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Ett norrländskt skogsbolag
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Klr'r'rut.3

S(l-\:s histolia tirrder- pct-ioclcr l!)2!l-78 har
ingåcncle l)ehanclliits lr olika Iör'lattar-e i

.jubilerrmsskr-iftcr "SO\ 50 ritt". Beltil Hasirttrr
taickcr clt \ i.lalc tidsPelsPcktiv cliir han lör ul
rccllingcrr liarn till ar' 1!)92.+ IJär slltll d.ilfij.
bohi.Lets li al \'aixl behaucllas rrtvcker kot-tfiitlltt.

tt l!, lr

I Iolclingbol:rge t S(iA tLpltstorl sedliu KrerLget--

korrct'Lrrcn urecl böt-jutt iil 1929 skatliclc sig

korrtrullen i;\'cr clt flertnl skogsbolag llings
,l- or-r-la r r clskrrstcrr. Lflcr Kt-en g..cr kt-usche n iir
l9ll2 lrrrrL' Srenska Hautlelsbanlictr tLrcler

rr:istnn trli ii|tionclen ctt rr\'(kel star-kt iigar'
irrflr llncle i;\'cr S(lA.rr-) [)e i holclirrg]rolaget in
gåenclc (lotterbol:igc[ hucle clock, ecuorll or'-

g:rnisationcns jrrlidisla konstruktiort- eu fott
s:rtt lirurska l)et\,cianclc sjrilvståndighct i si11 lör
hallende till lc:dnittgctt ricl h Lrr rtrlkon toret i

StockholDr. Hiir firttaries dc str aleBiskii l)c

sllrten lrredan (lollelbola!]cl1 skt)ttc p|oduk
tioren och dclar lrv försriljningen, 1r-anrfiir ltllt
nv trlivatrrrn. Sonl lesrLllal t:idclc iblarrcl eu
liss korkrLr'r'eussitttation tlolLerbolagcrr entel-
larr. t..\. orrl r ir-kesköpen.

Llrrrler' .10 tllets senar-e dcl llixtc inslktetr
orD bclrovel al ctt t-aclikll 1ösrlirlg zr\ bolagets

I /u!ulL0nl0n,l lå Ktil)trutlt

gthn i Su nrl.u,all, I c)17.
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ltigtLr ):1. SOA-kmrn )pn.\ n'lot'is.tde resuLtal .l;& ?II

a giianlr 1Qps1)ing 4i(| dlt ah ra t)titllsh)ipets slut
d(i ktnddt exloruöt.\.iljnittg r.nt celhtlosn krttJiigt ökatu.
(Kiilkt.\CÅ:s åre.edt)itivirLg 1951).

ol ganis:rtoriska och strukturella Pr-oblem.
f)etta fick som rcsultal att hn\:udkoDtoret flvl-
rade! till Sundsvall rir I947. Bolasct fick cn n,v

r,er-kställande direktör år 1950. Axel Enslrörli.
IIan tog omcdclbarl sle€l lnot att sru)lordla
vcrksarrrhelel a\: de i koncernen ing:rendc
löretagen (figur 3:1 ).

Sarrma zir kunde llanclelsbanke l). sorn

tclultat al att SCA:s finirnsiella ställning fajr
biittrats, silja sina aktier på r'narknaden oclt
därelicr irrLroclrrcera SCA aktierr på Stock
holrs Fonclbör's. År l!)5,1 fusiouelacles clotter
bolirgen niecl skogsinclusLliell inriktning. Frår'r

och rrred n11 r-apportcrade f\'ra industr-i
grupper clirekt till konccrrrchelen. De l\'r-a,

snilr'l tre clistriktsvis ansvariga skogscllefe.na,
vzrr unclerstållda en ceutlalt placetad skogs-

clirektör. l{örelsegrellar solll bech-ev eu mer
irtskilcl verks:rmhct orlrbildades til1 clotlel.-
bolag.

f)c bolas som t.o.rn. år' l!13'1 kom iitt ir)gå i
holdilgbolaeet S(|\ aigde sammanllrgt ca 1,0

miljoncr- hcktirr produktil skopJ, d.r'.s. ca 13

procent a\J Nor-rlands toturla skogsrnarksar-eal.
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SC.\ för-fogadc clår-rned ör'er en unikt slot
egcrr r,irkestilleiing. lngcnstarrs i Eulopa fanus
en ickc statlig skogsägare med s?r stol-it skogs-

clornäner. .\r- 19.13 srildes dotterbolagct Ber g-

lik och Ala N,la AIt sorn clir ågde 27'1 000 hck
tar ptoduktiv mrrk. N,lcn fr.o.rr. . 50 talct
skcdde successir,t Iörr,lirl av skogsrig..aude
bolag riu igenom skogsinnehar,ct och dä1med
den egnzr rår,artLbirsen åter' ökade. l)t-ocessen

ir-r.peql,'. h1.,. r:, rr.,rt' ,ic sLnqrtarctitrq.rt
som gclronrfö.ts alltseclan'10 ralcts senare del
(tabell 3: l ). Till areahrppgi{ierna skall läggas

ca 31) 000 hcktar skogar tillhör-anclc SCA:s

pcrrsiorrssLiftelse. L)essa förlllttdes av skogs

r-örelsens olika fönaltningar-.

IahFll J: L S( A:. -Loe.in'rchc\ i l,.llsning .\ .ju
skogstaxeringai

Sk.,gs- SLosslnitrksar€nl. hrkl:rr
Prodlkril Tolrl

Ta\ I
'Il,\ Il
l:1\ III
Ta\ lV
Tlrx \'
T)\ \'l
Ti\ \'TT

Uncler tlO-talct årchacles prorhrktionsirtlikt-
ningcn inorn koncerncn lrirrr hunrclsakligeu
pappersnrissa och sågJacle lat-or- mot iiLlcl
vidlreföräc[ing. Dcn norr]iinclska skogsinclu
str-in zrusåg;s det - r'ar utbvggd till er kapaci-
teT som svulacle mot den lällgsiktiga riiraltrtill-
gången. Bolagcts rrva krrrs lijr lbrtsatt utlcck-
ling innebar-drirfirr crr iuliktning.. mot ökad
dir,crsifi ering och intcrnationilliser ing a\' \'crk
s:imheteD. \'[an clierstrzivaclc stir re Lontr-o]l i
tillr'crkrrirrgskedjan senom licLarcförädling
sanl att lbliäggir cle nt nå.mare krtuclet tra.

H:irigenom skrrllc ruan kurtrta konktu-rera nrc(l
de stora curopeiska och uorclanier'ikansker
massa- och pappe.stillle.karna.

År 1958 bör-jadc tilhelkninen al' tiduiugs-
papper i Or-Lvilen, Sunclsvall, snart etl al- låll
cleLs stör-sta tidrrirtgspappersbntk. Nlatt expan-
deracle seclrn tilh'erkningcu riv tr\ckpappcr,
som iilcrr kon att lörläggas till urrclra eut-opc
jsk:r iänder I'å så sill kunde liamstrillr'iiugetr
al pirppersmassa i Sletige konlerter-:N till PaP-
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()t11, i htns l.4rycr.tht\k i
Staulstnll Llat nå.gat at
.t(A:s 11aglsl*I)!. () f itun
int'en ttu .\O,\:s Dtinyt
su lfinnsstrfclln iker, nen pii
j(ltftl?t. b)ggdcs fahnht.n ont

ti ll til n.in.g\ln fP.n)nÅ.
I i\d.r .n peiad !a)- tlat

Eurap.r\ slijritu. ti dh 9l
laLL ?rsaltts ltrå r,J tilnings-
pa!!?rsmaskiltuna nel
tn.a*irr Jiir tithtrhdut at
bt.\ltllket fxpf.t t'ö hlnn d

annxt tid\k)i|h'r:

pel och andra procluktcr- nairlnare krrn(lerna
på kontinenten. A1 l96l surr-tadc tillvcr-knirrgcu
lv klafiliner (ylter-skiktet till rvellpapp) i
Xluuksund i Norrbotten och 1975 i Obbola i
\'äsrerbottcn. Från och rned 60-ralet köpte bo-
,rtct ialltrner ökallle onlf.rrtnil! ir'.:q rir

clustri pii olika håll i Errropa som tilh,erkzrdc
\\, lln/pp , \ lr .rrrl'al'aqe. I)errna erl';nrinn
skulle nrecl ticlen gör-a SCIA till el av de slor':l
pii firpackningsområclet, internationcllt sctt.
l'ii 70 talct ut\iclgaclcs fdletagels ir]tressen till
ll g;ierseklolrr i r,ilken specialbehandlad blckt
sulfatrnassa, s.k. fluf}, anrän.ls s.lrrr absorbe-
rande matcrial i t.cx. blöjor, clarnbilclor och in-

kon tinensskvclrl. Spr:ingbråclan bler, hår NIöln
l-vckc AB. soni inlemmildes i b,-r)aget år l!)7:1.

SCIA är- nu eD i1\' F,lrrlpas slör sn tillverka.e av
hygicnproduktel och rrltLkpapper, L.ex. loa-
lettpapper.

Lrom såglerksrör elsen koncenll erades till-
vcrkningcu under 1960 och 70 ralcn till fira
så11er-k. Dessa r,ar- fran norr bel:igna i: Munk-
sLrncl i Piteå, Holmsrrnd i Umeå, Lugnvili i
Ådalcn och TLuradal i Sunclsvall. \rolvrnllriissigt
ledcle cletta intc till näg-r-a större fiiriindringar
i pr-oduktionel iu srigacle virrol totalt sett, sonr
är'en fi-amclcles kom rtt pcndla rnellan
500 000 och 600 000 m3 per :1r Drircrlot
skeclde bet,vclelsefirlla stnrktulföråndringar
sirviil i Lillvelknins som vacl gäller kuncl
orientcring. Ar l9!)0 irlernrnades trävaru-
ror-elscn i affiir sgruppcrr Skog octt Trå fö. atl

)'tte|ligar-e öka sanler-kan mellan skogsbr-trket
och såg erkeli.

l)crr alltrrreI rrttalade inriktniDgen tnot till-
ver-kning al procluktcr anp:rssade till sluF
anliindarens beho! meclför-de unclcr- 80 talct
iitt dcn fiberbaser-ade verksanrhelen koncen-
t.er21.les i tre kundor-iellter-ade affär-sgrupper:
Hvgien, Förpackningirr och ()rafiska pappcr-.
Den skogliga r,crksamhctcn admirristr erir(les i

eI sälski]t bolag'., SCA Skog A-8. Fr-rin del atr

trrdjtionella skog sin drrsrripro duktc r totull
domincrade orrs:iltningen fiam till 7O-talct,

.-i{.:'

.\ r I 9 7 5 Ji) n tirt a dt SC\ ka)t sl1 )tp n lita tltJ ö it ft gt I

IIötn\che ,\B mel lilhtnkn;ng ait bland ann.(l La -

bLiior o.h mjukfafqff Drl hrublt a.tt S(:A tog ett stotl
tte oidut" i lihiitlll)tg\h...ljan o.h hte längft rer ell

t")tulhn shogsLolug.
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s\i1rr1dc lir 1!)92 L()rlsllmclltoticrtletlrlt txll
Lorrver telnde procluliter tir cltlgt (i0 ptoccrrt.
lLctur libel hlclc ocksi"t i ökrncle gt-:rcl korrrrrrit
.ltt k()rDlllcllerii clcn lrirska r't'dt_;l|ltt;ltl i

tillvcr-llrir rger r - .\r' l -()1)2 hattc rrr rclclen stigit tilL
ca 15 proccrrt a\ clen totrili fibelfiir-bluli
lrillgcr. Inlernationaliseringcu oclt prociLrL-

rionsirr ikLningc'n sattc ()cksi sitra spiir- racL

luser nntlllct aDstiillcla och \ar dessir \'erkaclc.
Vicl ij(lt:ricts inuiing irr'betrclc ca 1rr 000 per so-

tr, r i l"'l.rr., t. n.i.l:rt .rll.r i \',rrl:rrr,, \r l'rlr-
hed. lntillct anstrill.la sti!it lill omklirtg
30 000. Nlern ul dcssr flrns cntl:ist cti tleclie-
clcl i Svcrige. .\tttalc't i Norrlrurcl lustlillcla
hlde .sjrrnkit urrls crt ökniug a\'llrodulli()rlerr
i sirrlil sko-.. sottt ittdtrstli.

SLl.\ koncer'ricr liorr 1r'ln startcn ()cll

llIdcr-lling licl ltt brottas llred en fiigl l-etilrriclJ

irrdrrstliappiu-at. I)ennl haclc clc irrg-:reudt
bolagscnhctclna förl med sig i boet. Nlass:r

fabrikr-r' och siigr'cr-l rlr smli och ofta fijr-
:rldladc. Ml0- och {i0 tllclr Lonr cl:it lirt att

P .r11.,. :rr ' r \.r, ' -\\ii t ' ,ll. -trrrrrq .r , r

hctcr o( ll Lo n ccutt_lttior r l\'lilhcrlillirlgcrl lill
srilr-rc. llolil:iels li'cluing Jrrcle crl ltlDQ ocll
liigr urrrndsriird uppg..ili att pii de rh abback'

irclustr-ior lclnn ltrr'li1ar a clet nirrlr'rincliga i

clcssl lit g:ir-clcr-. Bet\clltnck' rcsLll scf sillsildes Pi
alt i sa[rilll)ele nrcd lacko]gitltisrlliottct_. kottt
nlllncr ocll bcr'ör'rll mutclighetel sklllit ctslitt
r rir rgsir rcllrstr_icr'.

[)e1 ]lle! intc lllilrst rrl(ler bolagr:ts niistc

11

l igtu i:2. 1)itttrnrtntt rivtr
hut Iilh'nl rittXtt ut .\{.\::
frorlrthlrt rt!r'rdtlalrt tr tt rltr
irtn 19it 1992. iKiilla
''l)i)n Oaltsttiitttt jiit ttht rtlt

t) \(:.1 19q)i.85

VD. liijc \[oss)rcr-g. solrr ti]l\erkrlinil-cn korr

cenLlcladcs till rrllt 1lirrc cnhctcr. \l()ssbclg
rillrlricldc rir l -r)(i0. IIln lar- jru-ist till plolt's
sionen och hlLclc tidlgte bl.l. r'atjt iurikes-
nriristel i l1).15 lirs soc ialclern okrltisllL rege-
l in! salnl cliircltct- larclsltördirtg i l(r4rplrr
)rer'-..s liin. Sorr r cli lt'kt rrnclclstlillcl skogsclit ck
tör en Hlilian Slar ficL jag tilllällc ett lir-it krilla

/ 1' .\l','i,,g \r \ \ l/r /or,// /'-)



Nlossberll.. och hans niir rnmle rredat bctat-c

rnr,clict liil, ärer familjärt. Dctta liLr riirtlefirllt
1ör dcn sali jag vul anföt tt oclrl. Hela bolags
loppen l:1nns saurlatl Jli hturtdkontorct i

Suuclsrrll. S\!,an \'au cn av tlc vice ver'kstrillaucle

dir-cktör'er i lrolaget. De ör'r-iga lru Rrrne I lellet--

qvist, sorn svancle liil industr-irr och Sverker
l(astr-up. sorn ledcle liilsäljningcn. Skog. irr-
(lrrslri och firrs:iljniug \'.rr alllså de ttc opct-a
r,'rrrll.r prl.rr( p:r rill:. SC.\:. ,,rqiili:,rri,,rr
riladc, trpiskt fill ett nor-r'liinclskt skogsb()lag
licl dclllrfr ti(1. f)en intern:rtionclla kor!turk
tuLell \'al ()Ql Dllsirnr Ll|dea stöffe delen a! Eijc
\lossbelgs \T)-ticl. Nlan fick cliirför cL-ira slntk-
turration:rliscr-irrgc| i snabb tnkt och satsli pii
r\i1 plodlrktcr. lntiru skogsbr-rrket skedcle

stor-a firllintlrirg:u 1ör an förbaittr-a la)usrn-
hetcn. A\\'er krrirlgs- och t.anspol tal bctct rncku
niselades. L'ttagsrrir i'r r r friru skogen hiijdes
genom storskalig skogsgöds1ing.

När- \{ossbcrg i dcccrrrbcr 1972 liinn:rcle
ijlcl till sin efieltr:iclar-e. Bo llvclin, r'ar bolirget
tacli lalc cle fiir'äncLring:rl sorli skctt Lrättr-c lrrs
tal alt dra lirr-clcl iu 70 tlt)ets Lonj(lnktrrrupp-
giurg. Rvclin, cililekonom. lrade tidigar-e lett
,\J3 Clullhögens Rr-rrk. Han skullc stanrra på sin
post som för-ctagcLs \rD till :ir ll)88, alitså i l6
zir-. ocli blel cllircfter stuelsens ordfirrantle.
L)cttir vrr en period då konccnrcn cxpaudc
r-ade klaftigt. FakLtu clir gen iikade exempeh is

fi rirr 2 055 rriljoner- klorror- rir- 1972 till 32 000
miljoncr ll-oroL år' 1992.

Rvclin visatlc gcriast stoll inlresse för skogs
fi ligolna. Den Iör-ctagspolitik son fblmtrle-
r."l'..qr ll'it'.1,,r l:r.t :rtt St .\:..t;lr.',r n,,rlrri-
clla tillg:irrg lir skosen och lattenkraftcn, ocll
:rtt clct air en lrLnrrchrppgift att pli brista siitt
n\'lliegiira dcssa nlltLrrlc!ufser. Della inIebar'
firr skogsblrrkets clel att hiig-stir ma!ligir uttag
ln ,h ,q,l. .l ,,ge.r slrrll, ,IL |\I|:.\I. .,rt l

li(ligl sorn kraict pri liir;.:siktigt bihehallen ;rr'-

r cr-kr rir gsnir :i skullc uppr-iitthrillas. De skogs-

indristr-icllir lrliiggnin€laln:r skullc clirncrrsio
rrelils s:i :rtt veclrår'arubchovet till minsl 50

pr-oc cut kulclc tiickas liån eg^cn skog. Detta
var den hijqsra s jälvfii r-sorj n i rr gsg.ad sorrr

lraigot av de stiir-rc s\'crrskzt skogsbolagen
kunclc uppvisa odr innebar cn bendiinde
konknlr-ensfiir-dcl \'?rd gäller lirkcsliir-sirrj

S(:.\:t ID I9t2 191i8.

riin.-en. Undcr'70 talct irkaclc li vttellig:r'e:rr-
lelkrinqalrir sorl en löljd av satsningcn pti
contor-tlpla rl I eling och intellsilier-zrd skogs
liird. Dctta lcclcle tiil klaftigt ijkade kostnacler'.

nel som skall liamg..ä r'al clessa åtgiirclel
sllrll illr tzlglla ei m\ckel gocl aflär lirr bola
gel. Sj:ih1ö rsii r-jningsgr-adcD kom att fortsåtti1
irka, iiksorr vilkesrrttaget per- hektar-.

1970 oclr 3(llller kom ell Lrgö1a en turbu
lent pcri(icl liir s\crrskt skogsbr-trk. Nrliljiidebatter
blossacle upp och falnaclc. L)cn natiouella skogJs-

politikel r.elideradcs i omgiingar-. Skogsbru-
kcLs u rtt r rn år'dsritagrnclen ökade och lindr-ucle
kar-aktlir'. För'oss sonr hlde all han.lskas mcd
dessa into alltid sii [itta fi-rigor-rar clen ftilstå-
clse och rLlipnruntran som kom li2in Bo Rrclin
allticl en stor tillgäng.

.\r' 1!)88 blcr Slcr-kcr' \{urtiu-I-öf. cilil
iugeljirr- och teknologie licentiat, SCA:s nve

Vf). Han hatle Lidig;ue inrehafi olika chcfs
po!Ler inoln kriDccLncn. Unclcl hlutr ieclat-
sk?rp, sorn tidlrnässigt i hLn LLclsak ligger- rttan
1ör-r-amcn fijl clerrnl le(logiirelse, kom SCl,\:s

lyng(hr-urkt racl gällcr briclc tillverkning och
frr|sri)jning rltt vtter'ligare förskjutas b()r-1 liån

\
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dcn ur-spnLrglig:r Norlaldsbasctt. Hiir fartns
lbr-tlzu-ande skogen t-'cir cleu L:rpitaltnng-a vccl-

r_år-anrbcrocrrcle itdtrstliu, lllert rreaP:lltcrl zrl

A.rri i rrir\ 1,e1.g11 r' ,,, lr ,'rrl.tut'rtr't.rr r,'r'
1örlagd till läncLet- rttatiför Svelige. lllancl
aulrat ii:ide SC,\ nu ocksil slor:i utlaill('lsli11ö.e-
rag soln l)ase.ade sin tillvellrting siillil pii vecl-

rå\'ara sorn pli retrtrlibct-. ,\r' l9!lll inncl'auacle
o|gilrisationcu e11 aDlal allailsgr rLPPer. \'ara\'
de riktigaste var- SCIA NliilnlvcLc, SCA Packa

y,-ing (rrred kontot- i Br rssel), SCÄ Gr irphic
l'apcr och S(l'\ For-cst irrrcl Tiurbct-. Hrn rLcl-

kontoret flr ttacles till Stockhrtlttr. Hirig-cnorrr
rnarker'ades cn lr\ fas i koncernctts decentl:rli-
ser-ing: En fas d2ir båttle geografisk balirrrs

rrppnåddcs lllellan konccrlrfunLlioncn oclr
respekti\ c al1iir-sgrLrpP.

Skoqcn u( lr skog\r\ dcln ingen
Dcrr alha ticliliaste hisloricrr :rr ilcLustt-icllt
skogstr url ttjand c i NoIr-land star'lade nlccl
järnbruk sorri anlaclcs på 160G och 1700-talen.
Dessa licli sig ti)ldelade s.k. r'ekognitionsskogar

,16

zn, klonan, r'iktigrt för'att trvgga tr-rikols Lilh elk
ninilcrr. Fr'ån att ha \zuit LrLar'.eIdcrade lil]

-jår'lbr-ukcn korr clessa skogar-tlecl tirlc'u att
bli företagens cgenclorn. I-Indcr tidcrlirs loPP
kompletterades cllcr cIsalles iärltitetttct-ingerl
mcd srigerL. I SCiA:s skog;sinnehar'liuns pri så

sätt cn kiirna av skogal lars inc[Lslt_ie]la ltttL-
kanclc giir tillbaka till 1600 trlet. \len clctt

riresl intensim bolagsbildningcn skcdde pi
I800-ti1lel. och liiirrrst unrlel dess seulit-c hi'ilfi-
llettn vrl cl:i lirkcsläugstctt i Norrlauds rrt'

slogar blornrrade ul i 1irll skala. Fiiijdföt-ctc
elsen blel cn i ticlen Llld1_agen selic al firsiolet'
clär- rnilcb e iiamg:ingsr-ika iöretag gick trpp i
såciana sotr hade båttre fi-amtidsrLlsikter.
Llnclel tidens giirrg skaprcles d:ir'Iirt i r-or-rlancl
ett allt rniuch-e antal sliogsboLug rnecl allt
.r,' re.luq..i-.rrIle \( \ \.'t ..rIrt \.'q,i Fll \irt,r
lccl i en såtlan ailiokclrlcei lrel ion. Figur'3:ii-

\hrligen var- clct irrtc skogsfastighctcl sorrr

bolagcrr till en bör'jau för'r'iir r:rcle. NIau tt'ck-
nadc i strillet avtal om liingsiktiga irrler.knings
r-ätter- rnccl btnclt't- och bvalag alll elietsour
flottleder-na bvggcies uL Lurcier- IB00 telcts senale
hrilft. Der vanliga \ar-ttt koDlrrllen löp1c Pi
ö0 år-oclr omfart:lde all skog örer :ilta trul i
br'östhirjcl. .! r-ril och med 1870 ttlel, mclr
fi arrfir- allt ll-irrg sekelskiftet, skcclclc ciocL err

omslriugrirg tiil dir-cltli kirp ar skogsmnr-k.
Ralg-runcLcrr \?r all en nv lag år-1889 beg-r'rin

saclc liipticlen p:i rrla an clkririgskontr-akt till
nraximalt 20 ir'. Samtidigt börjatle de äldsta
utalen lirpa uL. Dessa omfirr-hancllades da til1

rriarkli'rp var-igcrorn Lrolagen 1ör-sliktacle sig
onr n\ltjandcr:itt till skogeD på sikt. Scclar <len

s.k. rrorrllinclska lirr-budslagerr triitt i kreli ricl
årsskiitct 1 90(jr'07 lirt-hiucir-irclcs bolagen att
lcinår-r'a fast cgendoni på lanclsblgden.

De tidigarc iigatrra tiJ1 skogeu, .jor clbnt-
kar-na, r ille \'anligcn intc r\l ttril delt nlcst lliiF
belägna skogcn titan helh-c dc Irel arlrigsna
utrnarkelna. Dcssa var'inle slillall silDlligaia a!
bvar-la. Iqriskt lirr bolagerts sLogsittuchar', ricl
siclan al dc garnh rekognitionsskogar-na, blcl
cLzirför' au .le kouceulr'erades till ornr'åclell
sonr lag.. r'icl sidln ar,.jor-dbmksbvgcLen nct-c i
clalgånitarna. L)ella gåilcle sir-skilt i cle nreI ktrst
nlir_a clelarna av Nor_r_liurcl. I d:rg clclnorr sl r_e t_as

örhiillauclet klart om rnau littar-på cn ltktrrell

r,r'r.' \/ ,,. /.7 rt 1-. \/, /.,S9 -/)/,-



ÄLglr lrl. ,\{1,1rr rftogsinn.h.Li' !11tn.L
lal\ .r,t jiintbt Llt lti I60(l! l/1, ,tul

.lrttrLJiit ulll gtnotn rhogtki;f undet 1800
talctsstnafe dd. Dr.s;a kiil gjortlt: ul
.via,nltJintlag untt i)ttd lilcn han all
inl. t tas i l)oklg,!. Katlurt i,isar skogt

itrteh.at.t:t ii l970, dr'\"pt 2 rtlljonej
hckla4 tarnt 1,6 nLillottd hcltu ltnt
rltrhlit skogsnark.

malki'isa.Lar'llr. Bolagsinneh:u'ens lr'llqdpLurkt
är'för-lagd till onr-ii.lena uppe på \illtendelar-ne
rrr, ll:rtr .r,1,'l.rrtrr. De ri,lig.rrr .L,,!.jE 

'rn:r ,'r-
hrinde sig vanliseu iutc all n)ttjandelilr lill
sina fbrna marker: L)ct viktisa lisket förbler
naistln allticl osliiliat. Sel-\,itr-t Lrppr-iillir(les för
rurilbctc, myrsl:ittcr- och ibland reclb-arrcl.

För-clelen med bolirgsfijfrål vens ltcogra-
lisla be1ägerrhct lar ltt de till \'äsendisa del.rr'
koll) att bilda stora salrmanhångande \tor'.
N:rckdelen bler, kanske fi:irrist uppcnbar när'
man långt sertiu-e börjadc odla sliog soDr er-
siittning för dcn ticligar-e rrrskogen. Tv bolags
rrarkelna läa pii bögre rrir'åcr- dlir klilratet !a.
krligarc och bonitetema 1ägre. Exempehis låg
på lggGtalet tvii trec'ljcdclar a\, bolagets då-
v.uande skog på höjclcr-iivcr-300 m ö.h.

Som tidigale skildrats pr.åslades 1930- oclr
l{).rlerr rl err l,,rrlo|.rrrd- lö'..imrirr! rr

skogstillstiindet i Norrlarrcl. lnom S()\ ior-des,
som en följd a\ de ncdslående Iilkesbirlausel
som .åknades fram pä 40-ta]et, str'?rtegiskl
resollclnaug- orl hur- indtrstriirpparatcn sku1le
?lnpassirs till en kr\1rpa|dc lirkcstillgiing,
samr vilka motålgär der-som r':rr möjliga. ResLri-
taten Ii-ån ,10-1ale1s !kogstaxcrins ledde lill il1t
a\\'elkningspl-ogrlurmet lör .-leo niif rnirste 20
årspcriodcn 1946-(i5 lades på cn lägre nila
jrimfirlt mecl 3Gtale1. Detta ilällde sirskilt den
lirrst:r tioiir-sper-ioc1cn. L)enonr ricltagna
skötscliLtgrir-clcr hoppades tlrarr att därcftcr-
komma upp till den tidigarc rrir,ån. Il'öretass-
politiken soni f:rstl:rcles al 1953 skLrlle rrrarr
satsa på skoeen lör att höjir sjähtrrsiir-jnines
graclen ruecl r,ilkcsrirvzu-a. Detta ilnebal bl.ir.
åtgär^del för att öka tilh äxten i skogen. Skogs
taxcr-ingzu- \'a1 t fcmte lill tiorde ir skullc v:rra
r'ågledande för en planer-irrg al skogsbruket i
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femårsplaner. Skogsdriften skulle vidare ske

med tidsenliga metoder och med mekanise-
ring så långt möjligt.

Den verklighet man befann sig i vid tiden
för dessa överväganden illustreras vål av dia-
grammeL, figur 3:4. Här återges hur virkes-
fångsten och det stående virkesförrådet av tall
och gran i SCd:s skogar - omräknat till Per
miljon hektar - föråndrades under perioden
1930-90. Man får på så sätt en upPfattning om
det relativa awerkningstrycke t under årens

gång och dess berydelse för skogstillståndet.
Statistiken fram till 4O-talets senare del bygger
på de då i koncernen ingående bolagens eller
bolagsgruppemas redovisningar och kan i vissa

fall vara något osåker På det stora hela torde
den dock ge en verklighetstrogen bild.46

Som framgår präglades 30-ta1et av en dnstisk
nedgång av virkesfångsten på bolagsskogen. De
blädningsartade huggningsingreppen prägla-
des avjakt på sågtimmer i en alltmer uttunnad
skog. Uttaget var alltför högt i relation till vad
som var långsiktigt udråUigt. Som en följd bör-
jade resursen tryta. Aven totalt 1åg awerk-
ningen på en för hög nir'å med hånsyn till det

låga virkesförrådet, som dårför minskade.
Under de dårpå följande krigsåren var dår-
emot virkesuttagen små. Avgången var lågre än
tillvä\ten i skogen. Som följd började virkes-
förrådet att öka. Denna positiva trend fortsatte
sedan under hela den återstående delen av

perioden. Samtidist ökade virkesfångsten per
arealenhet stacligt och når efter 60 år samma
nirå som vid J0-ulrs början. \4en nu ät uruqen
uthålliga oclr i balans med en planenligt
åstadkommen förbättring av skogstillståndet.
Det är innehållet i denna utvecklingsprocess
som skall behandlas i de följande kapiden.

Håkan Swan var en "big boss" vars ord
vägde tungt i skogsfrågor, både inom och
utom företaget. Han hade tidigare varit knu-
ten till dotterbolaget Kramfors AB där han år
1939 eftertrådde Eric Ronge som skogschef.
Det var såkert ingen tillfällighet att den nytill-
trådde verkstållande direktören, Axel En-
ström, vilken också under en lång period ver
kat irom Kramforsbolaget, såg till att Swan

blev ledare för bolagets nu samlade skogs-

rörelse.47 Detta passade vål den nya tidens
krav ty Kramfors AB hade legat väl framme på
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talet på de i SCA honcernen ingående bolagens skagar

kig på en attdebs Iör hög nirå mer| hritzsltt tiI (tel låga LtirkesförrådeL. Vbheslångslen minskad,e snabbt d,å skogs'

resursen börJade tryta. Trenden bröts gmam higsårens lråga auunkning och däreftr gznom m målmer)ueten strätan

al.L restaurera skogstilLttåndeL genom trakthuggn.ing. Som az ldljtl hunde airkesuuagell successivt ökas, nu med ut'

hålhghat som måkättning. Diagtamlne[ I.]xsar atnterkningen. at barmirke i mitjoner m)f per nl.Ijon hektar shagsmarh,

samt banairkesli;nådeL i miljoner nf sk på motsuarande areal
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skogsskötsclornr-ziclct, r clali\ I sell. S\\':ln var en
peliorl på 5(lt:rlet ordföralr(lc i clcr ger eD-

salnrna sl\'r elsen fi:jr- Sl:1leDs skogsfor-skuiugs
irsrirut och Skogslrögskolan.

Kring sig hatlc HrikaD Swan saml;1l en slab :1!'

n:ir_a meclar_betarc. f)cssa ansvaltcle fiir' r'irl<es-

anskallhing, a.bctsklaftsfrågor- och utbildDill g,

teknisk nn,eckling.. och timmerl'ön altrirg.
,\rcrr slogsr'årclschelen med sin alclclning in
gick i kr-ctscrr. Flillr'erkslrn he t e n leclcles a! tre
i Suntlsvall, I\r-irmfors r-cspektive Nlunlsund,
geografiskt sctt r':ilplaccrrclc skogschcfer. rned
. rr.r .ral,.r'. llal,rrr srirn lr.r,lc , tr . ',r l,L,r liol
hurrror sorrr lrau oclllde i tjlinst crh pr-ilatliv.
Hans rrvndiga bcf:ilslöl-ing \,ar uq)niglnt kalinlL
it ,,, lr utrrrrr':.r'. ( ), lr lrerr rrt err rrr,isr:rtc n,r

.' I dclcq, rlr .,n\\al i^ll .rtl \, rl.r qerli,rr \irril
lrtcdarbctnrc. I)ct |ar_cn irrL|csscracl och upp-
lrlrrnlrande person llan mirttc. SC]A \'ar- ingct
r e|ocllat brLrksftl.etag a! dcn gamla sol_tcn.
\lcrr Iliikan och Ir:1ns hrLstm (lullan hlllacle
trpplirttnirger att de sorr rrbetade igrlppen
krirrg horrorrr skr.rlic k:innir den sociala sam-
hörigheten. Llennzr inkludcrzrdc c'lii :ir,el liilir
flrniljer'. (iullan lar flitig trrcd att hiil1a kontak
1r'r rrcrl "rL:rr lriittrc hiilfien". r,i trällacles olia
plivat till miclclagur- oclr jakter rrr.rn.

Hiikan lr:igrclc rrrig pzi ctt ticligt stacliurrr
vilkerr kaniär -jag hacle linkt mig inom bole
gct..J:rg gcnmiil('lc att orr.jag nrr blivit ombed(l
:111 efle.r.:i.la Bjii1.rr Hagstliim, <ich fzitt uPlr
cLrag-ct, sir fai kte jag h:ill:r last vid (lel ett bra
tag..Jag irrsrig att clct skulle la ilskillig li.l all frl
rri:1'.r l',1r1, r..l ,,u;'1. I rl, r \|Itr.||r,,|'( || \,rr

.let \iktigt att man inte lrtttc skogsviLr-cLsclref

rrlltfirr oitr. -fae Lorn rll bli rrppgiltcn trt.,gcrr
till rrirr pi:rtsionering.

L)( rr \.r . r rl ,r I . r r r ilj, , j. rq rrrr 1,,rrr .rrl \ :r.r\ i

\ar nr!'cket annoaluncla clcrr r,icl 'Fuskcrr" och
sederlera Slogshögskolan. (l-unclcn lal rru
cli,rn()min på kort oclr lång silt, tv all srrnd
lerksamhct inom n:irirrgslivcL rniistc urr liinsitr).
Irrte rrinst läste.jag mig r,icl cicn otnrngnr ocli

I'o.irit,r .rn,l. n t ,l, tt sl,,t., \( \-nrq,rrris.rti,.
rren. silmt snabbhctcn i kccljarr ör'cr-riigarrcle -
bcslut hancllirrg. Dct ltiilsk:rcle en glacllvnt,
ot\nllqcn och öppcr ttrnosf:ia. \rerlsamhetcn
h:rrle ett "go" som.jag szilllrrr t4rplcvcle i tlel
aklrclcrliska r'är'lden. Behör'cle lrlzln cn rcsurs.

\,ara lad (lct ralu villc. oclr clcrrra beclilmcles
sorr viktig sä l-rck man den mccl kor-tast rrralj

lig^r r,arsel. Och clet rlr hi'rgt itlk, rncnings
utbYtcn ocll uppfaLtrrirgar fi(k brYlas llrol !:1r-
:rnalra. tr'1aD straivaclc gclrcnsaDrt rrr()1 rrpp-
ställda må1. l'cLsollcL s()rn nrlrnö\'rcr_lrdc ut
ifr';in egna intrcssen, och solr h:rdc sllirt ?rtt

anp:rssa sig till grupp(tik(n. iiir-slann ganska
snirbbt. clcL ficL kosta aistilr va(l (let ville.
Detta hlindc, rricrr mvckct slillan.

Vi tr-iillades i cn lcclrirrgsgnrpp pii rcgcl
bulclnl skogsche llssanr rn a n t riicle n. Nrir-r,ar
ande viu skogsclilekt örer, bollgels ekonomi-
chel, clc trc skogschcfcrlla slllrt stabcrrs aldcl
rrirrgsclref er. Därtill :rnsliit sig tillfrilligt adjung.
er':rdc "rtllportor er". SlrrnrrliurtliirleDa hölls i

hrnlrdkontorets l'irrn:irnliga si'ssionssal. l'ii clct
nvckcl llinga mahogn\ l)( )r(le l, Lling vilket vi
bzirikaclcs i klrrnstolul Lllidcla rnc'cl glönt
liiclcr, stocl cn stor bariclsyrclarc salnt porslins-
koppar- rlcd cig:rr-cttcr- och sötsalicr. N'[itt p:i
bordc't stod praktpjäscn. cr till briklclcu lillcl
stol cigar-rlåda i sih,er. Frrirr viggar-na, kliclcla
rir e(l an tikr elllerrliiclerstapeter', blickade cli-

lclsc p()tcntltcr lriirr bolascts nitt korll Irislo-
ria necl på oss. L,ftel-e11 hahtimme liig tobaks
röLen lål i nrrnrnel. Sii g()ll sorlr alla lirktc.
Niir -jag :il l9-91, efier' 27 lils tjrirst, liininacle
l,nl.rl, t r..r .rll.r i i:.ri tt, r l"'r'tr, lr'. r \' \\ri,n\
sillens hord. NIcn clen vackle c illilr'laclan stocl
klar torn. Pi clorranra satt trvckta lappar'
som hör1igt uppl-vstc orrr att r-irkninir i lokalcu
inte r':il irnskrlircl. ()ch clc tta liolclc' i sig kn:r1r

pasl h:r va|it iirririill<lig-t. Tr rl;i lrerle tobaks-
br_tLket rråst:rrr helt fiirsr rrl]nit i ri'ir:r kr'etslrr

L,licr-Hiiklrn Sl'lrn, sorrr gick i pcrsior ir
1965. fick.jarr rryrplcva vttcrligiu-c li'r-a rheler
firr- S(lA:s skogsr-iirclsc. l)cssa lal l'olkc vorr
Hciclelen, lg(lit-1971. scnast slosschel lör'
\4cllelsLr skogschefisclistr iktet. (,all 

-J:ihLel,
l97l-11)79. ticligar-c skoi;sclicl pii Siitlrt skogs
r:heliclistr-iktet. Scclari kom l!)7{)-1988. Svcn
F.rrrber'ts6n. som :1ns\ari1t lir'cle teLriske rrt
lecklingsl'r-rigor-rra inom skogsr-irrclscrr oclr Lill

sist,-Jerkel Kallsson 1l-.o.nr. ar' I1)ii1). senast firr-

laltiuc licl lCilar nc skoi:sliir-r'altrrirr!r. NIed a]l:r
clcssa upplcvclcjuli ctt lll\ckct linl sanrarll:ti.
SO.\:s skogsr-ör-elsc landraclc undcl samnra ti(l
fiiin :rtl vara en skr)gsrudelning och r,idarc via
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\r:.siott.snlu ltå hul udl ttord rul ShQputPla!t(1t i Su l\1tall, 1165.

crl skogs(li\ision lill atl bli clottclbollg ioom
kortr etlcn,

Llolilgclri sl\ relse villc clii och dii komrla rlt
i skogen och bli irlirr rtrelacl om lzigct, få ta clcl

llv rrrhetcr c'tc. l)ctta vicl sidan onr cle lbt-c
(lliLqlrilgirr sorrl lör'ckon pai aurJlmef l)csslr

skcclclc oltast pi Srensk:r Harrdclsbalkens
htinrtlkorrtor i StocLltolm. Bankcns \iT). Tole
Rrrrwel,:lh. r'aL LrrcLcl el lång pctiod snrclst:
()r (llilrandc i S( l,\ krr rccr nen..f ag.. cieltog i plan
liigr:r rir,e,-c n och g.norrförandel av de llcst.i :rv

clessa "sn r-clseerh Ltsior t ct" till olika clelar- av

lirletagcts vidstr iicLta domäncr-. Hcllat rra.

sorr lrör'cle till t()plliir-na i clåtida slcnslit
n:ir-ingslir rlrr allticl mvckct irtresser'rde och
liågvisa. I)ct gick oc kså r'anligcn glatt och L.e\'
ligt till. Str rt lsen käuclc sig sorn på griinbctc i
skog-en. Oc h \ i \ ille rlttrlrli!.ttlis gåula se lill alt
dctta liktig.'a srillskap n-ivclcs.

Intc rrrinst st:1r i nlitt rnirrre lttnchcn \,id cu
snrelscLcsa i lrirjrrn al juni 1972. Denna var-

lir'1agcl tili llirl Nor rl)o I tensskosal- inorrr clå-
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varanclc I'itczi, Jokkrrokls oclr I-rrleii liir-r'alt
rrirgrr: Skogsdir-ckti.rr-cn Car-1.Jiihkcl, i år' nor-d-

ligc sliogschef I Ians \\'essber-ger och jag rckog-
r)oscerade exkursionsnrttcrl rrågla daeal i liir-
r':ig. f)et var'en vnr_rn och laclicr lijr-solllrililr'dir-..
\/i hittncle er, son li qckte, i.lcrlisk lurch-
plats i ödcmar-kerr urigr a rriil fi ån den lilla bui
Pouttaur-c. Dcn )lig p:i en ås alldeles inlicl cn
idvllisk r jir-n. Omgirningcrr var- crr ur skog mccl

glest st:iende gl o\' ll-nur salllt crl dcl bjö.k.
Det beslåmcles att clen lokalt arsvar-iee

skogslaktor-n sorr rrö11 trp1l. Ponlls.Joharrssort
på Bodtr-risklbls bcvaknirg, som sikcrhcts
ritgrir cl skr rlle låtr u ppIör-a ctt prolisor isLt plast-
tak irvcr bälkat ocir bord. Faktot Jolrirnssort
lar-en ovanligl ireliist, r'iiLt or-i3..inell och litet
till iiren konrmen pcrson. \'Iatcu skLrlle lirr-stiis

r,ar-a lokalbetonacl- l,öjrom och hclstckl r'en-

k:rlr bestimdes clicr crr clcl cliskrLssionet-. Dct
skulle vara r-ikligt mccl löjrorr. Stola skzilzu'

skullc stå på borden. En iulrllcl kocl skLtlle

gr-illa kahcn på plars iiver öppen cld. F.tt par



damcr-skulle passa upp. Iiunde clom ha lapp
dräkr, desto b:irrr-c. .!-aktor Johansson fiågacle
orrr cleL skrlle seller.as snaps. Ahsolut inte ltlcv
sn'arct. liaklorn Ji)rskit; h,lir thn tiktiga äterlägg'
ningo oclt då passar tlet .tig in.le rted slnit! Och

scrlan .faktorn tir Jiirdig rnul fiirltctdtlvrno, så

nLii.ttt'tli.tc till att ge er hihifrån. För.vt\rtlten till
itt.lt: h.a nltgta utonståcl1d( soln l)ssner.

[xkutsionsclapJen r-anclades, qnärr mcd ett
hclt aruat vrider' ån clet vi hoppats på. Det
str-iL-cgnadc och blåste srn:ispik. Ternper:r-
turen lal stlax iiver noll. Nlir_ Laravarcrr ar
dilektionsbilal anlände till lunchplatscn r,isadc
dct sig att clcn isirnde vinclen kom |akt ör'er
tjårneo och clrev rpp emot lunchpl:rlscn mcd
full st-vr-ka. St\r'elsemedlemnrat-na klev moF
villigt ur bilar-na drir clcjust viirrnt upp sig cfter
den senasle exkur_sionspnnktens nedkvhring.
Pii :isen stod en dyvåL kock klädcl i vitt och
r"r, radr rrrrl.rrrl,rli.kr rerrkrhen f,r :irt .perr

ör,cr cldeu. Toppeu på den blöta kocknilssan
haclc lagt sig till ro iivel crra ruelu. Ett par likir-
ledes genomsur_a samcciamer stod huttralde
bleclvid. Plasttaket val clelr,is sönclerblåst. \len
clär bakorn blaul tvii .jäLteblasor al norrbolt-
nisk töncd.

.\lla sarrlades snabbt kring dc vzinlirndc
elcliilrr:r. Då säger-Brolaldh: /rllr.a, i dct ltlir tlil-
t.t sha dtt L)li rihligt eott rwtL en snups, ja hunshe

til.l. orh ned nri.. \'i rirtar bck,vrrr-ar på r,ar-andr-a.

Ilcn innarr dcrr bcklagliga situirliolel behiirer
lirklaras hör man att dct komtrre r- ljucl fi-ån cn

-jäLtepilan alldeles inärhctcn. [irancn har tiitzr

!:rcrrar' ärdit ner till rlrarkelr. Ett pal arr'nar
sträcks Llt ur barrmassan. I varjc hand hålls cn
helilaska brännvin. Strax korlmer ett hu\ucl
fiam, och så hela gestalten. Det år faktor

.lohansson som hojl:rnde och segen'iss1 ilar
fiarn rne<l fiaskorna flamstliicktir rnot den
fmsna gruppcn. Applådcr och ovirtioncr-l
I-rrnchen slnl:rde med aft Eije N{ossberg och
Pontus Johirnssorr lade bort titlarna. Ty det
visadc sig lttt dc var födda samnra irr och att
båda skullc gå i pcnsion året därpå.

Fiillr'elksirnrhelen var då sorn nu spridd
iilcr- Svcr-igcs rrolr-a hlilft. Dcn ckorrorniska
sLlnlingen och r-edorisrringen Dåste firn5qera

ör cr- {lela lecl. Ute pri fi)rvaltrring:rr-rra val det
kassör-cr-na och bokhrillar-na som hade art

S()\:\ .tt\-i lsu)hI

lörnnrlr 1()61-1938.

l dl( 1)0n H?id?h\l.
.!(l-1.r rÄogllir7*1rri
1966 I97t.

Cal lii hktl,
S( )A : : .shag*ti tlhtiit;
1971,/979.

.la,{:J rft ogrr/rrlilör
19/9 !9tt.

,!f"{:r arrr'. slt apstlirek tit',

5l



slalct 1i;l'.lclJel och kt-eclit. \'crksl lheletl |et-
irrtc sonr i clat ilroJrknLtten nlc(l (lat()lcrrras

hjlilp oclr cletta kunclc fii siue Lonreklcnscr.
I ilottlrillgcn Iirr-ekorl t.ex. elt nlillttligt

srinn, sjunlcrir rger r 
". ['nclcr llilclcu rrecl ti]l

kLrsten sjirnk cu cllcr nritt:ttt pr_occrrt ltv rir'Let
lill l)ollen och korr ald|ig l|anl. Dcssutorr l()g
ll,,rrrrrrr{r'r ri,l. Dr r Lrrrr. . ',, L.. .,,rr "rl.
niiclclc ktrsten iöt-t-rin cftct- t'tl il eli€r m(r.
Dena lcclclc till ploble rr itccloristrirtgen. '\tt
,' lr 't:rrrll, l.''r.r,1,.1-r"'rr' I'oLl;;rir 'r\l','.r, n

f1,,r l, 'l.l.r]ri t . 1,, tt. -:,rFr \.ir \'r r:, rt \',rr
omöjligt ett ijr er-blit lia i tlctrrlj dli clet Lig.. ut
splirt i ocli llings clcu långa:ihcn. \ler lrgrel
irii(lc r\jslerirl i uppiit 100 iI och allt hatlc
lirpt liiktiorrstr it t.

tlnrk'r' ()0 talct birrjade nr:rn ör'ctg-c llott
rrirrircrr till lirlmlin Iirr billrmspolt :ircu itlc
stora aihalrrir. Erl elieI cri laclcs floltlecleInl
rr,,l. :, ,1. r, \r.t.r \tii, l" r l..l r . r1'1'.lr, rrr. i

I-jrLrig..ln liir-crr l!163 \linludc nrarr ricl skiljtt
ricl ltrstin lll aLt la crll()l deuna stocli pltls
rcstcn ar hela llottlccLshglet. NI(n tilL skiLjcl

enllinclc bctr dli gt nrirclt-r' r ir lic ritr r iirr t rt. I-lg..-

rct lrii(lc rur(lcl ritr-ns lopp blilit ll-altigt irrer
rrircle|ar. L)ctta lrlde sliler_t skitt orttcchttt'1
örcr lirga licl( r. Ilrgcn ktrrtlc utpc'kns sotu atr

slar-ig fir :jilLullionelr- Slinnct uppgirL till
mrclict st()rir be1op1r. tiotnls milj()ucr kr()rr()r.
s()llr (^iintllt k(rr irll (L irl)l):1 cler buclgctcritcle
r'esLrltatet clctta rir ('ll i1\ Lorlcer'n('ns llla!l
reste. l)ir blcr ratu|ligtris s1()r' Lll)l)slatl(1clsc.
:1."q.1, 'lrri r-t l,l, r irrt, , ,1,r.1. r. r' ,\l ..,-r.
rr,ir ,1, .' rr1'1,r.r, lr.. I ,1,': l:rrr tr. -,,r llr'il-
s\ar'1urd( knuppil!t irrtriiffa. \rr firljel clator-cr-.

rlirlr uog. i det:rlj. rar_cncla arlerklrrl stocks l:ircl
ll iir stLrblre rill .kstinari()n.

Iilortriingcrr cllrrbbaclc ().Lsa .le mill(1rc
firlctagr:rt. I cle stota rihet_ua luclals:ihen och
l-jrrngar rar S(i.\:s lregenoni Ir:istllll 1()trl.
\[err rlet flrrrris livcn urigra r]riu(h( 'sl:inrl)lar".
YicL krrstens sLiljcn soltcr_aclc rlilr elier' r(s
pektilc lorctlrgs stånrl)el. s()ln fanns i:ill(lclr ll\
\xr-i. st()cli. Iblartl YIrr :t:idrpeln ot\(llig ellcr
skedld. \'id tlckar ()rr tilllrörigheler \'.lr (lcr
llittlrfligl iitt s()r'1c|illcll l)clll(le ill s1()ckeI i

riigor lr cle liillor- clit dcn stör-\til rliirgd(tl
lilkc gicli..flrg kornrel ihag ett bc'sijk ri lracicr

,l| ii)t tll n] ))t)rtit tltl )t/illr indtt\ttir.
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l'latt)ti)1lt, ) t)l!t /ll ,t\rhrl
I)itl atll( a.h fatlilt ttlrlt.

ir\ sk( )irs(lirc kt ijl e n ,\lic lhor i cle't betvclligt
nrirrrh e \\'iflst:ilalfls ,\B. Hln lli"ltllla(lc uppr ör 1

clclas crrorrrta.sjrurlning- i Ljungan. Sarrnra iir'
hacle SCIA nlistarr irrgerr sjrurknirlg alls i clc:ttnlr
ilvl l)et gjolclcs ctr gctrotttglirtg ai nriirLerr:r i

(lc clrorn:i vir'kestr':rr':rlna vid liira Strnclsralls
Iabr-ilicr- Iirr lrtt orr mirjligt rc.La ut sakcl.
\rigot rir- scrralc irrlcurrttacles \\'ilitalar-1 i S(l-\
ftLrrriljcn. Sa ploblemet ficli cll plaktisl lirsrrirrg.

l-ndc:r' 10talct aclnrinistlcr-a(lcs korr(er
rcns eglla slogar p:i lila bolaqsgr-uppcr-. I)cssa
lar flar siicler': Srrnclsr lllsbolagc'n. [ir-anrlors
-\IJ. Hohrrsurrcls.\R oclr \lurrksLurcls.\B. Res-

pektile skog^schc1- r'al unclcr-stlillcl bolirgsgr rqr
l)cr rs .l ref . Skrg-siiir-valurin--a.na vlr smii ocll
rliirigir crrligt clilg.'els rl:i11. Fllir och mecl at'

l9ir2 rapporterircle skogschelerrrl i sl:illet rill
S(i.\:s skogsciir-clitiir'. .\r- li)57 kllnrptcs aclnri

'Jiu \ln,t na lhttrklt'.\ tlk)
atlt no ull l)ti l )tl, l)(1 hil
t,ll,t jiittn,iig, orh lliilt! rn

i)kt lilt intlu\lti)t Ll/,1,

jii)))nltt t! lt, iit tt.
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nistrationen till tre skogschellsdistrikt: Södra,
Nlellersta och Norra. Tio iir seDar^e lixles
Nlellersta distriktet ned. Åvcn antalct fiirvzrlt-
ningar minskade trots att olika företags[ön'ärr
ökade bolagets skogsinneh:1. Delas skogs-
areal ökade. Ar 1961 fanus 25 frirvaltningar
mcd i snitt 57 000 hcktrr prodLrktiv skogsmark
pcr enhet. År 1974 förvaltacle var och err av dc
då l7 enheterna i genomsnitt 99 000 hektar'
A.r l98J rlmd-. elra [,rrraltningar inorrt en

enda sammanhållen skogsdivisiorr. Medel
arealen hade nu stigit till 155 000 hcktar År
l99l fanns bara sex för-raltningar kv:rr mecl i
genomsnitt 300 000 hektar att ?usvaril för. Erl
förvaltning var nu ungefär likL stor som ett ur-
sprungligt skogschefidistrikt.

I{ampcn fiir att r-idmakthålla lönsamhctcn
i företaeet var givetvis grr.rndcn till för-änd
ringen. Bolaeet m:isle kunna konkurrerir onr
arbetskraften på samma villkor som all:r anclra
arbetsgivare. Visserligen ökade vi kr^afiigt cle

r,irkesrnängder sorn r.i kurrde skirrcla, liksorn
värdet pl:l-cnhct. Trots dcttll var dct nödvän
digl att rationalisera r,er-ksamheten i olika aF
rrrrrrlerr. \[ånsllig arbet'Lra[r Lonr att er'..rtt.r.
av maskiner och annan tcknik. Dct var diirför
inte bara skogsar-betskrzrlien som var- Iörerrål
[ör nerlsl.irnirrgrr. \ren pa t j..in.temrnna-
sidan knappadcs personzrlstyrkan in. Dct blel
sr'åra prövningar för många, iblancl tragedie..
Och dc kvarvarande utc på liujcn fick nya
eller utökade arbetsuppgifter. Detta gjorde att
behovet av vidareutbilclnins ökade och blc'v
err stor verksanrhet.

Förändringer-r var densamma inorn hela
storskogsbruket. Den drabbadc dc norrlärrd
ska glesbl'gderna hårt. I'rocesscn skedcle dcss

utom p:rrallellt rled att jorclbmkets ekono-
miska förutsåttDingar stadigt dalade. Inlandet
norr om.Jämtland var rcdan dessförinn:rn det
mest gleshefolkade området i hela Väst-
curopa. llet var intc s\'årt atl se hu. hften
pJradvis gick ur landsbygclen. Dc mindrc sam
hällcna börjacle se luggslitna ut. Mängden
ensligt belägna irdesår-dar iikadc liksom anta
lct tomma ladugiirdar De få kvarvarande krea-
turen gav ingcn bas firr långr''äga mjölktrans-
porter Nlejerierna ladcs ncd. Lägdorua, rnetl
siua kvarvarande res av hässjestöraq stod obru
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kade och slyade igen. Byarna - åven de uråld-
riga j årn tliin dska. stora ocl) högt bclägu:i - ut-
armaclcs på dc yngre som gal sie av till nt'a
arbetsplatser. Månea mangår'dsbt'egnacler
blev pensionärsbostådel för det kvrr'\,alande
garnrnelfolket. Ilskan ör,er skccnclct korn ilte
ouirrtal art rilta. rn,'r rkg.hr uk, r..L,nr jr.r\
skcdadc folk pri löpandc band.

Detta lar den pr-oblernatiska sidan a\,ut-
vecklingen inom det norländska skogJsbruket.
Men i andra avseendcn viu dcn cn "succcss

story". Vi bchöll och förbättrade r,år-a posi-
tioner- internationellt. Våra konkrrrrenter i

Kanacla och Sovjeturriorrcn allcr-kaclc sorn
vanligt i sina urskogar Dessa skalacles lår1g-

sirrnt av allt längle och liingre bort nrot "ljola-
hciti" utan att nairnn\'årt mecl ny skog skapa
cles sonr ersättning. Här-herlma bvggcle r,i ut
infi astruklrrren al per'rnaler)tlt viigal' och
trroar inollr hela skogsirurehavct. Hair blatrda-
cles h,vggerr rned uppr'äxandc unga och n-rcdci
rilclers skogsbcst:irttl, samt mcd clcn lildrc
skör-dcmogna. Avkastningen sn'r-des niot allt
högre hiijcler rack var:r en rnålrneclleten skogs-

I

Figur 3:i. |)/b kanlrnhlurullfttin|et suu liiljtl 1)

Kat?a knget i hörjan a1) 195(ll.lel t'ör.\iimrad(s lön

samh.eten i landds skogsbtuk un.do at.l lar årlit)ndu.
Viillqrnhte bler) oliehri.\?n 1973 71 ?Jih 1))th",

'lntpt,, t. An'tt,t': ,ita fn,ld]t,,1n, ,. f,t,t'i 't , .,n'
å.rsatnttrhn.in.garn ut Lru.l I oriirl ? ot:h. t ån elhTriift le !?r
misk under poiaden 19j0 68 i relatiLt.t tLtl ba;oule
påfon PnnirlgirL oth iiir l9i0 rirt ltrning'iirde
rir hha netl 100 (Skogssryrelsens Pettta år 1969).



\'ård och e n lianåtsfurntle aiver-kningspolicl'..
Yi ökade successi\,T effektcrt i vårt urhållig-a
skopJsbmk.

El,l shogsbruk c.fter n1a principer tnr form
1950 talet var det decennium clå norrländskt
skogsbr-uk i nl' tappning blomrnade ut för
fullt. Dctta gällde inte mirtst skogsskötseln.
SCA:s fältfolk hade tidigare friimst sysslirl rned
deD viktiga virkcsarrskaffningen som omfat-
tadc utslning ar, awerkniugstrakter, bortsätt
ning- av irvverkningsuppdrag och tillsyn av a\.
verkrrirrgarrra. Dirrill korn lirk,.Löpen på ror.
Skogsr'årdsliågorna uppfattades noq for-tfar
ancle av många som en vcrksanthet av lägre
dignitet, t,v olrfattningen i det förgångna
hadc varit rätt blygsam. En viss hygsesupptag
ning efter modernzrrc riktliujer hade dock
kornmit igång på 40-talet. llan brände rrnder
fi.öträd samt hade börjat så och plantera. Men
arealerna vzrr srrrå. Sålunda skogsodlaclcs
under perioden 1945-.19 på SOA:s m:rrkcr cn
ligt tillgänglig statistik samrrranställrl :r' (]rrst;rf

Ncnzcll4s i genomsnitt 1921 hektal per år
Detta var nog så mycket jämI'ört lned dct nou-
lår'rdska skogsbr-ukct i ö\Tigt, men tlotsvaradc
tr-ots alll endast 0,15 procent av den total:r
skogsareirien. Ett av hindrcn för ert lter om-
faltande kursourläggning nrot trakthyggcs
skogsbruk på,10-talet var skogsvår-dsst1'relser-
nas inställning. Dessa lelde fortfarande kvar i
bliidningens tankegårrgal och var ofta emot
upptlgJning av större föryngringpytor Hur-ucl-

delen zrv virkesfångsten skcddc diirför fort-
fal:rnclc utiln närDn\'årcla aktivzr åtgiirder ftlr
irlL skapa åtenäxt.

Men man skullc snalt få erfara att skogs

r'hr-dsåliiggandena kom att bli nogJ så krär'ande.
Detta som följ d av den mer omfattande
h,vggesupptagning sorn tog fart under 50 talet.

Jämfört med 40-talets senare hålfi fem-
dubblades t.ex. skogsodlinqcns årliga omfatt-
ning som ett gcnomsnitt Iör det följande år-

tiondet. Efterslåpningar kundc blj mycket be-

tungancle, t1 "surdcgar" i fbrm av t.ex. obråuda
n( h opl.rntcrade hrggerr ell, r r [ler\.rllr' une-
skogsröjningar kom att läsgas till stiindigt n1a

och stegrade åtgärdsbehov. Arbetet måste
r-irtionalise.as, nya arbetsbesparande metoder

ulformas, nva redskirp utleckl2rs, tcstas och in-
troduceras i den sr'ällanclc vclksamhelen. N{arr

genomförc'le ticlsstudier l'ör ackortlssättning.
50-talet r.ar handredskapens år'tioIrdc. Upp-
firrningsrikedomcn var stor bl^nd både prirkti-
ker och fbrskare, patcntansökninsal na rnånga.

Behoven att utbilda ocll trårra fällperson:t
lcn för de nya uppgil'terna r':rr stor a. Ar l9li0,
san-rma år som l-Iåkan Srtan tillträclclc som
skogsdirektör för koncernen, inrärtacle bolt
grt en uthildrrinqsan.trlt l,' {lirp\r.trtnr( i

Stavre, belågen nära Bräckc iJzimtlarrcl. Skogs-
vårclen utgjorcle en vikLie del av liiroplaren.
Jiigmåstaren Stig Overbv blev skolans liirstc
chef. År 1968 flyttades verksamhctctr tiii
Bråcke som blcv säte också för rrtbilclning ar'

maskiufiirare. Under hel:r sin existens blev
Stavre skogsslola och dess eltcr{öljar-e fliligt
ulnYttjad för viclarcutbildning och kursvct-k
samhet i framför allt skogsr'årdsfiågor Här
trinrn-rades S(l{:s pcrsonzrl i orrrglilglr av sår'äl

ir,tcrrr.r rom ertt rna llir,rt, . \li'p\rn;i\taten
Bcngt Andersson var chef och lcdarc för bola-
eets skogliga utbjlduing å.en l90l-90.

\ricl Norrlands skogsr'år cisförtrunds exkur'
sion år 1956 rerlovisadc Bjirrn Hagströn.t
SCA:s syn på skogsskötselns liamtida iuljkt
ning.1!r Beträffände krinskapsläget framförclc
han bl.a.:

C)rn li sålccLes kan konstatera, alt !i i dall
lrar lr-lr rr ,lra lÄrLrr..irrning.rr lÄr \"r_

handl:urcle /p.g.a. diltills bcdrircn forsk-
ning, b:ittre ekonomi och tekrrisk rLl\,eck

linq mm.. r irr .rnrn ir d.Lr'r'-d ir t, .ret.
att alla problcm är lösre och att Norrlal]ds
skogsskötsel blivit dcfinitir,t utfor-nacl. Vi
\':inta alltjiinll s!ar på r'isenrliga lrågor', cx-

ernpclvis: Produkticrnen vrcl olika skötsel

allernativ inom rcna 5;ranbestånd, bland
bestånd,björkbestindetc. trädslags|al

o( l, produkiun-rrr\rrll.r q nrerl I'jr,- n

dll markens kemiska och biologiska egen

skaper - kliiratfaktorns betldclsc rid val av

olika löq nglingssått - proveniensfiågan
\'äxtföddlingens medel urländska rr-åd-

slag, h;-br-ide1 pol),ploider och målsritt-

ting: vol,vmproduktion, kvalit6 eller ökad
torr_substansvikt?
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tutnthalt orh Ir)tl)ttltt\ 1nt ttytkrllakhn,r i. tkoltlrtAds
nnda n t n p. \:itl,\OÅ: t lto!\t ii I I oru I bi hl n in! i Slalrr,
niin lliitIt ).liirtthttd. trtL)lrlurluttt g,ntrntin al
,.,r1 ,..',1..".1 J" , t-.J. 1.t., ,, l. - ,.t. ,. tt..,,
iitln nn;Linliirnn,.

Hlgstr'örn rcdogjoxle o(ksri fbr bolagets rnäl-
s:itnring vad grillcl skog-sskiitsclrr. Vicl sidarr ar

l>iista rniljli...n lörslnhet skall man sikte rrot
störstu rriöjliga al|kaslniIlg :1r lärrpliita so.ti-
rucnt liir cclhrlosiitilh cll!ring. Iu jiirnn ilders-
klirssfiilclcln ing skall elierstriras pa sikt. Alclrc
skog soul (li'!ligt uhrlttjar rnarleis Prodllklions-
liilrråee skall e\\1'rkus i liir-sta liancl. I)ctta

'1, r 't, r.,rrr tr.rLtlr.r'trrrirrt. 11.'rrtrÄjtrit I,rt
skall bcclrivas sli ?rtt allal Llarrarancle n-äd be-
r-liknas nii glignvir-licsdirncusiorrr:r. l\'liur skall
sk:ipa behandlingsenhctcl i slioscrr sorn pas

silr nekariseringen, cl.r'.s. h-vg13cn pii 20 50
lrcktar: DcLt;r krlirer'ell vissl lralt a\"'bestands
rrtjailrning" i hctcr-ogcrr skog. \racl avser-fiir--
!'lglingsuretoderna alscs kallmgguing firlj cl ar

LLrltullit;r-ärclel ske på haha ar-ealen. Br-:inning
Iirr-utsrittcs slie pii Eir l)r()(ent i1\'(lessil hlggen.
Tolr-l rr:u kcr' (liO proccnt av irrciilcrr) firlrrrg
rils ulldcl sk:irnt lL1i1r :rrnan itgär'cl. Iio pro
aent a! ar_ealen l'i)$ngr-as trnc'ler sklir rn Lorrrlti-
rtrr.r'l -,1 rrkl'e c,l rirrq. R,.r, rr. ti,, pr,,
aenl, för\lrgrls gcnorri lrr'irinirri: rnlder flö-
r rii(l.

Hllllstr'ör ör ocLså ett rcsoncrraDg olll
dcn lirligt cliskutcr aclc Lrjör ken. NIatr hat- aulecl

5(i

nirg slilj:r pi a enil siclan del nrr befintliga
lrj ör'kför'r :'rtlct och ri andra sidar) dc kon-
nlan.le rcnacllcr-blend:idc björ'kskogar-na.

\ i lr.r Lr , || . ^ i., .\"ll .'\ ri,liq.,r,
oskirtt bjt!r'k. r'ilkcn clilckt skaclal berr-
slogt-'n och hänrm:rI dt ss lill\ixl. v:1r'1ör

ri rr',1-r , r '-.,ri.r Lrrli p-ri,,,l r. ,.-r
komrlcl ett konccntlcle oss pii att bc
gr':illsir dcttir lovlolråcl. l irr ert 1i;rhindra
alltlirr sLor L lrjör krqrpslrg på firr björhcn
rnrinrplig nrerk. hegaarrar ri oss lrlrrirl i

stor- orrlattniDs al kelriska hj:ilpmecle).

I efier'hand kan konstatcr_as att mnn rcahn ll2i
5{l talcl idctrtifielat rikti;:a prrrbleDronrr'åclen
solr skogsbr-uke1 i Nolr-iarcl hacle att lrirntela
Lln.le. kommanclc iir-tionclcn. Hit hiir-clc ar.
riigrtir.e,-en gallling - slrLlir\'\'erkning, de n\'
anlag-da skog:rnrirs pr odukliolsför rllisr. inlr'()-
clLrklion ll vtter'ligar-c tr:iclslag. \'al al pr-olclli
cllscl och för'rrrg.'riDg-slretocler med häns\'lr
lill st:incloltens klimat liksorri pr-ocluktious
irr-iktningen iilcl hulu.l. Skogsskirtsclus rliil
srittnirg åtr:r spe.e,.'l:tr' l)ehovel r\':1ll anpass:t
skogens llsiska strLrktlu till rrla dliftsfblmer.



Der gällde inte minst att anpassa skogsskcitscln
till clcn våg av mckaniser^ing som välide in över
skogen lio.m. 50-tales slut. Nu knivdes en kou
cent.ation av verksanrheten rent SJcografi skt.

Skogsvårdsavdelningen
.fag övcr-to14 skogsviirdsavdelningen på r'åren
196,1 sorr Björn lämnat dcn. Mitt uppdrag var
också detsamma: Att ans\ara Iör samordning
och utarbetande av riktlinjer för skötseln av
SCiA:s skogar Detta innebar bl.a. (utdr^g Lrr

skogsrårdschefcns befattningsbeskrivning) :

att ansvara l_ör skoflstaxcringarna, upp-
rärta an'crkningsbcräkningar, skogs-

r'år clsplarrer;

- utarbeta sysrern och rutiner fijr-rpplölj-
ning av ar,vcrkning och skogsvår_cl samt

kontrollela att planema löljs,
utarbcta allmänna riktlinjcl fiil skötscl

politiken inkhrder:rnde instruktioner',
sarnordna det pr aktiska genornfö.andet
av skogs\'årdcn,
granska och kommentela skogschcl's

dist.iktens budget fiir- skogsvird,
hålla korrtakt mecl fbrskningen och

skogsmyncligheter-,

fö.se filtct lncd skogskarlor',

uLarbeta policl: r ikrlirjer oclt besuirn-

melsc-r'beträllandr.- jakt, fiskc och fri
lufisli\'.

Ansvarsomr-irdct omfattadc alltszi sirväl dc
skogliga hushållningslrågorna som skogssköt
selns utfbrmning och omfattning. Skogsvårds-
avclelningen hacle därmed det dubbla ansva-
ret att föreslå dels riktliDjerna för virkes-
uttagen på kort och lång sikt, dcls ctt r'äl ar.
lder .loes:lötrell'rnqram. l'ller - cer pi mnr-
satt vis - skulle vi utfbrrna skötselprogram för
skogcn som mcdll-av ctt optimalt utn,vtljandc i
det korta perspektivet samtidig-t som skogstill-
ståndet lotsirdcs frzrm mot uppstållda miil.

Inom aDdra delar av storskogsbnrket utft)r-
maclcs zuvcr-kningsprograrnlneu av personal
som sysslzrde med skogstirxering och indel
ning. Skogsvårdens uppläggning bcstämdes av
arrdr-a. Enligt vår'rnening var en såclan tudel-

ning mirrdrc vål gcrrom*irrkt. Ty som skirll
fiamså hade, i det nya skedet, skogsvårdspro
grarlrrJrens uttbr:mDing sto. betydelse för nivå-
läggnirrgerr ?Lv virkesuttagcn. Err offensiv
skogsskötsel med nya inslag kunde utn,vttjas
till att öka intaiktcrna, intc b:rra på sikt, utan
år'en iclet korta perspektivet.

llina nårmaste medarbetale på den då-
varandc ccntlala irvdclniugcrr var clc biida i
Finland utbildadc .jägmästama .f ussi Sarastc
och Aulis IGllioinen. De hade liksom tre
andra fir'rska jåernäshre efle. krigsslLrtet \'år-
vats till olika SC,\ bolag. Jussi och Aulis bör
jacle sin bana som lagleclare vicl den 1örsta
skogsaxeringen åren 1946 48. Aulis basnde
nu för cn kartavdclning med ritkontor. Bola
get låg \'äl fi-a1rme med att använda llygbilder
ocl) skogskartor nrecl flygbildcrr scxn bas. DeL

var cn nv tcknik som skog-smynclighctcrna
r'illc sprida gcrrom un'ccklin gsor-ganct "Fl,vu

bi1c1.nämnden".50 .Jag lann snabbt at{ Aulis

Figur 3 : 6. Sh ogxlreJtrli stikt- oc h. fih'ualtntngal'tnotn
.\cA. 1955.
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gjorde ett brn jobb. Han fick stor fi'ihet når
rler g,ill,le .rll lurllL,parde lär:e orllani.ario-
ncn nled karL- och bildmirterial, planera om
fbtografcringar etc. Detta arbcte hade nu bli-
vit l.lrtin och verksamheten behövde inte
någon knulf frzrmåt för tillfället.

Jussi korn att bli en utomordentligt liirde-
full medarbetarc uuder många irr tillsarn-
mans. Han var rik på initiatir', matematiskt be

sår,ad, s)'stcrnatisk och hade dårtill ett briljant
sinne för praktiskir problemlösningar Han var
därför ett r'årdcfullt bollplank när dct giillde
för oss att irverlöra teoretiska kunskaper till cn
operati! \'erklighet. Når.Jussi hade ett knepigt
problem att lundcra kring kom han ofta med
ett förslag som var smått gcniall.

Ä'en på vartderir av cle från böiau tre
skogschelsdistrikten fantrs på stabsnivå en av-

clclnirrg; för skogsr'ård. Leclarna var skogsvirrds

assistenterna, skoqsmästarrra Allan Åhgren och
Svcn Nordlalder på Södr:r respektive Mellersta
skogschcfsdistriktet samt jiigmåsl?rren Stig
i)verby på Norra. Ilår fauns ockszi några flrnk-
tionårer med specialuppgifier Alla dessa blcv
för mig nycket viktiga pcrsoner De utgjorde
tillsammans rned min eF-en gruPP det Sfng
sonr sr,arade 1ör den administrzrtiva clelen av

skogsvården inom clet stora Iöretagct. Den
Iältmässiga delen ntJördes på skogsförvalt-
ningarnas ber,akniugar dår den allcnarådande
skogsfaktor^r'r r:apporterzrclc till förval taren. .Jag
fann strax attjnsi ornkring mig hacle en ypper-
lig sarnling mcdarbetare. S:rmarbetet oss

cmellan och entusiasmen för uppgilten, som
ständigt växte och succcssivt ändrade karaktär,
kunde inte ba va.it båttre.

Soln ctt led i lIåkan Srvans:rrbete på att

'rrr,illa sarnm,rn drn srora'L,'g.,rrgarri'aritr-
nen hade pii 50-ta1et ctt antal kommitt6er bil
dats, bl.a. cn skogsr,årdskommitt6 för vilken-iae
svirracLe. Ordinaric ledamöter \arJussi samt de
tre skogsvårdsassistcnterna. Mellersta distrik-
tet upphörde snart, men Sven Nordlander
blcv kvar i kommitt6n. Dessutom adjungerade
vi nyckelpcrsoner- alltefter beltoq Inou skogs-

virrdskomn.ritt6n diskuterades nya icl6er och
förslag, nödväncligt för alt senar-e clcrrtuellt
föras vidzrrc inom organisationen. \'i nagelfor
årsbudgeter mot planer och föreslopJ juste-
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ringirr, vi följde upp verksamheten på olika
sätt. Sir Srvans komrnittdupplägg var inle så

dumt. Härifrån skickacles signirler ut i olika
riktningar som sanor-dnade vetksamheten
mot gcrnensamma mål i en tidigare splittrad
organisirtion.

Vi s:rrnmantlädde olia q vi verkade i en
dynamisk tid full av ulmaninsar. Våra möLen
var inte sällan förlagda tili SCA:s dåvarande
"'ljänsternallnapensionat" i Torpshamrnar, sex

mil från Sundsvall. \ri föredrog clcnna plats,
en ståtlig och trivsam hel.1eård, uppförd vid
1900-talets börjen irv llorrmannen, disponcn
ten Gulbrandsen, då ägare till Torpsharnmars
br-uk. Här krurde vi samrnanuäda i lugn och
r-o uuder ett par dagar utirrr att störas alltfcrr
rnycket. Och kviillens sköna bastubad och den
gocla middagcl, serverad av den fryntliga
fölesLåndarinnan lluth Jonssor och henncs
medarbetare Agncs Gustar,ssorr, ökirde sam-

hörigheten inom gänget.
På skogsvårdens område dök det också

upp miLr.rga frågor sonr behövde tacklls
genom försök cller- spcciella sludiel. Sådan2r

firnr.rs t.ex. inom områdcna skogsgödsling,
1övsl,vbckiirnpning, matkbehanclling, con-
tortaodling, plantfi amstållning och mckanise-
r^ad skoesodling. Den policv sor.r snart koln att
knäsaittas var iltt vi i första hand sktrlle anlira
e\tellr cxpr'rrii. t.rr. hlarrd lorrL.rlna. tr.it ti
sökte svar på viktiga frågcställrringar: Endast
om dctta iute var: en fiamkomlig väg sktrlle !i
g; irr m.d tq'r.r lör.ö1. rttrednin{at u.s.r.

Mår'rga ar,' det praktiska skogsbrLrkets projckt
var'dock rätt spccifika i cleunir tid, frtll av nva

utmaninEiar^. Så vi l-rck trots allt ofta lila till
egcn kraft. Den institutionella forskrringen år
en trög verkslmhet. Den löper ö\'er iir-en efter
på lörhand uppqjor,la planer. \[an är itrt,
och bör nog heller inte \,ara flexibel nog att
tänga upp nya behov som kräver snabba svar

Men vi hadc tiita och givande kontakter me d
dc skogliga fbrskningsinstitutiolerna undcr
ären. Här firrrns den tunga kunskapen. Jag
hörde iblrnd ir.,trr .Lc,q.LreL.arll.i s;ira. all
fiår'r lbrskningen llck vi då r-akt inte rnvcket
hjålp. Inllet kuDde rara mer lelaktigt. Pii Skogs-

hogskolan, senarc Skogsfalulteten vid SLU 51,

fick vi liksom skogsbmkct i ö\Tjgt mvcket r'ärde-
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lull :rssistans o(lr rrralrgil irnprrlser-. .\tt så r'at'

lallet korrmcr att bclvsas i komrnaDcle k:ipitel.
F.rrgagernlnget kom både clir-ckt iirin olika
lor-sl<are. inte nirst fi:irr rnin:r ticliglrc kollc-

S,' . rr( r ", L.,' r 'rr.rrrl.r .' l Ir.'r ir .rirrrri,.
nearlrl solr sacl:rna. L)ct giillclc fr-lieor inorn

'rrl.r l', 1,rterr.intr rr:rll, t. t , \. l. \i lnrt. l,r('
cLrrktiori, urarkllir a, plirl tprlchLktion- patologi.
gellelik. entoDrologi och zoo|rgi. hlstjtutel för
skogslörblittr irg \irr ergage.at i rrirnga fblsk-
niDgsplogram. L)c Ilcsta hade rrlilrl utall)elr11 i

s:1mrid rre.l skossbr-ukct. Dct grillcie riktigit
sJ)julspels\e.ksarnheler sorn skogsgirdsliug
och conLolt aoclli n g, liksonr lång-siktiga lbr-sk
r,irj\,rPl ,ri', r. I'l.r'r,l rl.rrr l,rnrerri, rr*
li-:ieorna, fi-irplautrgcrr lr och fi öfii.:icl1ing.

,\r'en mecl clen skogliga utllil(luillgelr h?rde

ri koDtintrerligl Lontakter. l-lndcr alla mina lir'
br:sirlitc "Sonrur:llrcsrr ". sonl ingick i Skogs-
hilirskol:rns kur-splan i skogsskirtsel. :rllticl
SCIA:s rlorr:irer, r'anligtn i lristla.Jlinrtlarrd.
Undcr ctt par-ciagaLs erkLrrsion lick vi till{:ille
irtL re(logÖra för r'årt skog-slzirdsprognurr -
frangångar och ledermödo. - r'i r,isacle htu-
lerkslrnheren f lngeraclc och r-csultatcr. Tltcli
Lioriserlig \:r. o.kså clen miclclag i skogisstil
(där- iDgcntirrg 1:rLtacles), som !i alltid slig till
atl trndlä!ln2r studcntcr oclt liirate med. Från

ocli rned iir l{1116 lick.jag ik[ida mig cn clubbcl
loll vi,:l skogselelelnas S(l,\Jresiik. dels som
bolaue'ts skogsr ir tlsclrel. clels sorn deras
l:ir-arc,'pr-tilcssor- i skogsskirtscl.:'i

\L,'q* 1r, l.,1i.rrikr, r li, 1 Lirrq, q.'err,'rrr .irl'
skogsr årclsassistenle. ansr'a.a fi'lr den pr-ak
tiska cleler ar r:il egen för'siiksr elkslrnh et . Då
denna hcla ticlcn iikacle blcl uppg'.iftcn till sltLt

llJtfol belrLngarcle. inle rninst sedlu li birrjat
pl:rncm fi)r'cn n\ t\Tl al plantplocluktior r. Ål
l!)70 lisracles 20 olika egna 1ör'sök bera pzi

Silch r skogscheiisdist r-ilt e t. Är' l97l anstrilldcs
cliirfirr'-jligrrrilstl er Siggar clt Fllrlloth som lör-
sökslcclar e licl sLogslirr clslr clelningen. IIln
haclc ticligar-c ar-bctat vid lnstitutct tör skogs
f irr-bäLtling... L):ir-clicr- sarlor-dnadcs hcla lcrk-
siulhelen och leclcles a| h()n()lrl centrlllt. Han
cftcrtriitlclcs ir M76 ai skogligc tlolloln Pet'
l'er-sson. ticligrLre austiillcl \icl Skogshögskolur,
sorr r,. ed riden kom irtt bli min cftcltllidar-c.
IlcstLltaLcr :u rlila lijlsök hi;ilple oss att stalia
ut kurscll 1ör-rikLiga rcrksrullretel; sorn 1-el.
plartproclrLLtionen och con l ortaodlingcu.
Acrr arrcLa Lrolng iracle e6ina skotili.e,-a iörsöks-
p.os.r1m. t.ex. Nlo och Domsjö.!8. H:ir lcciclcs
\rrl..rrl,eter.l,,r l.,q,l rill Bj,,rr'.r i .\t'q, rrr'rrr
lancl. av seder'rrer'a skogssLötselpr-ol'essorn
Fr-itz Bcr-gmun.
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\4 ekaniscr-irrgcr r , clen iiknclc skogsrår'clerr

och clc nYa aLbctsfoLr r err r:t leclck' till att vula
ll,rr.rltrrrrrts,r'. IL ,,rr-.rIII\. ti,,r r.rtr ' r.rrt srÄl'

les orr till rrrcr liurktionella anst alsonl r'åclen.

Fi'r' skogsr,lir-c1crs clel ritlLtstaclcs vlLr-jc för r alL-

nirg li-.o.m. rir-1969 rrecl en "skogsr':ilclsplare-
rarc" sorrr r-apportcl-a(le (lirekl ti11 iijl\'!iltlircll.
Dettir rar ctt ratiollcllt oclr viktigL stcg. Nu
liundc ri i sko;:.'sråt dsstebctt trpplritta dir-ckta
kontalitr':ig:u_ rreci lr\'ckelpcrsoncr pal sarnlliEa
fi'rlr altning:u-. Dcttlr skrrlle leda till ctt rntcket
riir clefiLlh er-1ar-enhctsutlry te. I stor-n. geogt-afiskt

splittr-ade orgilnisatioucr rnertl fler':r hiet-at'

kiska nilzicr- firrrts ann:rrs liskcn att tittigir
bLrdskap rrppilr'åD tunri$ lrt, oDrfb.mulclas,
ellcr-karske t.o.rl. förslinncr otti cLe skall tas

enrot och vidar-cbcfbr clras i llela lecl innarr clc'

ulil clen avsecldc nlottagarer lingt-c ttt i 1'lrtrk

tionskctljarl. Samtna pt-oblc[r firrnii givetris !i(l
lirlrrrr ur rik:rtio n il motsatt lriill. Inonr S(i-\
hlllaclc li prirrcipen om lii kollilllunikalion
irrorrr or-gar risaLior en. Detta szi liingc att:r1l:r
:1ns\'arie-:t vilr infirnrrer_acle ()lr budsk!Pcll och
,r .,11. I'e.lrr li,r .r,1, - l,.i ,l, rtr "r .irr

En lrgr:liigen rrppg..ift i clcrr rvir finktio-
nella orgalisrtiorren ble! rtt sii suallbt sorrl
rnirjiigt skapa cn giiug.ll(lir i den liciare lo-ctscr).

\Jccl deLt:r. samt mecl rtt trirnnra och lidarcut
bilcla fil-r'rltrrirgarrils skogs\':u-clal-c. utspli(l(l:1
ijver halr':r Slcri$-cs vta, irlbelacle vi håt-t r.ttrclct

:itskilligr år från (j(lt:ilets slut. ,\'siklel \:r.:rtt
alla sktrllc l:irl klinnl kollcgottras ltctlrttl-
rniljiler, iianliir-allt latl giillel de skogliga fi)r
hålliruclena. Derta bchör'clcs, l\' lör-\'altning?ll'
nas pelsonal haclc ticligar-c rlrcst e.ialenhet
li-an sina cguu tellilor-iel. \'i gjorclc gemen-
salrnla c\klrrsioner lill olika clclil av bolirqcls
lidsllicktn sliogsinrrchar': Fr-ån Hiilsinglancl i

siiclcl till nordligaste \oll-botteu,liån krrst till
ljäll. Ocksri sociillt \'rr sarliviuon vikti3.' lirr'
sk()gs\'årdlu na solll lrrr LrLnde birr-ja ftrrgcra
sorn ctL skr:i rned särskilcl korrrpetens.

Or-ganisationsfti ånclt-ittgctr lcclclc ocLsä t ill
l,-lr"r .rr rrrr\ l"rr:r\ .l ,,t.r rrrl.rrrisrittl.rr
l)e bor-cLc vura geo.!:,..rallskt hcltiickancle oclr
alltså tilliimpb:rr-a inorr lrela inlerlallct a\ (lc
till vttcrlighel !arict-attclc lir|hållirttdett i Nrtt'cl

s\triqc si)lll klin ll e teckn:rcle l'öt_et:rgcts skoeat.
lliir skLrlle bäclc rle klirntisla och biologiska
oliliheterrril kornDra till uttrrck, liksorn skilcla
ckonrirniska r ealitelel r ad alser- sliogsclr iltel-

I clen rlccl ti(ler:llllrler knmpatrclc för'
r':rl l n ingsor_garrislrlior r cr r firrtrts dlir_elter_ allticl
rlir':r slog..sliirclsiursvar-ilia klilr: f)etta kiindcs
bc'trvggandc. cn gill-ullti för aLt \crksanrhetcn
li;Ptc pri a\sc1L Vis, :rl1 plarlema fulltöl1des -
och om intc illl lllil be.örda iriirtltctatlcs
,,rr,'r.:rl, lr:r 5L,,r.\.ir'l.r'rir\ il \\.r\,lrrt,,
clcu konr att rar-icl a n:ig^ot ber-oerrde pii lirt-
laltnirg. NIer .lc'n centrelu clclcrr rar alltid
rrppsikrcn ixcl skogsr irlclcr och sLogshushill
rrirgcrr. f)e ansveriq_a haclc snar-t ctt lr';rncet et
datorstrjcl till sin h jälp.

De tlii skogschcfsclistr ikte'rr. Södta och
Nolla, rqrphör'dc iil l97!1. Ars\aret decentlr
lisclirdcs Lrl till en redrlc('rat antal firrrilL-
ningur rnc(l varl konrpelensen angiir- utbrggrl
och tlimmii(l orgilrisillion. Dessa g-jor-clcs till
rtstt.halonttirltn. !irrlaltuiugar'na delacles rtplr
på geoglaliskt sklltla arbtlsourrirler. Iiilosolin
blrkorrr firr'änch_ing('n lnr ntt pl()blclucrl irr()nr

.n ()r-grurisu Ljor r i stör'sta rniijlig:r utstr-licknirg
skrLlle löses pii clen rirri cllir de rqrpstocl. Dc till
cr birrjan l-l kvarvirrandc tör'r altriir rgscheiät na
rapporle.a(le nn clir-ekt till chcfcn iir slogs-
cll\'isioDcn. Il_cttorl air serlar'e !ar'clt b:rta iiLta.

Pli ralje ltrlvaltnirrg liurns ciii crr krirlilicetacl
.r h t )!!\i)ti ft [ vr t t i r l t l. Or'galisatioueu r :rt_ nlt yrlir t L

sorl en pannlukir. j\lcrr cilkehr ral tx ksri pit
sritt ocll lis sllrtcrr. l)c rrrvcke'L stot:r lirt-r'a1t

ningallrirs ()agrlnisation liliulrdc i liss rrrlil clt

g-lnla skogscheliclistliktcns ii() iir- ticligar e.

Fiir- slogsrircls:irclelning-en blcl konse-
klenscn al skogschelisdistliktens liilsrinllrr(lc
att li fi-:rn är-sskiftct 1978/79 fick srala liu alla
c1c fturktionel som inte limlig^cu krLnde de-

centl-aliscl ils. Sådanrr rar- skog-starc|ing oclt
kar'lsc llicc. plilllpr o(lukli()nen, clclar rll
skogsgirclslineen, firlsökslcrksarrrheler sumt
urbilclDirrg och ldrtbildning. I'ii ar clelrrirrgens
liLr kt io n iirslista farrrrs rrLr srnrllirnlagt 25 pcr
sr)ricl LrPPlrgna. l'lzrntpt-ocluktiorlelr koltt
!n:1rl rllt gölas till ctt 5eP:lr_al resrlltatollllal(lc
necl en jligrniistalc soll) chef.
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