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Skogsbruket har genomgått en omvälvande förändring under efterkrigstiden. Det är inte

länge sedan allt arbete giordes för hand med y<a och såg. Skogsarbetarna bodde i kojor
och virket kördes med hiist och släde till frusna llottningsleder men när motorsågen kom

lades handredskapen undan, hästen ersattes av traktorn, körarna av entreprenörer och

flottningen av lastbilar. Idag utförs arbetet av en mekaniserad maskin - skördaren - en

skogarnas skördetröska.
Skogsarbetet har skildrats på olika sätt i dikt och verklighet. I denna bok får vi stor-

skogsbrukets version av förändringen och dess bakomliggande krafter. Berättare är en av

landets mera framstående skogsmåin, Carl4ustal Sundberg, Stora Kopparbergs Bergslags

AB:s skogschel under åren 1944-1971. Med inträngande blick och känsla för människors

förestålllning om skogen och naturen vägleder han läsaren genom mekaniseringsproces-

ser, kalhyggesdebatter och besprutningsideologier.
Carl-Gustaf Sundbergs hågkomster ligger så nära i tiden att många kan känna igen sig

i händelser och företeelser. Ändå har utvecklingen gått så snabbt att hågkomsterna redan

hunnit bli skogshistoria.
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Företal

Det är med stort nöje som Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien ger ut Carl-Gustaf Sund-

bergs BERGSLAGET OCH SKOGEN: En skogs-

chefs hågkomster ffin Stora Kopparbergs Bergs'

laps AB åren 1940-1970. Först och främst är
ämnet angeläget. Utformningen av efterkrigs-
tidens skossbruk har vadt dramatiskt och har
engagerat såväl ndringens företrädare som en

bred allmänhet. För det andra var författaren
en av Akademiens ledamöter och en av lan-
dets främsta skogsmän med en framträdande
berättarförmåga. Hans hågkomster utgör ett
samtidsdokument om en svensk modernä-
ring i snabb förändring. Vi får här möta en
man som varit med om att leda denna föränd-
ring från toppen. Carl-Gustal Sundberg inne-
hade under flera decennier ledande poster
inom svensk skogsindustri och var Stora KoF
parbergs Bergslags AB:s skogschef från 1944

till 1971. Hans erfarenheter, id€vårld och tan-
kar kring svensk företagsekonomi och skogs-
politik sammanfattas i hågkomsterna till en le
dande skogsmans sjähporträtt.

Hågkomsterna ger även insikter och be-

skivningar av en urveckling som angår många

- den svenska skogen under efterkrigstiden.
Sundberg skriver att svenska folkets inne-
boende känsla av att skogen tillhör oss alla,
något som inte minst allemansrätten är ett
uttryck för, varit ett problem men också en ut-
maning för det moderna skogsbruket. Insik-
ten överrumplade. Man stod t.ex. alldeles
oförberedd inför den massiva folkliga kritiken
av sextiotalets kemikalieanvänding och trakt-
hyggesteknik. Till en början trodde man att
kritiken snart skulle ebba ut men tvärt emot
mötte skogsnäringen en gift- och kalhygges-
debatt där man inte ens förmådde göra sin

röst hörd. I stältet för att argumentera för sig

slog man till snabb reträtt. Om debatten var
onyanserad och osaklig må vara en sak men

etik och naturkänsla kom därefter att prägla
allas syn på skogen, storskogsbruket inbegd-
pet. Målet blev ett miljövänligare skogsbruk
grundat på ny lagstiftning och intresset kom
att delas av såväl allmänhet som skogsnäring.

Skogsbrukets snabba förändring under ef-

terk.rigstiden har blivit historia och många av
oss har varit med om den. Sundbergs håg-
komster är därför en modern historiebok av
stort värde. Här kan vi känna igen oss i hän-
delser och företeelser men också väckas till
tankar kring ekonomiska, skogstekniska och
skogspolitiska frågor, hela tiden med männi-
skan i centrum.

Manuskriptet färdigstålldes av Carl-Gustaf
Sundberg 1989. År 1995 väckte brodern Ulf
Sundberg id€n att publicera hågkomsterna i
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens serie

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden.

Ulf Sundberg följde med intresse bokens fär-
digstållande trots en mot slutet svår siukdom
och han avled i oktober 1997, straY före bo-
kens utgi\.ning. Ulf Sundberg var ledamot av
Akademien, professor emeritus i skogsteknik
vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hul'ud-
författare till Skogs- och lantbrukshistoriska
meddelanden nr 8, Såogens anudndning och

roll under det sL)enska stormaktsDöldet, en

sklift som även utkom på engelska i Scdndlno-
uian Joumal of Forest Research.

För att sätta in broderns hågkomster i ett
vidare sammanhang tog Ulf Sundberg, tillsam-
mar.rs med STORA:s museichef Tommy Forss,

fram material till en introduktion som tillsam-
mans med bilder och bildtexter sedan har
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sammanståillts av Ulrich Lange, i egmskap av
tidskriftseriens redaktör. Bildmaterialet har
fritt sälts till Akademiens förfogande av STG
RA Skog som även generöst bidragit till kost-
naderna f ör utgivningen.

KI.JNGL. SKOC$ OCH T"ANTBRI.JKSAKADEMIEN

SuenUno Sharp
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Carl{ustaf Sundberg,
Bergslaget och skogsniiringen

Ulrich Lange

Inför utgivningen av Carl-Gustaf Sundbergs
hågkomster har underlagstexter till en ram-
berättelse skrMts av brodern, professor eme
ritus Ulf Sundberg, och museichef Tommy
Forss vid STORAS museum i Falun. Texterna
har legat till grund för delar av denna artikel.
Framförallt avsnittet Den suenska skogsnö-

ringen under efterkrigsfiden bygger tilt största
delen påUlf Sundbergs text. Hans uppfattning
om att mekaniseringen av skogstekniken va-
rit själva motorn i det framgångsrika skogs-

brukets modernisering framstår tydligt i av-

snittet. Det är naturligtvis möi1igt att också
betona andra faktorer som pådrivande men
jas har valt att Iåta Ulf Sundbergs vårderingar
stå oemotsagda.

Carl-Gustal Sundbergs hågkomster handlar
om skogsbruket under tre decennier svensk
elterkrigstid. Åren karaktäriserades av en

dynamisk utveckling. Aldrig tidigare hade
näringen förändrats så snabbt och genomgri-
pande. Vid Sundbergs tillträde som skogschef
var skoqsarbetet ett i huludsak manuellt ar-
bete som byggde på muskelkraft, hästar och
strömmande vatten. Tjugofem år senare var
det ett högteknologiskt processarbete.

Carl-Gustaf Sundberg
Carl-Gustaf Sundberg föddes i Falun den 10

juni 1913. Föräldrarna var överjägmästaras-
sistent Carl Sundberg och Dagmar, f. Esseen.

Familjen var under hans barndom bosatt i
Bjurfors vid Avesta, Garpenberg, Stockholm

Ca -Gust\f Sundberg 19I3-I990.

och Norns bruk samt från 1921 i Överum, där
fadern tillträtt som bruksdisponent och där
sonen v:ixte upp. Efter studentexamen i Lin-
köping genomgick han Skogshögskolan med
civiljägm?istarexamen 1938. Han var gift med
Monica Swartling (f. 1913, d. 1992), dottertill
överstelöjtnant Bengt Swartling och Dagmar,

f. Martin.
Efter ett år som aspirant i Bergslaget an-

ställdes Sundberg 1939 i Föreningen Skogs-

arbetens arbetsstudieavdelning. Ar 1941 blev
han skogschefsassistent, 1942 skogsförvalta-

arF



re och 1943 skogschef i Sundsvallsbolagen
inom Svenska Cellulosa AB (SCQ. År 1944

utsågs han till skogschef, sedermera skogs-
direktör, i Stora Kopparbergs Bergslags AB
(nuvarande STOM). År 1971 frånträdde han
det operativa ansvaret för skogsavdelningen
och stod till förfogande för gemensamma
uppgifter inom skogsnäringen.

Under sin aktiva tid i Bergslaget och där-
efter fram till 75 års ålder hade Sundberg en
rad uppdrag inom den svenska skogsnåring-
en. Han var ordförande i Föreningen Skogs-
brukets Arbetsgivare, Föreningen Skogsarbe-
ten (nuvarande SkogForsk), Skogsbrukets
motortransportkommitt6, Dalelvarnes Flott-
ningsf örening och Virkesmätningsrådet samt
styrelseledamot i Svenska Arbetsgivareför-
eningen, Norrlands Skogsvårdsförbund, För-
eningen Skogsträdsf örådling, Sveriges Skogs-

ägarförbund, Dalarnas Virkesmätningsför-
ening, Låinsarbetsnämnden i Kopparbergs län

och Samarbetsnämnden för vägväsendet
inom Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Han

lade grunden till en gemensam informations-
verksamhet för skogsbruket genom Skogsindu-
striernas Samarbetsutskott och var ledamot el
ler sakkunnig i flera skogspolitiska utredningar.
Han invaldes 1957 i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien och var under åren 1981-
1983 ordförande för dess skogsavdelning. Carl-

Gustaf Sundberg avled den 29 maj 1990.

Hågkomsterna
Carl-Gustaf Sundberg gör i sina hågkomster
inga anspråk på någon vetenskaplig framställ-
ning. Inte heller har hans avsikt varit att pre-

sentera orsak och verkan, sig själv och kolle-
gerna på ett strikt objektivt sätt. I stället be-
rättar han mustigt och fritt ur hjärtat om sina
år som skogschef och hur han upplevt dem.
Ur sin digra erfarenhet hämtar han material
som här och där dessutom ger nya infalls-
vinklar åt gamla spörsmåI.

Hågkomsterna år sorterade i ett antal fråge
ställningar som varit av stor vikt för svenskt
skogsbruk. I olika kapitel samlar han sina er-
farenheter till tankar kring arrondering och
ågande, skogstillstånd och skogspolitik, tek-
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nikutveckling och storf öretagens af f ilrsmetG
der. Den röda tråden löper emellertid hela ti.
den kring honom själv och hans egna insat-
ser, vilket naturligtvis är avsiktligt och riktigt
om man man skall förtälja sina hågkomster
för någon. Han berättar på ett enkelt och ro-
ande sätt om sitt inflytande på olika nivåer,
alltifrån de dagliga kontakterna med förvalta-
re och skogvaktare ute på hyggena i Dalarna
och Uppland till de stora nationella besluten
i maktens korridorer. Sundberg verkade i top-
pen av svenskt näringsliv och har som få kun-
nat överblicka konsekvenserna av såväl stora
som små beslut. Ändå är det den enskilda
människan som står i centrum, det må gålla

Marcus Wallenberg eller kockan Stusspjons
Maria i Siljansnås, den för örrigt enda kvinna
som förekommer i hågkomsterna. Sundberg
förklarar på ett enkelt vardagsspråk hur olika
Iöråndringar uppkom och vart de ledde, nå-

got som bör vara av intresse för envar som vill
lärasig mera avmodern svensk skogshistoria.

Den tid Sundberg berättar om ligger nära
vår egen. Läsaren har säkert personliga min-
nen av både de händelser och människor han
berättar om. Samtidigt slås man av den enor-
ma förändring som Sverige genomgått under
denna, hans och vår egen, samtid. Hågkoms-

terna blir till verklig och vardaglig historia,
lätt att ta till sig och förstå. Vi möter inte bara
diskussioner om t.ex. fördelar med sulfat
framför sulfit eller de slumrande skogsbolag-
ens oförmåga att försvara sina intressen i
mötet med en alert och växande miljörörelse
i Vietnamkrigets spår. Vi möter också ett fä-

dernesland där trotjänande arbetare och de
ras gummor lever på bolagets gratial långt in
i storskogen utan väg men där bolaget håller
med ångbåtstrafik, i alla fall under sommaren.

Vi får höra om hur man bedriver allmän flagg-

ning när bolagscheferna är i antågande och
hur skogvaktaren varje morgon vid salsurets
sjunde slag i sju stiger ut på trappan till sina
uppradade förmän och hälsar - God morgon
Carl-Gustaf Sundberg bjuder på spännande
berättelser om hårt förda affärskontakter på

hög nivå och tar med läsaren till Grands bar
där han och kollegerna firar en lyckad affärs-

uppgörelse med att dricka grogg.



Transport au timmer med bandtrahtor aD mijrhet
"Caterpillar" 1953.

I ett avslutande kapitel berättar han om
den stora stormfållningen i Uppland 1954. I

{örstone kan det tyckas anekdotiskt att skild-
ra denna hiindelse i ett helt kapitel men det är
uppenbart att den spelade en stor roll i Sund-
bergs liv. Men det har den också gjort i många
andras liv, Iångt utanför Bergslagets krets.
Stormen drabbade på ett genomgripande sätt
alla skogsägare i södra Dalarna och i norra
och nordvästra Uppland. Den blev en händel-
se som man ännu idag talar om. Kanske främst
genom att den på vissa håll innebar ett för-
ändrat skogsbruk och ett abrupt slut på en
gammal tid. lnnan januari 1954 hade många
upplandsbönderna några dagar varje vinter
mangrant rest upp till allånningsskogarna i
nordväst för att var och en hugga sin kröning.
Genom stormen bringades allt i total oreda
och de enskilda bönderna hade ingen möjlig-
het att själva reda ut problemen. För att ta
vara på timret tvingades många istället anlita
entrepenörer. Och så fortsatte det även i
Iramliden. Det blev skogsägarefören ingarna.
bolagen och andra som kom att sköta bonde-
skogsbruket i vissa byar Tiden då man själv
begav sig till skogs blev till ända. Stormfäll-

ningen fickpå en del håll också rent demogra-
fiska konsekvenser. Arbetsfolk från när och
fjärran strömmade till. De flesta drog vidare
när skogen var upphuggen men andra blev
ingifta med bygdens döttrar och verksamma
i skogen eller i sågverken.

Bergslaget
Företaget där Sundberg verkade, Stora Kop-
parbergs Bergslags AB, Bergslaget kallat,
hade formats under en 700-årig epok och
grundats på utnlttjande av malm, skog och
vattenkraft. Skogarnas uppgift hade under
historien varit att försörja Bergslagets alla
gruvot hlttor och hammarsmedjor med en-
ergi, i form av ved och träkol. Någon särskilt
framträdande egen roll spelade skogsnäring-
en inte, men man kan ocksåvända på begrep-
pen och säga att hela järn- och gru!'näringen
till stor del var en skogsnäring. I mitten av
1800-talet hade dock skogen börjat få ett eget
värde och en lång utdragen omställning från
uttag av energi till uttag av sågtimmer och
massaved hade inletts, en omställning som
inte var avslutad förrän några år efter andra
världskrigets slut. Fortfarande under krigs-
åren utnyttjades t.ex. stora mängder ved direK
som bränsle eller för träkolsframställning.
Sjlilva skogsbruket drevs ännu vid Sundbergs
tillträde på ett hantverksmässigt sätt och
med undantag för en viss förbättring av hand-
och hästredskap och en begS.nnande lastbils-
transport av virke hade skogsbruket förblivit
beroende av muskelkraft och vinterföre. Av-
verkningsarbetet skedde uteslutande för
hand, 1946 farns inom hela Bergslaget endast
åtta motorsågar och fortfarande ansågs ar-
rendatorernas och skogsarbetarnas hästar
som oövertriiffade för transporter mellan av-
verknings- och uppläggningsplatser. Under
Carl-Gustaf Sundbergs ledning genomdrevs
emellertid en dramatisk, snabb och genom-
gripande omdaning som för Bergslagets del
liksom Iör skogsnäringen i öwigt saknar mot-
stycke i svensk skogshistoria.

Bergslaget karaktiiriserades under 194Gta-
let av en mycket diversifierad verksamhet
med gruvbrltning och järnindustri, jord- och
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Bergslagets industrionldggningar, hfaftDerk och marhegendomar efter expansionsperioden under 1960-

tate"t. S|ogssymbolerne återfinns till storo delar hring de gamla bruhsegendomqma L)ars hyttor och

hamrar nädlägts under 1800-talet till förmån för DomnqrL)ets iömDerk. Sammanstöllning aD öL)ersikts-

kartor i STORA:S centrllarkiu.

skogsbruk, kemisk industri, vattenkraftpro-
duktion m.m. Förutom vid den urgamla kop
pargruvan i Falun bedrev bolaget malmbrlt-
ning vid järngruvor i Bispberg, Blötberget,
Grängesberg, Idkerberget, Tuna-Hästberg,
Rämshyttan och Vintiärn i Dalarna, i Norberg
i Västmanland samt i Dannemora och Ram-

häll i Uppland. Järnindustrin var i hu\ridsak
lokaliserad till Domnarvet i Dalarna, landets i
dåtiden största järnverk, samt till Söderfors
och Alvkarleö i Uppland. Stora sågverk fanns
i Bysjön i Dalarna och Skutskär i Uppland. I
Skutskär bedrev man dessutom massatill-
verkning och vid Kvarnsveden i Dalarna till-
verkades tidningspapper. Jordbruk bedrevs i
egen reg på många av de gamla bruksegendG
marna bland vilka lantbruksförvaltningen vid
Söderfors och Strömsberg i Uppland intog en

s?fställning genom att vara Sveriges i sdrklass

största lantbruk. Vattenkaftverken låg utmed
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Dalälven och de viktigaste var Bullerforsen,
Domnarvet, Forshulud, Långhag och Skedvi.

Den kemiska industrin var belägen i Falun och
Skutskär.

Med sin unika historia och djupa förank-
ring i Dalarna har Bergslaget ibland fram-
ställts som Sveriges svenskaste företag eller
som en stat i staten. och ännu i börjar av ef-

terkigstiden betraktades det som solidare iir
staten själv Rikedomen och makten fanns i

skogarna, gruvorna och de forsande älvarna.
Det var till denna vlirld Sundberg kom och han

skulle komma att delta i ledningen för dess
förlindring in i det högteknologiska samhälet.

För Bergslaget kom efterkdgstidens expan-

siva konjunktur att bli speciellt gynnsam ge
nom bolagets omfattande och förgrenade in-
dustriverksamhet. Från slutet av i940-talet
var utbyggnadsverksamheten mycket livlig
och stora satsningar $ordes inom lramför allt



stålindustrin i Domnarvet och Söderfors, vil-
ket i sin tur motiverade investeringar i gruvor
och vattenkaftverk. Utvecklingen inom skogs-
industrin var till en början mindre dramatisk
men utbyggnader skedde vid industrianlägg-
ningarna såvlil i Skutski : som i Kvarnsveden.
Av mera avgörande betydelse var i ståillet den
stora förändringen som kom att genomföras
inom s jåilva skogsbruket.

Bergslagets skogar omfattade vid Sund-
bergs tillträde över 300 000 ha produktiv
mark. På många håll kring de gamla bruks-
egendomarna var de välarronderade, d.vs.
samlade i slora skiften, men i en del socknar,
framför allt i norra Dalarna, var markägandet
så splittrai att ett rationellt skogsbruk var
omöiligt att bedriva. Skogsinnehavet var så-
ledes kolossalt och ansågs som en bolagets
sparbössa men redan under 1950-talet be-
dömdes ändå den egna råvarutillgången vara
Iör knapp för den växande industrins utveck-
ling. Bolaget hade efter förvärvet av Ströms-
bergs bruki Uppland omlcing 1920 i stort sett
avstått från ytterligare förvärv av skog men
med den våldsamma induslriella expansio-
nen förändrades synen och under l9sGtalet
påbörjades en omskiftning av skogsmarken
liksom en omfattande bytesverksamhet mel-
lan Bergslaget och lramlör allt Kopparfors
AB. I hågkomsterna framgår Sundbergs syn
på detta tydligt. Han menar att det företrädes
vis var ägarfamilien Wallenberg som motsat-
te sig ytterligare förvärv och att många av
cheferna mera ville lörvalta bolagets traditio-
ner iin expandera. Sjiilv såg han, som den stor-
driftens {örespråkare han var. förvärv som
nyckeln till framgång och under 1960-talet
skedde det han hela tiden förespråkat: stora
nförvärv och byten. Sådana byten skedde
med framför allt skogsföretagen Billerud,
Korsniis- Marma och Dom?inverket. Blickarna
kom nu också att riktas mot utlandet, fr?imst
mot Nova Scotia i Canada diir Bergslaget kom
att bli delägare i en stor massafabrik. Sund-
berg hade sjiilv inget direkt inflytände i Cana-

daprojektet vilket kanske lörklarar hans kri-
tiska inst?illning till detsamma.

De genomgripande förändringarna inom
skogsbruket och skogsindustrin som deMs

leddes av Sundberg hann med tiden ifatt hG
nom själv Under den nye disponenten Erik
Sundblad, som tillträdde 1966, genomgickdet
gamta bolaget en total omorganisation. Av
Stora Kopparbergs Bergslags AB blev en ny
koncern indelad i ett antal divisioner som
med tiden blev egna bolag under namn som
Stora skog, Stora timber, Storä cell, Stora
kralt, Stora service etc. Sundberg var kfitisk
till den nya organisationen och passade som
flera andra ledande tj:instemän inte in. Han
kom dälör att ställas han åt sidan och få nya
uppdrag av utredande karal<t:ir. Någon bitter-
het genomsyrar dock inte hågkomsterna.
Istället välier han att konsekvent hålla sig till
tiden för sitt chefsskap. Vi får således inte
veta något om h:indelseutvecklingen under
1970- och lg8Gtalen utom i de fall Sundbergs
gamla förslag realiserades. Att, liksom Carl-
Gustai Sundberg, beskriva dessa decenniers
svenska skogsindustri uppifrån malftens slär
utifrån människan, tekniken och samhället,
lämnas till någon annan.

Den svenska skogsnäringen
under efterkrigstiden
Den moderna skogsnilringens rötter sträcker
sig något hundratal år tillbaka. I mitten av
1s0Gtalet inleddes en långt utdragen omstäl-
ning av det svenska skogsbruket frå,n uttag av
energi till sågtimmer och massaved, som inte
var avslutad förr?in några ar efter andra världs-
kigets slut. Samtidigt spirade en alltmer alitiv
skogsskötsel som efterhand kunde grundas
på en genom forskning erhälen kunskap. Gall-
ring av skogsbestånden började successir,'t
tiUåmpas och skogskulturarbeten utfördes
tidvis mera aktivt på väbelägna marker. flott-
ningsväsendet byggdes ut, skogsindustrier
etablerades och skogslagstiftningen förstituk-
tes.

Med undantag för en viss förbättring av
hand- och hästredskap och en begynnande
lastbilstransport av virke förblev dock skogs-
driften till sin karaktär tiimligen oförändrad,
grundad på muskelkraft och vinterföre. Desto
mer dramatisk, snabb och genomgripande
blev skogsbrukets omdaning under de tre-



flna decennier, som behandlas i denna ski{t,
och som en )ttre ram till Carl-Gustal Sund-

bergs hågkomster görs här ett försök att pre
cisera de kräIter som föranledde och drev på

denna omdaning.
Skogsbrukets löretrådare vädrade, som

ovan framkommit, morgonluft vid andra
världskrigets slut med ökad efterfrågan och
bra priser på skogsprodukterna. Denna inom
stat och näringsliv och bland den svenska be-

f olkningen allmänt omf attade expansionistis-
ka syn lörutsatte ettvälskött skogsbruk Dog-

men blev vägledande för åtgärder från såväl
stat och företag som skogsarbetarkår. Ett kli-
mat skapades för investeringar i skogsdriften
och Iör en intensifierad forskning och utbild-
ning. Denna optimism kring tanken om en
obruten utveckling mot eti ständigt ökat väl-
stånd i näring och samhälle blomstrade sär-

skilt under 1950- och l96Gtalen. 197O-talets

oljeprischocker gallrade dock ut de mest utc
piska drömmarna om välfärdsstatens him-
melrike.

En drivande kralt inom hela skogssektorn
var den ökade insiKen om att det fanns en pG
tential för ständigt stegrad avkastning som
skapats genom samlad erlarenhet men också
av skogslorskningens rön. Ekonomiska ramar
för investering i skogsproduktion och för res-

taurering av gamla skogsskötself örsyndelser
blev tillgängliga i en tidigare oupplevd omfatt-
ning. Ett bekant uttryck härlör var det av Dc
mänst]ryelsens generaldirektör, Erik W. Höjer,

utlårdade cirkulltet nr 1, 1950 - en milstolpe
i statsskogsbruket. I detta ger han tydliga in-
struktioner för en radikal restaurering av sta-

tens, särskilt i Norrland, illa åtgångna skogar.
Framför allt präglades arbetsmarknaden

under 1950-talet av överhettning med svårig-
heter för skogsbruket att ordna sin lörsörjning
av arbetskraft. Arbetslönerna stegsnabbt och
i kombination med allt biltigare energi i reala
priser skapades allt starkarc incitament för en

mekanisering som tog verklig fart i början av
1960-talet. Då hade ny teknik vuxit lram som
medgav systemlösningar för hela arwerk-
nings- och transportkedjan från stubbe till
industri. Tidigare punktvisa mekaniseringar
hade givit ganska blygsamma resultat. Men

14

när genombrottet kom, blev det med en våld-
sam kralt under perioden 1960-1975.

En översikt av de mest betydelsefulla för-
ändringarna i svenskt skogsbruk från 1940-

talet till mitten av 1g7Gtalet låter sig enklast
beskrivas i kronologisk ordning. Först kom,
omedelbart efter andra världskrigets slut,
vägbyggnadstraktorerna, "bulldozers". En

lnlensiv utbyggnad oD L)ögntitet p^böriades
och den har fortsatt intill våra dagar. H:irige
nom har skogamas tillgänglighet ökat radikalt
vilket harvarit en viktig {örutsättning för den
elterföljande mekaniseringen av skogsdriften.

Shogsskötseln intensilierades med trakt-
hyggesbruk, hyggesröjning, markberedning,
plantering, ungskogsröining och gallring i

markant ökad omlattnins. Fröplantager an-

lades och så småningom kom gödsling av
skogsbestånd med flyg samt ökad använd-
ning av kemikalier till stånd. Särskilt de sena-

re ågärderna blev ganska snart föremål för
hård och kanske orättvis kritik. Resultatet
blev emellertid att skogsbolagen, trots ett åt-
minstone till en början betydande motstånd,
övergav kemikalieanvändninggen och bltte
strategi.

Skogslagstiftningen moderniserades 1949

och fick en klart inriktad ekonomisk målsätt-
ning. I senare revisioner från mitten av 1970-

talet har emellertid denna kompletterats suc-

cessivt med införande av olika miljömåI.
Forskning och utbildning har hela tiden för-
stärkts. Även sftogs ögareföreningomahar ela'
blerat egna industrier i stor skala och vidgat
sin organisation med ett brett register av
tjänster till sina skogsägande medlemmar.

De trevande försöken till mekanisering
fram till slutet av lgsGtalet gav inga klara in-
dikationer på en förestående, snabb minsk-
ning av arbetsåtgången. Visserligen hade mG
torsågen haft sitt genombrott och effektiva,
flyttbara barkningsmaskiner tagits i bruk på

skogsbilvägarnas avläggsplatser, men detta
var dellösningar av några länkar i kedjan av

arbeten mellan stubbe och industri, som bara
gav relati\t begränsade effekter. Genombrot-
tet kom först med skotaren, den midjestyrda
hjultraktorn med vikarmskran och griplasta-

re. Hela virkesllödet från stubbe till industri



Sedan slutet qu 1800lalet för-
yngrades shogen i Uppland På
ett effehtiDare och för landet
uniht sött. Stora hyggen togs
upp på uilha man stdllde kuar
höträd. Ddrefter bröndes hyg-
get för att unde ötta sjiiluföt-
yngring. - Hyggesbrdnning Did
Södefors, Upp land I I 29.

kunde nu mekaniseras i ett sammanhållet
system, vadgenom mycket stora sj'nergieffek-
ter uppstod. Viktiga element inom maskinut-
vecklingen var de radikalt förbättrade möilig-
heterna att överföra kraft {rån motor till red-
skap med hydraulik, liksom alltmer sofistike
rade reglersystem vilka medgav nära nog full-
ständig kontroll av arbetsförloppet. Skotaren

jagade så att säga hästen ur skogen inom lop-
pet av ett årtionde. Avverkningen blev ett
åretruntarbete, Ilottningen lades ner och er-
sattes med tågtransporter och de små såg-
verken slogs ut ett efter ett. Endast enheter
stora nog att b:ta en barlmingsmaskin kunde
överleva genom leverans av barkad flis ur
sågverksavfallet, en med tiden allt viktigare

En processor (Kockum), en upparbetningsmaskin som hDistar och kapqr stammama samt ldgger massa'
ueden i högar. Processom hunde inte, till shittnqd mot shördaren, sidlD fAIIa träden uton föregichs au kon'
oentionell fdllning med motorså+. - Processom uar en uanlig syn i shogama undet 1970-talet

E-
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råvara till massaindustrin. Hiirigenom ställ-
des mycket stora kvantiteter vedfiber som
tidigare bara bränts upp eller dumpats till
massaindustrins förfogande och blev en vik-
tig bytesvara på virkesmarknaden - Ilis mot
sågtimmer. Någon betydande mekanisering
av skogsvårdsarbetena ägde inte rum med

undantag Iör markberedning och röjning av
ungskogar.

Systemutvecklingen av drivningsarbetet
innebar egentligen att motorkraften vandrade
ut från industrin och allt djupare in i skogen.

Först kom lastbil, sedan rnotorsåg och bark-
maskin - den senare en temporär gäst - följ-
da av terriinggående s.k. lunnare och skotare.

Systemen vidareutvecklades med en vikarms-
kran i vars yttersta spets man installerade
särskilda don som såväl fällde och kvistade
som kapade träden vid stubben, varvid den

s.k. skördaren skapades. Teknikutvecklingen
av hydraulisk kraftöverföring och av regler-
organ medgav nlira nog lullständig kontroll av

arbetsförloppet. Tekniken utnyttjades skick-

ligt av svenska konstruktörer i skapandet av

den moderna kompletta skördemaskinen i

skogen.
Hela detta förlopp lick naturligtvis ett djuP

gående inflytande på a.rbetsvillkoren i skogen.

Med erfarenhet från den överheitade arbets-
marknaden efter kriget vidtog storskogsbru-
ket omfattande åtgiirder för att trygga sin för-
sörining av arbetskaft. Bostäder byggdes för
skogsarbetare i sairskilda byar eller vanligare
i redan befintlig bebyggelse, exempelvis i
gamla bruksorter, något som Sundberg ingå-

ende beskriver. Kojförläggningar med kockor
Iörsvann till {örmåLn för dagspendling till och
från arbetet. Säsongsarbetet i storskogbru-
kets awerkningar försvann helt och arbets-
kraftsbehovet minskade dramatiskt vaför en

omfattande friställning av skogsarbetare och
tjänstemän snart blev nödvändig. De löre-
tagsligda bostäderna awecklades efter att tjä-

nat sitt slte i högst ett par decennier och
såldes. I slutiinden medförde detta en slnner-
ligen stor demografisk förändring av lands-

bygden med en omlattande utglesning av be
byggelsen i skogsregionerna. Karaktäristiskt
blev också att maskindriften i skogen efter-
hand i betydande grad övertogs av privata
entreprenörer.

Avslutningsvis kan utan sjävförhävelse sä-

gas att skandinaviskt skogsbruk hela efter-
kigstiden intagit, och fort{arande behåller, en

tätposition i lråga om rationell anv?indning av

maskiner i skogen, ur såviil eflektMtets- som

miljösynvinkel. Framför allt kan detta förhåL
lande tillskdvas det nära och fruktbara sam-

arbete som hela tiden rått mellan skogsbru-
ket, maskintillverkarna och forskningen. För-

söksverksamheten har verkat som ett smöri-
medel i utvecklingen av allt bättre och miljö
anpassade maskiner. Det it nog ingen tillfäl-
lighet att t.ex. svenslitillverkade barkmaski-
ner, motorsågar och lastbilar framhålls som

världens kanske biista. Låt oss uttrycka för-
hoppningen att lärdomarna hålav uppfattas
av dagens beslutsfattare i forsknings- och ut-
bildningslrågor.
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BERGSTAGET OCH SKOGEN
En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs

Bergslags AB åren 1940-1970

Carl-Gustaf Sundberg

Inledning
Jag har valt att behandla ämnet - utveckling-
en inom Bergslagets skogsbruk från andra
vlirldskiget och tre decennier framåt -under
hur,rrdrubrikerna Marken, Skogen, Männis-
kan, Tekniken och Råvaran. I ett särskilt av-
snitt redogörs för den stora stormhärjningen
1954. För att rätt förstå situationen i början av
1940-talet har det varit nödvändigt att i vissa
avsnitt gå tillbaka ganska långt i tiden. För att
få berättelser att hänga ihop har det också
varit nödvändigt att ibland i korthet antyda
vad som skett efter de decennier min berät-
telse omfattar.

I kapitel I Marken redogörs Iör hur skogs-
marksinnehavet byggts upp från mitten av
18OGtalet då Bergslaget först lade sig till med
skogsmark. Vidare redogörs för den omarron-
deringsverksamhet som påbörjades redan un-
der 1930-talet och som intensifierades under
194G,195G och l96Gtalen. Den pågår:innu fast
i mindre skala.

I kapitel 2 Skogen redogörs för skogstill-
ståndet 1944 och den skogspolitik som lett
fram härtill. Diirefter redovisas de förändring-
ar som genomförts i den traditionella skogs-
varden liksom för de nyheter som successi\,t
introducerats - röjning, plantproduktion, frö-
plantager, gödsling och kemisk lövslybesprut-
ning. Slutligen redovisas i korthet de miljö-
problem, som med början i mitten av 1960-
talet, uppstått.

I kapitel 3 Människan redogörs Iör de pro-
blem som berör alla dem som arbetar inom
skogsbruket och hur man söK lösas dem - ar-
betskraftens sammansättning och bosätt-
ning, arbetsledning och organisation samt
inte minst utbildning och anpassning till
skogsbruk under snabb förvandling.

I kapitel4 Tekniken redogörs Iör främst av-
verknings- och transporttekniken vid slutet
av ardra världskriget. Därefter redovisas den
genomgripande tekniska och organisatoriska
utveckling som skett - från ett rent manuellt
lill ell högmekaniserat skogsbruk.

I kapitel 5 Råvaran redogörs för hur affärs-
metoderna utvecklats under några decennier.
Därefter redovisas sambandet mellan råvaru-
tillgångens utveckling och den industriella
utbyggnaden i bolaget. Det har då varit nöd-
vändigt att i korthet redovisa virkesbalans-
situationen generellt sett i landet sedan krigs-
slutet.

I ett särskilt avsnitt En berättelse om stor-
men 1954 berättas slutligen om en udda h:it-
delse som inte passar in under någon av hu-
mdrubrikerna. Stormen var en helt unik hän-
delse som ställde extraordinära krav på init!
atiy fantasi och handlingskraft hos alla som
berördes därav
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