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Strax intill Hargsviken, vid Östersjöns skogbeklädda stränder i norra Roslagen, 
ligger Hargs bruk, en av landets bäst bevarade bruksmiljöer med välskötta skogar 
och byggnader, en egendom med stora kultur-, landskaps-, natur- och jaktvärden.

I detta bokverk i tre delar får vi ta del av berättelsen om Hargs bruk, en plats med 
anor från forntiden och egendomar från 1630-talet. Genom de omfattande samlingar
av originaldokument och föremål som finns bevarade på Hargs bruk, får vi följa 
bruksverksamheten och vardagslivet för både ägarfamiljerna och arbetarna, från 
stångjärnsproduktionens början under 1600-talet fram till 2000-talets skogsbruk.
 
I Berättelsen om Hargs bruk och dess ägare, del III, skildras 1900-talet. Stångjärns-
produktionen på Hargs bruk upphör och det är nu skogsbruket som i fortsättningen 
kommer att prägla verksamheten. De båda världskrigen sätter sina spår, omorganisa-
tion och rationaliseringar sker i takt med effektiva mekaniseringsåtgärder samtidigt 
som ett alltmer miljöanpassat skogsbruk införs.  
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Rose-Marie Dietrichson bor och verkar på 
Hargs bruk. Hon är utbildad i historia, 
etnologi och litteraturvetenskap, och har 
under många år innehaft en lärartjänst som 
adjunkt. Rose-Marie Dietrichson har tidigare 
givit ut läromedel i historia samt ett antal 
barnböcker.

Omslag: Hargs bruk, 
foto av Rose-Marie Dietrichson, 2014.

Hargs bruk – Berättelsen om Hargs bruk och 
dess ägare, del I, 1600–1700-talet (2012)
I den första delen får vi följa 1600- och 1700- 
talets utveckling av järnbruket under bruks-
ägarna Gustaf Otto Stenbocks och Eric  
Oxenstiernas tid.

Hargs bruk – Berättelsen om Hargs bruk och 
dess ägare, del II, 1800-talet (2013)
I den andra delen skildras 1800-talet, ett om-
välvande sekel med tekniska innovationer. Där 
skildras också bruks ägarna och deras familjer 
mer ingående, liksom bruksfolkets liv och  
leverne. Boken till delades Svenska Publishing- 
Priset i kategorin ”Praktverk” 2013. 

Sagt om del I
”Dietrichson har gjort ett gediget arbete. Den 
första boken om Harg är ett riktigt prakt verk. 
Förutom texterna skall bilderna framhållas. 
Illustrationerna, varav merparten i färg, är 
nämligen inte endast väl valda, de är även 
påkostade och många. Det gör boken helt 
förförisk.” (Upsala Nya Tidning)

”Verket är utsökt formgivet, rikt och konstnärligt 
illustrerat och ger en mångfacetterad skildring 
av livet på Hargs bruk.” (Arte et Marte)

”Läsare som intresserar sig för bruksmiljöer
kommer att bli hänförda över denna bok,
likaså personer som fascineras av hur vardags  liv 
levdes på gods och gårdar under frihetstiden. 
Boken är verkligen en kultur gärning!” 
(Bibliotekstjänst)

Sagt om del II
”Hargs bruk 1 och 2 är ett förstklassigt gräv-där-
du-står-projekt som är värt både beundran och 
begrundan.” (Företagsminnen)

”Lika välorienterad som författarinnan var i 
bokverkets del 1 är hon nu när det handlar
om omvälvningarnas århundrade. Hatten av
igen!” (Bukowskis Revue)

”För väl avlyssnad stil och behagliga fotografier 
med korrekt komposition – boken blir en del 
av det kulturarv den vill skydda.” (Juryn
för Svenska Publishing-Priset)9 789178 434244
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Ett brukssamhälle i förändring 
Hargs bruk vid 1900-talets början 

Då bergsingenjör friherre Carl Joachim Beck-Friis år 1888 inträdde som ställ-
företrädande brukspatron för sin mor, änkefriherrinnan Ebba Beck-Friis,  
f. Oxen stierna af Eka och Lindö, påbörjades en omorganisation av verksam heten, 
ett förändringsarbete som skulle komma att fortsätta ett par årtionden in i nästa 
sekel. Tackjärnstillverkningen flyttades från Hillevik till Gimo och strax intill den 
nyuppförda vallonsmedjan på Hargs bruk uppfördes en lancashire smedja och 
ett nytt sågverk. Såväl industribyggnader som bostäder elektrifierades och mark 
uppläts till byggnation av ett Folkets hus samt en idrottsplats.

Ett litet samhälle med många olika yrkeskategorier

Alltsedan de första slagen från stångjärnssmedjornas dunkande hamrar  kunde 
höras hade det varit liv och rörelse på Hargs bruk, ett av de många  vallonbruken 
i norra Roslagen, som under århundradenas lopp hade fått stor betydelse för 
framställningen av högkvalitativt exportjärn till stålfabrikanterna i Holland  
och England.

Bostadsområdet längs landsvägen mellan kyrkan och Tornklockan på Hargs 
bruk hade sedan bruksägaren Gustaf Otto Stenbocks tid kallats Bruksgatan. Här 
hade de första smedsbostäderna uppförts i samband med att järnbruket anlades 
av honom 1668, bostäder som fortfarande vid 1900-talets början beboddes av 
bruksarbetare, om än i återuppbyggt skick efter de rysshärjningar som drabbade 
bruket 1719. 

Fastän penninghushållningen var på väg att helt och hållet slå ut naturahus-
hållningen var Hargs bruk fortfarande delvis självförsörjande vid 1900-talets 
början. Det fanns då sammanlagt ett hundratal hushåll på bruket, i huvudsak 
fördelade på de fyra bostadsområdena Bruksgatan, Tallarna, Karlberg och Ner-
hammaren, de flesta med ladugårdsutrymme för ett par kor, en hushållsgris och 
några höns samt potatis- och trädgårdsland. Bland alla olika yrkeskategorier 
som bodde här fanns till exempel hammarsmeder, klensmeder, maskinister, såg-
verksarbetare, snickare, murare, målare, mjölnare, skräddare, skomakare, sadel-
makare, stallmästare, kuskar, körare, rättare, ladugårdskarlar och lantarbetare. 
Trädgårdsmästaren, fiskaren och brukshandelsföreståndaren, den sistnämnde 
även föreståndare för värdshuset, bodde var och en i lägenheter på respektive 
arbetsplats. 

Minnestavla med fotografier från Hargs bruk, som Carl Joachim Beck-Friis lät skicka till gratulanterna 
med tack för den uppvaktning han fick i samband med 60-årsdagen, den 24 maj 1916.



Bruksgatan på Hargs bruk med bostäder från 1730- och 1740-talet.
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Lantbruket och skogsbruket
Ett lantbruk i ständig utveckling 

Arbetet i lantbruket, skogsbruket och sågverket kom alltmer att präglas av 
tekniska hjälpmedel som sparade både tid och arbetskraft, till exempel direkt-
anslutna mjölkmaskiner till uppsamlingstankar i ladugårdarna, motorsågar 
i skogarna och stabbläggningsmaskin vid sågverket. Likaså var traktorer och 
lastbilar nu på väg att ersätta hästarna i såväl lantbruket som skogsbruket. 
Under krigsåren skulle Hargs bruk komma att tjäna pengar på sin egen ”guld-
gruva”, det vill säga försäljningen av gengasved.

Färre lantarbetare 

När Carl Beck-Friis tillträdde Hargs bruk 1927 var där fortfarande ett 60-tal 
arbetare i lantbruket, varav hälften vid huvudgården Norrharg. Femton år senare 
hade arbetsstyrkan reducerats till cirka 40 stycken. I början av 1940-talet fanns 
det fortfarande en åkerareal på 2 400 ha att sköta om, varav 440 ha under egen 
förvaltning fördelat på 132 ha vid Norrharg, 106 ha vid Löhammar, 94 ha vid 
Malsättra, 71 ha vid Västeräng och 37 ha på Fagerön. Dessutom tillkom 183 ha 
under eget bruk på Christineholm. Resterande åkerareal var uppdelad på 110 
mindre gårdar och torp, som brukades av arrendatorer i socknarna Harg, Blad-
åker, Knutby, Ununge, Börstil, Singö, Edebo och Lohärad. 

Efterkrigstidens mekanisering av lantbruket ledde till ytterligare nedskärning-
ar. Fortlöpande avtalsändringar och en slutgiltig lag om statarsystemets upp-
hörande 1945 hade dessutom gjort det omöjligt att i fortsättningen del avlöna 
lantarbetare, torpare och statare in natura. Till detta kom den skenande löneut-
vecklingen, vilket markant ökade omkostnaderna för lantbruksverksam heten. 
Några uppsägningar var det inte tal om mer än i enstaka fall. Istället löstes ned-
dragningarna med naturliga pensionsavgångar. Väl framme vid 1960-talets bör-
jan var det inte mer än ett 20-tal lantarbetare kvar. Under skördetid hade man 
dock fortfarande möjlighet att få hjälp av dem som inte behövdes vid sågverket 
och skogskultiveringen.

Gedigen mjölkkobesättning
 
År 1944 fanns det sammanlagt 225 mjölkkor samt 175 ungdjur och kalvar på 
Hargs bruk med tillhörande utgårdar. Det fanns också kreatur på ett hundratal 
mindre arrendegårdar och torp, men långt ifrån den mängd som förekom vid de 
större gårdarna. Här rörde det sig oftast om 5–10 mjölkkor per hushåll. 

Sedan sekelskiftet hade kreaturens foderstat förbättrats genom att de vid 
skördetid släpptes ut på efterbete på åkermarkerna. Tillsammans med det nya 
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Skogen och informations
teknologin
 

Ett modernt och högeffektivt skogsbruk 

På Hargs bruk utvecklades skogsbruket i rask takt med den moderna tekno-
login. Mycket kom att ske i samarbete med Korsnäs AB, ett företag med vilket 
även virkesaffärer gjordes. Datoriserade planeringssystem tillsammans med 
avancerade skogsmaskiner underlättade avverkningarna, som efter hand lades 
ut på entreprenad. Omfattande miljösatsningar resulterade dessutom snart i ett 
certifierat skogsbruk.

Långvarigt samarbete med Korsnäs

Hargs Bruk hade sedan många år sålt sitt leveransvirke till KorsnäsMarma 
AB, sedermera Korsnäs AB. Detta Berodde främst på att de båda bolagen hade 
stora, välarronderade markinnehav alldeles intill varandra, vilka delades av 
en 4,5 mil lång, gemensam rågång, och att Korsnäs funnit det värdefullt att få 
stora leveranser av virke från ett angränsande område. Därigenom hade också 
Hargs Bruk kunnat förhandla sig till bra uppgörelser med Korsnäs. De båda 
bolagen hade även haft ett bra samarbete när det gällde maskiner. Upprinnelsen 
fanns i jägmästare Öystein Dietrichsons goda kontakter med Korsnäs. Han hade 
tjänstgjort i Korsnäsförvaltningen och hunnit skaffa sig bred erfarenhet av deras 
skogsbruk innan han tillträdde sin tjänst som skogsförvaltare på Hargs Bruk 
sommaren 1951. När han kom till Harg såg han genast att fördelarna med stor
skalighet även kunde appliceras där. Hargs Bruks skogsinnehav var visser ligen 
litet i förhållande till KorsnäsMarmas skogsdomäner, men stort i jämförelse 
med hur det såg ut på många andra privata egendomar.

Optimism förbytt till pessimism bland skogsägarna 

I början av 1950talet, under Koreakriget, rådde en kraftig högkonjunktur inom 
skogsindustrin, vilket ledde till mycket höga virkespriser. Man brukar tala om 
en prisnivå på timmer och massaved som aldrig upprepats därefter. Dock för
byttes denna hausse på virkesmarknaden till en långvarig period med relativt 
låga virkespriser ända fram till början av 1970talet.  Detta föranledde en ut
bredd pessimism inför framtiden bland landets skogsägare. Mycket beroende på 
virkespriserna, men främst på grund av den ekonomiska politik som då  bedrevs. 
De höga skatterna, framförallt arvs och gåvoskatterna, kom att knäcka många 
gårdar. Man befarade också att olika plastprodukter skulle bli en allvarlig 
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Älgar i vårsolen på nyavverkat hygge.

Vidareutveckling av jakten
Rekordstor älgstam flyginventeras 

Stora problem med älgbetad ungskog under 1980-talet kom åter igen att leda 
till en ökad avskjutning av den snabbt växande älgstammen. Jaktklubbar bil-
dades och en övningsskjutbana byggdes. De nya fastighetsförvärv som senare 
gjordes resulterade i att ytterligare skogsmarker införlivades i egen regi. 

Nödvändig avskjutning

Samtidigt som Carl Gabriel Beck-Friis började med hjort- och anduppfödningen 
1975, anställdes också yrkesjägaren Yngve Andersson. Hans uppgift var att an-
svara för viltvården och jakten. Älgstammen hade åter växt till sig på bekostnad 
av ungskogarnas utveckling, och det blev därför lämpligt att öka avskjutningen 
igen. Efter en flyginventering som gjordes i början av 1980-talet konstaterades 
att det lokalt fanns 30 älgar/1 000 ha i vinterstam, vilket var en rekordstor siffra. 
Det blev därför nödvändigt att få hjälp med jakten och detta löstes genom ökad 
tilldelning till befintliga jaktarrendatorer och fler organiserade jakter i egen regi. 

Målet med avskjutningen var att få ned vinterstammen av älgar till 8–10 
älgar/1 000 ha. Detta mål nåddes i slutet av 1980-talet och den årliga avskjut-
ningen anpassades till cirka 100 älgar totalt per år inom egendomen. Rekordåret 
1981 fälldes 230 älgar.

En briljant jägare

Carl Gabriel Beck-Friis kommer att gå till historien, som en mycket kunnig och 
briljant jägare. Han behärskade både kul- och hagelvapen, och var en erkänt 
skicklig skytt. Han hade alltid full kontroll på de situationer, som han ställdes 
inför som jägare. Det finns många historier med sensationella inslag som styrker 
detta, främst från de bjudjakter som han på olika håll deltagit i. Men det var 
egentligen den rutinerade och skicklige jägaren hemma till vardags, som var det 
mest utmärkande för honom, både vid större sällskapsjakter och i mer improvi-
serade sammanhang. Han gick alltid noggrant in för uppgiften och såg till att 
jakten blev genomförd på bästa sätt. Han hade en oerhörd förmåga att räkna ut 
saker på förhand beträffande val av drev, pass, drevriktningar med mera. 

Carl Gabriel Beck-Friis var en utpräglad tävlingsmänniska och lämnade 
ingen ting åt slumpen. Varje jakt eller drev var lika viktiga för honom. Säker-
heten satte han högst, och var det någon som misskötte sig, bröt mot gällande 
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Jaktplanering på herrgårdstrappan 1977. Fr.v. Kung Carl XVI Gustaf, skogsförvaltaren, tillika jägmästa-
ren Öystein Dietrichson, jaktvärden Carl Gabriel Beck-Friis och jaktgästen Jockum Beck-Friis. Till vänster: 
Fodermärgkål – en attraktiv föda för älgar, i synnerhet efter höstens frostnätter.

säkerhetsregler, eller visade en antydan till slarv, nonchalans eller motsvarande, 
var det sista gången denne jagade på Hargs bruks marker.

Sveriges konung på jaktstigen 

Sveriges konung, Carl XVI Gustaf, tillhör den prominenta skara av kunglig-
heter, ambassadörer, landshövdingar, näringslivsdirektörer med flera som vid 
olika tillfällen deltagit i älgjakter i de viltrika Hargskogarna. I sina jaktminnen 
från 1980-talet, erinrar sig Ulf Dietrichson följande episod: 

Den 29 oktober 1981 var det samling kl.18.00 i herrgården. Carl 
Gabriel Beck-Friis hade bjudit till älgjakt på Harg med middag kväl-
len innan. Bland gästerna fanns HMK Carl XVI Gustaf och drott-
ning Silvia. Gästerna anlände i det närmsta exakt på sekunden och 
stämningen var lite nervös hos värden och de övriga gästerna inför 
middagen, just på grund av kungens och drottningens deltagande. 
Kvällen blev mycket lyckad. Stämningen var god och kungen var 



Kronhjortar i Å-hägnet på Hargs bruk.


