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Utvecklingen av rikets färdvägar samt historien bakom

– Norrlands omfattande cykelvägnät

De flesta samhällsmedborgare nyttjar dagens vägar, både till vardags och fest, utan 
närmare eftertanke. Och allra mest attraktiva är förstås de gamla, nästan trafikfria 
småvägarna, tycker vi gladtrampare. Genom åren har SCS:s arrangemang rullat 
fram längs både gamla eriksgator och militärvägar från 1700-talet. Dock ej på Norr-
lands omfattande nät av cykelstigar från förra hälften av 1900-talet – de s k svält-
snörena. Dessa håller nu på eller har redan delvis växt igen på vissa avsnitt.

Text : LASSE BRYNOLF •  Foto : ANNA-MARIA RAUTIO

l NCT-redaktionen har legat på detta unika 
manusuppslag i säkert 6-7 år, efter tips från en 
medlem. Men alltså inte kommit till skott förrän 
nu. Svältsnörena i Norrland tillhör ju knappast 
de mer lättillgängliga reportage-objekten. Un-
der de senaste två åren har det dock publicerats 
två initierade rapporter i ämnet och vi är förstås 
inte sämre än att haka på denna ”trend”. Först ut 
blev en uppsats av Göran Sjögård i temaskriften 
HOJ från etnologerna vid Lunds universitet. 
Göran lovade t o m i ett svagt ögonblick att 
skriva själv i NCT, men han orkade väl inte vid 
närmare eftertanke. Det andra verket är ett 
mycket detaljerat examensarbete från år 2010 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå av 
Anna-Maria Ratio. Och vi avslutar här med en 
intervju med henne. Det senare tipset kom från 
Skogssällskapet via Svenskt Friluftsliv, som 
gärna ville se mer uppmärksamhet kring detta 
ovanliga kultur- och friluftsobjekt. 

Det svenska vägnätet har vuxit fram suc-
cesivt sedan tidernas begynnelse. Cykelvägar 
är dock av betydligt yngre datum. Fenomenet 
existerade självklart knappast förrän fordonet 
blev mer tillgängligt för gemene man. Och 
detta inträffade först i början på 1900-talet, 
då säkerhetscykeln och det luftfyllda däcket 
gjorde trampandet uthärdligt. Tidigare hade 

cykeln mest varit en statussymbol för de väl-
beställda med höghjulingar och andra plåg-
samma konstruktioner – alltså inte något nyt-
tofordon att tala om.

Våra vägar sedan hedenhös
Under SCS:s talrika cykelresor har vi ofta fär-
dats kortare bitar på rester av historiska vägar. 
Som Eriksgatan i Sörmland utanför Björnlun-
da, Karl Johans väg i Jämtland ovanför Duved 
eller på bevarade delar av vägar från 1000-ta-
let nära Borgunds kyrka i Norge. Karl Johans 
väg nära Skalstugan över Jämtlandsfjällen in i 
Norge ser du här på bild. Men vi har förstås 
provat de flesta andra småvägar också. Flerta-
let framkomliga stråk i landet är dock av be-
tydligt yngre datum, men det tänker man sällan 
på. Utvecklingen av vägnätet har gått i ett ra-
sande tempo på senare år och hastigheten öka-
de märkbart i och med massbilismens intåg vid 
mitten på 1900-talet.

Men i begynnelsen fanns ingenting. Landet var 
täckt av Inlandsisen och ”vägar” byggdes bara i 
syd-Europa. Sverige befolkades långsamt under 
förhistorisk tid. Stenåldersmänniskan bosatte sig 
vid vatten där man jagade och fiskade. Man hade 
inga fasta boplatser, följde djurens stigar och valde 
båttransport vid längre förflyttningar.

Under bronsåldern uppfanns hjulet och oxar 
och hästar lärdes att dra vagnar. Men flertalet 
transporter skedde ändå vintertid på snön och 
över isen med släde. Under järnåldern blev bo-
sättningarna mer permanenta och man kunde 
börja tala om ”vägar” i terrängen, varav några 
hålvägar finns bevarade. Under vikingatiden 
blev stigarna bredare, men de ”allmänna vä-
garna” innehöll ofta sjötransporter till en del. 
Stenläggningar, enklare ”broar” och runstenar 
kantade stråken. Men mest färdades även vi-
kingarna över vatten. 

OVAN – Detta är inget ”svältsnöre”, utan 
rester av den historiska Jämtlandsvä-
gen, belägen vid Skalstugan nära nor-
ska gränsen. Denna bevarade del är 
hela 15 km lång och fullt framkomlig på 
MTB. Karl Johans väg upprustades på 
1800-talet av den förste Bernadotten 
med anledning av unionen 1814. Läs 
mer om denna unika väg i stort NCT-re-
portage från sept-95.  

Foto : LASSE BRYNOLF

OVAN TH – Cykelstig genom gammal 
granskog.Man kan skönja tre nötta spår 
i bredd, två troligtvis från fyrhjuligt for-
don och ett från tvåhjuligt.

MELLAN TH – Stentrumma på cykelstigen, 
vars uppgift var att leda bort vattnet. En 
flat sten ovanpå utgjorde vägbanan.

NEDAN TH – Efter mer än 80 år i träda 
och med omgivande kommersiellt 
skogsbruk, är det inte lätt att upptäcka 
vissa avsnitt. 
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Utvecklingen av rikets färdvägar samt historien bakom

– Norrlands omfattande cykelvägnät
Under medeltiden ökade befolkningen, sär-

skilt i landets södra delar. Svea rike började 
växa fram. Man behövde kunna transportera sig 
– för att driva in skatter, för resande i olika for-
mer, militärt, pilgrimer vandrade, säsongsarbe-
ten blev mer allmänna, vanligt folk hade en bra 
bit till kyrkan och marknader. Medeltida vägar 
bestod huvudsakligen av ridstigar och detta sys-
tem indelades i allmänna och enskilda stråk 
mellan de större städerna. Detta ”vägnät” beva-
rades sedan i stort sett intakt fram till bilismens 
genombrott i våra dagar. 

Makt från Mora stenar
Kungar rider ”Eriksgator” mellan åren 1335-
1609 inom Svea rike, oftast från tingsplatsen 
vid Mora stenar utanför Uppsala och söderut 
runt Vätternbygden (vår första ”riksväg”). Alla 
jordägare var på denna tid tvungna att ”hålla 
väg” – slarvade man med detta fick man böter 
eller fängelse. Stigar och vägar gick ofta uppe 
på åsryggar, i skogskanter och norrut även längs 
älvarna. De var ofta backiga och krokiga. Bättre 
var då vintervägarna, som ofta var raka, följde 
dalgångar och gick över släta myrar. Vägarna 
var mycket dåliga, men tvåaxliga vagnar börja-
de ändå att dyka upp.

Men det var först under Gustav Vasa på 1500-
talet, som man kunde börja tala om vägar i vår 
mening. Stormakten Sverige krävde bättre kom-
munikationer på 1600-talet. 1636 bildades Post-
verket, som byggde ut ett kontorsnät (det man 
nu håller på att lägga ner). Man började bygga 
kanaler lite varstans i riket, först ut blev Hjäl-
mare kanal 1639 och den sista i raden Göta ka-
nal 1832. Man byggde också nya vägar till er-
övrade områden, såsom Skåne och Jämtland.

1718 infördes högertrafik. Men redan 1734 
ändrade man till vänster, vilket sedan höll i sig 
ända fram till högertrafikomläggningen 1967. 
1700-talets vägar indelades i allmänna vägar, 
kyrkvägar, kvarnvägar och byvägar. Några av 
våra lägerdeltagare minns kanske, när vi för-
sökte följa Biskops Henriks kyrkväg under ett 
cykeläventyr från Åbo i Finland, som på bisko-
pens tid hörde till Sverige. 

Man börjar nu anlägga trädalléer utmed vissa 
avsnitt ute på slätterna och stenbroar byggs 
längs de allmänna vägarna. Men det är först 
från ca 1750, som man med möda börjar kunna 
ta sig fram längre sträckor längs de större strå-
ken sommartid. Under vår och höst var vägarna 
ofta oframkomliga och under sommaren mycket 
dammiga. Och det är fortfarande bönderna som 
underhåller och plogar vägarna på vintern, men 
alla klagar ändå på vägarnas usla kvalitet.

1813 byggs den första järnbron och 1830 
kommer de gula postdiligenserna, som sedan 
läggs ner redan 1888. Utkonkurrerade av den 
svenska järnvägen, som startar med ånglok 
1856. Industrialismen ger däremellan snabbare 
transporter till sjöss (ångbåtar från 1820). 

Första asfaltvägen 1876
Staten börjar nu engagera sig mer organiserat. 
Vägverket bildas 1841 och flottningen i främst 
Norrlandsälvarna får ett uppsving, för här var 
vägnätet fortfarande i stort sett obefintligt. Flott-
ningen pågår sedan ända in i våra dagar (1992 
lägger man ner det sista i Klarälven). Man bör-
jar använda makadam vid vägbyggen, grindarna 
tas bort, mjölkborden kommer och först nu bör-
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i syd-Sverige och de hade en helt annan bak-
grund. Gc-vägarna längre söderut, dvs dem 
som flertalet av oss nu använder, har främst 
massbilismen som orsak – dvs motiverade av 
samhällskostnader för cykelolyckor och fri 
väg för bilarna. Först på senare år har miljö- 
och hälsoaspekter tillkommit.

Resecentrum mitt i staden
1921 slopades böndernas underhållsplikt för 
vägnätet och året efter infördes bilskatten. Vä-
garna blir nu bredare, rakare och jämnare – 
busslinjer öppnas och buss- och järnvägsstatio-
nerna blir städernas centrum. Bussen börjar 
konkurrera med tåget på 1930-talet och gatste-
nen blir en alternativ beläggning. Nu finns även 
ett par miljoner cyklar i landet (till 6 milj invå-
nare), men bil och mc är fortfarande lyxproduk-
ter.  1931 råder fri fart på landsbygdens vägar 
och några år senare även i städerna. 1939 för-
statligas järnvägarna och sjöfarten blir utkon-

kurrerad längs kuster och kanaler.
Under krigsåren står allt stilla, det råder 

bränslebrist och gengasen introduceras.  Men på 
1950-talet börjar bilismens expansion, som se-
dan kommer att förändra tätorterna i Sverige 
och världen i ett rasande tempo. 1953 byggs den 
första motorvägen i landet mellan Malmö och 
Lund. Fritidsresandet tar fart och 1955 räknar 
man redan in den miljonte bilen. Mängder av 
vägbyggen startas, ännu fler motorvägar byggs 
och den första Europavägen ser dagens ljus 
1962. 1967 genomförs högertrafiken och den 
fria farten slopas på landsbygden. Landets smal-
spåriga järnvägar läggs ner och kritik dyker nu 
upp för första gången mot massbilismen i sam-
band med oljekrisen 1973. 

Man vill nu inte längre bygga så mycket nytt, 
utan satsar mer på att förbättra och göra ”vack-
rare”. Man bygger förbifarter runt tätorter och 
börjar bry sig om den artrika floran längs väg-
kanten.  Vi är nu framme på 1990-talet och drar 
då motorvägar genom skogen för att skona kul-
turlandskapet. Jättebroar imponerar – Ölands-
bron, Höga Kusten och Öresund. 2+1-vägarna 
skall minska olyckorna, men samtidigt höjs far-
ten. Sverige har nu 45.000 vägmil (= 1 % av 
landytan, tveksamt om man räknat in alla trafik-
platser) – 90 % av persontransporterna och 50 % 
av godset går nu på våra vägar. Men det är först 
på 1990-talet, som moderna cykelvägnät börjar 
växa fram i och kring våra större tätorter.

Situationen i Norrland
Men cykelvägarna i Norrland då ? Jo, dessa var 
alltså långt före ”vår” tid.  Norrland var på 
1800-talet till stora delar ett jungfruligt land. 
Befolkningen var gles och huvudsakligen av 
nybyggarkaraktär – urbefolkningen utgjordes 
av samer. Har man sett utvandrarfilmerna av 
Vilhelm Moberg, som ju är tämligen samtida 
med vad vi här skall beskriva, så kom man till 
ett väglöst land, tog sig fram genom skogen till 
en glänta vid i bästa fall ett vattendrag och bör-
jade sedan ett strävsamt nybyggarliv. Man rörde 
sig över ganska stora områden, men ”vägar” var 
inte det första man tänkte på, utan mer tak över 
huvudet och något att leva av.

I Norrland hade man i början på 1900-talet 
kommit något längre, men många boningar låg 
ändå helt isolerade. Avstånden var enorma och  
staten hade knappast något överflöd på pengar. 
Befolkningen ökade långsamt, men skogsråva-
ran blev allt värdefullare och man behövde 
därför mer arbetskraft. I detta skede expande-
rade den svenska flottningsverksamheten kraf-
tigt och skogsarbetarna låg ute i månader på 
avlägsna platser pga de obefintliga kommuni-
kationerna.

Svältsnören introduceras
I början på 1900-talet kom man på idén att byg-
ga enklare ”vägar”, som kom att bli cykelstigar. 
Dessa fick smeknamnet ”svältsnören”, då verk-
samheten expanderade kraftigt under mellan-
krigsåren på 1920-talet och stigarna byggdes 
som nödhjälpsarbeten till mycket låg kostnad. 
Cykeln hade nu blivit ett vanligt förekomman-
de fordon och svältsnörena kom därför att bryta 
isoleringen för arbetarna ute i skogen.

Cykelvägnäten gav också många andra för-
delar. Man kunde komma fram till brandbevak-
ningstornen och lättare nå avlägsna slåtteräng-
ar. Man kunde transportera vissa varor på de 
bredare varianterna – som tjära, träkol, bär och 
svamp, jaktvilt och varor inom rennäringen. 
Man ville underlätta för skogsbrukets tjänste-
män, bl a för att lagföra tjuvjägare,  men även 
tjuvjakten kom att gynnas. De sociala kontak-
terna ökade – till affären, för sjuktransporter, 
kyrkobesök, man cyklade 10 mil till lördags-
dansen och lika långt hem efteråt. En viss tu-

OVAN – En s k bläcka eller trädmarke-
ring. Dessa förekommer utmed cykelsti-
garna, men har egentligen ingenting 
med dessa att göra.
NEDAN – Inte mycket återstår här av den 

forna vägbanken. Vid nästa skogsav-
verkning torde de sista spåren av denna 
cykelstig försvinna. Om ingen finner det 
värdefullt att bevara detta historiska do-
kument.

jar vägarna i Sverige bli lika bra som romarri-
kets var 2000 år tidigare. Men järnvägens ex-
pansion får nu åter vägarna att bli sämre under 
en period. Gästgiverierna upphör och järnvägen 
tar även över sjötransporterna.

Den första asfaltvägen ser dagens ljus 1876 
och Alfred Nobel introducerar dynamiten. Man 
kan nu börja spränga berg i större skala. Tidi-
gare hade man fått betala vägavgifter, men des-
sa upphör 1891. Dock var det fortfarande tillåtet 
att uppta färjepeng och ”grindslant”.

År 1900 fanns 20 bilar i landet, men vägarna 
var i stort sett otjänliga för detta ändamål. Ben-
sin tankades vid lanthandeln och 25 km/tim 
var högsta tillåtna fart på landsbygden (15 km 
i städerna). Från 1907 måsta du ha körkort och 
1918 uppfördes den första bensinstationen. På 
1920-talet började byggandet av de norrländ-
ska cykelvägnätet – det som denna artikel skall 
handla om. Cykelvägarna i Norrland kom allt-
så väsentligt tidigare än dagens motsvarigheter 
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rism utvecklades och vandringsleder såg da-
gens ljus. ”Cykelturistleder” var dock inte 
påtänkta vid denna tid – de kom först med SCS 
och Mälardalsleden 1980 – vi var faktiskt först 
i världen med denna facilitet.

Staten tog över alltmer av ansvaret för väg-
byggandet i riket kring förra sekelskiftet. För 
Norrlands del innebar det utvecklande av ett an-
tal billiga vägtyper. Även gångstigarna förbätt-
rades och dessa var vanliga här uppe. Från 
vandringslederna utvecklades sedan de mer cy-
kelbara. Man behövde bättre stigar till flott-
ningsställen och skogsavverkningsplatser. Och 
det var främst inom Domänverkets områden 
som byggena skedde.  Inom de allra nordligaste 
länen – Norrbotten och Västerbotten samt del-
vis Västernorrland och Gävleborg, blev utbygg-
naden som mest omfattande. Och cykelstigs-
byggandet fortsatte ända in på 1950-talet med 
en paus under krigsåren. Därefter började flott-
ningsverksamheten att trappas ner och många 
cykelstigar gjordes om till skogsbilvägar. Hela 
systemet föll i glömska och i dag är svältsnöre-
na svåra att upptäcka.  

I slutet på 1930-talet gjorde Domänverket 
en uppskattning av de befintliga och det ökade 
behovet av cykelstigar i Norrland. Norrbotten 
hade då 633 km av den smalare varianten och 
25 km av den bredare. Motsvarande inom Väs-
terbotten var 416 + 76 km, för Västernorrland 
30 + 12 km samt Gävleborg 87 km (smala). 
Behovet av nybyggnation beräknades till 600 
km för de närmsta åren, varav 500 km inom 
Norrbotten.

En krona per löpmeter
Det fanns alltså två typer av svältsnören – en 
smalare (under en meters bredd) och en bredare 
(över 1.5 m). Kostnaderna för nybyggnation var 
inte höga, ca 1 kr per löpmeter för den smala 
varianten och kring det dubbla för den breda, 
räknat på själva stigen. Det låter inte mycket, 
ens om man tar hänsyn till penningsvärdet, men 
det mesta var som sagt nödhjälpsarbeten och 
lönen till jobbarna var inte fet. Utanför ovan 
nämnda län förekom också svältsnören, men i 
mindre utsträckning. Staten rekommenderade 
en subvention med 50 % av kostnaden för initi-
ativ på enskild mark och denna regel för regio-
nal cykelvägsproduktion verkar att ha fortsatt 
ända in i våra dagar.  

Strax före det senaste krigsutbrottet gjorde 
Domänstyrelsen en 10-årsprognos. Här skissa-
des ett behov av 8.460 km cykelstig, det mesta 
inom ovan nämnda län, men här fanns också 
460 km i Jämtland, 500 km inom Kopparberg 
och senare även Värmland med i planerna. För-
utom skogsavverkning och flottning poängtera-
des nu brandskyddet och den allmänna sam-
färdseln. Särskilt den senare kom att dominera 
och önskemålen om den bredare cykelstigsmo-
dellen ökade. För Norrbotten gällde t ex +4.000 
km. Man ändrade senare detta till 1.700 km bil-
basväg (kostnad 4 kr/m) och 3.500 km cykelstig 
(den breda 2.50 kr/m, den smala 1 kr/m). Detta 
ledde till en investering i bilväg på 6.9 milj och 
i cykelväg på 6.1 milj. Denna unika balans har 
vi aldrig sett sedan dess. Det hela beräknades ta 
tre år att genomföra (man jobbade bara under 
fyra månader sommartid) och fordrade 900.000 
dagsverken fördelande på 3.000 man.

I sammanhanget togs även upp behovet av 
underhåll på dessa ”vägar”  och här angavs mel-
lan 12–110 kr per kilometer för cykelstigen och 
35–173 kr för skogsbilvägen. 12 kr/km gällde t 
ex för svältsnörena inom Pärlälvens område och 
man undrar verkligen vad man kunde få ut av 
detta belopp. För stigarna måste hållas fria från 
potthål och sladdas efter häst. Broar och späng-
er skulle underhållas och sly fick inte växa in 
över vägen. Det senare försökte man lösa med 

OVAN – Cykelstig över blöt myr. Här väx-
er skogen långsamt, men vattnet gör att 
spåren tärs av tidens tand. Här kantas 
stigen av tallar i alléformation.

NEDAN – Cykelstigarna anpassades med 
fördel till terrängen. Här har man schak-
tat in stigen i kanten på en rullstensås, 
vilket gjort stigen ganska beständig.
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Högt betyg på examensa rbetet
l Hur lyckades du finna testobjekten?

– Ja, det var svårt, men jag tog hjälp av mina 
sponsorer (Fastighetsverket i Jokkmokk) och 
valde att leta närmare fjällvärlden, där man kun-
de anta att stigarna var mest intakta. Ännu svå-
rare var att hitta de skrivna källorna – man 
måste först komma på var de kunde finnas och 
sedan hur materialet var organiserat. 

När jag väl valt ut mina fem studieobjekt, 
gällde det också att hitta dem ute i terrängen. 
Jag hade visserligen gamla kartor i bra skala (bl 
a Generalstabens i skala 1:50 000 från 1890), 
men omgivningarna stämde ju inte alls. Bleck-
orna på träden var osäkra hjälpmedel, de hör ju 
egentligen inte till cykelstigarna, utan mer till 
vandringsleder som stigbyggarna kanske ut-
nyttjat. Och man upptäcker dem faktiskt först 
då man hittat själva stigen. Och kilometermar-
keringar hittade jag inte en enda – de var nog 
gjorda i mindre beständigt material. 
l Och du färdades förstås på cykel un-
der själva arbetet?

– Jovisst, fältarbetet tog ca två veckor och väd-
ret var fint. Men så mycket cyklande blev det 
ändå inte, trots att jag hade en MTB – mest fick 

skogsbetande kreatur och detta är ju faktiskt 
samma problematik som vi brottas med än i 
dag, fast utan boskap. 

Fem studieobjekt kring Jokkmokk 
I Anna-Maria Rautios examensarbete valdes fem 
studieobjekt i Jokkmokkstrakten. Här intervjua-
des bl a en nu 75-årig man, Harry från Luleå (då 
14 år), om hur det var 1940 att anlägga en cy-
kelstig. Han hjälpte då sin far på ett projekt mel-
lan Harsprånget och Aspudden (utmed nuvarande 
Rv 45 söder om Porjus). Harry arbetade som 
pinnpojke i utstakningsarbetet. Man märkte ut 
var 50:e meter med hjälp av en stållina. Arbetet 
(12.4 km) tog två dagar på fyra man. 

Själva anläggningsmetoden var noggrant 
beskriven i anvisningar. Man avlägsnade först 
torvlagret på en viss bredd. Sedan grävde man 
diken på de avsnitt där sådana behövdes. Jor-
den användes sedan för själva vägbanan efter 
avlägsnande av rötter, stora stenar och stubbar 
– ibland var man tvungen att spränga. Man 
byggde vägtrummor av sten eller trä med av-
ledningsdiken ut i terrängen där sådana behöv-
des. Grus och morän samlades in och lades på 
slitytan på sankare delar. Sedan placerade man 
ut täljda kilometerstolpar i trä (norrländska 
”milstolpar”). 16 år gammal blev Harry befor-
drad till brandbevakare från ett torn nära cy-
kelstigen på berget Ananasse. Hit drogs senare 
en telefonlinje och här fanns en liten övernatt-
ningskoja. Harry fick även i uppgift att måla 
det höga ståltornet för 10 kr om dagen. Skogs-
bränder var vanliga vid denna tid och man ville 
förstås kunna släcka så tidigt som möjligt. 
Harry fick ofta besök av vänner och familj, 
som tog med mat. Även andra vandrare och 
cyklister passerade.

Under 1950–60-talet började man anlägga 
skogsbilvägar i större skala. Först för vinter-
bruk, men senare för användande året runt. Till 
en början gällde det att bygga vägar för att få 
ner timret till flottningslederna, men när kraft-
verksdammarna kom på plats, valde man att 
köra virket ända ner till kusten. Och då ändra-
des förstås behovet av cykelstigarna radikalt.

På 1920-talet skedde i stort sett all avverk-
ning i skogen vintertid. Skogsarbetarna var ofta 

Och vi avslutar med en intervju med vår 
sakkunniga jägmästare Anna-Maria.

l Vad göra åt svältsnörena i framtiden? 
Vad tycker du är realistiskt? Hur många 
längre sträckor finns egentligen kvar? 
Och vilka är skälen för att bevara?

–  Jag tror att det finns ett antal cykelstigar 
på uppåt en mil kvar i någorlunda skick. Och 
det vore ju trevligt om några av dem kunde be-
varas för eftervärlden. Dessa avsnitt ligger tro-
ligtvis i Norrbottens inland nära fjällregionen, 
där utbyggnaden av skogsbilvägar varit min-
dre. Och får man välja, så tar man nog gärna 
dem som ligger på statlig mark. Cykelstigarna 
representerar en  kort men viktig epok i vår re-
gionala historia – vad gäller ekonomi, skogs-
bruk och kultur. Något av detta borde sparas 
för eftervärlden. 

– Stigarna har också ett turistiskt intresse, 
även om de knappast kommer att kunna ingå i 
några längre leder. De börjar och slutar troligt-
vis alltför isolerat. Så man får nog cykla både 
fram och tillbaka längs dem, men det är det värt. 
Att befinna sig helt för sig själv ute i den tysta 
ödemarken – det är en fin upplevelse.

En kavelbro på ca 50 m utlagd över en våt-
mark, för att möjliggöra passage. 
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Cykelstigar vid Överkalix

Cykelstigar nära Lycksele
 

Restaurerade
”svältsnören”

Från Skogsmuseet i Lycksele har vi fått hjälp att 
härleda två ”restaurerade” cykelstigar i Väster-
botten. Den ena (se bilden) ligger mellan Byss-
träsket och Vidstrandsnäs nära E 12-an SO om 
Lycksele innan Granö. Endast en mindre del av 
cykelstigen (900 m i närheten av Umeälven) är 
bevarad, resten är omgjord till grusväg. Infor-
mationstavlor berättar om historiken.

Den andra ligger inom ekoparken Jovan, 7 
km SV om Pausele vid E 12-an mellan Lycksele 
och Storuman. Vid en liten väg nära kommun-
gränsen och sjön Nedre Majvansjön. Cykelsti-
garna byggdes på 1920-talet, då virket närmast 
flottningsälvarna började ta slut och man ville 
bryta isoleringen för arbetarna. Och man färda-
des ganska långa sträckor på denna tid.     q

Från Turistbyrån i Överkalix har vi fått informa-
tion om ett helt nätverk, omfattande flera mil be-
varade cykelstigar. Dessa är belägna N om Över-
kalix i Jockfall vid Kalixälven nära E 10-an och 
Lv 392 mot Pajala. Cykelstigarna ligger ca 6 km 

NO om samhället och här finns också flera res-
taurerade skogskojor. Campingen i Jockfall har 
stugby, servicehus, livsmedel och nybyggd res-
taurang. Man satsar mycket på laxfiske och jakt, 
men tar gärna emot cykelgäster.     q

Högt betyg på examensa rbetet
man släpa sig fram. Jag mötte en dag ett älgjakt-
lag på ett ställe och de skulle förstås kommentera 
– ”Men flicka lilla, bara för att det kallas för cy-
kelstig, så går det inte att cykla här.”
l Hur har examensarbetet mottagits, 
vad blev betyget?

– Jo, det blev mycket positivt, särskilt gillade 
man den historiska aspekten. Arbetet är en obli-
gatoriskt del i min jägmästarexamen och skall 
motsvara 20 veckor eller en termin. Och betyget 
blev också ganska bra – en femma (= högsta be-
tyg, red anm).
l Vad händer nu, inträder en längre vilo-
period?

– Nej, jag har redan omarbetat materialet till 
en internationell tidskrift ”Journal of Transport 
History”. och så har jag börjat mina doktorand-
studier i samisk etnobotanik – jag har redan kla-
rat av 1.5 av de fyra studieåren. Och sedan 
tänkte jag nog forska vidare någonstans utanför 
Norrbotten.

Då får vi väl önska lycka till och tacka för syn-
punkter och fina bilder. Och skulle Journalen be-
höva ytterligare en historisk artikel, så kan du väl 
framföra att vi aldrig är omöjliga.     q

hemifrån i flera månader. Jordbruket kunde inte 
försörja en familj, skogarbetet vintertid blev ett 
nödvändigt inslag. Jordbruket var fortfarande 
det viktigaste, men detta kom senare att ändras 
under 30-talet. Cykelstigarnas utbyggnad gjor-
de att effektivt skogsarbete nu kunde bedrivas 
året om. Även själva anläggandet av svältsnö-
rena och andra vägprojekt blev en viktig binä-
ring, liksom utbyggnaden av vattenkraft och 
malmbrytning. Under mellankrigsårens kristi-
der var svältsnörena perfekta nödhjälpsarbeten. 

Staten satsar stålar
Under 30 år pågick utbyggnaden av cykelstigar 
i norr utan nationell inblandning. Men i och 
med Hemming Stens motion i riksdagen 1937 
om statligt stöd, så startade ett antal utredningar 
kring kommunikationsbehovet i riket och svält-
snörena kom att utvecklas från en skogsangelä-
genhet till den enda transportlösningen för folk 
i glesbygd. Mycket förstås beroende på de stora 
avstånden och de låga befolkningstalen. Man 
trodde att bättre kommunikationer skulle få be-
folkningen att stanna kvar i ödebygderna. Men 
det kom att bli precis tvärtom, när industrialise-
ringen tog fart. 

Hur känner du då idag igen en anlagd cy-
kelstig, om du råkar att hamna i närheten ? Jo, 
det är nog genom förekomsten av rader av vid 
sidan grävda gropar, som gav material till själva 
vägbanken. Dikena på ena eller båda sidorna är 
också ganska tydliga. Vägbanken var extra hög 
över myrar och våtmarker.  Och särskilda kon-
struktioner, som kavelbroar och trummor, ligger 
ofta kvar. Märkbart är även hur väl stigarna är 
anpassade till terrängen. Ofta anlades cykelsti-
garna ovanpå gamla vandringsleder. 

Men i dag har alltså svältsnörena fått ge vika 
för skogsbilvägar och andra kommunikationsle-
der.  Gräver man ut en vägkropp i klassisk ter-
räng, kan man därför ofta upptäcka flera kulturla-
ger. Ett annat fenomen är de stigbleckor 
(markeringar på trädstammar utmed stigarna), 
som är sparsamt förekommande längs svältsnö-
rena. Flertalet av dessa är mycket äldre än själva 
cykelvägen, vilket tyder på att man utnyttjat tidi-
gare vandringsleder. Även de samtida torde sak-
na direkt anknytning med cykelstigarna.     q
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