UNDERLAG:
ÄLVEN OCH FLOTTNINGEN
Det här underlaget kan användas tillsammans med bildspelet
"Älven och flottningen" och ger information och fakta samt
förslag på diskussionsfrågor och aktiviteter till de enskilda
bilderna och videoklippen.

1. En bild på klotet från höstens projekt av Övergångar.
Var tror ni bilden är tagen? Vad föreställer den? Vilken form har
föremålet på bilden? Vilken färg?
Kanske såg eleverna klotet under höstens projekt av
Övergångar eller kan gissa sig till vad bilden föreställer. Läraren
kan berätta och visa hur stort klotet på bilden är i verkligheten,
1,5 meter i diameter och väger 120 kg - ungefär som 6 stycken
stora resväskor. Läraren kan också berätta att bilden är tagen i
Torne Älv, vid Laxforsen.
Varför har man satt ett klot där? Vart är det på väg? Vad tänker
ni på när ni ser det? Vad tror eleverna att klotet är till för? Vad
vill man visa genom att sätta ett stort rött klot i en älv? Vad ser
det ut som?

2. Videohälsning från konstnären.
Klippet återfinns på samma sida på Konstmuseet i Norrs
hemsida som materialet. Läraren kan börja med att berätta att
klotet är en del av ett konstverk som heter Övergångar och att
klippet som visas är en hälsning från konstnären, Jenny
Nordmark. I klippet svarar hon på fyra frågor:
Vad är det vi ser?
Vem är du?
Varför har du gjort Övergångar?
Vad tror du kommer att hända med klotet?
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Jenny pratar i klippet om associationer - vad betyder det ordet?
Får eleverna några andra associationer av klotet än de exempel
som Jenny nämner?
Efter klippet kan ni också fundera tillsammans över hur konst
brukar se ut - har ni någon konst i skolan eller i närheten av den?
Konst som finns utomhus? Hur ser den ut? Rör den på sig eller
står den stilla? Vad är den gjord av för material?

3. Vad används älven till idag?
Vad används älven till idag?
Låt eleverna själva berätta minnen eller upplevelser från Torne
älv eller andra älvar. De kanske har åkt båt eller badat i älven,
tittat på islossningen eller sett ett vattenkraftverk?
Skriv upp deras tankar och exempel på tavlan, i form av en
tankekarta eller kanske i olika kategorier för vad som är nöje
och vad som är transporter och industrier - eller både och.
Vad har älven använts till förr i tiden?
Kanske har eleverna idéer eller vet om hur man tidigare har
använt älven. Skriv upp förslagen på tavlan och jämför om
några av förslagen stämmer överens med hur den används idag.

4. Flytande timmerstockar på Kalix älv, 1948.
Vad föreställer bilden? Kan eleverna se eller lista ut vad bilden
föreställer? Bilden är svartvit - säger det någonting om när den
kan ha tagits? Ser de några detaljer? Vilken sorts plats ser det ut
som? Är det i Sverige? I Norrbotten?
Varför ser det ut såhär? Har eleverna hört talas om flottning? I
vilket sammanhang? Vet de vad det innebär och varför man
gjorde så?
Timmerflottningen var länge det enda sättet att transportera
stockar från skogarna i inlandet till kusterna där industrierna
och sågverken låg. Skogsindustrin var en av de viktigaste
faktorerna för hela Sveriges industrialisering. Från mitten av
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1800-talet byggdes flottledsnätet i Sverige ut från cirka 5000 till
ungefär 20 000 km (om man lade dem efter varandra skulle det
räcka halvvägs runt jorden ungefär).1

5. Länk till videoklipp om flottningen på Kalix älv.
Videoklippet som det länkas till berättar om flottningen i
Norrbotten. Delar ur den eller liknande klipp kan användas för
att med rörliga bilder visa hur flottningen kunde se ut, stockar
som kommer flytande eller hur sprängningarna av bröten såg ut
exempelvis. Titta gärna på klippet i förväg och välj ut de delar
som passar bäst och berätta med egna ord vad det är man ser
för att på bästa sätt använda materialet i dialog med eleverna.

6. Två kartor över flottlederna i Norrbotten.
Var är vi på kartan? Kan eleverna se var någonstans på kartan ni
själva befinner er? Är det nära någon av flottlederna? Var
mynnar den leden i sådana fall sedan ut?
Berätta gärna med egna ord utifrån de källor vi listat i slutet av
lektionsplanen hur flottningen av timmer i Norrbotten sett ut,
gärna med utgångspunkt i de vattendrag som eleverna själva
känner till i sin närmiljö. Berätta med hjälp av förslag från
eleverna hur timret har rört sig geografiskt och varför, var
skogen togs ifrån, var den hamnade sedan och vad den till slut
användes till.
Varför slutade man att flotta timmer? Hur kommer det sig att vi
inte ser timmer flyta längs älvarna idag? Hur gör man istället för
att transportera den skog man avverkar?
Flottlederna i Norrbotten lades ned under 60-, 70- och 80-talet.
Lilla Lule älv 1966, Torne älv 1971, Vindelälven 1976, Stora Lule
älv 1977, Kalix älv 1977, Pite älv 1982. Vattenkraftverken var en
orsak till att man slutade att flotta timmer, men först och främst
var det för att man började frakta timret med lastbil istället för
Naturvårdsverkets publikation "Återställning av älvar som använts för
flottning: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/6205649-2.pdf Hämtat 2020-04-25
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det blev billigare. Torne älv är också en nationalälv tillsammans
med Kalixälven, Pite älv och Vindelälven. Nationalälvarna är
älvar som inte får byggas ut med vattenkraftverk.2

7. Dubbel träkista, Årforsen, Ängesån, Kalixälvens flottled.
Vad är det vi ser? Ser det nytt eller gammalt ut? Vad kan det ha
använts till?
Finns det några spår av flottningsleder nära er? Har eleverna sett
några själva?
En träkista är en av många olika konstruktioner av trä och sten
som man byggde längs vattenlederna, för att timret skulle
kunna transporteras snabbare och smidigare och inte flyta in i
vikar längs vägen till exempel. De flesta av konstruktionerna
skiljde stränderna från älven på något sätt. Än idag kan man
alltså se spår i landskapet efter flottningen, på bilden syns en
dubbel träkista i Årforsen (Ängesån, Kalixälvens flottled) från
Länsstyrelsens inventering av flottlederna i Norrbotten.3
Vad tror ni händer med fiskarna och växterna som trivs längs
stränderna när de delarna separeras från resten av floden eller
älven?
Under perioden mellan 1850 och 1970 användes vattendrag i
hela norra Sverige för att flotta timmer. Man byggde kanaler,
rensade vattendragen på stenar och död ved och gjorde olika
konstruktioner för att undvika att timret fastnade på vägen. Det
gjorde att vattenfårorna blev raka och vattnet färdades fritt och
snabbt, men också att länken mellan land och vatten försvann
vilket störde den biologiska mångfalden. Fiskar och insekterna
som lever i vattnet behöver de växter och insekter som bor vid
stranden som föda. Jorden längs älvarna i sin tur behöver
vattnet från älven för att den ska trivas. Fiskarna som bor i
älvarna behöver också stenarna som finns i vattnet att kunna
vila bakom medan de väntar på mat i form av de insekter som
kommer forsande med älvens starka strömmar. De senaste
decennierna har man gjort restaureringar av vattenlederna för
2
3

Skogshistoriska Sällskapets årsskrift 2016
Länsstyrelsens rapport "Norrbottens värdefulla flottleder"
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att de ska se ut som de gjorde innan människan ändrade på
den. Då sätter man till exempel tillbaka stora stenar i älven igen
och tar bort de konstruktioner som skiljer älven från stranden. 4

8. Timmerflottare på flotte, Lappträsk, Haparanda.
Där det var grunt, i bäckar till exempel, kunde man binda ihop
timret till flottar som man stod och arbetade på - som den på
bilden.5
Hur kan det ha varit att jobba som flottare? Vad tror ni det fanns
det för faror under arbetet med att flotta timmer?
Arbetet som flottare var tungt och hårt men samtidigt fritt
eftersom man inte hade någon chef som kom och inspekterade
det man gjorde och man fick vara ute i naturen. Det var ofta
kalla vatten och vindar och det var svårt att hålla sig torr, särskilt
om fötterna när det läckte in kallt vatten i skorna. Många av de
som jobbade som flottare på sommarhalvåret jobbade ute i
skogen under vintern. Det fanns också kvinnor som jobbade
längs flottningslederna, de vaktade till exempel dammar och
rännor eller serverade mat och kaffe till flottarna. Kring
sekelskiftet kunde barn så unga som tio år arbeta med flottning,
oftast som vakter vid rännor för att kunna signalera om det
uppstod problem.6 Innan man började bygga små hus eller
kojor längs flottningslederna sov ofta flottarna under en uppoch-nedvänd båt eller på granris under ett träd.
En farlig uppgift uppstod när stockarna fastnade, till exempel
där vattendragen blev smalare. Då var man tvungen att försöka
få bort de stockar som blockerade flödet, sedan snabbt springa
över de flytande trästockarna tillbaka till sin båt, så att man själv
och båten inte drogs med ned för älven. Det hände också

4

Avhandlingen "Ice, wood and rocks: regulating elements in riverine ecosystems"
Norrbottens Museums blogg om kulturmiljö i Norrbotten:
https://kulturmiljonorrbotten.com/2017/03/24/flottning-en-forfluten-del-avnorrbottens-historia/ Hämtat 2020-04-25
6
Uppsatsen "Flottningen i Norra Sverige"
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olyckor under det här farliga arbetet och om man drogs med i
de kraftiga strömmarna kunde man drunkna.7
Utgå gärna från materialet vi listat under källförteckningen och
berätta med egna ord utifrån elevernas förslag och frågor
vidare om hur livet som flottare kunde se ut.
Vad finns det för faror på älven idag och hur förebygger man
dem? Använd exemplen från elevernas egna förslag på hur de
använder älven, om de åker båt - använder de flytväst? Vad ska
man tänka på när man vistas på isen?

9. Bild på flotte byggd av pinnar.
Nu kan eleverna själva få bygga flottar i miniatyr av
naturmaterial och - om ni har möjlighet - få sjösätta den i
någon av Norrbottens alla flodleder eller i något annat
vattendrag! Vidare instruktioner finns i underlaget för
"Skapande uppgift - bygg din egen flotte!"
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Norrbottens Museums blogg om kulturmiljö i Norrbotten:
https://kulturmiljonorrbotten.com/2017/03/24/flottning-en-forfluten-del-avnorrbottens-historia/ Hämtat 2020-04-25
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