen av 1940-talet tycks kreatursskötseln på kolonaten ha stagnerat. 

För att kunna bedöma om kolonaten i  Norrbotten pr~ducerade t i l l räckligt 

med mjölk för famil jernas behov har jag detaljstuderat kreatursstocken 

i  tre kolonisationsområden år 1943. 

Tabel1 111:21. Kor  och  ungnöt  på  bebodda  kolonat  i  Vuodnabergs ,  Djups jö  

och Ångeså kolonisationsområden den 30 juni 1943 

Kolonat  Kor  Ungnöt  

Anta  1  Anta l  Medel  t a l  Typvärde  Anta l  Medel  t a l  Typvä  rde  

Vuodnaberg  13 26 2.0 2 13 1.0 1 

Dj ups jö  20 43 2.1 2 19 0.9 1 

Ängeså  10 14 1.4 1 11 1.1 1 

Summa 43 83 1.9 2 43 1.0 1 

Kä11 a :  Kolonat Brandförsäkring Uppgifter angående antal arbetsdagar" DAK 
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Om man jämför uppgifter om kreatursstocken pS kolonaten i  Norrbotten (se 

tabellerna 111:20 och 111:21) kan man på goda grunder konstatera, att 

kolonaten i  allmänhet hade två mjölkkor år 1943. Vartannat kolonat hade 

häst. 

För inköp av den första mjölkkon kunde kolonisterna erhålla ett lån ur 
1 4 )  

en kreaturs lånefond. Att kolonisterna lyckades skaffa sig en andra 

mjölkko kan förefal la vara en blygsam framgång. Men det var först då famil

jen hade en någorlunda tryggad mjölkförsörjning. Det var trol igen så sent 

som vid mitten av trett iotalet som kolonisterna i  allmänhet kunde skaffa 

sig en andra mjölkko.^ Dessförinnan måste kolonisterna ha haft stora 

bekymmer med sina barns mjölkförsörjning, när den enda kon gick i  sin. 

Det kan vara svårt att föreställa sig de försörjningssvårigheter som 

kolonisterna hade under de första åren. Det verkar dock som om kolonis

terna tvingats leva nära svältgränsen. Avkastningen från jordbruk och 

kreatursskötsel kan knappast ha räckt t i l l  för att täcka famil jernas behov. 

År 1928 lämnade en diakon i  Luleå st i f t  en skakande ski ldring av nöden 

bland kolonisterna Î Ö och V Limingojärvi. I  Ö Limingojärvi hade sju'av 

elva kolonister erhåll i t  fatt igvårdsunderstöd. Brist på foder, sjukdom 

och oti l lräckliga arbetsfört jänster hade försatt kolonisterna i  deras 

nödställda läge. En av kolonisterna med fem barn i  åldern 0.5-4 år hade 

sett sig nödsakad att slakta den ena kon på grund av foderbrist. När dia^ 

könen besökte honom ämnade denna kolonist på kvällen tömma halmmadrasser

na för att få foder t i l l  den kvarvarande kon. En annan kolonist hade för

lorat sin enda ko efter kalvningen. För en barnrik kolonist med sex barn 

i  åldern 10 månader -  14 år beskrevs situationen på föl jande sätt: "I  hem

met fanns inga sängkläder utom en gammal madrass och en sl i ten f i l t". 

Sven i  V Limingojärvi var foderbristen ett gissel för kolonisterna.^ 

Var förhållandena i  ö och V Limingojärvi representativa för situationen 

på de norrbottniska kolonaten? Om man endast utnytt jar uppgifter om t  ex 

odlad areal, antal kreatur, famil jestorlek kan man ej åstadkomma en be

skrivning av nöd och fatt içjdom i  termer som i  diakonens berättelse ovan. 

Däremot är det möjl igt att avgöra om kolonisterna i  de två tornedalsom-

rådena hade mindre odlad jord och kreatursbesättningar t i l l  sitt  förfo

gande än övriga kolonister i  Norrbotten. 
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Tabeli I  I  1:22. Odlad areal och antal kreatur av ol ika slag på kolonaten 

i  Ö och V Limingojärvi och i  övriga norrbottniska koloni 

sationsområden år 1928. Medeltal per kolonat 

Antal Odlad Hästa r Kor och Får och Bosatta 

kolonat areal ungnöt qetter personer 

Ö och V 
Limingojärvi 
1928 20 

* 

0.6 0.4 1.3 0.2 5.5 

öv r i  ga ko1o-
ni sationsom
råden 
1928 189 1.4 0.3 1.7 0.4 5.1 

KS I la: Tablå över läget rörande antal upplåtna kolonat, bosatta personer, 
odling, kreatur m m å kolonisationsområdena under åren 1926-43. 
(o. 1 jul i  respektive år) DAK 

Den odlade arealen var sålunda dubbelt så stor i  övriga kolonisationsom

råden som i  ö och V Limingojärvi. Limingojärvikolon i  sationen t i l lhörde 

som nämnts de yngsta kolonisationsområdena i  Norrbotten. I  V Limingojärvi 

startade kolonisationen år 1921 och i  b Limingojärvi år 1923. Det är möj

l igt och t i l l  och med trol igt, att den fatt igdom som kolonisterna i  dessa 

områden upplevde under de första åren var större än på övriga kolonat i  

Norrbotten eftersom det här var frågan om den t idigare nämnda tornedal ska 

backstugusittarkolonisationen. 

Vid besiktning av ö Limingojärvi kolonisätionsområde i  september 1930 

konstaterade besiktningsmännen, att kolonisterna där bedrev odlingsarbe

tet i  ett mycket långsamt temp. Rättare sagt, hade de upphört att nyodla. 

Besiktningsmännen ansåg att odlingsmarken var synnerl igen dålig. Detta 

kan förklara kolonisternas ringa intresse för nyodling. V Limingojärvi be

tecknades, i  l ikhet med ö Limingojärvi, såsom "mindre gott", men i  mot

sats t i l l  kolonisterna i  b Limingojärvi hade kolonisterna där i  allmänhet 

ful lgjort sin odi ingssky1dighet.^ 

Att kolonisterna i  Norrbotten hade små kreatursbesättningar med låg av

kastning talar för att de måste ha haft det fatt igt under hela t jugotalet. 

Först på trett iotalet synes en vändning t i l l  bättre levnadsförhållanden 

ha inträffat. Kolonisterna lyckades i  allmänhet att skaffa sig en andra 
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ko under detta decennium. Det berodde trol igen på att utbudet av arbets

t i l l fäl len på kronoparkerna ekade kraft igt. 

Kolonisternas bekymmersamma l iv uppmärksammades t i l l  och med i  två motio-
18) 

ner t i l l  riksdagen år 193 V. Att kreatursskötseln stagnerade på kolona-

ten i  slutet av 19^0-talet kan vara ett tecken på att både kolonisations

myndigheter och kolonisterna själva hade förlorat hoppet om att kunna 

utveckla bärkraft iga jordbruk. 

Kreatursskötseln i samtl-iga kolonisationslän 

Även om kreatursbesättningarna på de undersökta lägenheterna i  Norrbotten 

var små var kreatursskötseln den vikt igaste grenen i  det jordbruk som be

drevs på kronoparkerna i  länet. Det är också tydligt, att man på torpen 

främst inriktade sig på att producera famil jens behov av mjölk. Många av 

torpen låg långt från annan bebyggelse. Där var man hänvisad t i l l  egen 

mjölkproduktion bl a för barnen. En torpare beskrev en situation som 

torde ha varit en realitet för många torpare: "Medan vi inte odlat, så vi 

kunna vinterföda ett par kor, så står vi på en dålig grund. Men al l  t id 

går t i l l  att t jäna dagligt bröd'O^ 

Tabel1 I  I  1:23. År 1915-1916 vinterfödda kreatur på skogstorp och odlings

lägenheter i  Norrland och Dalarna.^ Medeltal på lägenheter 

med ol ika areal odlad jord 

Odlad jord Antal under
sökta lägen
heter 

Hästar Nötkreatur Ka 1 va r Får Getter Sv i  n 

0 39 0.1 1.0 0.1 0.9 0.4 0.03 

0.01-0.99 599 0.3 1.9 0.3 M 0.7 0.05 

1.00-2.99 350 0.6 2.6 0.5 2.7 0.5 0.08 

3.00-6.00 ^5 1.0 3-3 0.6 k.k 0.1 0.16 

Medel tal O.k 2.2 O.k 2.0 0.6 0.06 

Kä11 a :  SOU 1922:22 Förslag t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland 
och Dalarna, s 2k 

Anm. 1 Av de skogstorp och odlingslägenheter som var upplåtna vid 1916 års 
slut var totalt IO69 bebodda. Utredningen rörande kreatur på torpen 
omfattade 1 033 lägenheter.20) 
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Tabellen 111:23 bekräftar att den nyssnämnde torparen gav en korrekt be

skrivning av en verkl ighet som så många torpare upplevde. Ju mindre odlad 

mark torpen disponerade, desto mindre kreatursbesättningar. De f lesta 

av torparna som hade odlat mindre än en hektar skördade i  medeltal endast 
21 ) 

960 ki lo vallhö, medan skörden av myrhö uppgick t i l l  3 000 ki lo. De 

två kor som i  allmänhet fanns på dessa torp utfodrades föl jaktl igen mest 

med det näringsfatt iga myrhöet, vi lket gav en låg mjölkavkastning. Torpar

na tycks först och främst ha strävat efter att skaffa sig kor. Att korna 

betydde mest för torparfami1jernas försörjning framgår inte minst av 

att även den l i l la grupp torpare som inte hade påbörjat sin odling i  al l

mänhet höll  sig med en mjölkko. Först när torparna hade odlat tre hektar 

el ler mer, och det var få som orkat med detta, var kreatursbesättningen 

tre kor och en häst. På torp med mindre än tre hektar f ick man en del av 

mjölken från getter el ler "fatt igmanskor", ofeh det var endast inom den 

l i l la gruppen "burgna torp", dvs med över tre hektar odlad jord, som get

terna var relativt sällsynta. Antalet får och kalvar steg däremot med 

ökad odlad areal. Inom den statl iga skogsförvaltningen såg mari med obi i  da 

ögon, att kronoarrendatorerna höll getter och får. Dessa småkreatur an

sågs föröda ungskogen under fr i  betesgång. Torparna på kronoparkerna t i l l 

försäkrades rätt t i l l  betesgång för vinterfödda hästar och nötkreatur från 

och med år 1909» dock endast under förutsättning att betesgången ej hind

rade skogsvårdsåtgärder. (Se bi laga 2-5). 

Betesrätten kom också att fråntagas torparna. Medlemmar ur torparkåren 

sägs t i l l  och med i  en del fal l  ha hotats med vräkning för att de fort-
22) 

satte att låta kreaturen beta sedan betesrätten indragits. 

Jag har ej lyckats utröna i  vi lken utsträckning betesrätten indrogs med 

hänvisning t i l l  skogsvårdens krav. Bidrag t i l l  anläggning av betesvallar 

kom dock att t i l lerkännas kronoarrendatorerna som kompensation för den 
23 

indragna betesrätten. Detta arbete igångsattes vid mitten av 19^0-talet. 

Folket på kronoparkerna levde under knapphetens lag och den potatis och 

spannmål som odlades räckte knappt t i l l  famil jens eget behov. Torparna 

hade sällan "hushållsgris". Ti l l  en del kan de låga siffrorna i  tabell 

111:23 förklaras med att uppgifterna avsåg vinterfödda kreatur. Eftersom 

svinen är känsliga för köld hölls dessa under sommarhalvåret, då det dess

utom var lättare att föda dem. Sannolikt var talen för småkreaturen något 

högre under sommaren, eftersom de kan ha reducerats genom den sedvanliga 

höstslakten. 
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De torpare som ägde häst måste betraktas som "burgna". Hästinnehav med

förde många fördelar. Odlingsarbetet underlättades, byggnadsvirke och an

nat material kunde transporteras t i l l  lägenheterna och vårbruk och skörd 

tog kortare t id. Torpare med häst hade lättare att få skogsarbete för sig 

och sina söner. Att det fanns få hästar på torpen berodde främst på att 

man producerade för l i tet vallhö och hästarna sökte man så långt det var 
2 k )  

möjl igt utfodra med detta foder. En häst krävde som nämnts 8-10 skrin-

dor hö. Det var endast på de mest uppodlade skogstorpen och odiingslägen-
25) 

heterna som denna kvantitet vallhö kunde bärgas. Eftersom torparna ofta 

helt saknade el ler endast hade ett blygsamt sparkapital, torde många dess

utom ej ha haft råd att köpa en häst. 

Kreaturs sköts eins utveckling på kronoparkerna efter kolonatens tillkomst 

Uppodlingen av kolonaten fortskred i  ett hastigare tempo än uppodlingen 

av skogstorp och odlingslägenheter. I  vissa avseenden intog kolonaten som 

t idigare visats en särstäl lning gentemot övriga kolonisationsformer. Var 

kolonisterna därför mer framgångsrika än övriga torpare i  sin strävan 

att skapa bärkraft iga jordbruk och därmed bl i  mindre beroende av extra 

arbetsinkomster? Tabell 111:24 nedan sammanfattar detta. 

Tabel1 I  11:24. Antal kreatur på kolonat och övriga kronolägenheter (skogs

torp, odlingslägenheter och kronotorp 29) i  Norrland och 

Dalarna. Medeltal per lägenhet åren 1926 och 1941. 

A=kolonat, B=övriga kronolägenheter 

Är Hästar Kor och ungnöt Får och getter Svin 

A B A B A B AB 

1926 0.21 0. 39 1.16 2.15 0.35 1.85 

1941 0.42 0. 46 2.96 2.53 0.65 1.16 - 0.33 

Kä11a: 1942 års kolonatutredning EARA samt Kronotorp m m. Utlåtande med 
förslag t i l l  kungörelse angående upplåtande av kronotorp å vissa 
kronoparker m m. Avgivet den 16 februari 1942, s 40. DAK 

Anm Statist iken för kolonat gäller per den 1 jul i  respektive år. Be
träffande övriga kronolägenheter anges kreatursbesättningen per 
den 1/1 1926 och per den 1/1Q 1941. För år 1926 har uppgifter en
dast varit t i l lgängliga för 2 163 skogstorp och odlingslägenheter 
av totalt 2 200 upplåtna. 
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Då tabellen redovisar kreatursstockens storlek vid skilda t idpunkter under 

året Sr siffrorna ej ful l t  jämförbara. 1926 års siffror för "övriga kro

nolägenheter" bör utgöra "minimi s i f fror", eftersom de anger situationen 

vid årsskiftet då kreatursbesättningen var reducerad genom höstslakt. 

Uppgifterna för kolonaten samt 19^1 års uppgifter för "övriga lägenheter" 

bör vara maximi s i  f f  ror. 

Tabellen ovan visar, att ski l lnaden rhellan kreatursbesättningen på kolonat 

och övriga kronolägenheter var obetydlig. Kolonisterna torde i  l ika hög 

grad som övriga torpare ha varit beroende av inkomster av arbete utanför 

lägenheterna. 
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C. KRONOARRENDATORERNAS ARBETE UTANFÖR LÄGENHETERNA 

Ett framträdande drag i  de norrländska småbrukarfami1jernas försörjnings

mönster var deras beroende av dagsverksfört jänster. Småbrukarfami1jerna 

hade endast ful l  sysselsättning i  sitt  jordbruk under några månader. Det 

egna jordbruket gav ej t i l l räcklig bärgning. Utanför industri bygderna och 

den egentl iga jordbruksbygden var det huvudsakligen skogsbruket som kunde 

erbjuda småbrukarna arbete under några månader. De gick med andra ord utan 

fört jänstarbete under långa perioder av arbetsåret.^ 

Vad skogsbruket och andra näringar betydde för utkomsten vid mindre jord

bruk har bl a belysts i  en undersökning som baserades på räkenskapsmaterial 

från och med bokföringsåret 1925-1926 t i l l  och med 1934-1935. I  undersök

ningen strukturerades jordbruken i  två storleksgrupper. Ti l l  grupp 1 fördes 

jordbruk med en areal av högst 10 hektar jordbruksjord (åker och t i l l  åker 

reducerad äng och betesmark) och t i l l  grupp 2 jordbruk med 10.1-25.0 hektar 

jordbruksjord. 

Tabel1 I I I  :25» Jordbrukarfamil jens inkomst per brukningsdel 1925/1935 

Område och Inkomst per lägenhet. Kronor Procent av total inkomsten 
storleks- Jord- Skogen Annan Total Från Från annan 
grupper bruket förvärvsv. inkomst skogen förvärvsv. 

Norrbotten 
och 
Västerbotten 

grupp 1 1 533 4 36 647 2 616 16.4 25.1 

grupp 2 2 161 571 705 3 437 16.3 20.6 

övriga norr
landslän 

grupp 1 1 684 516 376 2 576 20.4 13.8 

grupp 2 2 435 664 403 3 502 18.8 10.9 

Källa: SOU 1938:53 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge, s 111 f  

Småbrukarfami1jerna ( i  grupp 1) i  Norrbotten och Västerbotten hämtade cirka 

1/4 av sin inkomst från förvärvskällor utanför de egna lägenheterna. Av

kastningen från lägenheternas skogsareal (som i  medeltal omfattade 67 ha) 

svarade för 1 /6 av famil jeinkomsten. Som framgår av tabellen var det från 
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jordbruket som småbrukarna hämtade huvuddelen av sina inkomster. På kro

nolägenheterna spelade jordbruket en betydligt mindre rol l  för famil jer

nas försörjning än det gjorde på småbruken i  Norrbotten och Västerbotten. 

Den studie rörande avkastningen från jordbruket som jag försökt göra för 

skogstorp, odlingslägenheter och kolonat ger ett entydigt besked: Torpen 

förmådde i  allmänhet inte ens producera famil jernas eget behov av bröd

säd, potatis och animaliska produkter. 

) 

I  motsats t i l l  småbrukarna på egen jord ägde kronoarrendatorerna ingen 

skog från vi lken de kunde försälja skogsprodukter. (Däremot erhöll de 

som nämnts sin bränsleved och sitt  husbehovsvirke gratis från statens 

skogar efter utsyning). 

Därför var torparna tvingade att söka sig t i l l  fört jänstarbete utanför 

torpen för att få pengar t i l l  famil jens uppehälle, för att kunna uppföra 

byggnader och odla. Att bedriva jordbruk i  myr- och skogslandet var ock

så ett vågspel, ty i  dessa odlingens utmärker härjades ofta skördarna 

av frost under sensommaren och t idig höst. 

Avverkningspolitik odh sysselsättning 

Om jorden inte gav det dagliga brödet f ick torparna sätta sin l i t  t i l l  

inkomster från arbetet i  skogen. Under den period då skogstorp och od-

1 ingslägenheter uppläts på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna lämnade 

skogsarbete en ojämn och osäker inkomst. Detta berodde inte enbart på 

svängningarna i  skogskonjunkturerna, utan minst l ika avgörande för torpar-

nas försörjning var den avverkningspolit ik som t i l lämpades på statsskogar

na -  en polhtik som ofta kännetecknades av stora rotpostförsäljningar och 

ryckighet i  domänverkets egen avverkning. De på rot sålda kvantiterna var 

större än domänverkets egen avverkning i  Norrbotten och samtliga koloni

sationslän t i l l  och med 1930-talets mitt (se f ig 11:2 s ^2).. Oavsett om det 

var skogsbolag, sågverksägare el ler andra enskilda som köpte rotposterna, 

var de som nämnts köparen el ler hans ombud som anställde körare, vi lka i  

sin tur anställde huggare. 
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Rfevirpersonalen hade föl jaktl igen inget avgörande inflytande över vi lka 

arbetare, som anställdes för att utdriva rotpostvirket från kronoskogarna. 

En undersökning av förhållandena på vissa typiska avverkningsplatser och 

kolningsplatser år 1913 utvisade, att vid avverkningsarbete på kronopar

kerna i  Västerbotten och Norrbotten, där kronoarrendatorerna var talr i

kast, var det vanligare att kronoarrendatorer deltog i  domänverkets av

verkningar än i  rotpostavverkningar. Vid utdrivning av rotposter på fem 

avverkningsplatser deltog totalt 178 skogsarbetare och endast åtta var 

torpare. På två avverkningsplatser där kronan bedrev skogsarbete, verka-
2)  

de totalt 100 man och 9 av dem var torpare på kronoparker. 

Under konjunkturnedgångar såg sig körarna tvingade att underteckna oför

månliga kontrakt för att överhuvud taget få något arbete. Konkurrensen 

om arbetsti l l fäl lena på skogarna blev då hård och arbetspriserna pressades 

i  botten. Att arbeta på skogarna enligt kontrakt innebar al l t id ett eko

nomiskt r isktagande. När kontraktet tecknades gällde det att beräkna hur 

så svåröverskådliga faktorer som snö- och terrängförhållanden, virkesdi-
3) 

mensioner m m skulle komma att påverka inkomsten. Först när avverkning

en var slutförd kunde man överblicka om arbetet hade givit t i l l räcklig 

lön för mödan. 

Under det extensiva skogsbrukets t id, då avverkningarna helt dominerade 

arbetet på kronoparkerna, inträffade kronans egna avverkningar oregel

bundet. Flera år kunde förf lyta utan att kronan genomförde några egna 

avverkningar i  vissa revir. I  andra kunde egenavverkningen vara obetydlig. 

Det förekom t i  11 exempel ingen avverkning i  kronans regi på kronoparker

na i  Pajala och Pärlälvens revir under åren 1911-1915 och åren 1911—191^ 

i  Övre Byske revir. I dessa revir fanns det år 1911 ett 60-tal torp med 
A) 

små möjl igheter t i l l  extrainkomster. 

Balansen i. årssysselsättning mellan arbete på lägenheterna och förtjänst

arbete utanför lägenheterna 

Man kan bi lda sig en god uppfattning om vad skogsbruket och andra förvärvs

källor betydde för utkomsten om man studerar de arbetsinsatser som torpar-

na utförde inom ol ika verksamhetsfält. Liksom ifråga om skörd och kreatur 

lämnar även här 1916 års undersökning de utförl igaste uppgifterna. Där 
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redovisas antalet dagsverk årl igen i  skogsarbete, f lottningsarbete och 

annat arbete utom lägenheten för innehavaren själv och hans hemmavarande 

söner över femton år. Dessutom redovisas det antal arbetsdagar som i  

medeltal använts för lägenhetens skötsel. 

Undersökningsåret 1916 kännetecknades av l ivl ig aktivitet på kronosko

garna i  Norrland och Dalarna. "Rotpostförsäljningen uppgick under åren 

1915 och 1916 t i l l  3.38 respektive 3.^9 mil joner kubikmeter. Domänverkets 

egen avverkning steg kraft igt åren strax före första världskrigets ut

brott och nådde sin topp år 1918 då cirka 900 000 fm^ såldes. År 1916 av-

verkades nära 600 000 fm i  domänverkets egen regi. Som jämförelse kan 

nämnas, att medeltalet för rotpostförsäljningen 1916-1920 var 2.69 mil

joner kubikmeter. Domänverkets egen avverkning år 1916 understeg medel

talet för femårsperioden 1916-1920, som var så högt som €>Sk 000 kubik

meter, beroende på att avverkning under vart och ett av åren 1917 och 1S1Ö 

uppgick t i l l  över 89O 000 kubikmeter* Så höga avverkningstal presterades 

därefter ej förrän år 1931 -^^ 

Uppgifterna i  tabellen nedan rörande dagsverksprestationerna utanför 

lägenheterna bör föl jaktl igen studeras mot bakgrund av den ökade efter

frågan på skogsprodukter som krigskonjunkturen hade skapat. 

I  kolonisationskommitténs sammanställning av arbetsprestationer på skogs

torpen och odlingslägenheterna i  Norrland och Dalarna har siffermateria

let grupperats uti från lägenheternas odlade areal. 

Som framgår av tabell 111:26 ökade antalet jordbruksdagsverken i  takt 

med uppodlingen. På de nyanlagda torpen lades de f lesta famil jedagsver

kena ned på "annat arbete" dvs odling, dikning och husbyggnad. Arbetet 

på skogstorpen och odiingslägenheterna krävde i  regel endast ett hundra

tal famil jedagsverken och de f lesta av dessa utfördes under sommaren. 
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Tabel1 I  11:26. Antal dagsverken årl igen i  medeltal per lägenhet av torpa

ren och dennes famil j  på skogstorp och odi ingslägenhet i  

Norrland och Dalarna (enl 1916 års undersökning) 

Antal dagsverken på lägenheten 

Odlad mark Antal Vårbruk Slåtter- Annat Summa 
ha lägenheter skörd arbete 

o* 79 0 10 72 82 

0.01-0.99 589 7 36 53 97 

1.00-2.99 3^5 13 49 60 122 

3.00- 39 17 64 58 139 

Summa och 
medel tal 1 052 9 39 57 106 

Kä 11 a :  SOU 1922:22 Förslag t i l l  kolonisation å kronoparker i  Norrland 
och Dalarna, s 24 

* Odlingen på lägenheten har påbörjats. 

Tabel1 I  I  I:27. Antal dagsverken i  fört jänstarbete utom lägenheterna år-

l igen. Medeltal för skogstorp och odlingslägenheter i  

Norrland och Dalarna (enl 1916 års undersökning) 

Odlad mark Antal Antal dagsverken i  förvärvsarbete utom hemmet S:a 
ha lägen- Torparen Hemmavarande söner dags

heter Skogs- Flottn. Annat S:a Skogs- Flottn. Annat S:a v.utom 
arbete arbete arbete arbete arbete arb. hemmet 

o* 79 119-4 19 70 209 14 3 7 23 234 

0.01-0.99 589 107.2 15 55 178 

OO 

5 17 60 238 

1.00-2.99 345 109.2 11 40 160 61 8 16 85 245 

3.00- 39 117.7 6 27 151 69 6 25 99 250 

Summa och 
medel tal 1 052 109.2 14 51 173 45 6 16 67 240 

Kä 1 la: Se tabel1 I I  I:26 

* Odlingen på lägenheten har påbörjats. 

Lägenheterna på kronoparkerna i  Norrland och Dalarna var inga egentl iga 

jordbrukslägenheter, utan avkastningen från jordbruket blev aldrig mer än 

ett komplement t i l l  de inkomster som hämtades från annat håll och då främst 

från skogsbruket. I  medeltal arbetade torparna och deras söner cirka 230-
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250 dagar utanför hemmet. De mest uppodlade lägenheterna hade det största 

antalet externa dagsverken. 

Torparens eget fört jänstarbete utom hemmet minskade i  takt med uppodling

en av lägenheterna, trol igen på grund av att torparna på de mer uppodla

de lägenheterna var äldre än torparna på nyanlagda lägenheter. Detta in

komstbortfal l  torde dock mer än väl ha kompenserats av att de äldre tor

parna hade f ler söner i  arbetsför ålder än torparna på mindre uppodlade 

lägenheter. Torparna på de konsoliderade torpen deltog inte l ika ofta i  

f lottningsarbete som torpare på ouppodlade torp. De uppodlade torpen kräv

de f ler dagar i  vårbruk. Däremot arbetade torparna på de mest uppodlade 

lägenheterna l ika ofta Î skogsarbete som torparna på de mindre uppodlade. 

Detta kan förklaras med att hästen var vanligare på de konsoliderade 

torpen än på de mindre uppodlade. Torparen själv arbetade såsom körare 

och överlät huggningsarbetet åt sönerna. Skogsarbetets betydelse för fa

mil jens försörjning ökade inte endast i  absoluta tal i  takt med torpens 

uppodling. Dess procentuella andel av förvärvsarbetet utom hemmet steg 

även. På torp där uppodlingen ej hade påbörjats utgjorde skogsarbetet 

57 procent av al l t  arbete utom hemmet, medan det på torp som disponerade 

mer än 3 hektar odlad jord uppgick t i l l  cirka 75 procent av al l t  förvärvs

arbete utom hemmet. 

Istäl let för att detaljstudera balansen i  årssysselsättning mellan jord

bruksarbete och förvärvsarbete på skogstorpen och odlingslägenheterna i  

Norrbotten, som knappast torde ha avvikit från förhållandena i  samtliga 

kolonisationslän, skall intresset inriktas på att söka faststäl la, om 

det förelåg någon ski l lnad i  utkomstmöjl igheter mellan torp i  kustlan

det och i  lappmarken. 

Utkomstmöjligheterna för torp i kustrevir o ah lappmarks revir 

Torpen i  lappmarksreviren uppvisade nästan genomgående sämre jordbruks

resultat än de i  kustlandsreviren. Kunde lappmarkstorpen kompensera sig 

för sina sämre resultat inom jordbruket genom att söka få större inkomster 

av förvärvsarbete utanför lägenheten? Variationer i  dagsverkenas fördel

ning på ol ika verksamhetsområden mellan kustlands- respektive lappmarks-

torpare framgår av föl jande tabell.  
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Tabel1 I  I  I :28. Antal dagsverken i  fört jänstarbete i  medeltal per lägenhet 

av torparen och hemmavarande söner på skogstorp och odlings

lägenheter år 1916 i  Norrbotten 

Antal Torparnas dagsverken Sönernas-dagsverken Torparens 

Skogs- Flottn. Annat Summa Skogs- Flôttn. Annat 
sökta , s .  , . ,  _ ,  .  .  . soners 

arbete arbete arbete arbete arbete arbete , .  

Kust
revi r 294 111 12 44 167 52 6 15 240 

Lapp
marks
rev i  r 149 108 19 56 

OO 

39 5 17 244 

Kä 11 a :  1916 års undersökning, vol 11 och 13 F 11 KORA 

Primärmaterialet upplyser varken vi lka slags skogsarbeten torparna och 

deras söner utförde el ler under vi lken årstid de arbetade i  skogen. Under 

den t id det här är fråga om dominerade avverkningsarbetet. Men avverknings-

arbete gav långtifrån ful l  årssysselsättning. Åren före första världskriget 

omfattade avverkningssäsongen i  Norrbotten i  allmänhet endast 16 veckor.^ 

Ännu! i  slutet av trett iotalet omfattade drivningssäsongen i  Norrbotten bara 

16-18 veckor och avverkningsarbete angavs också då vara torparnas "stadi

ga inkomst".^ 

Både torparna i  lappmarksreviren och i  kustreviren antecknades för höga 

dagsverkstal jämfört med drivningssäsongens längd. I  båda regionerna tor

de torparna maximalt ha utnytt jat de t i l l fäl len t i l l  arbetsfört jänster 

som skogsbruket hade att erbjuda. Torparna i  kustreviren arbetade t i l l 

sammans med sina söner i  medeltal 163 dagar i  skogen. I  lappmarken ful l

gjordes 147 skogsdagsverken per famil j ,  dvs 16 skogsdagsverken färre än i  

kustrevi ren. 

Skil lnaden vad beträffar det totala antalet utförda fört jänstdagsverken 

hos torparfami1jerna i  lappmarken och kustlandet var obetydlig. Torparna 

i  kustreviren hade en större försörjningsbörda, ty torparfami1jerna där 

var i  medeltal större än de i  lappmarken - 5.8 personer per torparhus-
g ) 

håll  i  den förstnämnda regionen jämfört med 5.3 personer i  den senare. 

Att dagsverkspriset i  allmänhet var högre i  lappmarken än i  kustlandet 

borde ha bidragit t i l l  att dessa torpare ej var sämre lottade, trots att 
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l ivsmedelspriserna var högre i  lappmarken. Kolonisationskommittén beräk

nade differensen mellan dagsverkspriset i  Norrbottens lappmark och kust-
9) 

land t i l l  cirka 20 procent. 

Hur pass representativ är då 1916 års undersökning för torparnas syssel

sättning? En av grundvalarna för torparnas försörjning var t i l lgången på 

skogsarbete. En granskning av 1  förändringarna i  aktiviteten på kronosko

garna kan därför lämna värdeful1 a kompletterande upplysningar om det sys

selsättningsläge som rådde när undersökningen genomfördes. 

Avverkningen på kronoskogarna i  Norrbotten ökade mycket kraft igt mellan år 

1911 och 1917, från 25 000 fm3  t i l l  över 300 000 fm3 .  Är 1916 avverkades 
3 cirka 200 000 fm i  domänverkets egen virkesdrivning. Rotpostförsäljning-

en nådde sin högsta punkt just under undersökningsåret 1916, då över 1 
o 

miljon fm såldes på kronans skogar i  Norrbotten. (Se f ig 11:2 s 42). 

Med kriget föl jde avspärrning och landet tvingades exploatera inhemska 

energi t i  11 gångar såsom kol och ved. Kolning och upphuggning av ved är 

arbetsintensiva. Kol ningen och vedavverkningen på kronoskogarna i  Sverige 

var mycket omfattande under perioden 1916-1920. Under denna t id användes 
3 i  medeltal 173 000 m upphugget virke för framställning av kol och cirka 

480 000 m3  t i l l  ved.1  

Arbetsmarknadssituationen var med andra ord mycket gynnsam för kronoarren 

datorerna år 1916. Torparna i  samtliga kolonisationslän presterade i  me

deltal 173 externa dagsverken. I  Norrbottens kustrevir arbetade torparen 

själv 167 dagar utom lägenheten, och i  1appmarksrevi ren i  medeltal 183 

dagsverken. Av uppgifterna i  samma tabell framgår, att torparsönerna i  

arbetsför ålder i  medèltal svarade för cirka 28 procent av torparfami1jer-

nas arbete utom hemmet. Deras arbete på själva lägenheterna torde minst 

ha haft samma omfattning. 

Om torparhustrurnas arbetsinsatser är föga känt. Det är betecknande att 

1916 års undersökning endast redovisar arbetsmoment som kan betecknas som 

"karl göra". På kvinnornas och torparbarnens lott föl l  ladugårdsarbete, 

snöskottning, vedhuggning, hämtning av vatten t i l l  hushåll och kreatur. 

Ti l l  detta kom klädsömnad och matlagning. Men de deltog också i  snart 



-  138  -

sagt al la slags arbeten på torpen såsom vårbruk, slåtter, skörd och som 

hantlangare i  odlings- och byggnadsarbete. Tunga bördor lades på torpar-

hustrurna, särskil t  när karlarna låg ute i  fört jänstarbete i  timmerskogar 
11) 

och vid f lott leder långt borta från hemmet. 

I  ett t idigare avsnitt har jag redovisat de problem som är förknippade 

med försöken att beräkna sysselsättning och arbetsåtgång på kronans sko

gar under ett skede då kontraktssystemet var förhärskande. En påtaglig 

förändring i  arbetsvolymen på kronoparkerna i  Norrbotten inträdde först 

under 1930-tàlet t i l l  föl jd av en kraft ig uppgång i  domänverkets egenav-

verkning. Då utfördes arbetskrävande avverkning av skräpskog och frod-

vuxet virke, som måste barkas för att virket skulle kunna f lottas. Arbets-

åtgången ökade ytterl igare på 19^0-talet genom att stora vedavverkningar 

och en omfattande kol ning förekom. 

Att uti från förändringen i  arbetsvolymen åstadkomma en detaljerad beskriv -

ning av sysselsättningssituationen för torparna är ej möjl igt, eftersom 
12)  

det ej f inns några uttömmande upplysningar om deras arbete. 

I  sentida hågkomster av sysselsättningsläget på kronoskogarna beskriver 

västerbottniska och norrbottniska torpare, torparhustrur och deras för

troendemän i  Sveriges kronotorpare- och kolonistförbund 1920-talet och 

1930-talets början som perioden med svår arbetsbrist, medan en tydlig 
13) 

förbättr ing sägs ha inträtt under andra världskriget. 

I  kronoarrendatorernas organ "Krononybyggaren", som endast utkom med två 

nummer i  början av 1930-talet är det just arbetslöshetsfrågan som beteck-
1M 

nas som mest brännande. 

Kolonisternas förtjänstarbete utanför kolonaten 

För samtliga upplåtelseformer på kronoparkerna gällde, att torparna tänktes 

hämta sin försörjning i  ett tvånär ingssystem, där jordbruket skulle klara 

försörjningen, när inkomsterna från skogsbruket sviktade. Mycket snart 

blev det dock uppenbart, att jordbruket på kronolägenheterna utvecklades 

al l t för långsamt för att kunna vara ett bärkraft igt stöd. Vidare hade det 

statl iga skogsbruket ej på långt när det behov av arbetskraft som koloni-
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sationsmyndigheterna utgick i från när r ikt l injerna för kronoparkskoloni -

sationen drogs upp. 

Kolonatverksamheten utsattes t idvis för en mycket häft ig krit ik, vi lket 

inte var fal let med övriga kolonisationsformer, trots att bristerna hos 

de senare ej var mindre omfattande. Om orsakerna t i l l  krit iken kan man 

bara spekulera, men den inriktade sig ofta på att vederlägga kolonisa

tionskommitténs optimistiska beräkningår om'behovet av arbetskraft på kro

noparkerna, vi lket inte var svårt eftersom skogsbruket utsattes för svåra 

påfrestningar åren efter kolonatens t i l lkomst i  samband med 1920- och 

1930-talens svåra kriser. Många kolonister saknade dessutom sparmedel, 

när de t i  11 trädde kolonaten. En del kom t i l l  kolonaten från 1920-talets 

arbetslöshetsköer och en del från backstugor i  Tornedalen. En annan för

klaring t i l l  krit iken var trol igen, att statens ekonomiska åtaganden 

för kolonaten var större än för de t idigare skogstorpen och odlingslägen

heterna. På en del håll  ansåg man, att kolonatverksamheten var en ekono

misk belastning för det statl iga skogsbruket.^ Kolonaten utgjorde en 

samlad bebyggelse och därför var misslyckandena med odling, byggnadsverk

samhet och extern sysselsättning där lättare att observera än på den äld

re kronoparksbebyggelsen som var mera utspridd. 

En logisk föl jd av en större koncentration i  bebyggelsen blev också att 

efterfrågan på arbete inom det statl iga skogsbruket växte. Efter kolona

tens t i l lkomst stäl ldes mera vittgående krav på att revirpersonalen i  god 

t id skulle planera vinterns drivningar för att bereda kolonisterna arbe-

te. '6» 

Som grupp förefal ler kolonisterna ha haft en starkare radikal förankring 

än skogstorpare och innehavarana av odlingslägenheter. Anledningen var 

kanske att inslaget av industriarbetare med erfarenhet av facklig verksam-
17) 

het var större bland kolonisterna än bland de äldre torpargrupperna. 

Kolonisternas kamp för arbete utvecklades ibland t i l l  konfl ikter. I åt

minstone två norrbottniska kolonisationsområden, Djupsjö och Ljusåtrak-

tens, tog synd i  kal i  sterna aktiv del i  denna kamp. En "okynnesblockad" i  

området ar 1924 möttes av revirförvaltningen med att al l t  virke förutom 

en del brännved såldes på rot. "Ty en statens revirförvaltning kan dock 

inte låta sig toppridas av pockande oresonliga kolonister, som i  mycket 
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18  )  
för stort antal utan dess hörande fått f lytta in å kronoparkerna". 

Vid f lera t i l l fäl len framställde kolonisterna el ler deras representanter 

krav på att arbete i  första hand skulle utbjudas t i l l  dem och andra kro-

noarrendatorer och ej t i l l  bönder som var bättre ekonomiskt lottade än 

torparna. Ett diskussionsinlägg av en överjägmästare i  Norrbotten i  sam

band med 1936 års egnahemsutredning uttrycker ski l lnaden mellan kolonis

ternas och andra torpares agerande när det gällde rätten t i l l  arbete på 

kronoparkerna: "Kolonisterna kräva arbete, men kronotorparna be om ar-

Per-Codisk under sysselsättning 

Dold arbetslöshet el ler undersysselsättning var ett stående inslag i  kro-

noarrendatorernas levnadssituation. Kronoarrendatorerna var på sätt och 

vis mera bundna t i l l  sina torp än de norrländska småbrukarna var vid sina 

gårdar, eftersom de förra inte på samma sätt erhöll ersättning för sina 

insatser av arbete och kapital, om de frånträdde lägenheterna, när alter

nativa försörjningsmöjl igheter yppade sig. När skogstorp och odi ings1ägen-

heter frånträddes utbetalades överhuvud taget ingen ersättning förrän 

efter 1/7 195Q .Därför gällde det att hålla sig kvar på torpen så länge 

att man åtminstone hann bärga några skördar från den jord man själv van-

1 i  gen uppodlat. 

Undersysselsättningen bland kronoarrendatorerna var desto al lvarl igare, 

eftersom den bidrog t i l l  att göra dem starkt beroende av extra arbetsför

t jänster under längre t id än vad som hade varit nödvändigt om kapital fun

nits för att utveckla jordbruket. 

I  en undersökning som avsåg förhållandena år 1924 fördelade sig 78 kolo

nisters arbetsdagar över året enligt tabellen nedan. 
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Tabeì1 I  I  I  :  29. Förtjänstdagsverkenas fördelning på ol ika månader hos 

kolonister i  Norrland år 1924 

Månader 
J F M A M J J A S O N D  

Medel tal 
a rbetsda-
gar/månad 
och kolo
nist 13 17 17 12 9 12 14 14 14 10 6 8 

Procentuel1 
fördeln i  ng 
årssumman 
11 368 da
ga r=100 9.1 11.9 11.7 8.0 6.1 8.3 9.5 9.2 9.7 

CM • 

LA CA -3
-

0
 • 

Källa: Undersökning rörande levnads- och arbetsförhållandena för kolonis-
ter å de norrländska kronoparkerna. Jordbruksdepartementets kon
seljakt 6/3 1925 nr 40 I  RA 

Största knapphet på arbete rådde på vårvintern då vinterns drivningsarbete 

var slutfört och under höstmånaderna innan drivningsarbetet började. Vin

terns drivningsarbete började vanligen först efter "helgerna" och det var 

endast förberedelser för drivningsarbetet som utfördes i  december. Flera 

kolonister i  undersökningen framförde klagomål över att domänverket er

bjöd sommararbete först efter midsommar, då också den bästa odlingstiden 
• «. -tr 21 ) intraffade. 

Kolonisterna arbetade i  medeltal 160 dagar utom lägenheterna. Om dagsver

kena fördelades på ski lda kolonatformer, utfördes 166 dagsverken i  medel

tal av kolonisterna på statsbyggda kolonat, 150 dagsverken av kolonister 

på mindre självbyggda och 159 dagsverken på större självbyggen, al l t  en-
22) 

l igt vad totalt 161 kolonister redovisade. 

Ko toni s t ernås -inkoms tförhå l tanden 

Med hjälp av den ovan nämnda undersökningen som avsåg förhållandena år 

1924 samt en senare, som redovisade inkomst- och arbetsförhållandena i  

Norrbotten år 1934 skall två aspekter på kolonisternas arbets- och ut

komstförhållanden belysas, nämligen kolonisternas personliga inkomster 
23) 

och inkomsternas fördelning på ski lda arbetsgivare. 
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Tabel1 11 1:30» Kolonisternas arbetsfört jänster år 1924 i  Norrbottens, 

Västerbottens, Jämtlands och Gävleborgs län. Kronor 

Under 
250 

250-
499 

500-
999 

1000-
1499 

1500-
1999 

2000-
2499 

2500-
2999 

3000-
Summa 

Antal 8 26 108 90 24 10 2 3 271 

Procent 
av samt-
1 i  ga 2.9 9.6 39.8 33.2 8.9 3.7 0.7 1.1 100 

Källa: Se Tabel1 ì I I  :  29 

över 70 procent av de undersökta kolonisterna hade enligt egna uppgifter 

t jänat mellan 500 och 1499 kronor. Genomsnittsinkomsten av fört jänstarbe

te var för kolonisterna i  Norrbotten 1 084 kronor, för kolonisterna i  Väs

terbotten 963 kronor och högst för de 24 kolonisterna i  Jämtland och Gäv

leborgs län, som i  genomsnitt hade fört jänat 1 375 kronor i  fört jänstar

bete under år 1924. 

Dessa 271 kolonister fört jänade ti l lsammans 282 598 kronor, vi lket mot

svarade 1 043 kronor per kolonist. Av de ovan lämnade uppgifterna framgår, 

att de i  medeltal arbetade 160 dagar i  fört jänstarbete. Den genomsnitt l iga 

arbetsfört jänsten för timmerhuggare vintern 1924/25 beräknades t i l l  5.81 

kronor i  Norrbottens, 5.89 kronor i  Västerbottens och 6.10 kronor i  Jämt

lands län. Som jämförelse kan nämnas att t i l l fäl l iga jordbruksarbetare i  

egen kost i  sommar- respektive vinterdaglön erhöll 6.54 kronor och 5.21 

kronor i  Norrbottens län, 6.41 kronor och 5.03 kronor i  Västerbottens 
24) 

samt 6.05 kronor och 5.25 kronor i  Jämtlands län. 

Om den genomsnitt l iga årsdaglönen uppskattas t i l l  omkring sex kronor, er-

hål les en årsinkomst på cirka Î 000 kronor om kolonisten arbetade 160 da

gar. Noggrannare slutsatser än så kan knappast dras från källmaterialet. 

Uppgifterna om kolonisternas inkomster av fört jänstarbete är i  de f lesta 

fal l  mycket osäkra. I  några revir tycks dock insamlingen ha skett på ett 

så betryggande satt, att uppgifter redovisar kolonisternas inkomster av 

fört jänstarbete på ett korrekt sätt. Uppgifterna i  tabell 111:31 redovisar 
25) 

inkomsterna för sammanlagt 89 kolonister i  sju kolonisationsområden. 
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Tabel1 111:31« Kolonisternas arbetsfört jänster i  medeltal i  vissa koloni

sationsområden i  Norrbotten år 1934. Kronor 

Under 
250 

250-
499 

500-
999 

1000-
1499 

1500-
1999 

2000-
2499 

2500-
2999 

3000-
Summa 

Antal 1 2 23 23 19 11 2 8 89 

Procent 
av samt-
1 i  ga 1.1 2.3 25.8 25.8 21.3 12.4 2.3 9 .0  100  

Kä11 a :  Kolonisternas arbetsfört jänster 1932-1934. Inkomna skrivelser DAK 

Nära 30 procent av kolonisterna tjänade mindre än 1 000 kronor på sit t  

fört jänstarbete. Samma källa meddelar att en kolonistfamii j  inom Boden 

revir, där kolonisten avlidit, uppbar 900 kronor i  fatt igvårdsunderstöd 

av kommunen. (Detta kolonat ingår ej i  tabellen ovan, eftersom den endast 

upptar arbetsfört jänst). Kolonisterna på de undersökta kolonaten i  Norr

botten t jänade i  medeltal 1 589 kronor på sit t  fört jänstarbete. År 1324 

fört jänade kolonisterna i  medeltal 1 084 kronor. Som jämförelse kan näm

nas att småbrukarfami1jerna i  övre Norrland bokföringsåret 1925/1926 

i  medeltal hade en total inkomst på 2 733 kronor och bokföringsåren 1933/ 

1934 och 1934/1935 uppgick deras total inkomst t i l l  i  medeltal 2 381 respek

t ive 2 543 kronor. År 1924 t jänade försågarna i  Norrbotten i  medeltal 

1 967 kronor och år 1934 i  medeltal 1 894 kronor. 

Inkomsterna varierade kraft igt mellan kolonister i  ol ika kolonisationsom

råden. De lägsta inkomsterna hade kolonisterna i  tornedalsområdet Narken 

som var ett backstugusittarkolonat, där kolonisternas genomsnittsinkomst 

var 869 kronor, dvs mindre än vad en kolonistfamil j  i  Bodens revir hade 

i  fatt igvårdsunderstöd. Kolonisterna i  Viståsen t jänade mest, 2 356 kronor, 

I  Wngeså kolonatområde, där kolonisterna år 1931 skrev t i l l  Kungl Maj: t  om 

sin bekymmersamma situation, t jänade de i  medeltal 1 294 kronor på sit t  

fört jänstarbete år 1934. 

Förtjänstens fördelning på skilda arbetsgivare 

Den personal som lockades t i l l  kolonisationsområdena på kronoparkerna 

i  Norrland och Dalarna skulle enligt planerna underlätta övergången från 
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ett extensivt t i l l  ett intensivt skogsbruk på statsskogarna. 

Det egentl iga starten för ett uthåll igt skogsbruk på statens skogar kom 

först sedan r ikt l injerna för detta dragf-ts upp i  en cirkulärskrivelse 

I/I95O, som är vida känd i  skogsmannakretsar. Ett väldigt restaurerings

arbete började då.^ 

övergången t i l l  en intensiv skogshushållning lät med andra ord vänta på 

sig, och för kronoarrendatorernas försörjning innebar det, att arbetsför

t jänsterna under sommarhalvåret ofta blev oti l lräckliga. Skogsvårdsåtgär

derna före år 1950 var ej särdeles arbetsintensiva med undantag för nydik-

ningen under senare hälften av 1920-talet och den relativt omfattande hyg

gesrensningen från och med senare delen av 1930-talet. Vid mitten av t ju

gotalet då kolonisationsfrågan debatterades l ivl igt, sköt krit iken ofta 

in sig på arbetskraftsfrågan, bl a i  den högeror ienterade "Svensk Tid

skrift". Enligt en av de krit iska art iklarna skulle vidare utbyggnad av 

kolonisationen stoppas, då det inte ens fanns arbetsti l l fäl len t i l l  den 

befolkning, som t idigare hade bosatt sig i  områdena. Al l t  tal om att det 

behövdes ytterl igare arbetskraft för skogsvård byggde på bristande insik

ter om arbetsmarknadssituationen. Skogsvården hade enligt krit iken i  Svensk 

Tidskrift  inte fördröjts på grund av brist på arbetskraft, som det fanns 

nog och övernog av. Orsaken t i l l  den eftersatta skogsvården på statens 

skogar var i  stäl let brist på kapital. Att löftena om arbetsti l l fäl lena 

ej hade håll i ts, hade försatt kolonisterna i  en svår ekonomisk situation: 

"Man hade velat skapa nya jordbrukare, man hade velat skaffa utkomst 

åt arbetslösa - och man har i  stäl let fått en ny typ av backstugusittare, 
28) 

en ny stam av arbetslösa". 

Vilken rol l  spelade då det statl iga skogsbruket för kolonisternas försörj

ning? Undersökningen nedan utgår i från förhållandena åren 1924 och 193^« 

Under det förstnämnda året rådde tryckta skogskonjunkturer, medan år 193^ 
29) 

betecknades som ett bra år för skogsbruk och skogsindustrier. 
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Tabel1 111:32. Kolonisternas arbetsfört jänster i  Norrbotten ar 1924 för

delade på de vikt igaste grupperna av arbetsgivare. Procent 

Domän Kol .  Statens Flottn. Trävaru Andra Ej upp
verket nämnden järnv. fören. bolag enski1 da givet 

arbetsg. 

Procent 42.3 16.6 9.3 3.9 2.7 13.9 11.5 

Källa: Se tabel1 II I :29 

Under lågkonjunkturåret 1924 hämtade kolonisterna i  Norrbotten huvuddelen 

av sina inkomster från arbete hos domänverket. I  Västerbotten och Jämt

lands/Gävleborgs län betydde domänverket inte l ika mycket för kolonister

nas försörjning. Enligt kolonisternas uppgifter kom cirka en femtedel 

respektive en tredjedel av kolonisternas totala arbetsfört jänst från 

domänverket. 

Trävarubolagen spelade en blygsam rol l  för kolonisternas försörjning i  

Norrbotten och Västerbotten, medan cirka en femtedel av den totala arbets

fört jänsten hos kolonisterna i  Jämtland/Gävleborg uppgavs komma från ar

bete hos trävarubolag. Uppgifterna från Västerbotten och Jämtland/Gävle

borg är också något osäkra, eftersom kolonister här ej lämnat uppgift om 

varifrån inkomsten kom för summor som motsvarade 14.4 respektive 7.9 pro-
30) 

cent av total inkomsten. 

Tabel1 I  I I  :  33 » Kolonisternas arbetsfört jänster år 1934 fördelade på ol ika 
o 1 

arbetsgivargrupper. Vissa kolonisationsområden i  Norrbotten 

Domän Bolag och Kolon i  sat ions- Annan angiven Summa 
verket enski1 da nämnden arbeiCsgi va re 

Procent 31.5 62.1 2.0 4.4 100.0 

Källa: Kolonisternas arbetsfört jänster 1932-1934. Inkomna skrivelser DAK 

Anm. 1 I  tabellen ingår samma kolonisationsområden som i  tabell 111:31. 
Se not 25 

Domänverket spelade som framgår av tabellen en långt mindre rol l  för kolo

nisternas försörjning än man kunde vänta sig. 
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Domänverket ökade sin egen skogsdrivningsverksamhet i  början av 1330— 

talet, men trots detta tycks domänverket ha betytt mindre för kolonis

ternas utkomst år 193^ än det gjorde t io år t idigare. År 193^ t jänade 

kolonisterna i  de undersökta områdena i  medeltal cirka 1 590 kronor på 

sit t  fört jänstarbete, och inkomsten från domänverket uppgick i  medeltal 

t i l l  cirka ^90 kronor. Detta år uppgick huggarlönen t i l l  omkring fem kro-
31) 

nor per dag. Med utgångspunkt från de två sistnämnda uppgifterna kan 

man konstatera, att kolonisterna i  allmänhet inte arbetade mer än 16 

veckor åt domänverket. 

Sammanfattning 

Redan när förslaget om en kolonisation på kronoparkerna först väcktes 

vid mitten av 1860-talet av den dåvarande f inansministern, J.A. Gripen-

stedt, och av 1876 års domänkommitté betonades det att kronan skulle be

höva arbetskraft för att kunna genomföra en rationell skogshushållning. 

Motiven för att t i l låta bosättningar på kronoparkerna kom som nämnts att 

växla under ol ika skeden av kolonisationsepoken. Särskil t  î början upp

tog den s k sociala jordfrågan ett stort utrymme i  debatten om kolonisa

tionsfrågorna. Genom att ge den fatt iga befolkningen rätt att uppföra 

hem på kronoparkerna och uppodla kronans marginal jordar skulle social is

men, emigrationen och f lykten från landsbygden hejdas samtidigt som man 

ökade landets odlade areal. De sociala motiven kom med t iden att skjutas 

i  bakgrunden främst därför att den statl iga skogsförva1tningen f ick ett 

avgörande inflytande över kolonisationen. Det blev föl jaktl igen domän

styrelsen som f ick bestämma hur många torp som skulle upplåtas på parker

na och detta bestämdes främst med hänsyn t i l l  behovet av skogsarbetare. 

De två vikt igaste förutsättningarna för att torparna på kronoparkerna 

skulle få en säker bärgning var att de förmådde att uppodla lägenheterna 

på så kort t id som möjl igt samt att det statl iga skogsbruket kunde er

bjuda dem stadiga arbetsinkomster. Det har konstaterats att varken mål

sättningarna för jordbruket el ler skogsbruket förverkl igades t i l l räckligt 

snabbt. Torpen uppodlades mycket långsamt och det statl iga skogsbruket 

hade ej dçt behov av arbetskraft som man beräknade, när kolonisationen 

planerades. Särskil t  svårt måste torparna ha haft det i  början av koloni

sationsepoken, främst därför att det statl iga skogsbruket hade så fa 
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arbetsti l l fäl len att erbjuda dem. En förbättr ing i  torparnas försörj

ningssituation inträdde under trett iotalet, då domänverket bl a kraft igt 

Ökade sin egen avverkning. Först när torparna f ick jämnare arbetsinkomster 

och generösare odlingshjälp kunde de utveckla jordbruket på torpen. Tor

parnas försörjningssituation förbättrades ytterl igare under andra världs

kriget, då sysselsättningen på kronoskogarna kulminerade. Domänverkets 

ökade behov av arbetskraft kom också att påverka utformningen av de sena 

upplåtelseformerna, kronotorp enligt 1929 och 19^*3 års bestämmelser, som 

blev en mer uttalad kolonisation för skogsarbetare än de t idigare upplåtel '  

seformerna. Om torparna på äldre lägenheter accepterade arbetsplikt f ick 

de sina bostäder upprustade, medan en betydande del av de övriga äldre 

lägenheterna lades ned under 1950-talets första år. Under en stor del av 

den t id som min undersökning omfattar kunde dock varken jordbruket el ler 

skogsbruket ge torparna en säker försörjning. 

Arbetslöshet och nöd 

I  en undersökning i  början av seklet, där frågan om att avskaffa arbets

pl ikten för skogstorparna behandlades, underströk samtli  ga t i l l frågade 

jägmästare i  Norrbotten, att torparna var att påräkna som arbetskraft för 

skogsarbetena på kronoparkerna, under förutsättning att arbetet ej utför

des under bärgningstiden 15 jul i  -  15 september. En del jägmästare vi 1 le 

dock behålla arbetsplikten. Folket på kronoparkerna ansågs vara vana att 

leva under knappa omständigheter, eftersom det endast var den fatt igaste 

delen av befolkningen som i  torpen såg en utväg att skapa sig egna hem. 

Med ett t ioårigt perspektiv på skogstorpskolonisationen framhöll jägmästar 

na i  Bodens, Kalix och Tärendö revir, att torparna haft det bekymmersamt 

under nybyggestiden. Ibland krävdes speciel la insatser för att hjälpa 

dem och som ett slags nödhjälpsarbeten anordnades försäljning av rätt ig-
32) 

heter att utdriva torr och vindfälld skog från kronoparkerna. 

När man fått perspektiv på nybyggesverksamheten med skogstorp och odlings

lägenheter konstaterade kolonisationskommittén att inkomsterna av avverk

ningsarbete och avkastningen från åker och ladugård ej hade varit t i l l 

räckliga för att ge en stor del av skogstorparna och innehavarna av od-
33) 

1ingslägenheter en t i l l fredsställande bärgning. 

Vinterns arbete i  timmerskogen föl jdes i  allmänhet av perioder av arbets

löshet innan f lottnings- och annat sommararbete började. I  Norrbotten och 

Västerbotten var det mycket vanligt att torparna under sommarhalvåret, då 
34) 

det var svårt att skaffa sig fört jänster, ägnade sig åt t järbränning. 
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Försörjningssituationen förefal ler att ha varit mest bekymmersamt för fol

ket på isolerade torp. År 1926 redovisade kommuna 1 nämndsordförimde i  kom

muner med skogstorp och odlingslägenheter sina erfarenheter av bebyggelsen 

på kronoparkerna. Flera ordföranden i  Norrbotten poängterade, att torpar-
35) 

na på isolerade lägenheter hade l idit brist på arbetsfört jänster. 

Marginalen mellan en knapp försörjning och nöd var l i ten för torpare med 

stora famil jer. Ibland förleddes de därför att t juvjaga för att hålla 

svälten från dörren, vi lket föl jande böneskrift från en skogstorpare i  

Älvsby revir i  Norrbotten vittnar om: 

"som jag under vintern 1902 genom stor nöd och svårighet att försörja min 
famil j ,  bief inledd att under förbjuden t id skjuta en Mig, för hvilken 
jag af Häradsrätten bl i fvit dömd, men dessutom blef jag af jägmästaren 
uppsagd från torpet, och vid dess t i l lhörande arbetsförmåner, hvi lka upp
låti ts på annan, . . .hvi lken, trots det jag ej aff lyttadt från torpet ej 
heller jag fått någon odlingsersättning, brukat och benytt igadt det samma 
nu i  sommar; som jag derut^if bl i fvit berövadt det l i l la som kunnat bidraga 
t i l l  vårt uppehälle, är jag al ldeles utestängd från att kunna försörja min 
famil j .  Som jag vi l l  lofva att aldrig hedanefter på något vis öfverträda 
författningarna, utan med största nit och noggranhet ful lgöra mina ål ig
ganden som skogstorpare....". 

Det hjälpte ej att kyrkoherden i  församlingen intygade att torparen, som 

hade sju barn, under de sist förf lutna åren hade levt i  stor fatt igdom. 
16) 

FamMjen vräktes från sitt  torp. 

På de isolerade torpen i  frostlänta odlingslägen och med små kreatursbe

sättningar kunde skriande nöd vara en realitet inte endast kring sekel

skiftet utan långt in på trett iotalet. En torpare som på ett ödsligt torp 

i  södra Norrbotten skulle försörja åtta minderåriga barn och en sjuklig 

hustru bönföl 1 vid f lera t i l l fäl len domänstyrelsen att hjälpa honom genom 

att ordna arbeten i  torpets närhet. Famil jesituationen gjorde att han ej 

kunde lämna hemmet under någon längre t id och söka sig arbete på annat 

håll .  Torparen hade vitsord om sig, att han skött lägenheten väl. Fatt ig

vårdsstyrelsens ordförande intygade, att torparen endast i  yttersta nöd

fal l  vände sig t i l l  kommunen för att få hjälp. 

Vid ett t i l l fäl le skrev torparen t i l l  domänstyrelsen och anhöll att få kö

pa några kubikmeter skog av vad slag som helst för avverkning och försälj

ning. Han motiverade sin anhållan på föl jande sätt: 

"För att det är så ont om arbete att det är omöjl igt att ens kunna betala 
torparrendet en gång, dess mindre att kunna försörja 8 minderåriga barn, 
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hustru och sig själv som ibland bl ir frågan att måst få svälta, så jag 
ber att om det ej är meningen att få svälta t i l  döds för det man är 
Skogstorpare, så vi l l  jag bl i  t i l l  sett bättre med arbete än hitt i l ls...". 

Jägmästaren i  reviret hade inget att erinra mot hans anhållan utan han 

kunde intyga torparens nödställda situation. Tvåhundra skadade träd så 1 

des därför t i l l  torparen för att l indra hans nöd. 

I  slutet av trett iotalet f ick torparens kamp mot arbetslöshet och fatt ig

dom sin dramatiska upplösning. I  ett brev t i l l  domänstyrelsen meddelades, 

att torparen vårdades för sinnessjukdom, hustrun hade lämnat torpet och 

barnen hade genom kommunens försorg beretts hem i  skilda orter. Epilogen 
o 37) 

på dramat blev att torpet lades ned i  början av 19A0~ta1et. 
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ENGLISH SUMMARY 

The Colonization of State Forest Areas in Norrbotten in the Period 

1894-1950 

The colonization of state forest areas (a term henceforth used to denote 

the state-owned areas which in Sweden are known as kronoparker) in Norr

land and the province of Kopparberg ( i .e. Sweden's six northernmost 

provinces) is a late phenomenon in the history of Swedish colonization. 

I t  began in 1894 in Norrbotten, which is the northernmost province in 

Sweden. Colonization in the province of Västerbotten began in 1904, and 

in 1909 i t  had been extended to al l  the provinces in Norrland as well as 

to the province of Kopparberg, For several reasons i t  was considered 

necessary to restrict this study to an investigation of one province only 

viz. Norrbotten. This is the only province in which al l  forms of coloniza

t ion are represented, and nowhere else was colonization in the state forest 

areas so extensive as in this province. Moreover, the source material is 

r icher than in any other province, chiefly because the experiences gained 

from colonization in Norrbotten formed the basis of later decisions about 

colonization in other provinces. 

The period investigated in this study is 1894-1950. These dates were chosen 

because colonization in state forest areas began in 1894, while the ter

minal year 1950 saw the beginning of a period of l iquidation. 

The study is divided into two main sections: 

1. The progress of colonization 

2. Means of subsistence for sett lers in the state forest areas. 

The most important material for the investigation of the progress of 

colonization has been off icial sources, l ike command papers, off icial 

reports and minutes. 

The second part of the thesis is based chiefly on off icial statist ical 

material on land reclamation on farms conceded by the State (conceded 

farms), the profit  from agriculture on conceded farms, and the gainful 

employment of crown tenants outside their farms. 
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By conceded farms and crown tenants are here meant al l  kinds of crofts 

and farms and their tenants in the State forest areas of Norrland and 

the province of Kopparberg. 

The expansion of the sawmill  industry in Norrland began in the middle of 

the 19th century. Even at this early stage the Government authorit ies were 

worried about the future of Swedish forests. I t  was feared that the t imber 

supply would run out sooner or later. I t  was said that unbridled specu

lation lay behind the new sett lements in State forests. 

Sett lers as well as sawmill  companies were accused of having established 

the sett lements chiefly to exploit the forest while land reclamation had 

been neglected. 

This crit icism led to a temporary prohibit ion against new sett lements 

in i860. Five years later the Swedish Parl iament decided to establish 

state forest areas on crown land in Norrbotten and the province of Kop

parberg. For these purposes the authorit ies-al located forest areas which 

were considered suitable for rational forestry. The state i tself wanted 

to exploit forest capital, but to do this, manpower was required. 

. 

When the land of the Crown was separated from that of private owners 

through the enclosure of Crown lands (Swedish "avvittr ingen") the most 

sparsely populated areas were al lotted to the Crown. Shortly after the 

state forest areas were established i t  was suggested that the state should 

permit sett lements in them. However, i t  was not unti l  I89I that the 

Parl iament decided to grant so-called "forest crofts" in the state forest 

areas of Norrbotten. 

In the early discussions about colonization in the state forest areas we 

f ind two confl ict ing standpoints. One gave priority to sett lement and 

cult ivation of land. The advocates of this standpoint were chiefly repre

sentatives of the authorit ies in the provinces concerned and Conservative 

and Liberal members of the Parl iament. They spoke in favour of extensive 

colonization. They had several motives for reclamation. They wanted to 

make i t  possible for the poor rural population to obtain a home and land 
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in this way they thought they could counteract Social ism, a new and 

threatening phenomenon on the Swedish scene. Also, through colonization 

they wanted to arrest emigration and the f l ight from the countryside. 

The advocates of the other standpoint (mainly representatives of the 

national forest administration), which gave priority to forestry, claimed 

that the al location of forest crofts should be dependent on the need 

for manpower in state forestry. In accordance with this view, the extent 

of colonization was decided by the national forest administration. All  

types of crofts were included in the plans to introduce intensive forestry 

in the state forest areas. 

Colonization in state forest areas culminated as early as 1927, in which 

year about 2 750 homesteads had been granted in the six provinces under 

consideration, 1 131 of which were situated in Norrbotten. The benefits 

of the crofters included lease of the cult ivation land, free construc

t ion timber and f irewood, and subsidies for cult ivation and building. On 

certain homesteads (Swedish "kolonat") and a few conceded farms the buil

dings were erected by the state. 

The need for manpower in state forestry increased gradually. At the be

ginning of the period sale of standing t imber (above al l  to the sawmill  

companies) dominated, but from the mid -30 s state fel 1 ing increased. 

The emergence of the pulp industry made i t  possible to f ind a market for 

t imber of smaller dimensions. To an increasing extent this t imber came 

to comprise logs with a small nuclear volume, which had to be barked 

manually to prevent them from sinking, when they were f loated down to 

the pulp industries on the coast. Fell ing of trees of small dimensions 

and manual barking both require a great deal of manpower. The number of 

people employed in fel l ing increased heavily in the 1930s and reached 

i ts peak during the Second World War, when, among other things, large 

quantit ies of f irewood were needed for the fuel consumption of the country. 

The number of state-employed workers increased in this period, but colo

nization stagnated. 

The nûmBër of conceded farms decreased slowly from the late 20s. The 

workers were largely woodsmen who l ived outside the state forest areas. 

The stagnation was also due to the fact that the so-called workers' 
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smallholdings (Swedish "arbetarsmåbruk") proved a more attractive form 

of sett lement than the conceded farms. 

The abolit ion of the conceded farms began in the 50s. By this t ime most 

woodsmen worked al l  the year round in the forests. When forest roads were 

extended and improved, workers could easily be transported to their wor

king places in the forests. 

Only people of small means or no means at al l  sett led in the state forest 

areas. Only such people were wil l ing to accept the heavy work which 

awaited them as sett lers and woodsmen. I t  was of course the prospect of 

obtaining a home and land that made these people prepared to accept such 

hard work. Before the creation of workers' smallholdings there were few 

possibi l i t ies for poor workers to acquire a home of their own. The majority 

of those who were accepted as state crofters were workers. More than 70 

per cent of accepted workers were between 21 and 39 years of age. 

The whole idea of colonization was based on the thought that crofters 

should earn their l iving by working both in the forest and on their own 

farms. The smallholders in Norrland supported themselves in the same way. 

The sources concerning the cult ivation, crops and l ivestock of conceded 

farms and the work of crofters outside their farms is far from satisfac

tory. This investigation has therefore been restricted to forest crofts, 

agricultural concessions and homesteads. For forest crofts and agricultu

ral concessions in Norrbotten crops are recorded for one year only, and 

so is crofters' work on and outside the farms. Information about the num

ber of catt le exists for two years. 

The sources concerning homesteads are far better. By dividing forest 

crofts and agricultural concessions into age groups (according to the 

years in which they were established) i t  is possible to estimate how 

large quantit ies were harvested, and how many catt le the crofters had 

managed to obtain after a certain number of years.The same method has 

been used to i l lustrate to what extent crofters were dependent on other 

sources of income for their maintenance. 
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To investigate i f  there was any difference between the forestry distr icts 

on the coast and those in Lapland crofts were divided into two groups. 

Neither on the coast nor in Lapland crofters managed to cult ivate their 

farms as fast as the authorit ies had expected. Cult ivation was slower in 

Lapland than on the coast. This was mainly because there were more hay-

f ields in Lapland. On farms in the oldest age-group crofters in Lapland 

had cult ivated only 1.2 hectares (about 3 acres) on average, while the 

corresponding f igure for the costal crofts was 1.5 hectares (about A 

acres). Cult ivation was faster on homesteads than on forest crofts and 

agricultural concessions. Between 1936 and 1951 the average cult ivate 

acreage on state farms increased from 2.0 hectares to 2.8 hectares. 

Information about the production of grain and potatoes is scanty, whièh 

makes i t  diff icult to draw any detailed conclusions. I t  is clear, however, 

that the production of grain and potatoes was insignif icant. Many crofts 

did not produce these basic provisions at al l ,  which shows that crofters 

were extremely dependent on other sources of income for their maintenance. 

Generally speaking, crofts in the coastal forestry distr icts had somewhat 

larger crops than the crofts in Lapland. I t  was more common that grain 

was grown on the older farms than on the younger ones. The older farms 

also produced somewhat larger quantit ies. On homesteads grain was grown 

only in exceptional cases. Unlike forest crofts and agricultural conces

sions, homesteads were frequently situated on boggy ground. They were 

therefore highly exposed to the ravages of frost. Instead of grain, the 

homesteads concentrated on growing green fodder, which yielded safer 

crops than barley. As late as the mid -30s 1/3 of the homesteads investi

gated did not grow potatoes. In 19^3» however, al l  the homesteads in

vestigated grew potatoes at least for household requirements. For a long 

t ime catt le-breeding in Norrland was dependent on extensive fodder supply, 

and the crofts in the state forest areas had to rely on bog mowing to 

get fodder for the catt le. Even on the older farms more hay was taken 

from bogs than from f ields. The area of each croft was not large enough 

to grow suff icient hay in f ields. Hence, the cows were chiefly fed on 

hay from the bogs, which resulted in a low milk yield. I t  was particu

larly the farms of the forestry distr icts in Lapland that were dependent 

on bog mowing. To be able to feed the catt le in the winter crofters on 

forest crofts and agricultural concessions had to buy considerable 
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quantit ies of oats, fodder meal and hay. Production of fodder and catt le-

breeding were meant to be the core of state farm agriculture. Since the 

crofters had small areas of cult ivated land i t  is not surprising that 

the l ivestock on forest crofts and agricultural concessions was so small. 

Only when farms had more than three hectares of cult ivated land could 

crofters keep a horse and three cows. Only per cent of the forest 

crofts and agricultural concessions in al l  the provinces investigated 

in this study had achieved such comparative aff luence in 1916. On average 

there were two cows per farm and one horse on every second farm in 1916. 

The number of catt le had not changed appreciably in 1925. The l ivestock 

on homesteads was just as insignif icant as on forest crofts and agricul

tural concessions. One important reason why the cult ivation of farms 

advanced so slowly was that comparatively few farms produced enough f ield 

hay to be able to keep a horse. The foremost ambit ion of crofters in the 

provinces investigated seems to have been to keep three cows, so that 

the family had suff icient milk. This was important, not least because 

many crofts were situated far away from other communities. 

The sett lements in the state forest areas were not really farms. The pro

f i t  from farming was no more than a complement to the maintenance of the 

crofters. The greater part of the incomes of the crofters came from work 

in the forest. In 1916 crofters and their sons st i l l  l iving at home worked 

on average 2^0 days per year outside the home. About 150—160 of these 

days were devoted, to forestry work. These are very high f igures, consi

dering that the fel l ing season only comprises sixteen weeks. Competit ion 

for vacant jobs in the forest was keen. In midwinter, when fel 1 ing culmi

nated, crofters had to compete with workers from other places for the 

vacant jobs. In the summer crofters were frequently unemployed. The employ 

ment situation of crofters improved in the late 30s, when the volume of 

work in logging increased, as larger and larger quantit ies of t imber were 

fel led and barked manually. The maintenance situation for crofters was 

best during the Second World War. The profit  on farming then began to 

be better, and there were plenty of vacant jobs in the forest. 

During the init ial period of development crofters were largely dependent 

on external incomes in order to get means to cult ivate and erect buildings 

on the farms; the state subsidies for cult ivation and building were inade
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quate. During this period the Swedish Forest Service could not offer 

crofters enough jobs. 

After this init ial period the economic development had made colonization 

obsolete as a method of recruit ing woodsmen. From the 1950s state forestry 

began to employ woodsmen working al l  the year round, and the crofters in 

the state forest areas did not f i t  into this economic pattern. The farms 

became a burden rather than a support to the crofters. In the development 

of intensive forestry, which began in the 1950s, crofters f i l led the 

function of reserve labour. 

Translated by Bengt Odenstedt 
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UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR SKOGSTORP 

Organisation: verksamheten skulle ledas av domänstyrelsen 

Upplåtelseområde: kronoparker i  Norrbottens län 

Förutsättningar för upplåtelser 

att upplåtelse var t i l l  gagn för kronoparkens vård och bevakning 

att den sökande ägde god frejd, var ful l t  arbetsför samt i  övrigt lämp

l ig. 

Allmänna upplåtelsevillkor 

att lägenheterna skulle beskrivas noggrant och avgränsas på marken 

att upplåtelsetiden skulle bestämmas och ej f ick överstiga 20 år 

att domänstyrelsen ägde rätt att uppsäga torpare t i l l  avflyttning om han 

bl ivit dömd för svårare brott 

att domänstyrelsen ägde rätt att uppsäga torpare t i l l  avflyttning om han 

gjort sig skyldig t i l l  skogsåverkan, ovarsamhet med eld el ler annat 

som väsentl igt stred mot lag el ler alImän ordning, underlåtit  att 

ful lgöra åtagna skyldigheter el ler ej rättat sig efter givna före

skrifter med rätt för torparen att f lytta på laga fardag 

att domänstyrelsen ägde rätt att meddela övriga erforderl iga föreskrifter 

för torpen och torparna. 

Torparens skyldigheter 

att torparen skulle uppodla och bebygga lägenheten i  enlighet med domän

styrelsens föreskrifter 

att torparen skulle vara befriad från avgäld för lägenheten under första 

upplåtelsetiden mot skyldighet att utöva t i l lsyn och bevakning inom 

anvisat område av kronoparken samt utgöra erforderl iga arbeten mot 

skälig ersättning på uppmaning av vederbörande skogstjänsteman (ar

betsplikt) 

att torparen var skyldig att frånträda lägenheten utan ersättning för 

nedlagt byggnads- och odi ingsarbete sàvi da han uppburit byggnadsbidrag 
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att torparen efter fr ihetsårens utgång var skyldig att betala en årl ig 

avgäld som skulle utgöras med dagsverken på kronoparken i  förhållan

de t i l l  lägenhetens storlek och beskaffenhet. 

Torparens rättigheter 

att torparen ägde rätt t i l l  fr i t t  byggnads- och hägnadsvirke, husbehovs

virke samt fr i  vedbrand av vindfälld och torr skog 

att torparen skulle erhålla 500 kronor av statsmedel, när föreskriven 

byggnadsskyldighet var utförd 

att torparen efter fr ihetsårens utgång kunde erhålla förnyad upplåtelse 

om han enligt domänstyrelsen hade uppodlat och bebyggt torpet väl 

att torpet skulle kunna överföras t i l l  barn el ler arvinge med domänsty

relsens medgivande, om torparen dog el ler blev oförmögen att ful lgöra 

sina skyldigheter. Om arvingar ej önskade mottaga torpet kunde det 
C 

överföras t i l l  annan godkänd person mot ersättning t i l l  arvingar för 

det arbete som nedlagts på torpet. 

Källa: SFS nr 29 1891 

Ändringar av upplåtet s ev-ittkoren 

År I90A utvidgades verksamheten med skogstorp t i l l  att omfatta kronopar

ker i  Västerbottens län. 

Arbetsplikten avskaffades, och avgälden kunde antingen utgöras i  pengar 

el ler i  dagsverken. Vidare kunde vedbrand även erhållas av skog, som bor

de avverkas av skogsvårdsskäl. 

Källa: SFS nr 21 1904 
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UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR ODLINGSLÄGENHETER 

Organisation: verksamheten skulle ledas av domänstyrelsen. 

Upplåtelseområden: kronoparker och överloppsmarker i  de sex nordligaste 

länen 

Förutsättningar för upplåtelser 

att upplåtelse skulle vara t i l l  gagn för skogens vård och bevakning el ler 

att den jord som upplåts låg i  närheten av odlad bygd el ler kommunika

t ionsled och ej hindrade skogsvården 

att den sökande var mindre bemedlad el ler obemedlad, som ägde god frejd 

och var känd för arbetsamhet och hederl ig vandel samt ägde förmåga 

att driva ett mindre jordbruk 

att en i  lantbruk kunnig person genom undersökning visat att det fanns 

t i l l räckligt med lämplig odlingsmark. 

Allmänna upplåtelsevillkor 

att t i l l  varje lägenhet ej f ick läggas mer odlingsmark än att lägenheten 

såsom uppodlad kunde brukas utan lejd arbetskraft 

att lägenhet skulle upplåtas utan kostnader för arrendatorn 

att lägenheten skulle upplåtas på 50 år med optionsrätt 

att lägenhet ej f ick överlåtas t i l l  annan person utan domänstyrelsens 

medgivande 

att domänstyrelsen ägde rätt att föreskriva de vi l lkor som ansågs vara 

erforderl iga utöver vad som sades Î författningen el ler vad som i  al l

mänhet fanns föreskrivet i  lag om arrende. 

Tolkarens skyldigheter 

att torparen skulle uppodla och bebygga lägenheten på föreskrivet sätt 

och inom föreskriven t id (byggnaderna skulle uppföras inom 5 år och 

3 hektar skulle uppodlas inom 15 år. Se "Sammanställning av bestämmel

ser för ol ika lägenhetstyper", 19^2 års kolonatutredning EARA) 

att torparen skulle erlägga avgift från och med det sextonde året motsva-

:) 
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rande 3.6 procent av lägenhetens kapitalvärde såsom ouppodlad och 

obebyggd inklusive byggnadsvirkets och odlingshjälpens värde 

att torparen för kronans räkning skulle bekosta brandförsäkring av åbygg-

naderna 

att torparen var skyldig att uppföra byggnaderna om brand inträffade 

mot erhållande av brandskadeersättning men utan rätt t i l l  fr i t t  vir

ke. Kronan uppbar ersättningen som utbetalades t i l l  torparen i  den 

mån det erfordrades för byggnaderna 

att torparen skulle vara skyldig att bota annan skada som vållats av 

honom på byggnad utan rätt att erhålla virke av kronan 

att torparen var skyldig att lämna lägenheten med åbyggnader och odling

ar i  ful lgott skick el ler ersätta de brister som uppdagades vid av-

tradessyn. 

Torparens rättigheter 

att torparen skulle vara befriad från avgifter och onera för lägenheten 

de första 15 åren (fr ihetsår) 

att torparen efter utsyning ägde rätt t i l l  fr i t t  byggnadsn och hägnads-

virke, gagnvirke t i l l  husbehov samt fr i  vedbrand (det senare främst 

av torr- och vindfälld skog el ler sådan som borde avverkas för en 

god skogsvård) 

att torparen ägde rätt t i l l  fr i t t ,  virke för större el ler f lera åbyggnader 

om behov härav uppkom under upplåtelsetiden 

att torparen ägde rätt t i l l  fr i t t  bete för vinterfödda hästar och nötkrea

tur på anvisat område på kronans mark 

att torparen skulle erhålla 750 kronor Î odlings- och byggnadsbidrag 

(1/3 utbetalades när uthusbyggnaden var uppförd, 1/3 då mangårdsbygg

naden var uppförd och 1/3 då 1 hektar var uppodlad) 

att skogstorpare, som ägde rätt t i l l  förnyad upplåtelse, skulle erhålla 

torpet på 50 års arrende samt upplåtelse på övriga t i l lämpliga vi l l

kor som gällde för odlingslägenheter 

Källa: SFS nr 69 1909 
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Ändringar av upplåtelsevilVkoren 

Är 1915 beslöts att odi ingslägenheter enligt 1909 års förordning endast 

i  undantagsfall  f ick upplåtas ovan odlingsgränsen i  Norr- och Västerbot

tens län. År 1918 bestämdes att t i l läggsbidrag kunde utgå med sammanlagt 

högst 1 5OO kronor för byggnadsarbete på lägenheter som upplåtits före 

den 2 jul i  1918. År 1920 bestämdes att t i l läggsbidrag kunde utgå för bygg

nadsarbete på lägenheter som upplåtits efter den 1 jul i  1918. I  samband 

med den nya förordningen för kronotorp 29 bestämdes, att skogstorp och 

odlingslägenheter kunde erhålla int i l l  15 hektar odlingsmark samt ytter

l igare 500 kr i  odlingsbidrag för ordì ingsarbete som påbörjats efter den 

30 juni 1929- Lägenheter med bristfäl l iga åbyggnader kunde erhålla upp

rustningsbidrag på inemot 2 000 kronor inklusive t idigare utbetalt bidrag 

( i  undantagsfall  3 000 kronor). 

År 1932 t i l lerkändes innehavare av skogstorp och odi ingslägenheter rätt 

att inlösa lägenheterna med äganderätt, såvida lägenheterna utan olägenhet 

kunde avskil jas från kronoparken och byggnads- och odlingsskyldigheten 

ful lgjorts. År 1932 bestämdes att innehavare av skogstorp och odlingslä

genheter även efter de legofria årens utgång skulle vara befriade från 

al la skatter som från och med år 1931 låg på fastigheten utom vägunder

håll in natura och vägskatt. 

Källa: Betänkande angående upplåtelseviiIkor för kronotorp m f l  lägenheter 

avgivet av 19^8 års kronolägenhetsutredning, ss 6-8 
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UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR KOLONAT 

Organisation: kolonatverksamheten leddes av särskilda kolonisationsnämn

der. Endast fyra sådana kolonisationsnämnder kom att t i l lsättas, nämligen 

en vardera för Norrbottens, Västerbottens och Gävleborgs län samt en 

gemensam för Jämtlands och Västernorrlands län. I Kopparbergs län f ick 

domänstyrei sen ful lgöra de ål igganden som t i l lkom kolonisationsnämnd. 

Domänstyrelsen övertog kolonisationsnämndernas uppgifter i  Gävleborgs 

län från och med den 1 jul i  1932, i  Västernorrlands och Jämtlands län 

från och med 1 januari 1933 och i  Västerbottens och Norrbottens län från 

och med den 1 jul i  19^. 

(Se SOS Domänverket år 1925 s x 28, år 1932 s x 32 f  och år s 36). 

Kolonisationsnämndernas verksamhet kontrol lerades t i l l  och med 30 juni 

1928 av jordbruksdepartementet. Den 1 jul i  1928 övertog egnahemsstyrel

sen ledningen och kontrol len av ko Ionatverksamheten. Från och med den 1 

jul i  I9M stod kolonaten under domänstyrelsens direkta ledning. (Se Egna

hemsstyrelsens berättelse för år 1929, s lk f f ,  SFS nr 532 19^3, SOS 

Domänverket år 19^5 s Al samt 19^2 års kolonatutredning. EARA 

Upplåtelseområden: kronoparker i  de sex nordligaste länen 

Förutsättningar för upplåtelser 

att upplåtelse skulle befrämja uppkomst av jordbruk och egnahem främst 

för ortens befolkning (under förutsättning att det fanns t i l lgång 

t i l l  fört jänstarbete för att famMjen skulle erhålla en oundgänglig 

bärgning) 

att den sökande var svensk medborgare, rådde över sig och sitt  gods, var 

känd för sparsamhet».nykterhet och hederl ig vandel samt ägde goda 

förutsättningar att sköta ett mindre jordbruk. 

Allmänna upplåtelsevillkor 

att kolonatet borde t i l ldelas 8-17 hektar odlingsmark 

att kolonatet borde t i l ldelas skogsmark som kunde lämna en årl ig virkes-
3 

avkastning på 15-25 m fast mått 
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att kolonat skulle upplåtas under nytt janderätt men med rätt för kolonis

ten att inlösa kolonatet med äganderätt (under förutsättning att han 

ful lgjort byggnads- och odlingsskyldigheten) 

att upplåtelsetiden skulle vara 15 år 

att staten skulle anlägga anslutningsvägar från kolonisationsområdena t i l l  

viktigare kommunikationsleder 

att staten skulle anlägga avlopps- och av ledningsdiken samt laggdiken 

att kronan skulle svara för skatt och andra pålagor på lägenheten under 

nytt janderättstiden 

att upplåtelseavtalet skulle kunna sägas upp om kolonisten dog el ler för

sattes i  konkurs före upplåtelsetidens utgång 

att nytt janderätten som sagts upp på grund av dödsfall  el ler konkurs 

omedelbart skulle överlåtas t i l l  annan kolonist med oförändrade vi l l

kor men med skälig jämkning i fråga om byggnads- och odlingsskyldig

heter 

att kronan förbehöll sig jakt efter älg inom kolonatområde under nytt jan-

derättsti  den. 

Kolonistens skyldigheter 

att kolonisten under 6-8 år skulle erlägga lega motsvarande 1.8 procent 

av odlingsmarkens och byggnadshjälpens värde samt under den återstå

ende nytt janderättstiden 3^6 procent av nämnda värden. (I  realiteten 

kom kolonisterna ej att erlägga någon lega förrän år 1950. Se Krono

torp, 1977 års utredning om avträdesersättning och fr iköp, s 1Q) 

att kolonisten inom 15 år från t i l l trädesdagen skulle ha uppodlat minst 

3/10 av odlingsmarken (under tre treårsperioden skulle kolonisten upp

odla sammanlagt tre hektar) 

att kolonisten skulle uppföra bostadshus och uthus inom föreskriven t id 

- i  allmänhet inom fem år efter t i l l trädesdag 

att kolonisten skulle svara för byggnadernas underhåll och brandförsäkring 

att kolonisten skulle bygga och underhålla utfartsväg från kolonatet 

(dock endast den del som låg inom kolonatets område) samt underhålla 

gemensam väg om högst 300 m 
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att kolonisten skulle underhålla diken inom kolonatets område samt diken 

utom kolonatet i  den omfattning som bestämdes vid kolonatets upplåtan

de 

Kolonistens rättigheter 

att kolonisten skulle åtnjuta fr ihet från att erlägga lega under de fem 

första åren 

att kolonisten skulle erhålla 750 kronor i  odlingsbidrag 

att kolonisten skulle erhålla 3 500 kronor i  byggnadshjälp ( i  undantags

fal l  upp t i l l  k 500 kronor) samt i  mån av möjl ighet försågat virke 

och annat byggnadsmaterial t i l l  självkostnadspris av kolonisations

organ 

att kolonisten skulle erhålla fr i t t  byggnadsvirke samt fr i t t  husbehovs-

virke och vedbrand under nytt janderättstiden 

att kolonisten under de första 15 åren ägde rätt t i l l  fr i t t  bete på an

gränsande del av kronoparken för vinterfödda hästar och nötkreatur 

(under förutsättning att betesgången ej hindrade skogens återväxt) 

att kolonisten skulle vara berätt igad t i l l  ersättning för byggnader och 

annat arbete (efter avdrag av värdet för utlämnat virke och bidrag av 

ol ika slag), om han frånträdde kolonatet 

att kolonisten skulle äga optionsrätt t i l l  förnyad upplåtelse 

att kolonisten borde beredas rätt t i l l  fr i t t  f iske i  vatten på angränsande 

kronopark 

att kolonisten kunde erhålla kreaturs- och redskapslån mot borgen el ler 

annan säkerhet om högst 600 kronor för inköp av en första uppsättning 

av kreatur och jordbruksredskap. 

Kä 11 a :  SFS nr 291 och 292 1925 

Kolonat f ick ej upplåtas efter juni månads utgång 19^3 (SFS nr 532 19^3)-
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UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR KRONOTORP ENLIGT 1929 ÅRS FÖRFATTNING 

Organisation: verksamheten skulle ledas av domänstyrelsen. 

Upplåtelseområden: kronoparker i  de sex nordligaste länen (endast nedom 

odlingsgränsen i  Västerbotten och Norrbotten). 

Förutsättningar för upplåtelse 

att lägenhets innehavaren kunde erhålla skogsarbete i  t i l lräcklig utsträck

ning 

att sökande var svensk medborgare, känd för sparsamhet, nykterhet och 

hederl i  g vandel 

att sökande ägde förutsättningar för att driva ett mindre jordbruk samt 

ej ägde så stor fast egendom att den kunde försörja en famil j  

att skogsarbetare bland ortens befolkning skulle äga företräde t i l l  kro

notorp 

att det fanns t i l l räckligt med odlingsmark (Odlingsplan skulle upprättas 

för minst tre hektar odlingsmark av jordbrukskonsulent el ler annan 

kompetent person). 

Allmänna upplåtelsevillkor 

att domänstyrelsen skulle ha rätt att bestämma övriga erforderl iga be

stämmelser för upplåtelserna 

att kronotorp skulle upplåtas med nytt janderätt på 50 år med optionsrätt 

för innehavaren t i l l  förnyat arrende efter arrendetidens slut 

att den odlingsbara marken i  allmänhet skulle omfatta 5~8 hektar 

att kronan skulle upptaga nödvändiga avloppsdiken och laggdiken. 

Kronotorparens skyldigheter 

att inom tre år uppodla minst en hektar samt ytterl igare en hektar under 

var och en av de därpå föl jande två treårsperioderna 

att Inom föreskriven t id uppföra bostadshus och uthus (vanligen inom 

sju år) 
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att från och med det sextonde året från första upplåtelsen betala en 

årl ig arrendeavgift motsvarande 3*6 procent av utbetalat byggnadsbi

drag och odlingsmarkens värde 

att hålla åbyggnaderna brandförsäkrade t i l l  deras ful la värde för kronans 

räkning. (Om brandskada inträffade, skulle torparen vara skyldig att 

bota skadan med utbetald brandskadeersättning men utan rätt t i l l  fr i t t  

byggnadsvirke. Kronan skulle uppbära brandskadeersättningen, vi lken 

skulle utbetalas t i l l  torparen i  den mån det fordrades för att åter-

uppföra byggnaderna) 

att underhålla lagg- och avloppsdiken som upptagits genom kronans för

sorg ( i  enlighet med vad som bestämdes i  kontraktet) 

att underhålla utfartsväg från kronotorpet samt högst 300 meter huvudväg, 

som upptagits genom kronans försorg för att få förbindelse med ortens 

vägnät 

att avlämna byggnader och odlingar i  ful lgott skick el ler ersätta brister 

som framkom vid avträdessyn. 

Kronotorparens rättigheter 

att vara befriad från arrendeavgift under de första femton upplåtelseåren 

att erhålla högst 750 kronor i  odlingsbidrag utan återbetalningsskyldighet 

att erhålla högst 2 000 kronor i  byggnadsbidrag, i  undantagsfall  högst 

3 000 kronor (Bidraget skulle utbetalas i  den mån arbetet fortskred) 

att erhålla byggnadsvirke, hägnads- och gagnvirke samt erforderl ig skogs

fång t i l l  bränsle 

att erhålla bete på anvisat område för vinterfödda hästar och nötkreatur 

(Området kunde utbytas mot annat om betesrätten var t i l l  men för 

skogsvården). 

att ha rätt att jaga på kronotorpet utom beträffande älg samt efter med

givande från domänstyrelsen rätt att jaga och f iska utan avgift inom 

begränsat område på angränsande kronopark 

att uppbära ersättning för utfört jordförbättr ingsarbete som utförts utöver 

kontraktets krav och för utförd överbyggnad, t i l l  vi lket torparen ägt 

rätt att få fr i t t  virke. (Om torparen frånträdde torpet före utgången 



-  179 -

av det femtonde året av första upplåtelsen kunde han ersättas ytter

l igare för förbättr ingar som gick utöver de förmåner han åtnjutit). 

I  samma författning f inns det därutöver detaljerade bestämmelser för in

lösen av kronotorp, skogstorp och odlingslägenheter. Efter t i l lkomsten 

av I929 års författning för kronotorp f ick upplåtelser av odi ingslägen

heter enligt 1909 års bestämmelser ej äga rum. 

Källa: SFS nr 170 1929 
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UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR KRONOTORP ENLIGT 1943 ÅRS FÖRFATTNING 

Upplåtelseområde: kronoparker i  de sex nordligaste länen (endast nedom 

odlingsgränsen i  Västerbotten och Norrbotten) 

Förutsättningar för upplåtelse 

att upplåtelse behövdes för att t i l lgodose behovet av arbetskraft på 

kronoskogarna 

att sökande var svensk medborgare, myndig, känd för skötsamhet, arbets

duglighet och sparsamhet 

att sökande ägde förutsättningar för att driva ett mindre jordbruk 

att det fanns t i l l räckligt med lämplig odlingsmark. 

Allmänna upplåtelsevillkor 

att domänstyrelsen och torparen skulle träffa överenskommelse om och i  

vi lken omfattning torparen skulle vara skyldig att åtaga sig arbete 

på kronoskogarna. (Torpare som åtog sig arbete ägde rätt att kräva 

att han f ick arbete enligt överenskommelsen t i l l  avtalsenlig el ler i  

orten gängse lön). 

att kronotorp skulle upplåtas med nytt janderätt på 30 år (el ler på korta

re t id om detta motiverades av torparens hälsa el ler ålder, skogsbru

kets krav el ler torparens vi l ja att avsluta upplåtelseavtalet) 

att torparen skulle ha rått att uppsäga avtalet efter fem år med sex måna

ders uppsägningstid och vid utgången vart femte år därefter 

att torparen med domänstyrelsens medgivande skulle ha rätt att förlänga 

upplåtet seti den med ytterl igare 30 år 

att torparens änka skulle ha rätt att övertaga torpet för den återstående 

upplåtelsetiden. (Med domänstyrelsens medgivande kunde torpet över

tagas av bröstarvingar, adoptivbarn el ler dess bröstarvinge och kro-

notorparens måg) 

att jägmästaren skulle föreslå den årl iga avgiften för kronotorp och öv

riga upplåtelsevi 1 lkor som sedan skulle faststäl las att domänstyrel

sen. (Om torparen utan gi l t iga skäl ej åtagit sig arbete på kronosko

garna, skulle avgiften beräknas med hänsyn t i l l  kronans kostnader för 
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at t  io rdn ings tä l la  to rpe t )  

att ingen årsavgift skulle utgå för torpet förrän det var uppodlat och 

bebyggt genom kronans försorg. (Kronan skulle svara för skatt och 

annan al lmän tunga som vi lade på torpet) 

Kronotorparens skyldigheter 

att hävda den upplåtna jorden 

att svara för mindre reparationer på byggnader samt underhålla torpets 

övriga t i l lhörigheter, så att inget försämrades 

att för kronans räkning hålla byggnaderna brandförsäkrade t i l l  det belopp 

som jägmästaren bestämde. (Vid brandskada skulle brandskadeersättning

en uppbäras av domänstyrelsen. Om byggnad blev så förstörd genom 

brand, att nybyggnad krävdes var det domän styrel sen som bestämde om 

och i  vilken omfattning nybyggnad skulle ske) 

att underhålla utfartsväg. 

Kronotorparens rättigheter 

att få boningshus, nödvändiga ekonomibyggnader samt övriga för jordbruket 

nödvändiga anläggningar uppförda genom kronans försorg 

att kronan skulle uppodla jord i  så stor omfattning att två kor kunde fö

das och potatis odlas t i l l  husbehov. (I  kontraktet skulle anges hur 

mycket jord torparen själv därutöver skulle uppodla) 

att kronan skulle svara för större reparationer på byggnader (såvida 

skador ej föran letts genom kronotorparens vållande) 

att få bidrag utan återbetalningsskyldighet för uppodling t i l l  åker, sten-

röjning å odlad jord, påförande av mineraljord (grus, sand och lera) 

på myrjord, betesanläggning samt för fördjupning av avloppsdiken. 

(Storleken av varje bidrag bestämdes av domänstyreIsen och skulle ut

betalas i  den mån arbetet fortskred) 

att få räntefritt inventarielån på högst 1 500 kronor 

att få gratis virke t i l l  reparationer och övrigt husbehov samt bränsle 

att få bete för vinterfödda hästar och nötkreatur på anvisat område, om 

det ej fanns t i l l räckligt med betesmark inóm torpets område 
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att utan avgift jaga inom anvisat område på närl iggande kronomark samt 

f iska i  närl iggande f iskevatten. 

I  denna förordning f inns också detaljerade bestämmelser för fr iköp. (Tor

pet kunde få köpas om torpet ej behövdes som bostad el ler stödjordbruk 

åt skogsarbetare på kronoskogarna och under förutsättning att området 

kunde avskil jas utan att olägenhet uppstod för skogsskötsel ni. I  denna 

kungörelse stadgades även att kolonat och kronotorp enligt 1929 års för

ordning ej f ick upplåtas efter den 30 juni 19^3. 

Torpare på skogstorp, odlingslägenheter, kolonat el ler kronotorp 20 kunde 

få sina torp överförda t i l l  19^3 års bestämmelser och på samma vi l lkor. 

Om dessa torpares t idigare utförda arbete på torpen medförde lägre kost

nader, när kronan skulle uppfyl la sina skyldigheter efter överföringen, 

så skulle årsavgiften för torpen nedsättas. 

Källa: SFS nr 532 19^3 

I  1943 års förordning fanns det, som framgått, inga bestämmelser om er

sättning för torparen om han frånträdde torpet. 
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VISSA BESTÄMMELSER RÖRANDE ÄLDRE KRONOLÄGENHETER ENLIGT 1950 ÅRS FÖR

FATTNING 

Definition: med äldre kronolägenhet avses sådan lägenhet som hade upplå

t i ts före den 1/7 ISkk såsom kolonat, skogstorp, odlingslägenhet el ler 

kronotorp och för vi lken nytt avtal ej träffats enligt 19^3 års författ

ning rörande kronotorp. 

Ändrade villkor för torpore på bestående äldre kronolägenhet 

Torparen skulle vara befriad från att hålla byggnaderna brandförsäkrade. 

(Torparen skulle i  stäl let erlägga en årl ig brandriskersättning t i l l  do

mänstyrelsen. Den f ick ej överstiga hälften av en normal försäkringspremie). 

Avträdesersättning 

Torparen skulle vara berätt igad t i l l  avträdesersättning för förbättr ings

arbeten på jord och sådana byggnader t i l l  vi lka torparen erhåll i t  gratis 

byggnadsvirke. (Värdet av utlämnat material, odlings- och byggnadsbidrag 

skulle dock frånräknas avträdesersättningen. Om kronans kostnader var 

större än värdet av förbättr ingsarbetet, så skulle den beräknade avträ

desersättni ngen reduceras med ski l lnaden. Vid brist på grund av dålig 

hävd el ler försumlighet skulle ersättningsbeloppet reduceras med den be

räknade kostnaden för att bota bristen). 

Om domänstyrelsen fann att äldre kronolägenhet borde nedläggas och den 

avträddes t i l l  kronan, kunde torparen få f lyttningsbidrag. (Om avträdes-

ersättningen uppgick t i l l  2 000 kronor el ler mera, kunde torparen högst 

få 2 000 kronor i  flyttningsbidrag. I  annat fal l  f ick summan av avträ

desersättni ng och f lyttningsbidrag ej överstiga 000 kronor). 

övergång till ny upplåtelse 

Om äldre kronolägenhet överfördes t i l l  bestämmelserna enligt 1950 års 

författning skulle upplåtelsetiden vara enligt det förut gällande avtalet 

el ler för torparens l ivstid. (Om torparen dog innan upplåtelsetidens ut

gång kunde änkan och annan anhörig få övertaga avtalet enligt det som i  

motsvarande fal l  gällde för kronotorp 43. Om upplåtelsen gällde för l ivs

t id kunde änkan få avtalet förlängt för sin återstående l ivstid). 
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Om äldre lägenhet överfördes t i l l  1950 års författning skulle en årl ig 

avgift utgå med ett grundbelopp, som för kolonaten skulle vara 60 kronor 

och för övriga lägenheter det belopp som erlagts för arrendeåret närmast 

före den 1 jul i  1950. (Ti l l  grundbeloppet skulle läggas skälig brandrisk

ersättning motsvarande högst halv normal brandförsäkringspremie). 

Torparen skulle vara skyldig att hävda jorden och vårda och underhålla 

byggnader och övriga anläggningar. Om byggnaderna var bristfäl l iga, kun

de torparen bevil jas byggnadshjälp motsvarande högst 80 procent ( i  undan

tagsfall  90 procent) av godkänd byggnadskostnad. (Om byggnadshjälp ut

gick, förhöjdes årsavgiften med ett belopp som motsvarande 1 procent av 

byggnadshjälpen). 

Utöver de ovan nämnda bestämmelserna innehåller 1950 års författning 

rörande äldre kronolägenheter bl a även bestämmelser om vad som skulle 

gälla om lägenhet inlöstes med äganderätt. 

Källa: SFS nr 339 1950 
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