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19 4}-talet, uppstartens decennium
.Jae stod och r,åntade pir.j:igmästare Torstcrr
Clirrlsorr. Dct vzu- clen l5jtrni I943 och.j:rg var-

knappt 15 år eamrnzrl.Jag hadcjust gått ut r'år-
terminen i realskolans tredje klass vid Ostcr
sunds Högre Allmånna Låroverk. Carlson var
Kungliga Domånverkets förvzrltarc al Hallens
revir mecl kronoskogzrr i västra.fåmtland. -Jag
skulle följa rned honom ut till mitt förstl ar-

bete sorn skogspraktikant. Det iurdra riirlds-
Lriget pågick som värst runt ornkring Sveriee.
Det var ont om arbetskraft i skogcn cftersom
cn stor del av alla zrrbetsföra män var inkalladc
tiil bevaknjngsrjänst och ä\.en en rninderår-igs
insatser kunde vala till nvtta.

Dcn gäneliee jåumästaren, iklädd sin sröna
tjänsteunifbrm, aulåudc i cn till gengnsdrift
orrbyggcl Voh'o. Det tunsa, osaudc aggr-cgatet
stack upp där bak. Han tillhördc det 1åtal per-
soner istadcD som trots kristiden l-rade till-
ståncl att anr'äDda bil i tjär'rsteutövningen. Ty
harrs civila arbete var r,iktigt, skogen levere-
rade led sonr ersiittnirrg för båcle kol och olja.
I'lin nedföljande cl'kcl av märket Rex, rrvin
köpt för 60 kronor - den finns ånnu kvar- och
lirngerar bra lastades på biltaket d;ir ctr par
pappcrssäckar med gengasved rcdan tronade.
Rvggsäck, sovsäck, mjölkh:irrtare och aDnin
anbefalld utrustning för det r'åntarrdc skoss-
livct stulacles in. Ivåg bar clet västerut mot clen
riclstr-åckta b,vn Nserr (uttalas Aschen på järnt
ska).

Lftcr ett stopp ftir ilyllning- a\r mer sengas-
r,ed i irggregatct, cn "tankning" räckte för så

där-sex, sju rnils köroiug, r,ar vi framme. Alsen
är cn av rle trpiska jiirntländska bvar-na, lrögL
och diirftir rclativt frostskvclclat belägen. Den
ligger pii sluttningen ned mot clel stora liing

sträckta Alsensj ör. Här- r'äDtade kroncrjågare
Abreus Lill lilkcrrjag ör'eran tyardzrdes.3 Hans
för-sta åtgärd vad mig anbclzrngar var atL ordna
med extra ransoncringskort, tv skogsarbctarc
hade siirskilcl tilldehring av det livsnödr'ån-
diga.

Vi tos oss dårför rrpp till en slor, högt bc
låeen bondgår'd i bvlr..fag kommer- ih:ig den
oär'rclligt vackra rrtsikten våsterut fr-ån går-ds-
loDet derrna strirlande för-sommar-dag. När--
mast undcr oss 1åg de nvgr-öna äkrarna, sedalt
dcn speeelblanka, g^littrande sjön, dårbortom
de milsvicl:r skogarna dårjae skullc tillbrinsa
sornmaren. I lbnclen br'öLs hor-isontelt av ljällen
rncd dcn ånnu snötlickta rireskutirn sorn
nrajestätiskt inslag.

Ronden lar kr-istidsnvndighetens ombuci i
byn. Hans gestalt var lrr,en r)*p sorrr rnan ofta
obselveral i Jälrtland: lång och gänelig, högr
grovhuggct ansikte, eu kraftig näsa, blå öson,
rödliitt hår.' Han tittade i cn sliten lista och tog
fram en skokaltong. L)en visade sig iunchålla
lrassor av lansoneringskort i olika fär1;cr. Snart
sarnlades irnscnliga högar mcd olikfär-eade
p;rpperslappar lör inköp av rnjöl, smiir, ost,
iigg, sockcr o.s.r,. -ja t.o.m. kaffe - på bordet.
.Jaa trodde inte rnina öuon. fodå, sa bondcn,
nu varjag skogsar-betale, det var- tunut jobb
och rnvckct mzrt behöt'cles.

Efter- provianleriug i Alsens handeisbocl
och mjölkir.rköp i en bonclgår'd gick färclen
lidar-c pcr- cykel rrot kronkojan nåson rnil
hnt ta. rrritt hr rrr l,,r njqra leckur. Or, r d, rr

stadiga pakethållaren hiirrgclc n'å lirllpackade
o'kclväslior, ovanpå slocl den sr,ällande r-ygg-

säcken på r'ilken sovsicken var fästspänd.
FraDtill över stvr'stringen hänrde och sviirrgclc
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cn fcnrljlers mjölkfhska. Lrirrgs s1ångerl \'al rnilt
flLrgspir surlat. Dct ltela lat- ctt girnska ttlllgt
l.rss l"r , rr I Lrrirq. ,1, r L. rr,l,. irrr, rir''. i

tuppfor sbackzrr-ua. Jag grcrrsllcle llrl dct 1r':111s-

Por-tmc(lel sotD skttlle bli uritt ör'er clc hurtcll l-
tals mil-jag Llnder clenlla ()ch kornrllall.lc s()rll-

r':rr lär-cla<les p:r sliugrirnde och ir:rckiga gt-tts

r'ägar i. jlinr tlltncls r'ästr-l sLogsll'gclet:

ll' l'' )r'

Detta lar- nrin lörsta dafr av ett hr' soltt skltllc
pr iialas ar' \'crksarrhct i skogsblukeL, inle
minst i (ler norrl:irtlska..fag LacLe tidigt be-

!tiiurr mig fr)r arr bli-jzigrniistare, intc så kon
stigt kanske. Iirr.jug giliaclc rratLtl och frilufis-
lir'. ()stcr slurcl var-clirtill en stnd llled lråIlgil
firgst:u-ka skogsm:in, lllir val dct grrldkant
l<r-ing trkct. ,\leD Drilet |lu ainnu liiug borta.
\'.rt ,,r'rr','rr r l.'r.r .'r'1,:1 ri .r"r rrr,'t ji1l ,.i.t:rr-
utbil(hringen vicl KtLrtgliga SkogJshiigsholarr i

Stocl<lrolnr r'ar för_stlis. som clct helle. ell lnc(L

heder- nr Jagcl mogcnhctsexanen. se(lan rllilit:ir
tjainst och dlilcftel kolar-skola. Kollkurrcrlsetl
liir- att bli antnscr lar- kni\skar p. \ alje lirskuts
pendlacle k.ing ctt :10 ttl elevcr. (]r trndlöntt
siittningcn vlu all lil-a lrket liån biirjan. tlan
rrrjrstc kvaliliccr-lr sig rnccl skogspt aktik. l\llirrinri-
kravet llir; l.or jag, 1()ll m:iuacler pr-aktiskt
skogsar_bctc t\ \'ilrierande ert. NI('n exlra
praktillniurader clzit-trtiir er gav vrir'defirlla plus i

poångjaktcr. Jag hadc r'åknat rtt all pråktik
rrnder dc korrrtranclc fcrn skoliircrts solntal'
bor-clc ge rlig cD god gruDd all sta P:i j ([ella

alsccll(le. l)csstrtcrn sknllc lllårlga !cckors
arbetc rLlrder sottttuarlorett gc irtkorlstel_ föl
egna llchov llnaler rcstcll a\'år_ct. I)etla |ar \'ik
tigt för'cn urgling ien liir-ar'farrilj drir grtrncl-
, L"rr,,rrrirr I'r lq lO Lrlcl irrlr rrrc(lg,r\ rrnLl r r\-
cesser i fo n al vcckopengat-. I'rilltlivets rrtgif
tcr \a. nigot l iln lill stöt sta delcD s,jiih rnåste

stii Iör \id min nu akl n illgsvrir ch :ilde l-.

Uppvaknandet
När--jrg tittar- i backspcgcln gav l9'10-t:rlets
somr-ul i .flitltluurclsskogarrll, trots ttijtL cLä

rilnrr <iclfirlna gr-oc\terspcktiv på skog ocll
skogsbruk, beståeuclc och liktiga intllck.
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l)ctta \ar en ti(l når de sista leslerurl lrv del
soln cn liiing lal-it Nor'rlirn(ls mcl cller rrindl c
or irrLa nr-skogrr littjaclcs pl'r lirkc. Alltseclan
nrittcl a\' l8fl0 Laler hadc stora ir\\-erknilrsilr i

omglirrg:rr dtagil genorl clessa skogt- i.jaktcrl
på träd liimpadc för sågr erk, scnar e ocksit lör
nassafabike.. \Ictt processeu.. haclc rtll lliiIt
eller pilsscrtl sitt slutsta(liLrrtl.,\'cn 1)ll\ alllbi
||,,nr'|| ill-,,r ir r.'rit .rtt .l.i,r,l. lr.i'lelr l'rFll
sätt sorr skullc slikra liletr'äxtcu. tl.r.s. lcda till
ett uthiilljgl skogsr.ltnlttj?!rtde, a\'tcckrrlde sig i

sdiliet en ?urr?llk:urdc katasl.()f i iirt-ur ar rilles
brist fi)l- skogsiD clust riu, eu hiinrpellte i latrclet-s

ekonouli.
Felet \'2rr att rran tilLirrpllt olika Iorrnel al

s.k. bliclning i clctt ft ån börjzur rtrskos:rt-tecle
Nolr-lanclsskogeu. -\lctoclcn iltneblir i pliricill
ttL rrall i ctt och salrma skoglbeslan.l sclekli\ t
och rrred ftitt tiita ilrle.\'a]1 skörch. ttlicl ar

varicl-ar(le stor-le'k, inte miust cle grirrlc.
r'är'clclirlla. \[en sarntitligt sPares htrllr(lde]cll
lr bcstirrclels tr-äcl ftit- r'iclare tilhiixL. I cie

luckor sour bilclas liir-r'iintlrs nva tricl ctlrl)lera
sig nat[rligt. Det he]a skall lccla lill ett slags

evighctsskogsblltk dirr som 1l]atl sacle - \\a11.

ratr rtrr,itr,l. \.,r il, L lr,llr lrrl.L rlr t,,lll | 'lnl
sctt sL[11c bclrör'as iör:rtt !idrn:lkrhtilla sko-

gcns förnlelscpt ocess.

Fr-ån oclr rned 1900 talets böt-jau ritf cletr

.ttt,l',..tr J;q1.,..t.1c1. \e1/l, i*, r j.rlrrr:i.t.rrr r

i Iinngl. Donäustlrclserr, l.Ino \\'allrno. clcu

friinrsle talcsrnlnnen {irr bllicLringsskogsbltrk
Han haclc r-ccllllr a. l8!)7 utkorrrrnit rnecl sirr Lqtp-

lrär'ksllrnmadc bok "Ratioucll skogs:r1\ crk-
ning".l \\hlllro hzrcle ernellerticl redersakare
rilka i strillet tillämpaclc och plåtlcladc firl s.k

tralthuegning i Not-t-lnttclsskogarnn. (1.\.\. :1lt

liioaning av likåldliga skogsbestånc1 cfter k:rl-

a\r'crkring. Till cle rnest Plornilertla Iöre-
spr'åkarrrt i Lal och skr-ift 1ör clenna \kogsbrukt
1,,r" lri,rJ, \\rllrrrn. knll, -,,r. iireri.r4rrr'i.t 'rrr.'
l'cr-Olof (PO.) \\'elandcl oclt Anclet-s Holrn-
gr-en.a Axel Scirar-cl. clcu fätgst:rrkc bitlliclattcle
Linsjrigimristar-cn i.Järntlancl. skrilel i ticlskr ifierr
Skogcrr: I ticLskrilter. r'id skogsvcckot. e\kur\iLF
ncl elc. rasade st.iden llicllarl ttakthttggnr-c'
oclr "bl:iclalc". \\hlluo och P.(). bck:irnp:rdc
llll iul(h 21 som r()ttler'sla ghcLirtor'et. lI al <iel :i

.irl;,lj,l .rl -rr .r.'rr. .'l ,rrrrr.rtrJ,t, .:



Pii lL)l|tr.let ltutu skqrn i.

Jii n I I a n d .fu|)1 ! ltul h1t{!!il s.

Un lrul? llinr/nL utvLLtr li;l
).lt,t .[ld tnind)-c anfaIlanl(
d i.n tn t iu tvtrrtrh ninglr
hliiinitLg.

I och rnccl clcu Lingr"lrliga ocll krisartrdc
liigkonjrrnktur- sorr inleddes vid 1920 talcts
shrt fick blädningsförcsprilkarna verklig lind i

seg..len. Skogsbr-uksmetoclen innebar lig..a kost-
nader för lir-Les1ångsten i det korta perspek-
1i\.e1. f)etl.r val ell l()ckalde koncept i en Licl

rrecl mvcket dålig lönsarniret. Donrinstvrelsel
liir-ordadc fr.o.m. år 1931 att huggnings
ingreppen slulle ske 'Lrppili-ån" i beständen.
\rilkesskörclen sktrlle i fiirstl hancl inriktls
rnot viilclcfulla cllcr skududc träd. Naturcrr
skrrllc scdan stå för :rtcr-\'äxtcn. Huvuddclcn ar,

skogsbnrkel var- inle sen att :1namm:1 sarnrnil
prlxis.T

Resnltatel al l(X) års bläclning- i olikr lbr-
rrel skrrlle erneller^ticl rned liclen kornrna att
klarrrzr i siu filskliickanclc vclkligltct. Hår kan
r':ir-zr på sin pliLts att iiterigcn citcra Schnrd i
s:rmm:r 2rrtikcl:

.\f\'en b:n /i J,irnrlantl/ flck j,rg se prof 1,i
rrrånga r.lsligheter i lbrrn al "blädclrirrg' i
,,rdr t.-rr.lrs:r.t, h, m,irl, l- . u, lr nr,rrrsa

?1l dessx slricksl:ilnplingar vol-o tlliircla al'

t', I rrr.rn,.o r' n er -'ler rli r,lrc -ntrr.i:r.
dski liirsvaraclc aI\'clkning'.smctoclcn. Att
sk()ssis:r'r?r \.r.(r I?rrl jrlsla är lällftirklarligt.
Ilala afi'erke och seclan skulle skri!:eD

komma af sig sjrilfll Intc minst en dcl
skogsbolag utnvttjade skickligL cienna
"natulliga Iör'vngringsmetocl" och btggcle

st--cl:,ur gleclcligt pii |cstbcst:lnclci.. -Sorrr.jats-

liirrrt rr:irllrrt \:rr l'.(). eecrlligcn (Lcn.-ncla

,ilclre skoflsman, som sig skogsblrrkct i litct
stör're srmmanhang, i ii| iij-t {oljdcs i rcgcl
rlr\r.. ,,,"r.r.,,r1! t' Lr- \l.r'r .1,,1 r.1,1,.rrr.r

hå1, som Lirllad.s lrLclior. i b:ista trll be-

vrrxrra rnert 100 iiri!:a rnarbLrskar_, sonr sarr-
letslöst kallaclt s lirllngling. Sri gellraclc
rrr.rtr iu t "r'r ' rl'r lr\':!lrr.r, .l',:...' r','
"lrrckor" clc. N4ång:r girrgeI lrlef lrel:r be

sr:ilcl s:i goclt sorrr totalr ar n poneracle eller
lrrrinstorc åLer vlixtcll "uppcnbelliecn
iih enn r-:rd".

Lippfattninaen iil vilket hrill clct bar-kaclc bör
.jaclc spricla sig irrtc bala bland skogsrnlirrncn
trlan å\'en lill ledningcl fiil clctr irrclustti sorrr

tog hand om r.irkct. \'icl cn i)r'e r-l:iggning- iir
191'i7 arrorclnacl at l9j7 års tÅ.rtÅ.Eirarrr'irgri
n tt nt ntl\ t l.ttl.c An,lerr H, 'lrrr:r.rr:

.J:rs hillcr rlc.l skosschelen Ronge /skogs-
t lrel i Iirarrfirrs \B/ (nn lr (lct skogliga lill-
stiinclet i \'iirt lard icke alls :ir si b|a som

rr:.n t:'l:'r ," lr .lrrrcr ,'rrr. 1,, r llr n l':r
ctett:r orn|irclc ocr'hiirl rnv( kel irtt liir ]);i11r a

t.ex. betrilfl rrcle hvg.qenil, skots-cns lijrsenade
litcl|lixt, riijDingsalbcrcn. gxllriDg_al m.1l.

zrrl)clcn. s.rlD i st(). ()nll;rll irg l)li!il eller'
... . irro r',,l.rr rli-.r,,rnr.i,l-rr .rrl..r,,r.-
i Non_lancl-s

Rorge påtalacle vitl saunna tilltrillc att clispro-
por-tioncn mcllarr procluktion och lionsulr
tion a\, virkc var stirlst i Vcllannor-r-land.
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Del andra omclrcvet nv den på l!)20-ta1et in
r-iitttde RiksskoB..staxeringcn genomfördes vad
ar,ser Non-lrnclsdelen åren 1938 1944. Mnn
bö|aclc mcd Nlcllzurnorrland. Det skulle visa

sig att skogen hade blivit glesare och allt latti-
gare på anviindbara triid ocir att fiamtiden
irrtc var ljus. För Ljungans, Indalsålvens och
Ångelrnanåilens llodomr-åderr visade taxe-
ringcn ltt vilkesrnassan 1ör de grör're tall och
glandimensioncrua, d.\'.s. sågtimret! på ca 15

år- hade rninskat mcd rler åu tio pr ocent. I

Jrirntlanct var virkesförrirdet endast 46 nr3sk

pcr hektarl0 Arealerna k:rlmark samt diiligt
slutnir piant och r'öjningsskogar i landet
tåckte vid.101a1ets [ritt upp cmot tvri niljoner
hcktaq alla restskogar oråknade, clct mcstu i
Norrland.lt

F,tt av skälen till nedgångel val säkert att
bliidningsrneLoden missbmkadcs. Marr fres-
trdcs att gör:r ingreppen alltlör starka och
linstgivzurcle. Mer-r hur"udproblemet r,ar, alla
bl:iclningcrrs förespråkare till trots, att skötsel
nretoden intc alls fungerade biologiskt i lnajo-
riteten av de skogsekosystcrrr sorn kalaktårise-
r-ar Nor rlan clsskoge n. Vid sidan av det sortr
några r.idsynta för-egångsmån länee här'dat,
hacle major-itctcn :rr, skogsblukatna inte för-
s1?itt eller velat acceptcra att stalka biologiska
bzrlansrubbuingar rnåste till för att föryng
rinesproccsscr skall sritta igång. Sådana stör--

ningal uudel urskogsförhållandcn år t.ex.
skogsbr-:rnd.

Vid ordnzrt skogsbruk år en plötslig blott-
liiggrrin3.' :rv malkytan gcnom ltyggesupptag-
uing ofiast el{ \,erksamt substitut. Men skogs-
briindcr bckånrpacles av naturliga skiil oclt
h,vggen av n:irnrr'ärd storlek hör till dct säll
synta i ctt bläclnirrgsskogsbruk. Det rådde där
fijr stor brist pi ungskogar av acceptabel kr'a-

litct. Professo. Nils-L,rik Nilsson korrstatetar
t.ex. att man g-cDorn ?rtt studera åldersföränd
ringurrna i Domänverkcts Norrbottensskogaq
bascrade på r'iksskoetaxeringcrrs claLa från
olika tidpunktcr, kan dra slutsatsen att det
uppcnballigen Iöre iir 1950 funnits en lång
period dä man knappasl skapade någon ny
skog alls.l2

Skogsildustrins ledningar var oroade av

ancL-a r-iksskogstlxeringens uppgiftcr, saDrt de

tfl

signaler sorn kom fiån Iältct. Profcssorn och
skoqsekonomcn Thorsten Strevffert vid Kung
liga Skog..shögskolan fick :u' Indrrstriens Utrecl-
ningsinstitut i uppdrag att göra a\ycrknir)gs-
bcriikningal för Norrlancl.l:] Resultaten var- så

nedslående att rnånga av de ledande inom in
dustrins skogsk|etsar r)enade atl beräkning
arna nåstc vara fel (Håkar Swan, SCIA, munt
lig infb). Slutredovisningcn skcddc år 1946.
På uppdrag av "Norrlandskommitt6n" fick
därför förrc professoln vid Slatens skogsforsk
ningsinstitut, Hcrrrik Pcttcrsorr, i uppdrag att
göra nya awerkningsberäkningar för Nolr-
land. Resultaten (publicerade år 1947) an'ck
föga liån Streffcrts. I ctt föredrag vid "llånrö-
r iissan" år 1946 uttryckte Petterson sin dy'stra
syn på Norrlandsskogsbrukets fi arntid.

Mi vi besinna. att Norrlands framticls-
utsikte. nre.l häns,vn till råvanrtillgången
för' skogsin dustr ien helt och hållet bcro
:rv den nu levirncle ge eritionens:usvars
känsla och handlingskmft. Orn vi beslrtt

samt skära ncd skogsawcrkningcn till el
besp?r.ingsnirå och bibehålla denna under'
erlor-cler-lig tid - 40 år - så är der sannolikt,
att bottenläget i rrorrlandsskogarnas avkest

ning därmed skall vara nått. Hån'id förlrt-
sättes, att vr encrgisk( gripa oss ar'r mcd clet

ocrhörda fönrigringsproblemel. \'i krLnnx

då r äkna nred. att vilkesskördarna små-

ninllorn koDlmil att växa, l'örst långsamt.

lnen senare i stigande ternpo.14

Skogsdir-ektören Håkan Su,an, SCA, beskrel
för rnig på 6(ltalet den stora uppståndclsc
sorn de nedslående profetiorna väckte i den
skogsindustriella kretsen. Sedan F/å a\, landcts
ledantle zrrktoritetcr komruit frarD till sanrma
dlstra result;r hade bolag'lcdrrirqanra i'rle
lringr- anl.drrinq hetrilla sloq..itrtation, r'.
allvar-. Sakcrr var extra nedslående ef'tersom
elier-liågan på skogsprodukter vllr rekordstor'
i det r.rvss så sönderbombade Europa. \Iasszr
labrikcr och sågu.-e rk gick för högtn'ck, r'instema
var strålande- Att i denna situation bchör'a se

fran emot en llera decennier lång "be-
sparingspcriod" vad avser skogsar,verkning v:rr

clen rärsta av fi-aultidsutsikter.



Srvan menade att detta val vändpunkten.
Inom Klamlols AB, sorn ingick i S(IA-koucer
ncrr, fauns cn tradition av trakthygeesbruk.
Verksamheten expander-acle på 19,10-talet
under Swans ledning oclr smittacle av sig till
de andra dotterbolagen. Detta var för'ut
seende lv nrr bölade utlecklingen lirngsamt
styras in i en rnel gu-rulsanl bana. Sorn dct mcd
tidcn skullc visa sig kom därisenom Petter-
sons d,vstra visioner på skam. \rarken han eliel
Strel'f1ert kunde förutse de positiva effcktcrna
på skogstillståndet av deu nva tvp av skogsbruk
sorn snart skrrllc komma att v:ixa fram mer ail-
rränt. Deras prognoser lar där1ör rnycket för
siktiga och konservatira.

Avcn pir andra håll hade man insett blis-
terna i slogstillstiindet. U| dct betiink:rnde
fiån år 1946, sour föregick 1948 års skogs-
r,årdslag, kan citeras l'öljande betrållancle de
problcm som förelåg:

-.-f_örckomma "hurrd.atuseutals hektar
grrrrl.r Lrlrrrrrrt-r. rra- u, Ile.ulurar jrL n
son förrildade hagmar-kcr, r'arå clet lan
anscs bcfogat att Lldö1:r skogs\'år dstitgtircler
av gnLldlörbättrancle natur. Pii nirnga håll
i iandet - siilskilt i de nordligarc dclalna
är bestockningcn i dc växandc skogsbesdn-
den båcle kvantitativt och kralitati\'t otill
li edsstållaDde. medlörande en ncclsall ar.
kasrning..- Efler hand har det \,idirre blilir
[ppenbirrt, att lllen olia ]itat alltför myckct
på nöjligheten att erhålla natullig för',vng

ling å arvcrkaclc markcr.ti'

Inorn statsskogsbruket, cllir nran ainnu under
10-talet lästau genomgåcndc höll last vid
blådrtirrgcrr, börjadc också attitydelra att 1ör-
indr-as. Särskilt brukade rnan inorn vcrkct
fiarrlrålla betl'delseu av Nolrlands skossr'år-cls-

förbunds r'älbcsöktzr exkursion på Malå revir
år- 1947. Här kunde förvaltaren Joel \4irctlind
demonstrera de liirurgzingsrikzr r-esultaten av
clct trakthl'egesbruk han på eget be\åg - och
nrot givna direktiv - bedlivit alltscdan 1920-
ralet. \ id idrnmi Iid p;qi, k err.eririrrrrrrtl
ring på de nor-rländska kronopalkerua som
skulle visir Drvcket nedslåcndc rcsultat. 75 80
proccnt av den totala förvngringsl'tan var ex-

empelvis obehandlad.I6 Dcn år 1950 till-
tr.id/nd, rt nr ralditeLtÄrerr. ridig.rre örerjäq-
rnästaren Erik \\l Ilöjer., fär.rn som sin första åt-
gärcl därför tiden kommcn att i en cirkulär-
skrivelse ("Cirkulär 1/1950") ge direktiv orn
cn hclt ny och offcnsir,kurs för Domänvelkets
lramtida skogsbruk. Dessa direktiv fick stor be
tvclelse som lör-ebild 1ör skogsbruket rent all-
mån1. T,v ktusändringcn innebar att landets
störstii skogsägar-c qvdliF-t tog ställning till för-
mån för tr-akthuggning som skogsbruksmetod
och förpassade blädningen till det lörgångna.

1940-talsskogen
Om det kritiska skosstillståndet och risken för
liamticla skossll ist haclcjag naturlign'is ingen
aning dårjag satt på min ct'kel och tungt tram-
pade ir,äg till mitt för-sta skogsjobb. Men urrder
dcnna och komrrancle somrar skulle syn-
intr-rck av den nedgångna Jämtlandsskogen
konsen,eras i rrritt rnedvetande. Skogsåqarna
Iick nnder ofredsår'cn ctt skogsodlinssbidrag
på trå kronor pcr a\\'erkad kubik[reter brånslc-
vcd 1'ör restanrering av glesa cllcr eljest dåliga
bestånd. Nlilt första uppdrae var att ingå i
denna lerksarnhet på Domänvefkets marker
Dct rördc sig om biide sådd och plantering.

I en öppning i skogcrr hacle reviret anlagt
en liteu plantskola. kanske 20 meter i furkant.
Här hämtade vi r'årir plarrtor, mest tall. Plante-
ringstr-akterr son låg några kilometer bolt !ar
mycket typisk. I)cn bestod av eft glest lest
bcstirnd al eran och ltjörk. Triiden var av den
mest skiltande storlek, de flcsta r-ätt små. De få
.tö're \är i .rllnrärrlr, t .La,lede pi ndq^r .äll
och där'fijl ltinrrraclc rid tidigar-e alverkningar
f)en senastc hade skett 1ör ganska längc
sedan. r\vsikten lal ntt vi skullc planter-a igen
luckorna fijr att skapa ctt tätar-e bestånd.

På clc öppna 1'toma hade €ir'äs och ?rlle

handa irrtc.r slagit till. \'egetationcn bildade nu
en tåt och seg påls på dcnna kurlk- och närings-
rika nrark, g*pisk 1'ör- centrala Jiirntlirnd. Där
under lann5 ett rätl Eockt råhumustäcke, min-
nct av gångn:r skogsgenerationers livsprocesser
Plantcr-ingsjobbet \,ar- tungt och vcl ksiurlleten
n,r,'. Ar,hela l)omånvelkeis skog på över fem
miljoner hektirr ktrltir,cradcs r.id denna tid en-
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dust ctt par Lusen hekrar pel iil-, d.\'.s. cil 0,,1

prolrille.lt Det skullc lisl sig iltl er mecl hän-
srr till sLogstillstiindct r-irnlig skogsocllirtg
lror-clc ha rirril ?ll gangel srör-rel -\lcn blaicl

nillgen !ar_ soDr raillllrls innrl clen toralt clottti-
nerandc skogsbr-LrksloIDrc på slalsskogar[a.

Ett sannolikt utslag 1ör- (let rrr'il i Verksanl-
heten rpplc\'dc !i stla\ cftcr (lcl att \':ir'l plalltc-
rirrgsur}ele Lornrnit igrittg. L)å iann niinligcn
r-clir-liir-r'altalc (i:rr-lson anleclning fiilcvisa viir
lilla aklilitct iirr sin clicf, B-jör'n GloLh. örer'-
jiigrrlistrre lirr- Nleller-sta -\or-r-iarcls Distr ikt.
Rlircla her-r'alna anlirdc'oanrnälcla cn hct hog
s()lIlllltr(Lag clii krrotl r-rclr br'ottts sotrt tttoltr
sviilrr irtle kli n g r':ira bar-a. slcttig^:r ö\'cl-kroppar
kring lilka tloiier av becloljals stod t.it. B:idl
r':ir Lrppstnicktn i oklantlcr-liga gr ilur Lur jforner'
pli r i1k:r siirskilt (l-oths grrldglittlanclc tr-:ir rslr-

och krraPpar ga\ elt.lj[pt inrponer-atlt' illttfck.
Vi arrliirrclc " j\4oDo-h:rckan" fijr all blolllåH..H..rl

rrrin er:rljor-clcn cl:ir plantorrrir skLrlle s:ittas.
Hackan lar utli)l-mad sonr crr bila pi ett liirgt
skrfi. Tr,ä klaliiga klor-pckandc i nrotsirtt r-ikt

rrr! \1,,l 1'r'.rrr lr,,q1. err I'r\:rt .it t,,r\:r rrr i

clct scga, tjoclia liLrrriLrstiiclet. Den r\cLles
seclan loss rred hjälp el lilorna. Dcssa arrvlirr
cles cl:ir efier' liir att luckra upp mincraljor-clcn
i lilkcrr plarrtzLrr saLLes. Tlriilr sktLlle iialrtidelr
\ isir sis.. :1tl r'åra anstliDg..ningar- ofta \'iu- Pii firr
lr:rrrc'l cliirrdir att rrissh.kas- I clt:n bcskr-ilna
nriljirn pa rcsthvggcna trivclcs allcharcla olga
uislncr'sonr H-jor(le sill bista för att ta kiil p:i
ll\'sl!tta l)aar'tr ri(1. ()ch konkrlrrens('n lncd

r-cclarr etrbleracl vegetation \ar \lnliiten i;\'cr-
m:iktig.

lTntler'denna och Lorrnranale somr:lr rtpp
lclclc .jae .just (lenDir skogsbilcl sonr nrvck.t
vanlig. Dct spcluclc irigcrr loll lar-ri r ör'(le ()ss

inom clct liclstr-riclita r_cvirct. sottr hacle kr_olro-

parker spliclcla pri 11cr-a platscr- i nistr-a Jrirrrt
l:rntl. Den glesa skog_en. dorrinerad a\ mcl'
cllcr- rrinche klena tr l'id iitelkorr sråncligr.
()lta lar inslagcL av lrjirr-k garrslia stor'l. \Iel
clet bestod till stor del av en klen. kr-okig- trp a\'

91;rsbjör'k sorn lidig-are fi;rl en rrnarlde tilharo
i clcrr clu tlitarc slogerr.

Björ-ken lar clock en begär-lig tillg^ing i

clcurrl bllirsleblisters 1id. Den ir\'\er-kades i

massol firr kolnirrpJ, cllcr- kapaclcs till rrreter-
liiu3 br'änlr ed, s.k. k:rstr ecl. Dii klör's cle g..r-ör le
bitarrra p:i L'irgrlen rred ki1 oclr sliggrra. l':r
r-cvilct lrurns fil lliggriingar- rncd utkoulrncll.lc
rade \':i pcn\':igr:ir-c och län g-elsckuncl cr-. \'ccL

rr;rpkiipen iliinct skiirtes av jiirntlåndska kirp
rlin pii Lrppcltag av Slalens brlinslekonrnris
siors l:ln sr eclskor tor'. f)e bler nre(l lialen sten-
lika. L.ri ar'(lcnl. cll soln botltLc i StlirrrrstLrrd.
cliiptes av Iolkhurrior-rr ti11 '(lrrld-h:rlle .

Derr nr cket ollrflttarlcle \edhLrggDingelr
ulldcr krillct oclr cle clir-pii firlarrclc iir er irrne-
bar i lr?illga fall litcr-giing till cn rlcl ror rrral

tr'ai(lsllgssirnr nran siit 1n ir g i sLogen, nolil b('n(
rim clct sanrtirligt furrns tilhlickligt llle(l bilr'r.
triicl.llr I anch:r l:rll. och cle ral alllliir ranliga.
liirtc hcla btrlictler lr kleua lrjör kstlnn:lr' upp
li-irn stubbana till clc bjirr-kal rlau siigltt red.

,\iIn a)ratIr) i,tt) tt\I\lit,!t)
llit l)ruhti\tu tast 1l)lt lt;)
ittr! u;ti tt rr ttt ii ttrlhtrt tlitl
rtt t ohtrl.s tr h llir tlt 'ntrgligt
\,ttt.rt( l)rlul i, gt!titlt!.
dtndntb l)ii urd e|ri trrl
l)glrtu trtt L)lln g ttntlttt liu
tlI lrad hIii,! Lt'tl.ittrl.
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t t h1 i .\hl l t t n n a t) l t n t l. l:i i l t l ( ) t i, i \t )'

n,\ttltnttt n1' t.tll.\iidtl l) tl\I;k .*a!\)rut)h.

Blancl barr-tr-liclcn i g^lcsa r-cstskog-ar- skapurclcs pa

\a s:itt snr.t ctt llirclc'li)st'tr.rscnbr-irdr-abcstiincl"
i]r klen:r bjir|kst:rnllllrlr. Denn?1 t\,p rl\ skog
korr sertr'e ltl salrnnrallallils un(ler' ritrnret
''gr-iiu 1iign". Skogcn srig gr-irrr och nixtlig ut pii
h:rll, men licl nil lrliue granskning var den lrer
ellel rrirrdr-e rär'clelös och cless liarnticl dlster:

Ornfiiirrgcri ar "clc gliirra log;rrclrra'till rrv

slog 21\':rcceptabel klalitet skulle komma a1t

bli cr onrllttarrde or'lr oer.hcirl r'esrrlskllilltrrcle
lestarrrcr-ingsrrppgilt sou sktig-sbr-rrlict i N()rr-
lancl, biiclc (lct statliga o(lr l).i\utt. lra(le utt
li:irrrpa nrccl Luidcl liorrrrrllnde lir tiorrclert. Dc't
r-irlclc sig otrt rniljoncr hclitar-att slitta i stiincl.
F.rr1i;:.'1 er nr I923 rils skog-srår'clskommitt6 li-anr-

l:rgd utr-cdrrirrg iir 1!)29:r) uppgicl< ait åklo hul
lrar;/i i l:rnclet till ca 500 01)0 heLtar'. r,alal c:r

200 il00 lrektir s.k. stavnskognr:!l Di'irtill firnns
ca 650 000 [rcktar' "slinipskog-ar-" rnccl cn slrrlr:l
het ar'1),ij tl..l. Ar- l9ir0 1:urns clct cnligt
l)omlinlc'r'kcts lcclovisnirig vicl Nolr-lancls
skogsr är'dsIi'r'bun ds erkLrr-sion detta år' pä de
lerr rrolciligl iileljliernästar clistr ikten (Non-
lancl), 6'111 8110 lrcktar', cllcr-ca 20 ploccnt ar
skogslr:u_ksarealcn. sonr ulgjolcles nl hugg.
ringskl:rss I, cl.r:s.'1tilklädcla krl1r1'gger".
Nlarfled Niislrurcl rrppgcr ltt rnarr vicl rurgcfär'
samlna tid i r-iksskogstarclirrg-en h:rclc upp
sllrllnl lörek()rrlslen ir\ nraaker i Norrland rnecl
Lrppcubart otillfi cdsstrillanc{c skog-stillstiirrcl
rill tohlt I,62 mil joner- hekt:rr'.:: Nlecl d:igens
rnått nrätt skrLlle silliirrr lral sutts u\'scrai|t lrögrc.

Re la tir I orörda skogar' (ulskrigar') l'urrrrs

oclisii kr':u-pli Hallens relir, rnen rr1ägset be-
llig-nl och pri bcgr-iinsade ar-ealer'. l)e fnnns
lianrliir' :rllt vrisle1-r Ll (liir skoi.tstrar kcrr bli l alIt-
ner- hiiglånl och till slrrl 1örlor ar siq i eu tr iirl

-r,irr. rrr,,r I' llrt. TT. r .t.rrrr1'lr,1, \i r,,r1,,,.,I
sorr sccllill etrktioncr-acles ll1. I-21gel oni !anli-
gcn lirr nln gick i sllg ör er stiinJtlingstr':rk-
ter. I)e1 lc(l(ic\ rrr crr klorr<r.jligarc cllcl bc
tr-oclcl lirrrrrarr sorrr lörcic pr-orokoll. priclilistor,
och gar iustlirktioncr- onr |ilkei trp lr| t |licl
s()ll sLldle rrtsrn:rs. I)iarrrctcrrr klavaclcs i turrr
i blirstlrirjd oclr rrrirttct lop:1cles lill plickar-en.
'11-:iclc:t llck (n stlinlPelble(kil rrrerl ktursers
krrrnl. rlcls l):1 sl:utrlllcri. clcls pti ctt Iotltcrr.
Fiir irLt lii cll gocL uppfattning om Postens
vir_kcsrolrrn ()ch s()rtillcnlstLlbrtet gjor'des
sanlticligt en ulb\ tesln\erirg Pli ell kr ol i cie

rrst:irnpla(le rliicler. För' iir(larnlilct arrvlirrclcs
er "st:itrg.'lllr e". d.r.s- crr klalc fiistiLcl i lircllirr
pri cr 17 lit l:'rrg stiing-. ,\lccl clennn llincle
llirigd och topprnirlr beslånnras p:i der r-ot-

slock sonl irlorrlidel ilnehöll. \arcftcr rcsLcu
a\ 1r'ii(lslarnrnerls trtl)\ tc okuliir-bcdömclcs.

Dcssir r.rppgiticl om tlriclen lar-r'iktiga i 1]iill-
skogen, l\'rriden var'ofil skacliiclc och slrll
rrLcLe Av sonr rrroröttcr. L,n 20 tums (50 cm)
m:rnghuncl_azirig gr_:ur krurde var_t bilri1 l5
[]c1cr llög. Cir lurg|crrar_rra Ilixtc iiDcla rrcd Diot
rnalken i clcrr glesa skogcn. C)ch clc val g-rova,
dct kunclc val-a ctt lit('t hclsikc alt ta siit- in till
slalnmen med kla\ e och stlinrlrelvxa. Dess-
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utom var barken hård och seg på gammel-
granarna, så man fick ta i när bleckan skulle
göras. En av kompisarna i laget fick Domän-
verkets stämpelkrona i pannan når hans ståm-

pelPa träffade en Lorr, seg grangren som 1jåd-
rrde rillbala. Det slrrtade bru. mcn irrct ratt
där för all framtid.

Det fanns också en del yngre, r'äxtlig skog på
kronoparkerna men den var var-rligen mycket
vildr.'uxcn. I motsats till i Bergslagsskogarna,
dir lolnirrg ar klenred .edan l;ntc \rrir en

viktig verksamhet, hade längre norrut fram till
denna tid unpiskogsvård och galling bara ut-
förts i mycket begrånsad omfattning, totalt sett.

Undantag lanns dock. Under Eric Ronges led-
ning röjdes och gallrades inom Kramfors AB
ansenliga arealer skog under 1920- och 30

talen. RongJe betraktades av många med miss-

tro, nårmast som en slösaktig iclealist. Men
bränslebristen under 1940-tzrlcts kristid gjorde
nu att åhninstone en del av den yngr-e barr
skogen böriadt ritrjar pi virke iten i nott.

De yngre skogzrrna var endast indirekt en
följd av månsklig inverkan. Uppkomsthistori-
ken kunde vara lyckade spontana s1ähföryng-
ringar efter skogsbränder på t800-ta1et. Vid
sidirn av blixtnedslag var dessa bränder inte
sällan en följd av slarv med eldcn eller också

var de direkt isccnsatta av skogsbefolkningen
för att förbättra skogsbetet, s.k. getarbrånder..

Unuskogarna kunde ocLså vara resrrltrtet ar,

tidigare awerkningar i cn typ av skog dår till-
räckligt rned reaktionsbenåsen underväxt
råkat komma att stå kvar samtidi€lt som det
mesta av de ör'riga träden undanskallals. I
-fåmtland rörde det sig dir ofta om gran. Det
mesta av den åldre granskog av god kvalitet
som manjust nu finner i Norrland har sanno-
likt denna uppkomsthistorik.

Skogstorp och gårdar låg glest utspridda
och fäboddrifien var ännu levande iJåmtland.
Kor, får och inte minst getter var därför aldrig
långt borta ävcn når vi arbetade i avlägsna sko
gar: Det iuena, trygga ljudet från skållkons
klocka avslöjade på långt håll var djnren bc
lade. För oss lar dctta cn stor fördel, ty vi kunde
vanligen köpa rnjölk, smör och mesost på
gång eller roddavstånd. För skogen var saker.r

annorlunda, :itmiustonc där större mångder
getter betade. Dessa ställde till mcd ordentliSJa
skador på inte minst granåtcrväxten, ja de
torpederade ofia effektivt alla försök till skogs-
förlngring i b)ädningsluckorna. Dettzr var- ett
ofta debzrtterzrt problcm på den tidens skogs-
exkursioner

Den ör'er årtionden utdragna skogsutgles-
ningen ledde inte sållan till att en eflektivt för
yngrinushindrande svål av gräset kruståtel, 1)?--

schampsia Jbxt',osa, kom att breda ut sig. Gråset
hinclradc markutstr'ålningen. Frostläntheten

Fäbodrli.Jlen itar lannde i
lönttlantl på 19401nbt ach

har på skagsbete tar en !07
Lig rn. Fota Lar: liran.
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ökatle till den gr-acl all småträcl ocb plantor-
lick sr'årt att ijve.lcvt. Dessa, geuorn skogs-
I'rrrL.'att,,rrt.rtlkr'rrrrr,r itrrl,.,lirlrerrt. r:rt .ir
skilt vanliga p:i flacka linjorclsrika "gr-antiälar'".

I'ii unclra markcl utvecklades undcr oct rnellau
clc kvarr,arande, g-lcst stående tt-iidcrr, crt t.iit och
vppig päls l'bliibzirsris. Aven dennzr utgjorde
ett cffektivl lii-r'ngr-ingshinclcr. Huvucl-
jlr1.\'cket på dessa tvper ar,försLör-d skogsur:it-k

r'ar necLsliienclc. C)r'årtliga grantr r'äxte i glest
lil-barrcl. mer-sällan tallar'. Här' och clär val btt-
kettcr- i!\ slLrbbskottsLrjolk insprängcla. I gråsel

eller i dct oft?r niistan knailrögr blåbårsrisct l:ig
rötskaclade lrakacle slockar frrirr titligJare ar'
velkningal i olika stadicr irv oedbrl'tning. Pro-
lessorn r,icl Statens skogsfor-sku in gsinstitut,
Lars Tir6r'r. haclc på 191(ltalct studcr'?rl ferlo-
rncrrct rneci hiinsur tillrniirjlighetelna till sjiih'
förlngrirrg. Hun skt-iver:

l)e slutsatser \'i komir:r dll zilo trtitrr l\iYel
;iel:rc1c ett ingiva allrelliga larhiigor firr clct

rror r'1:indska skogsbr Lrl(ets flxnlticl. szilskill

inolrr de olllnlliga skogsriclcler sorrl ligga

rtl( r -i1r l:,U. <'r t rrr ö.1 .q.iL' til rr'r.
ir,r'r rr.' rg.r lurbirrirq.'r .,rtEUrd r.,rl
Iirrvrrgr.ingshuggnirgerrs, h r'5Jgr:ss kö ts e hr s

',, lr ..r-rr rrt',rr,lcrr..rn .r,l-r'. r,rrrq, r',rr.
r Lrrr , I op1'a..'r' r lr ,rnrrd( n r.., !\'r'l
saDular_e resnlt:rt iin vi lrittills gjolt. NIen

likr':il mirstc ri rnerlqe, ett stora arealer'

skogsnrerk iNorllarrd jcLc äro cllel icke

heller' LLurna bri[gas lill gocl pl ocLuktion al
berrskog rLtan hj:ilpåtgär'cler ev oliLe sleg.

S:\clana irtglirclc'r he llunlcra alhrrlint birr'ial

koirme ig-iing. D:iri!ienonl lägges ett rL tgt

ensr er' p:i clcn ntrlar errclr: skogsmaltragerre

l_irtiorens sktrlclrol_, $ på dess a|bctc belor
clr:t i hög gncl, hLrl Nolllands fi-arnLicl:r

vir kesskörclar skola gt'stelta sig.23

.\ ,er-kningarna som skap?rt clella skogstill
stiincl i stagnatiou skedde \,intcrticl och \:arie-
rade viclu vad arealen angir'. -\llt cftcrsotn
rirr,lrtiorretr fiit..itrrrade. fi, I IIr'rrr r:itta tnrttr

efter m:rtsiicken. Åcn i sLolskogsbtukct blev
. \\crkn.lr':\ll.rllcrn.' ,llirli" r'lr'r ratt srrril.

.jrirlför t rled lad som komma sktrlle, sårskilt
d:ir-rran också r'illc utn\1tja den boirsta skogs-

Ol/.\.f ii\n!i! ai' L)())trlil lillwnnut* ,ttd butullt, ttl'
1).i i;.\\t1tl)l).ltaIItl)jöÄ.

belblkniugert som atbetskt-all. Dct giillde clii

att fiirse.just clcn gzir-clcri elle. clen brn rrretl
lintcrjobb. N{ed tiden kom d:ir-iii skogstill
s1ånclct att rrnecklas til1 ctt svri|ix elskåcllig..t

siunmelsuriLun cliir olik:r t illi ällighctcr, håde
niiinslliet och biologiskL belilgadc, st\r1 ut-
vccklirgen. .Lrcl Schard nrrr rLacle begt-cppct
shctLb I atl xh o gs b rtLht t.

L)ct sritt på r'ilker skoscn lrrukaLs leclcle til1

sliiligheter att riitt beskr-ira slogens lclkliga
tillstiilrcl och iildcrsszrrnrnlrsiilLning. SorIr c\-
empcl kzru clfarenlreter tjäna lilir SCA:s lör-sta

skosstaxcring. De Lrtgicir samtidiii..t cn Pa.aliell
till Nils-Erik Nilssons tidigare .ellrti'rrdc obse.-
vation !acl giiller Dorrär'r'er-kcts Nor rbottells
skogirr: Att rrrilu Llnder läng lid iltc skaPel

någon nl skog alls. Taret-ittg-cu genonliir-dcs
åren 1946 '111. NIed clen tidcns slnsä1t korr
därvicL ca tio plocer)l i1\' skogsmarkcrl, lolalt
sctt, irft k]assas som ftillfrirvDglad ungskog, eD



i och lör sig otilll r-cclsstriilar cle liis arclel i ett
uth:illigt skollsbnrk. NIcn kr-ar'cn korn att rind
las oclr skär'plts. Av senare t:rxerinQar LrLnde
tliir-1ör- slu tsa tscr d[ls att cai ]riilfien av deL Dlarr

pri 1940 talct nirclgaclcs accclltcrr sorir rlng
sliog i r,erklighctcn lal lcstskog. 'liiiclbcstiinclct

r':rr-tr-ots nllt sii rnindcr-r'iilcligt att rrrrkcn mcd
tiden kom atl riterlleskog-as genom lirilstäncliga
krrltLrliitgiilcler: Nf el rrncler rnina prlktikant
sonuar pil 40 tulct toli givctvis rrrirrn arbcts
kamr-ater- och.jag clet r-iidandc skogstillstiindet
som nligot nalurligt. l)ctta var s:ikcr-t ocksii fallct
blarrcl hrrvrrclcleler l sloesbeliilet på revi.el.

Eftcl studcrrtcxalrcrr 1948 och 15 nr.irraclcrs
militår'tjrinst ignacle jae vinLenr 19,19/50 åt

:l'r'clkrrirrg i clcrr fjrillrlira sko3,err vicl sjön
Hottöjen..jag.. in--ick i ett litct lag- på l'em man,
cllir-av r:n hlistkiir-arc. \-i bodclc i cn kronkoja
rritt iskoger. Till riirnraste olt, N,Iijrsjl, r'lr det
cL1'gt tr'å rrril. Fiir ollrliglre(ens skrLll il\'\'er.
L.r,l, lrc,rr. rr , rt ,,rrrr r,lr r , g, ll r( tr. t\ \,rll
Ligcn siilclcs allt vir-kc p:i lot.

Kr orojii*rr e Ah errs liiljtle oss ut till a\.
r,crkningstraktcrr. Dct lar iiiig-a om cn s1ligs

ploclhLrggning. Stänrplade lriid ?u allehan.la
storlek skrrlle lrillirs oclr tipparbekrs. NIest vil
clct l.liillglarr lrr, clcrr cllir- tUJcn rncd grcnll'
nlist:ur iincln nccl till markcn, rlen är'cn björk
,,, Ir lir, r r.ill. l:rq Irr,l, irrk,,pt rillllll, r.r,,ll..
båesåe, 1xa. bar-kspacle och snöskyilä1. I mina
.r1'rt.rr'1.\.rl' irrli, L .irr'r rr llir\, .,,rr J.,-
fått tili Lirrs av klorrarr. Sk1'ffcln sktrllc snart
liomma till anliinclning.., l'ör sniin fcill mrnig..t
och snart liig clc'n ilver halva nrereln djrqr.
Och LernperatrLlen föll recl ulot 20 rnjlrrLs
';r.r,l, r Lr Ir rtt, L D, t [ti 'r.rd, 1,a .rrr 1 ,ir,r -iq
ned till strLbbhirjcl or:h seclan rrtliclgt gr'oJren
sii aLL rltl\llilnc falrns för arbctc nlcd alcll gro\.
tanclade s:igsvansen. ()ch clel skar'dliligt i clet

hiirdlirrsna virkct. Når' träclet rintligen iiil1
lrlr,l, r',rrr r.'t.r 1'.i rr1;r'rru, lr1,rt.t.. 111 '1.'r '

sektrucler. Sedrru blcl clct att pulsandc i djup
sniiu kvistn sig liarn llings trädstammcn. L.lr

r':iltr-:inacl skog..shuggar-e 1ör'bnrkacle vicl clenna

I ath t4l ntt llottni)1lr)) t1.1tIltl^JIlttodc: tÅn)ngrn till indt^tritt.
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H li:IetL otn fu ;ii1 lr t, ) rk tt
hltntlLtlt a i \ha!(n.
,hritah ni ng lnr 1)ittItftj h.I?

tf lo'et ltl l)0n t)n| få
f inlon tan lt lu.Ltg.t. li tutttt
tltilat na kttntfu tlrut frutn..
1': ) 1 \o fi.tl ih etu l. lnu.\ la rt
tcltttik uluhhulet nrl .t.k.

Våtix l( L.ts1)ti.!nt ot h jLifur

ht)n n tu hh ) |. r.lii att nöj l i!'
{i1t !li;, ttitht.sla\s.

Lid omkrirg 6 000 k:rl<-rrier-pcr dag, d.v.s. lika
r ycket soln cD rnar'illonlöParc.

Sedan vi 1ällt och kvislal nägl.i dl{a:rr korn
krouojågaren och iipterade de gri;vrc tl-lidcrl.
Ui \ur ll rrrnl ri.k'rll, rrllrrrl.r \.r'.,rglilnl .rr
rrlassa\,cd ocll ko]ved. \1:rssaveclerr gick till
Ågg-firr-s tr'äslipcr-i när-a \'liir-sil och sktrile irei-
barkas, kolvedcn .rlldllarlas och läg..gzrs upp i
|cs. Bar krtiD gs:rt be tet \'ar ctt flultinsvjir-t slit i

fliillskogcn. Glanbat-ken r,ar- !ock och stell-
It.'r,lrI'lrrr. d, r 5l,t;irr, ,'r'.lliqt ln.r i.rrr.'ri,,
letta flagor efier-valjc stöt lnecl blrkspaclcn.
Och vid var-je alhtrggen gr-ol kvist blcr clet

n:irstopp. S:rmticL:r studiel visacle att bnt-k

ninesarbcLct i genoursnitt tog hållieu al tidcn
inrrspr-åli ltir-en hrLggarc.'. Häl\'ar del s:ikert

lel_

Dcu efierlingtaclc nra!tr-aslen tillblingatlcs i

skydcl rv ett enkclt gapskjLrl. \{ellan ett prrr triicl
lacli:s crr lhrrg slana p2r dr\'!il eLl Prlr mctcrs
lrirjd. Från ena siclan lLrladcs klcliar-c slartlrnar
mot slilnan som undcrlag iör ett tjockt tak nv

q ,rrrri.. H,ir.rrll. r rj.irrrrdr -rr 1'.rr qr,rtrli.
f,ickta stockar som sillplals. l'rittuför oss bran11

cn vrirmalde br-asa fiir kaflekokning och lnirt-
lirpining. lngcrr ifrågasatte bristerr På annirrr
bckr'rirllighet. I kojal storl r'ar-och ctr för sin
e'i.ren lör-tzir-ing. Vi proviantct-aclc ttrecl ett par-

lecko.s mcllurlrlrlr. IJästkörat-etr Jonas hadc
cn rrrotolr:rkel pat-ker:Lcl r'id t'n vlig på irrtcL a

sidan sjörr. Hirn vat lanligen r'år- kur-ir- nccl till

handclsboclcn iN{örsil. Dit kundc rivel nägott
llaska l{crrat h:r letat sig liiiD Slstcnrct i Oster--

slncl. Kllirn gjolde att rnjölk, kött oclt ägg

kLrnde 1'crr_r'lrr:rs neclfl Lrset i etl rlthus.

Kolarskolan
fl-rr rrrl,il,lrrir - sl,'i.l ',llirre \orrr \.,rrr rll
oblig.'ator-iskt kra\ att iulriiDrtir filre all vidarc
skoslis rrndellisning l-clilrrncl adcs rnecl titlen
till :1tt ornfirtta en ruer allsidiS- skog..lig- tr,irrirrg.
Pl'r vilen l!)r-r0 blcl jag arrtaoerr till dcn lirr-sta

IremåDaclerskrLrserl a\' alenllzl nva trtbil(lniDg
kirllad Sratcrrs för'bclcclurcle skogskurs. Jag
och ett tjug-otal lik:rsinuade irlann oss till clcrt

i utkalLen r! Skin nsklttcbcr-g bcliigia kur-s-

glirdcrr I3oIrr1.)|pet. \'i solr \'ar stu(le ter bc-
hör'de intc clelll i rurclellisttittg oclt plor i

svenska och nraLernatik. \riktig-ast ltir- oss r:r'
c'lcr plaktiska tniningerr llrrl all inh:imla dc
{ör-sta cl ern en t år-a Lit-os p:iuctr i sko.r:,s}rt-ukan-

ders koust. Trlirilgen i r'åt-cl al dc hanclrecl-
.LaP.nrrr.Lo..l..,rr,, t.t lr.lr'lr. lr.rr j:r1 1,, t.orr
ligcn lrlli stor nvtta a\'. Dct aU i]rle durrt att
lrrnrr,' .lil'. 'r lr'ir p:i r.irl .ill. , rr

srlrrl bor-rglöud konst. ellel att fila oclr
skr-:inkzr er srig. Till r'år-t 1il-fogartdc slod ocksii
cll garnllral och snlill l)?ist. en hah'ardcr)rle..
I)c fiilcligheLer-i lilkcsdr-irrring sorn pållcn bi-
,lruq trl li' k i,rlLir, rrr,,r al,lrit rraq.'.tr 'rt
r':indning firl
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\''i lick ockszi rrosa på deu er-n ar, mekarrise-
riug i skogsbruket sour skrtlle kounra urcd
ticle[. L,D dag cler'nonstreraclcs ctL arttal motol-
såg:rt en stor- rr1hel. De var- umcrikutsk:r.
lrrug?1 och otlmpliga. F.n rnanör'r'cr-adcs av lr'å
nrarr oth r'ågcie.18 kilo. Ert annan \:ar cllmllrls
och liitLale, ca 25 kilo tror jag. Något annut
allts:i lin chgens sågar, cllir viltetr b:intats till
lem kikr cllcl t.o.rn. mindl-e . I(olDjnlislod fbrt
falande på progl-ilrnmet. Iiolniugstckrriken
och ler-ksarrhetcn i öuigt blgg-de på eu tracli
tion sorr i Ber-gslagen giu- tillbaka till hcdcn
hijs. Dct r':Lr ett inll essnrt.jobb, og så grann-
laga crh intc riskfritL- Tills:rmtlnns r-cstc ocll
kolacic vi fir':r milor-på kursen- \{eu inotr
nägra ar-sktrlle skogskoltringcn \:anl en slga
bkrtt. och dess utör,arc slart borta ur tidcn.

Skoeis
Fr-ån alslutacl ktrrs i "Slinusircr-g" gick fiircierr
r.k:r r'ägen till liurrglig:r Skogshög-skolar r. Till
rrir 91ädje och iivcr-r-tskuirig räckte urin kottr
pctcns fiklisll för att .lir-ckt irli rurt:rgen till
den tr-c och cLL lralll år (eller- tolv telrrine.)
lring:r jågmästanrtbilchringen. Den i juli 1950

iniann.jag rrrig tlär'firr på Bjrtr[ot-s ganrla her-r'-

glird. r'rär-a Ar,csta. Dit \ lr f ajr sta årskulscus
:urnllr,rrl nrirr rilll.illilr t;,rlrrl,l. \.. r1.'rr l,d
senalc ijvcl-fl\loring llll .lel anl ika Chr-pctrbelg.

På Skogis lliutrcle uJ)plelelser och crfiuclr
lieter'r'icl siclan av sluclicr n:r var_s positila kat_ak

dr'-jag tlor lå anch-a trtbjlclningu krnclc gc.

Hiil odlades en slillsrnt firr tladiLiol al kaur
r-atskap. Dess jnnebijtd inlit-änt:rdcs t-askL ilr'
Lornlingiu-nir, sorrr setlen lar, al den tillrcsta.
trå år:ildre "1ar-far-sl<urscn"- De lnlände i'ilt
horrrsLölancle i ganle l!)20 och 30-trlsbilar',
staink:urde rnrrseifiirernål som lick dtrga it f:rt-
'i{:r .nr,l, rt, r.I'rrd, r d, .r..,,rrrrrrarört,ittl.rr
på dct riitt niirbelägna N,Ialingsbo. kr-rir de tra-
dirionen :rtt bairir halmhlrtl. men ocksli liel
skiigg. en rrppsccuclcllickarrclc orinlighet lirl
clcrrra tid- NIecl siua r'ödgr-öna skogisristar',
sina rlig^a skligg, sinr halrnhatlar ocli sina trplr
lr'ltendc si'rugcr', gjolcle f;rrfäclelna ett orttpliiu
ligt intr-lck pa oss jlrrriorer.

I Ion nirrsor-clcrr sonr prcdikacles r:rt respekt
fii| ri|andr:r. tolclans och h\-li. KrnrrlskaPet
kr-zivclc zLtt ri liircle L:inna varandt-a i gtuuclerr.

--\llas sällsliapligu fiirtlig)retel skrrlle tas tilh ar:r

ocir ocllas. \'i lelclc unclcr-stora dclar irr tLlbilcl
ninger rrndel inter-narliirhiillaudcr). dess-

crncllar gjolrle vi långa stncliet-csol- tillslrrl-
rnans. Det var liktigt ltt h:illa pri de Llaclitioncr
s,:rrrr plriglacle ntngängct ir':it-clag ocli fest- Alla
borde kunna clc si-recielllt skogissångelna lilka
i rnångd beleclsagadc lar-je fesdigltet. t):it-

skulle clet g:i glatt mcn stä(lat till. C;aillil um-
glingc nrccl trppigglncle cltlcket-. urcn ootcirr;tl

Såwloktn SIogn ivn itttttlttitl
tu :ltt itllu :kagis.vingtrlu - t.r\.
'',\ka!!snrann(t,iu0t i,)lhrtt
nrittstl l)iftlvtgt(lt ut jt littlillt.t.
Hltt i,isns lrn:hissatlt linlugan lill
dtn lut(htu*nin! vrtt lin n: i holrn
l:tt lil n rktt ltii) !\fn. .\hinl ,

iigtlts ai, ttiigrt h ttr,,Au rtral0:
III ItsInLtii Sl uI ll0stttt!1,)L
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fi'ller^i tolererades inte. Alvikare idetta arse-

ende skulle kälnir grupptrl'ckct. Och dct firn-
gerade.

Stuclierr-rotivationen bland oss studenter
v:rr det inset fel pä. \ri hacle ju alla en mång.
årig str'älan burkom oss att nii det hägr':rnde
målct. I praktiskt skogsarbctc r,zrr r,i redau 1rä-

n:rclc. Vi kåntle skogsarbetarnas villkor av

egen erlarenhet. Detta var-\,iktigt, tv utbild
Iingens inriktning \':u zrtt ge oss kornpetens
att lcda en skogslör-valtning. Vigsystemen vär

glcsa i skogen, lillsyn och arbetsledning tids-
öclande. På vintern myllrade det av rr.ränskliga

aktiviteter bland säsong:rrbctzrnclc huggare och
hästköriue . Därför var clen tidens skogsförvalt-
ningar smir och talrikir rnitt med dagens mått.
Utbildningcrr var i princip dirnensionerad szi

att vi alla skr.rllc kunna fii ett br-ajobb.
Utbildningcn var såväl spccicll som exkiu-

siv \ri, tolait enclasl ca 120 studenteq vistacles
på en högskolir som, r'rd utbildninsen betr-iif
1ar, encl2rst var tilllignad oss. Hälfanns många
professorer, docenter och zrndrzr läriue. Med
dessa fick vi skogselever under utbildningsåren
en kontakt sorn siikert val girnska unik i det
högle utbilctningsr'äsendet. Vi levdc nåra våra
1ärarc på resor tiil olika landsdelar och undcr
perioder då r'i boddc på intcrrrat. Lår'arna del-
tog ofia i khrbbaftnar-och andra spontanir fes-

ter De bicir-og lill (r-e\,naden. N{ånua var själva

.jägmästarc i gruncleu ocb hade perspektiv på
utbilclningcn liiugt tillbaka i tideD. ()ckså de
r'ar-pä sii szitt traclitioncrniis burelförare och
de clelade karlrzrtskapet med oss yngre.

NIinir skogisår infiill, sorr fiampått, undcr
ctt skcdc av rnlcket stora föråndringar i skogs-

bmket, inte minst skogsskötscln. Om 1940-

talet var. uppvaknandets decennium, så r'ar
1950 talet ornställningens. Nn hade de flcsta
praktiker, forskarc, politiker och finansiårer -
iintligen insett och acccpterat att krafttag
miistc tili för att rcstaulera inte minst Norr-
lancls nedkörda skogar. Dct f:rnns också eko-
lor'niska resrrrser-. Omsv:ingninecn irruebar' att
man rru för för'sta qången i Norrlands skogliga
histor-ia rn:illnedr,etet och i slol skala birrjadc
inlestcr-a i skogsarrläggrrirrg och ungskog..s-

vår-d. Att uncckla och sqrir cletta albete inom
ert slort företae skulle bli min huvucls,vssla

undcr rrår'a tl.e årtionclen. NIen ånnu \'ar det
många år- till dess.

2t*

t1!r biidigr sLönt nDd!
i rLogcn rti lå girl
Njjr solcn 1.. och l)ckan le.,
\rd iinskrr !i liil mer?
'l.ogcD liiishap ,iDrld e!c,

Skrilen lrn Iilolu 1908 .v Gcor! Nonl/ors.

ler e - n.l- tonotr ct banl, o<h rttk-ro f/,i'

totr tir kl hur rkoynin

Jkdl ju tkdlj4 rkdl !



2lJ


