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Kapitel 3

Måinniskan

fubetskraft
De former under vilka skogsarbete bedrevs i
Bergslaget i början av 1940-talet varierade
mellan olika delar av verksamhetsområdet.
Orsaken härtill var i stor utsträckning histe
riskt betingad. Man kan täla om tre skilda
områden inom vilka samhällsutvecklingen
varit högst olika under århundradenas lopp.
Ett :i{ Siljanssocknarna och norrut, ett annat
bruksbygderna i södra Dalarna och Bergsla-
gen och det tredje Strömsbergs- och Söder-
forsområdet. Det iir känt lrån historien att de
"iikta" dalmasarna från Siljan och norrut ald-
rig halt några herrar - vare sig adelsm?in eller
brukspatroner - under det att det gamla feG
dalsystemet rått i århundraden i Uppland.
Detta har i hög grad satt sin prägel på männis-
korna. Masarna var fria, självständiga men
sjåilvsvåildiga och svåra att placera in i ett fast
arbetssystem, t.ex. åretruntanstälning. Upp-
länningarna var lite tröga, lätthanterliga och
vana att göra det de blev tillsagda. Flertalet
var också årsanställda hos en och samma ar-
betsgivare. Denna olikhet i mentalitet tog sig
sådana uttryck som exempelvis sättet att häl-
sapå skogschefen -uppl?inningen strök av sig
mössan och bugade, masen sa på sin höjd ett
kort hej och mössan satt stadigt där den satt.

Inom det tredje området - bruksbygderna
där "rumpmasarna" härskar - kan man väl
säga att mentaliteten var någonting mitt emel-
lan de två )tterligheterna i öster och väster.
De var sedan århundraden van vid "fastan-
ställning" vid de små järnbruken ftolnings-
epoken) men var samtidigt mera självständi-
ga än upplänningen.

Organisationsmässigt tog sig de olika men-
taliteterna uttrvck i att svndikalisterna hade
en stark ställning i socknarna ovan Siljan -

framlör allt i Alvdalen, norra Venjan och ldre
men även på många andra platser. Den starka
f riheisliingtan inom Ovansiljansområdet fick
till följd att det dii-r lanappast fanns några "fas-
ta" skogsarbetare, i varie fall inte huggare el-
ler körare. Med "fast" menas då en som job-
bar kontinuerligt hos en och samma arbetsgi
vare år efter år. Skogsarbetet var starkt sä-
songbundet och varje höst efter älgjakten när
drivningarna skulle starta började ett ackor-
derande om vem som skulle arbeta var och
till vilket pris. Ofta kunde det dröja månader
innan det ackorderats fiirdigt och drivningar-
na kunde komma igång. Lokala blockader fö-
rekom regelmässigt. Bergslaget hade exem-
pelvis all vinterawerkning i norra Venjan un-
der blockad flera år i följd. Sommararbetena
blockerades diiremot inte. Denna ordning hin-
drade dock inte att det i de olika byarna farns
grupper av Bergslagsorienterade körare och
huggare som vanligtvis brukade jobba åt bo-
laget. Engagemanget varade dock enbart över
en drivningssiisong och gällde huggning, kör-
ning eller bådadera. När man på våren skulle
ha folk i skogsvårdsarbete var det att sätta på
ny mask.

Detta sätt att arbetä på hade många svag-
heter. Det var ett d)ryt system för bolaget och
gav en låg årsinkomst för arbetarna. När vi
omedelbart efter min ankomst till Bergslaget
gav oss i kast med att försöka förbättra och
utveckla arbetsteknik och arbetsmetoder
blev svagheterna i systemet än mer påtagliga.
Det gållde ju att skaffa ändamålsenliga recl
skap, att sköta dessa rationellt, att planera
och organisera arbetet och att bedriva arbe-
tet vid rätt årstid. Allt detta förutsatte att rna|
hade en "fast" arbetarstam som det liiracle



sig att satsa på och att utbilda. Vi gjorde d?ir-

för stora ansträngningar att knyta allt fler
skogsarbetare fastare till bolaget. Det gick
emellertid trögt i början - man ville helt en-
kelt inte binda sig till en och samme arbetsgi-
vare. I stmnerhet g:illde detta de syndikalis-
tiskt anknutna arbetarna. Det syndikalistiska
systemet att verka genom lokala samarbets-

organisationer (LS) som fördelade arbetsob-

ielden och satt priserna på dessa, var och en
inom sitt lokala område, passade daligt ihop
med kontinuerlig anställning. Problemet
fanns under denna tid i hela Norrland och
strävandena mot fast anstiillning mötte t.o.m
organiserat motstånd på sina håll. För att få
Iart på utvecklingen erbiöd SCA skogsarbe

Till de tyngstq arbetena hörde lastning aD timmer och massqDed Darför det
uar uiktigt att utDecklo oliha hjiilpmedel. På desso bilder pröuas lastslanan
"Hobby" ouan och lastapparaten "Effehtiu" diirunder. - StångjArn utanför
Falun, Dalarna 1946.
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tarna anställningskontrakt med detaljerade
bestiimmelser om rättigheter och skyldighe-
ter för parterna. Villkoren var mycket förmåLn-

liga för arbetarna. Vi genomlörde aldrig an-
ställningskontrakt i Bergslaget mest beroen-
de på att vi både i bruksbygderna och i Upp
land hade hundratals skogsarbetare som av
ålder betraktat sig som anstiillda i Bergslaget
och också var det. Det hade för dessa säker-
ligen verkat underligt att helt plötsligt Iå sig
ett kontrakt förelagt som inte innebar någon-
ting nltt. Jag tror inte heller att avsaknaden
av anstälningskontral<t motverkade eller Iör-
dröjde utvecklingen mot lastare anstiillnings-
förhållanden i öwe Dalarna - snarare tvärt
om.

Det bör lramhållas att så länge huludpar-
ten av virket måste köras ut med hiist ur skG
gen fram till flottled, bil- eller traktorväg var
en utpräglad säsongmässighet ofrånkomlig
på körarsidan. Körana arbetade i skogen un-
der vinterhalvåret och i jordbruket under vår
och sommar. Under en period i slutet av 195G

talet omvandlades {ramför allt i Uppland en
del små arrendegårdar till hästkörarstållen
där köraren arbetade året runt med sin häst.
Det gick ganska bra, men när traktorerna kom
på allvar på 1960-talet övergick körarna till
traktorn. Det var först i samband med tral(to-
riseringens definitiva genombrott i slutet av
1960-talet som de stora siisongvariationema
försvann i skogsbruket, samtidigt som ande-
len åretru ntanslällda ökade. Det kan nämnas
att under åren fram till 1960 brukade Bergs-
laget ha omkring 4 000 arställda skogsarbeta-
re under januari-mars, varav cirka 2 000 köra-
re, men endast 800-900 under juni-augusti.
Sedan 1970-talet är antalet anställda detsam-
ma året runt, med undantag för en mindre
topp under skogskullu rperioden imaj-juni
(extra kvinnlig arbetskraft).

Kollektiuautal
Organisatoriskt tillhörde huggarna vanligtvis
Skogsarbetareförbundet med undantag av
syndikalisterna som hade en stark ställning
inom vissa områden i Ovansiljan. Det fanns
också en syndikalistisk samarbetsorganisa-
tion, I-S, i Söderfors. Körarna i Upplardsområ-

det var genomgående anslutna till LRF. I Da-

larna var körarna omväxlande anslutna till
LRF eller Skogsarbetareförbundet och ibland
till båda.

Bergslaget tillhörde Föreningen Skogsarbe
ten, sedermera Skogsbrukets Arbetsgivare,
som organiserade skogsarbetsgivarna i Dalar-
na och Norrlard. Det förtjiinar niimnas att när
organisationen bildades i början av lg2Gtalet
skedde detta huvudsakligen lör att "lörhindra
kollektivaltalets införande i skogsbruket". I
stället för kollektivavtal fanns en överenskom-
melse som "reglerar den ordning i vilken bort-
sättning av driwingsarbetet skall ske". Först
1942 ersattes detta i hög grad otidsenliga dG
kument med ett mera tidsenligt kollektiva\tal
innehållande tidlöner och ackordsprislistor
lör huggning och körning av olika sortiment.
Priset faststiilldes med hjåilp av siilskilda svå-
righetstabeller diir hiinryn togs till varierarde
egenskaper hos skog och terräng. Sjäh'fallet
Ianns d:irutöver arbetstidsbestämmelser och
mycket annat som hör till ett modernt kollek-
tiva\.tal.

På Upplandsförvaltningarna fanns sedan
gammålt ett kollektiva\,tal för huggning inne-
hållande såviil tidlöner som ackordsprislistor.
Liknande altal fanns i hela södra Sverige. Till
skillnad lrån de nya Dala- och Norrlardsalta-
len, som var baserade på ingående arbetsstu-
dier, hade de sydsvenska artalen tillkommit i
en tid då dessa hjälpmedel saknades. I kombi-
nation med årtionden av mera taktiskt iin sak-

ligt underbyggda prisutspel lrån båda parter
utvecklades pralitiskt oanvändbara prislistor.
1948 sade därför arbetsgivarna i Uppland,
Bergslaget och Korsnås upp det gamla avtalet
och förhandlade fram ett n),tt modernt a\,tal
av Dalamodell. Det var för öwigt jägmästare
Hans Lindberg, då aspirant i Bergslaget, som
tillsammans med Föreningen Skogsarbeten
utarbetade det nya a!.talet. Efter några år
moderniserades jämväl det lika omoderna
körningsavtalet med LRF.

Skogsvårdsarbetena utf ördes traditionellt
mot tidlön. Så länge man huvudsakligen ut-
nwtjade tillfällig och olta bristfälligt utbildad
arbetskraft var detta säkerligen riktigt. Risk
för däig kvalitet på arbetet förelåg om arbetet



skogsafbetarnas bostadsföthållanden uar ltinge undermåligq. l]nder .dfiDningsarbetet tu.inga.des msn

må;adsuis bo i stora hojor under arbetsDeckome. llnder sehlets börian hade man mat med sig hemihån

som shulle röcha för höki uechan men senare anställdes hochor som söride för matlagningen. Koioma
Dar nöstan alltid inrcdda som på bilden med hojplatset utmed uiiggdrns och en eldstqd i mitten. söng-

utrustning - om sådan anuiindes - tog mqn med sig siitL), man soD med hlAdemo pd och tudttmöilighe-
ter sehnådes. BIöta hlöder torhades på hrohar och t linor taket. TiII skogskoiornct hörde ochså staLL för
qrbetshöstarna. - Nybyggd shogskoia Did ldrcsiön i norra Dalarna 1931.

llndef 1g60-taLet bteL) skogsförläggningarnT attt fijrre. De flesta skogsafbetafe hade nu egen bil och kör'
de sjdtt)a dagligen me\ai hemÄöt och arbetsplatsen. I anslutning till a-rbetet fanns ist(illet tansportab-
ta råststugoimTd pentry och innande uatten. - Modem raststuga 1966



betalades med ackord. I takt med att en allt
större del av arbetskaaften kom att utgöras av
fast anställda och utbildade yrkesarbetare
övergick man emellertid till ackord. Effekten
härav blevatt arbetsförtiänsten steg med 15-
20 % samtidigt söm kostnaden sjönk. Kvali-
teten på arbetet ökade, sannolikt beroende
på att det högre förtjänstläget lockade till sig
den bättre och mera ansvarskännande arbets-
haften.

Åren närmast efter kriget inkvarterades
nästan all arbetskralt i mellersta och öwe Da-

larna liksom i Härjedalen och Hälsingland i
kojor ute på skogen - iblard permanenta och
timrade, ibland monteringsfärdiga och llytt-
bara. Det var för stora avstånd för att åka fram
och åter under dagen och vägar saknades. I
södra Dalarna, Uppland och Gästrikland bod-
de en större del av arbetskraften i sina hem
och åkte cykel eller gick till jobbet dagligen.
Men även där var det många som inkvartera-
des i kojor. Standarden på Bergslagets kojor
var relatilt flertalet andra skogsarbetsgivare
hög. Det var också vanligt med kocklag. På

den avverkning i Siljansnäs ddr jag genomför-

de en arbetsstudie vintern 1939 hade jobba-

rna ordnat med kocklag. Kocka var Stuss-
pjons Maria Johansson - Stuss-Maria kallad.
Det var bara förmannen Emil Karlsson i
Klockarberg - en stor hedersman - och jag

som kockade själva i vår förmansstuga. Varie

torsdagskväll kom en handlare i Siljansnäs
iåkande med hiist och släde med proviant Iör
nästa vecka.

Under 1950-talet blev det på sina håll mo-
dernt att bygga s.k. skogsstationer - egentli-
gen ingenting annat än större kojor men med
en väsentligt högre standard. Här {anns två-
mansrum, dusch, matsal och sållskapsrum
och arbetsgivaren ordnade med mathållning-
en. Det var framför allt Uddeholm som satsa-

de i stor, kanske alltför stor, skala härpå. Vi
byggde en sådan i Håillfors mitt emellan Svart-

näs och Gruvberget. Den kom väl till pass
rrnder ett antal år.

Allt eftersom bilvägsnätet byggdes ut över
skogarna och bilismen utvecklades blev det
allt fler skogsarbetare som ålde bil eller buss
dagligen till arbetsplatsen. Till att börja med

var det vanligast med busstransport som
bolaget tillhandahöll. I Bergslaget hade vi
huvudsakligen Volkswagenbussar för 6€
man men senare även något större bussar.
Det blev emellertid allt vanligare att skogsar-

betarna, och särskilt maskinförarna, hade
sina egna bilar för vilka det utgick olika for-
mer av färdvägs- och färdtidsersättning. Frän

och med mitten av 1970-talet kan man säga

att kojboendet förekom endast i sällslmta un-

dantagsfall och att flertalet arbetare färdades
i egen bil till och från jobbet dagligen.

Bebyggelseproblem
Genom det sätt på vilket Bergslaget förvärvat
sina skogar kom stora arealer odlad jord och
ett stort byggnadsbestånd att tillföras bola-
get, särskilt kring de gamlajärnbruken i UpP
land. Den sammarlagda arealen åker och hag
mark uppgick tilt över 8 000 ha varav hälften
sorterade under lantbruksavdelningen och
hälften under skogsavdelningen. Den senare
hälftenvar till 100 % utarrenderad. Låntbruks-
avdelningen drev däremot jordbruket i egen
regi och var på sin tid Sveriges största jord-

brukslöretag.
Tyvärr saknas uppgift över hur många ar-

rendegårdar skogsavdelningen hade vid kigs-
slutet men det torde ha rört sig om storleks-
ordningen 300-400, flertalet på Strömsbergs
förvaltning. Storleken varierade från några
enstaka hektar i finnbygderna till nitua 100 ha
på Tierpsslätten. På Alvdalens och Mora
skogsförvaltningar fanns endast ett fåtal jord-

bruk. Vid de gamla järnbruken fanns ett stort
bestånd av gamla smedbostäder, inte sällan
bebodda av pensionårer.

Vidare lanns över 100 bostäder lör jägmiis-

tare, skogvaktare och kontorstiänstemän ute
på förvaltningama. Enligt praxis - och det gäll-

de allaskogsbolag på den tiden - tillhandahöll
bolagen tjånstebostäder till dessa kategorier
anställda. En orsak härtill var säkerligen att
det inte fanns någon fri bostadsmarknad på

de små orter det i allmänhet rörde sig om.

Arrendators-, skogsarbetar- och pensio-
närsbostäderna var omoderna och mycket
dåligt underhållna. Flertalet var i så dåligt



skick att de måste betecknas som klart hälso-
vådliga. Kvaliteten på ekonomibyggnaderna
var inte stort bättre. Tjänstemannabostäder-
na hade d?ircmot en hygglig standard och var
bättre underhållna.

En enkel kalkyl över vad en modernisering
av byggnadsbeståndet skulle kostavisade på
närmast astronomiska tal. En reduktion var
diirför nödvändig. Det gällde då att ha en plan
för byggnadsbeståndets utveckling - att be.
stämma vad som skulle vara kvar och vad
som skulle au/ecldas. Någon sådan plan fanns
inte - de sparsamma reparations- och under-
hållsarbetena hade satts in tämligen planlöst.
Kanske var det den som skrek högst som fick
reparerat först.

Vad först angår jordbruken uppgjordes på
alla förvaltningar planer över vilka gårdar
som skulle bestå och vilka som skulle alveck-
las, antingen genom nedläggning eller genom
sammanläggning med andra. Förhållandena
var mycket olika i Dalarna och Uppland. I Da-
larna utgjordes en stor del av jordbruken av
gammal finnbebyggelse - små gårdar uppe på
höjderna - som måste awecklas. Där fanns
också ett fåtal bättre jordbruksfastigheter i
bra lägen. I Uppland däremot låg lösningen
vanligtvis i en sammanläggning av två eller
flera gårdar till större brukningsenheter. I
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På Bergslagets g0ml0 bruks-
egendomar med underly-
dande gårdar bodde arren-
datorer fram till 1950ialet.
De leude på uqdsmåbruhet
gau och på shogsarbete åt
bollget dör de deltog med
eget arbete uid holning och
auuerhning samt med hörs-
lor med egna hiistar. - Ar-
rendegården Did Brcham-
mars nedlagda jörnbruh i
Siljonsnds, Dalzrna I 93 1.

samband diirmed fanns dock mycken inägo
jord, som borde överföras till skogsmark -
framför allt gamla dikade myrmarker, som
"brunnit ihop" och återlörsumpats och där-
för borde omföras till skogsmark. Så skedde
också. Oberoende av vilken väg det gällde
stötte man på patrull i den rådande jord-
brukspolitiken. Enligt de år 1944 gällande
iordbrukspolitiska riktlinjerna var det nåstan
omöjligt att få lägga ner odlad jord eller att
minska antalet brukningsenheter. Tillsynen
uppräl lhölls av jordbrukskommissionen som
fanns i varie län. Kommissionens tillstånd
måste inh?imtas i varje enshlt åirende. fu 1950
inträdde lantbruksnämnderna i jordbruks-
kommissionernas ställe. De första åren blev
utomordentligt trögarbetade men under se-
nare delen av 1950-talet kunde en uppmjuk-
ning av den tidigare stenhårda attityden för-
märkas.

Modema bostäder
År 1954 togs bebyggelseproblematiken upp
till behandling vid Norrlands Skogsvårdsför-
bunds exkursion hos Bergslaget. Jag redo-
gjorde därvid ingående Iör de riktlinjer som
gällde i bolaget och demonstrerade konkret
resultatet diirav på det 25 000 ha stora skogs-
komplexet i Svartnäs och Bollnäs finnmarker.



Rttning till monteringsfiirdigt bostadshus för shogsaftetare L)id Strömsbergs shogsförualtning i Upptand.
Huset ritades 1947 au bruksbyggmiistare Anders ArDid Ståbi (1899-1971) och byggdes i omhring sex-
tio exemplar under en tioårsperiod. Ur Lange 1992.



Det samlade svenska skogsbrukets represen-
tanter anslöt sig oreserverat till vad de hört
och sett. Generaldirektören i lantbruksstyrel-
sen, Karl-Henrik Nordlander, som särskili in-
bjudits, anförde däremot en awikande me-
ning och gjorde gällande att den au/eckling
av finnmarksjordbruken som planen innebar,
och som till stor del redan var genomlörd,
stred mot den av riksdagen antagna jord-
brukspolitiken. Generellt kan sägas att vi i
Bergslaget i vårt praktiska handlande låg
minst tio år före den av statsmakterna på-

bjudna politiken. Det morrades ibland men vi
blev aldrig åtalade eller beordrade att exem-
pelvis rycka upp plantorna på planterad åker-
mark,

Betecknande för jordbrukspolitiken i vårt
land har alltid varit att man varit för sent ute
och att riktlinjerna passat förgånget decenni-
um men inte det kommande. När den stora
Sköldska jordbruksutredningen på 1 95Gtalet
lanserade familjejordbruk om 20-25 ha åker
visste t.ex. varenda jordbrukare att det be-
hövdes 40-50 ha för att lörsörja en lamili.

Mot bakgrund av den stora arealen arren-
dejord på Strömsbergs förvaltning och de
problem med sammanslagning och nedlägg-
ning som där förelåg anställdes under ett år
en agronom - Bertil Liljehöök - med uppgift
att göra upp en fullständig plan för åkerjord-
ens disposition. Planen Iörelades lantbruks-
nämnden som också in corpore avlade ett
besök på förvaltningen. Planen, som var för-
hållandevis radikal, godkåindes i sin helhet av
nämnden. I praktiken blev lösningarna än ra-
dikalare. Man kan säga att när vi närmade oss
197Gtalet hade den ofliciella jordbrukspoliti-
ken undergått en total förändring, eller om
man så vill kommit ifatt Bergslagets.

Även när det gälde skogsarbetskraftens lG
kalisering genomfördes tidigt en systematisk
planläggning innebärande en koncentration
till vissa orter- framför allt till de gamla järn-
bruken bl.a. Svartnäs, Korsån, Löfsiön och
Lindesnäs. Där moderniserades den bättre
delen av det gamla byggnadsbeståndet och
en viss nybvegnad kom till stårid, t.o.m. i lorm
av egnahem. Enstaka gårdar och hus aweck-
lades samtidigt. Det sätt på vilket denna plan-
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läggning genomlördes kan så här i efterhand
tyckas havarit alltför försiktig - det borde ha
satsats på färre och större orter. Man måste
emellertid komma ihåg att de förhållanden
undervilka man arbetade på under 194G och
1950-talen var helt andra än dagens. Visst
finns någon plats där man inte borde ha sat-
sat - kanske framför allt Gruvberget - men
flertalet orter där byggnadsbeståndet moder-
niserades fungerade på avsett sätt i decen-
nier. Utan den upprustning de genomgick
hade man antingen varit utan arbetskraft ett
par decennier eller tvingats till andra och kan-
ske d)'rare åtgärder

Md moderniseringen av bostadsbestå[ldet
på de gamla nerlagda järnbruken var ett av
problemen att de upprustade lägenheterna
kom att bebos av gamlingar och inte som av-
sett var av produktiva skogsarbetare. Man
kunde ju inte giirna låta en gammal trotjänare
bo kvar i sitt "råtthåI" och ge den modernise-
rade lägenheten till en nfnfllttad. Det lörelåg
därför ett stort behov av pensioniirsbostäder.
Men hur skulle man få kommunerna att satsa
på pensionärsbostäder åt anställda i ett
skogsbolag? Man var ju där sedan århundra-
den van vid att det var bolaget som stod för
allting på bruken. År 1947 beslöts dock att
göra ett försök i Svartnäs. Bolaget skulle bidra
med 30 000 kr, fri mark och gratis anknytning
till bölagets vatten- och avloppssystem om
kommunen byggde åtta pensionärslägenhe-
ter Vi förstod att detta var en politiskt käns-
lig fråga och förde därför fram förslaget försik-
tigt. Skogslörvaltare Carlander tog kontakt
med fullmåi,ktigeordföranden, den gamle "grå-
sossen" Johan Falk, med vilken han hade
goda förbindelser och lade fram förslaget för
honom. Fatk tyckte att det var ett bra förslag

- kommunen hade aldrig giort någonting för
Svartniisborna och hade nu en möjlighet att
gottgöra detta, förmenade han. Han under-
strök samtidigt att frågan var politiskt bränn-
stofl och skulle ditför tala med sina partikam-
rater en efter en innan den togs upp ofliciellt.

Partiställningen i Svärdsjö kommunalfull-
mäktige var 15 socialdemokrater, sju bonde-
förbundare, sju folkpartister och en höger-
man. Högermannen hade Carlander talat



med och han stödde förslaget. Om Falk lyck-
ades övertyga sina partikamrater skulle det
alltså finnas majoritet för lörslaget. Efter en
tid kom Johan Falk in på Carlanders kontor,
slog sig ner och sade i bedrövad ton: "Jag
sklims." "Jaså, $ck det inte?" sa Carlander. "Jo

då, det har gått någonting rent förbannat", sa
Falk och berättade att det inkommit fyra lika-
lydande motioner i fullmäktige oberoende av
varandra med förslag att bygga ett pensio-
närshem i Svartnäs med 30 000 kr, fri mark
och gratis anslutningtill vatten- och avlopps-
systemet från Bergslaget. Fyra stycken (s)
hade alltså tagit chansen att framstå som so-
cialt framsynta. Falk menade att det väl var
Bergslaget som skulle stå Iör förslaget och
undrade vad skogschefen skulle tycka. Car-
lander ringde mig och berättade vad som
hänt. "Hälsa Johan Falk", sa iag, "att det här
har han skött bra och all jag inte br''r mig om
vem som står för förslaget, huvudsaken är att
det bygges ett pensionärshem i Svartnäs."

Politiskt blev det ett herrans liv bondeför-
bundarna rasade - skulle kommunen satsa
pengar på ett bolag? Aldrig! Fölkpartiet visste
inte på vilket ben man skulle stå; man var väl
socialt medveten men att bli skåilld för bolags-
dräng var ju inte så roligt. När frågan efter
utredning, ansökan om statsbidrag, upprät-
tande av ritningar m.m. nära två år senare
avgjordes i fullrnäktige blev röstsiflrorna 16 ja
(s+h), 7 nej @f och 7 nedlagda (fp) - svensk
politik i ett nötskal, eller hur?

Trots att det ursprungliga byggnadsbe-
ståndet reducerades, jag skulle tro till mindre
än hälften, kom kostnaden Iör upprustning
och underhåll att uppgå till höga belopp. An-
ledningen var det miserabla tillstånd som hu-
vudparten av byggnadsbeståLndet befann sig
i vid krigsslutet. Under en period på 1950-ta-

let rörde det sig om 3-4 mkr per åLr utöver hy-
res- och arrendeintäkter. I summan inkludera-
des kostnaderna för tl'änstemanna- och skog-
vaktarbostäder samt kontor, verkstäder och
andra administrativa byggnader.

I början av l96}talet var den omstrukture-
ring av bebyggelse och bostadsbestånd som
inleddes under 1g4O-talets senare hälft till
stor del genomförd. Då vi 1960 köpte Stjern-

Carl-Gustaf Sundberg tolar till åhörama Did en ex-
kursion i Stölldalen i aug$ti 1966 med anledning
au VD-shiftet mellqn Håhan Abenius och Erik Sund-
btad. Föthållandet mellan Sundberg och Abenius
hade alltid L)arit gott och båda uor öppnq för Dqr-

andras åsihter. Här är det bruhsdisponent Abenius
som lyssnar

fors-Ståilldalen kunde vi konstatera att företa-
get i detta hänseende befann sig på 1945 års
Bergslagsnivå. Det blev att börja om igen. De
andra skogsförvärven som gjordes senare
medförde dock inte alls samma problem.

En stor del av de nedlagda arrendegårdar-
na och torpen uppläts som fritidsbostäder åt
i första hand anställda vid bolagets industri-
er men även åt utomstående. Detsamma gäll-
de vissa bostäder vid de gamla nedlagdajiirn-
bruken. Om det av olika skåil inte var lämpligt
att hyra ut vissa gårdar eller hus revs de ty
hus i förfall tolererades inte. Jag höll stlnt på
att det skulle se snyggt ut överallt där Bergs-
laget verkade.
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Administration

Ledningsftlosofi
När iag kom till Bergslaget 1944 var bolaget
ett i hög grad auktoritärt styrt företag. Det
hade ända sedan 1875 haft en rad dominanta
cheler, Ljungberg, Söderberg, Lundquist och
sedan två år Einar Rodling, vilkas vilja och
beslut alla vadt vana att rätta sig efter. Detta
gick igen även på lägle nivå i hela organisatio-
nen. Min företrädare, Axel Löf, utgjorde inget
undantag h?irifrån. Det var Löfs vilia som gäl-
de i skogen och den accepterades uppenbar-
ligen utan att någon reagerade - det bara var
så. Den rådande ledningslilosofin, om det nu
farns någon genomtiinkt sådan, tog sig ibland
nästan litet bisarra uttryck. När jag började
resa ute på förvaltningarna märlte jag exem-
peMs att det llaggades överallt där jag for
fram. När jag fick klart för mig att anledning-
en dlhtill var mitt besök, lät jag förstå att jag
kände mig lika välkommen utan flaggning.
Andra uttryck för den gammaldags andar var
exempeMs att Löf inte var du med sin skogs-
kamrer och att Frieberg på Strömsberg i åra-
tal lät sig tituleras "förvaltarn" av den endast
tolv år )ngre assistenten jägmiistare Rosen.
Dylika företeelser kan i och Iör sig tyckas vara
bagateller som man kan leva med, men det
allvarliga är att det öppna och förtroendelul-
la samarbetet mellan över- och underordna-
de, utan vilket ett bra arbetsresultat svårligen
kan uppnås, försvåras eller uteblir. Den störs-
ta svagheten med ett auktorit?irt styrelseskick
är dock att niir alla är vana vid och inställda
på att det är chefen som bestämmer, under-
trycks initiativkraft och förmåga och vilja att
finna egna lösningar på problemen. Det är
båst och framför allt bekvämast att i stället
för att själv anstränga sig vänta på direktiv
uppifrån - då blir det minst besvär Jag mifk-
te snart att mycket av den inställningen kän-
netecknade de äldre medarbetarna. De Iör-
väntade sig uppenbarligen nya direktiv och
riktlinjer av mig och lät samtidigt förstå att de
lojalt skulle lölja dessa. När jag började ut-
veckla min ledningsfilosofi, som jag strax
återkommer till, verkade de till en början n?is-

tan chockerade. Inom den mycket duktiga
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och hundraprocentigt lojala skogvaktarkåren
rådde uppenbarligen inställningen att en
skogvaktares främsta uppgift var att efter
bästa förmåga omsätta direktiv och riktlinjer
utfärdade av förvaltaren eller skogschefen.

Detta sätt att sköta ett företag på får, om
chelen är konservativ och försiktig, lätt stille
stånd till följd. Man kan nog säga att så var
fallet med Bergslagets skogsavdelning år
1944. Det fordrades därför en nyordning på
många områden, framför allt på det tekniska.
Det stod genast klart för mig att om detta
skulle lyckas inom rimlig lid måste en visser-
ligen lojal men alltlör passiv församling av
jägmästare såväl som skogvaktare och andra
omv?indas till en progressiv och självståindigt
tänkände och handlande medarbetarkår. Var
detta möjligt och hur skulle det i så fall gåtill?

Av grundläggande betydelse iir enligt min
mening att ge medarbetarna av alla katego-
rier största möjliga frihet att inom uppdragna
ramar ta egna initiativ och utveckla egna tan-
kar och ideer. Det bör samtidigt klargöras att
man från ledningens sida lörv:intar sig att så
sker. Parallellt härmed måste ledningen ge-

nom kurser, exkursioner och liknande bi-
bringa medarbetarna all den kunskap inom
olika områden som åir nödviindig Iör att ta de
rätta initiativen och fatta de rätta besluten.
Det gäller därför att noga följa utvecklingen
inom forskning och utvecklingsarbete och att
upprätthalla en löpande utbildnings- och fort-
bildningsverksamhet för hela medarbetar-
karen - fran jiigmästaren till plantören. Chefens

uppgift blir då att:
- Iormulera målsättningen för verksam-

heten
- dra upp de ramar inom vilka olika befatt-

ningshavare har att verka,

- uppmuntra och fr:imja egna initiativ hos
medarbetarna,

- noga följa utvecklingen inom skogsbru-
kets olika områden,

- tillse att de framsteg som görs genom bl.a.
forskning kontinuerligt förmedlas till de
anställda,

- vidta nödvändiga organisatoriska och an-
dra förändringar för att nå det uppställda
malet.



Sämtidigt är det naturligtvis nödvändigt att
chefen övervakar att verksamheten fungerar
på avsett sätt och att han ingriper om någon-
ting gar snett.

Ramarna för förvaltningarnas verksamhet
drogs upp årsvis vid den s.k.timmerriksdagen
som avhölls varje höst i niirvaro av disponen-
ten. Då fastställdes awerkning och virkesköp
och anslag beviljades för skogsvard, viigbygg-
nad, maskininköp m.m. Till grund för beslu-
ten låg sågverkens virkesrekvisitioner och
förslag och äskanden från förvaltningarna.
Timmerriksdagen var en institution ?inda från
Erik Johan Ljungbergs tid, dock med den skill-
naden att ursprungligen deltog även såg-
verkscheferna i sammankomsten. Detta iind-
rade Emil Lundquist på till den form som råd-
de under hela min tid.

Slutligen några ord om sättet att meddela
sig med sina med betare. Det siimsta sättet
är genom cirkulär. Jag känner till ett företag
där skogschefen utIärdade två-tre cirkulär
per vecka året runt. Jag vet också att de :ild-
re förvaltarna slutat att läsa dem. Bästa meto-
den är personliga sammanträffanden, den
näst bästa telefonsamtalet. Skälet är att det
då blir fråga om tvåvägskommunikation i stä-
let för cirkulärets ensidiga ordergivning. En
Iörutsättning för att systemet skall fungera
bra är en god personlig kontakt mellan chefen
och de understiillda. Det finns dock situatic
ner eller ärenden där det är riktigt eller nöd-
vändigt att skriva brev kalla det bara inte för
cirkulär med nummer och årtal.

Organisation
Organisatoriskt företogs följande förändring-
ar under de närmaste åren efter krigsslutet.
Strömsbergs förvaltning delades i sina ur-
sprungliga två delar, Söderfors och Ströms-
berg. Samtidigt drogs assistenttiänsten på
Strömsberg in. "Gamla Strömsberg" var för
stort för att kunna skötas eflektivt - där fanns
18 skogvaltare @evakningar) och över 200
arrendatorer.

För att kunna leva upp till kravet på fortlö
pande utbildning och information anst?illdes
Gustal Staaf som inspektör på skogsavdel-
ningen. Till sin hjälp hade han en skogsvårds-

Möte med ledningen för DalefuQrnes flottnings-
förening (DFF) omhrtng 1965. Fr.D. Carl-Gustaf
Sundberg, skogsdirehtören i Korsnäs-Marma Hans
Lundberg, byråchefen i SJ Anders Ehelund och
flottningsche fen Gösta Hellstrand.

specialist, Rune Nelzdn, och en tekniker, Bo
Hedegård, (senare ltterligare en, Nils Nils-
son). Dessa hade till huvuduppgift att följa ur
vecklingen var och en inom sitt område och
att snabbt förmedla nya kunskaper till förvalt-
ningarna. Organisatoriskt var de understälda
skogschefen och fungerade närmast som kon-
sulter Skogslörvaltaren var i princip ansvarig
för allt som hände på förvaltningen. Vissa
undantag fanns dock: Nelzdn ansvarade för
centralplantskola, f röplantager och gödsling
och Hedegård för den centrala reparations-
och underhälsverksamhet.

Det rörde sig alltså om en utpräglat decen-
traliserad organisation som i mångt och
mycket påminner om dagens. Den skillnaden
Iöreligger dock att dagens skogsförvaltningar
i STORA är självständiga ekonomiska enheter
med egen budget och resultatredovisning.
Viirdet härav är dock, enligt min mening, be-
gråinsat eftersom den för resultatet ansvarige,
d.v.s. skogslörvaltaren, endast marginellt kan
påverka förvaltningens intlil,tssida då alverk-
ningens storlek och fördelning på sortiment,
virkespriser, virkets disposition m.m. be-
stäms centralt och måste så göras. Vissa ut-
giftsposter som arbetslöner och skogsvård-
ens omfattning är ju också avhängiga centra-
la beslut. Vad skogsförvaltaren dåiremot i hög



grad kan påverka är kostnaderna. Därför för-
des en detaljerad kostnadsstatistik för varje
förvaltning över alla förekommande arbeten
Denna följdes noga och låg till grund för ingå-

ende diskussioner. För mig var den oumbär-
lig. Förvaltningarnas resultatredovisning kan
inbjuda till att awerka den bästa skogen och
,iir på så sätt enligt min mening litet riskabel.
Be$eppet "överjiigm:istarerevir" har nog inte
tillkommit för ro skull. Man måste va-ra obser-
vant ft detta.

Låingre fram inrättades )tterligare en skogs-

förvaltning i Vansbro. Huvudskii.let hilrtill var
att bättre kunna bevaka virkesköpen i Väster-
dalarna där såväl Uddeholm som Mölnbacka-
Trysil hade köpförvaltningar. Under 196Gta-

let ökade skogsmarksinnehavet med över
100 000 ha produktiv skogsmark av god boni-
tet. Till följd härav liksom till följd av de be-

tydande markblten som genomfördes, kom
förvaltningsindelningen att bli en annan ?in ti-
digare. Allt elter nya markförvärv ändrades
förvaltningsindelningen. Samtidigt hade de
förbättrade kommunikationerna, den ökade
arbetsproduktiviteten, bättre hjälpmedel av
olika slag, exempelvis flygbilder, samt ökad
service lrån staben gjort att förvaltningarna
kunde göras väsentligt störe åin tidigare utan
att kravet på effektMtet eftersattes. Den för-
bättrade utbildningen av den underställda
personalen bidrog också härtill. Fram till för-
värvet av Bergvik och Ala 1976 hade Bergs-

Iaget följande skogsförvaltningar: Mora, Vars-
bro, Falun, Ludvika, Strömsberg och Enkö-
ping. Sålunda lika många som nåi.r jag började
år 1944. Cirkeln var sluten.

Det ökade köpbehovet och den hårda kon-
kurrensen om virket nödvändiggjorde att en

virkesköpschef, Eric Lindgren, anställdes
1961. fu 1976 ändrades förutsättningarna för
köpverksamheten radikalt genom bildandet
av lndustriskog. en gemensam inköpsorgani-
sation för Bergslaget, Korsnäs, Kopparfors
och Iggesund, men detta ligger efter min akti-
va tid i Bergslaget, varlör jag inte gar närma-
re in härpå. Låt mig bara i korthet uttala att
det var en framsynt åtgärd som lade grunden

till en förbättrad effektivitet av såväl virkes-
köp som transporter.
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Den interna organisationen av förvalt-
ningarna undergick gradvisa lörändringar på

så sätt att vissa arbetsuppgifter avlastades
bevakningsskogvaktarna och lades på en cen-

tralt placerad skogvaktare. Det gällde först
virkestransporterna. Genom vägnätets ut-
byggnad, nedläggandet av småflottleder och
så småningom flottningens totala upphöran-
de hade biltransporterna ökat dramatiskt
under loppet av några få år. Detta nödvändig-
gjorde en samordning av transporterna över
bevakningsgränserna. En transportledare
(skogvaktare) anstiilldes därför på varje för-
valtning. Den snabba mekaniseringen under
196Gtalet krävde också att en belattning som
maskinledare inrättades med främsta uppgift
att svara för service- och reparationsarbeten
inom förvaitningen. En annar organisatorisk
förändring på bevakningsnivån var att den
heterogena apterarkåren delades upp i två
åtskilda befattningsgrupper, förmän och spe-

cialarbetare. Detta krävde särskilda åtgärder,

framlör allt en grundlig utbildning avde fram-
tida förmännen till vilket jag skall återkomma
i nästa avsnitt.

Alldeles i slutet av min verksamhetsperiod
genomlördes under den nye disponenten Eric

Sundblad en genomgripande organisations-
förändring i företaget genom övergång till en

f unktionell organisation. För skogsavdelning-
ens del medförde detta att bevakningsindel-
ningen slopades och skogvaktarna blev spe-

cialister inom olika områden: planerare, av-

verlaningsledare, skogsvårdsledare, transport-
ledare eller maskinansvariga. Personligen var
jag tveksäm hätill. Det kan knappast vara rik-
tigt att skilia på primär- och sekundlirproduk-
tionen på skogvaktarnivå. Jag tror att det är
att driva specialiseringen Iör långt, men av-

står från att vidareutveckla frågan, eftersom
erfarenheten av den funktionella organisatio-
nen ligger efter min aktiva tid.

Utbildning och fortbildning
Av vad som sagts tidigare framgår att utbild-
ning och lortbildning av all personal, jägmäs-

tare, skogvaktare, förmän och arbetare, kom
att bli en av de betydelsefullaste uppgilterna



Lehtionssalen på Limå kurs-
gård, Siljansnds, Dalarna
1956. Hör samlade Bergs-
laget slna skogsarbetare för
att lära ut ett modernt och
e f fe ht i u are s hogs ar be te.

Limå herrgård uar en modern hurs
gåtd med lehtionssalor och dogrum.
Deltagarna bodde tillsammans i f[er
bäddsrum med för alla gemensam-
ma toalett- och duschutrymmen.
- Samuaro på rummet med studie
uppgifte\ en cigarett och några tid
ninaar uintem 1956.

UnderDisning i honsten att fila motot-
sågshedjor, Lindesnös hutsgåtd, Da[ana
1959.



Iör framtiden och kanske den allra viktigaste.
En rivstart gjordes redan 1945 med vecko.
långa kurser i arbetsteknik, en på varje för-
valtning. De fyllde den dubbla uppgiften att
förbättra det arbetstekniska kunnandet hos
jägmästare. skogvaktare och förmän. men
också att presentera den nya arbetslednings-
filosofin. Det var anmärkningsvärt lätt att Iå
alla med på de nya tänkegångama. Det verka-
de som om de flesta gått och väntat på att Iå
lörverkliga sig själva, om jag så får uttrycka
det. Det sätt på vilket kurserna lades upp och
kunskaperna förmedlades var någonting nltt.
Grundidön var att engagera deltagarna själva
i processen, att få dem att göra diskussionsin-
lägg och komma med egna förslag till lösning-
ar. Starten var ofta litet trög, men redan efter
några timmar var diskussionen igång. En an-
nan grundläggande princip var att ha så litet
förel?isningar på rummet och så mycket prak-
tiska demonstralioner ute i skogen som möj-
ligt. Om man lyckats väl med en kurs skall
varje deltagare efter kursen vara övertygad
om att det var han och ingen annan som kom
med de nya id€erna och förslagen.

Först något om verkamheten på det aktu-
ella området före min tid. Det enda som hade
förekommit var exkursioner i skogsvård, i re
gel vartannat år, med deltagande av jågmästa-

re och skogvaktare, olika för Dalarna och Upp
land. Drivningstekniska exkursioner eller kur-
ser hade aldrig avhållits. Någon aktivitet rik-
tad mot förmåin eller arbetare hade heller ald-
rig förekommit. Uppläggningen av skogsvårds-
exkursionerna var den gammaldags auktoritå-
ra. Löf eller kanske Nordquist visade och be-
rättade, en och annan förvaltare gjorde ett
inlägg och skogvaktarna lyssnade och teg.
Det märkligavar att det aldrig hade förekom-
mit en exkursion eller annan sammankomst
med hela skogvaktarkåren samlad. Skogvak-
tarna i Dalarna och Uppland hade därför ald-
rig träflats förrän jag 1947 ordnade en gemen-

sam exkursion för hela stlrkan. Det var lustigt
att konstatera hur reaktionen blev Man be-
traktade varandra med en kombination av
nlikenhet och misstro. Upplandsskogvaktar-
na var både i klädsel och uppträdande mera
"herrskapsfolk" ån masarna om jag så får ut-
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trycka det, vilket siikerligen hade sin grund i
det gamla Ieodala system som rått i Uppland
men aldrig i Dalarna. Enligt vad skogsförvalta-
rna på Dalalörvaltningarna berättade för mig
efter exkursionen hade deras skogvaktare
tyckt att "dom där upplänningarna var ena
riktiga patroner". Och det kan ligga något i
det. Det har t.ex. berättats att nåL salsklockan
hos skogvaktare Malmberg i Lundsved i Upp
land slog sista slaget i sju varre morgon, steg
Malmberg ut på trappan och hälsade med
hög röst "God morgon". Då hördes ett unisont
"God morgon skogvaktarn" från hans tre lör-
män som stod nedanför trappan lutade mot
var sin cykel. Efter att ha mottagit dagens in-
struktion satte de sig på cyklarna och åkte var
och en till sitt "revir" och skogvaktare Malm-
berg återvände in Iör att inta sin frukost. En
sådan hlindelse hade varit fullständigt ot:hk-
bar i Dalarna.

I det löljande skall i korthet redovisas hu-
r.uddragen i den utbildning som bedrevs de
n?irmaste decennierna efter krigsslutet. Bland
annat Iör att möjliggöra de ökade utbildnings-
insatserna anställdes, som tidigare redovi-
sats, efier nå$a ar på den biologiska sidan en
skogsvåLrdsspecialist, jägmiistare Nelz6n, och
teknikerna Staaf, Hedegård och Nilsson. De-

ras hu!'uduppgift var att noga lölia utveck-
lingen inom sina specialområden och att för-
medla den nya kunskap som inhämtats till
berörd personal. Tiden kom därför att i hög
grad upptas av kurs- och exkursionsverksam-
het. För att möjliggöra det ökade kravet på
kurser inreddes Limå herrgård i Siljansnäs i
Dalarna 1956 till en modern kursgård med
plats för 24 elever. Där fanns all den pedago-
giska utrustning som erfordrades och de när-
mast belägna skogäma avsattes för undervis-
ningsändamål. Gustal Staaf blev löreståndare
och ansvarade för den praktiska verksamhe-
ten. Han behöll samtidigt belallningen som
skogsavdelningens vägmiistare.

Vad lörst gåller skogsarbetarna stod det på
ett tidigt stadium klart att det framtida skogs-
bruket skulle komma att stlilla allt större krav
på y'kesshcklighet hos dessa. Det traditionel-
la sätiet att rekrytera arbetskraften i skogen
fyllde inte dessa krav Någon ]Tkesutbildning



utöver vad far lfude son förekom inte. Sedan
skogsvårdsst]'relserna i slutet av 1940-talet
genom ett riksdagsbeslut fått huvudansvaret
för skogsarbetarutbildningen, utan att ha
vare sig resurser eller praktisk kompetens
härlör, etablerades ett samarbete med skogs-
vårdsstyrelserna i Kopparbergs och Uppsala
län för llirlingsutbildning. Tre lärlingsskolor
för vardera tolv elever, Lindesnäs och Svart-
näs i Dalarna och Lundsved i Uppland, drevs
under ett antal år gemensamt av Bergslaget
och respektive skogsvårdsstyrelse. Bergsla-
get svarade för åtta månaders praktisk utbild-
ning och skogsvfudssty.elsen för fyra måna-
ders teoretisk utbildning. Detta fungerade väl
och verksamheten pågick till dess att skogs-
brukets yrkesutbildning omorganiserades
och Iiksom all annan yrkesutbildning lades
under skolöverstj,Telsen och blev en tvåårig
gymnasial utbildning.

När det gällde jägmästarpersonalen var
det betydelsefullt att denna hela tiden hölls
inlormerad om vad som planerades för den
underställda personalen på utbildningsfron-
ten. Detta skedde genom exkursioner eller in-
formationsmöten så snart behovförelåg. Det-
ta gäller sjäh,'fallet även skogvaktarna i rela-
tion till dem underställd personal.

Ett speciellt problem var förmansfrågan.
Det fanns på varje bevakning vanligtvis två till
tre förmän, eller apterare som de kallades på
vissa håll. Oberoende av benämningen hade
de samma funktion. Ibland fungerade de som
förmän eller lagbasar, ibland som specialar-
betare. Deras ställnins i hierarkin var i stort
sett opreciserad. I första hand torde det ha
varit vederbörande skogvaktares sätt att or-
ganisera arbetet inom sin bevakning som av-
gjorde förmannens uppgifter och status. Ge-
mensamt Iör allavar att de saknade arbetsle-
darutbildning och kvaliteten var ojämn. Som-
liga fyllde högt stiillda krav under det att an-
dra hade däiga kunskaper och saknade förut-
sättningar att leda andra. I och med maskin-
teknikens intåg i skogsbruket ökade laavet på
kompetens hos förmanskåren. Det blev där-
för nödvändigt att ta upp förmansfrågan till
en grundlig utredning. Till hjälp hiirför anlita-
des Institutet för proktisk psykologi i SalIsiö-

baden och dess chef Lennart Bergström. Man
kom fram till att den gamla heterogena för-
mans(apterar-)- kåren måste delas i två klart
åtskilda grupper - en arbetsledarkår och en
specialarbetarkår samt att det förelåg ett
stort behov av utbildning för de framtida ar-
betsledarna. Endast arbetsledare skulle ges
förmansstatus. Praktiskt innebar det att av
drygt 200 personer skulle cirka 100 utväljas
till förm?in. Det gick så till att förvaltningamas
alla berörda genomgick en kurs i arbetsled-
ning i vilken anlagstestning och personliga
såmtal med psykologer bakats in. Sedan val-
de psykologerna, skogsförvaltaren och be-
rörd skogvaktare gemensamt ut dem som
skulle vidareutbildas till arbetsledare. När
hela programmet var genomfört hade något
över hundra lörmän konstituerats. Organisa-
toriskt kom de att titlhöra arbetsledareför-
bundet (SALF) till skillnad från specialarbe-
tarna vars villkor reglerades i skogsafialet.

Det var anmärkningsvärt hur smärtfritt
hela denna, Iör så många människor genom-
gripande procedur gick att genomföra. Skälet
h2lrtill trorjagvar den grundlighet med vilken
urvalsprocessen genomf ördes i kombination
med det förtroende som Lennart Bergström
och hans medarbetare ingav Betydelsefullt
var siäh'fallet ockå att ingen sades upp utan
man blev antingen förman eller specialarbeta-
re. Resultatet blev en förmanskår väl ägnad
att fylla de ökade krav som den tekniska såväI
som den biologiska utvecklingen s illde.

I sammanhanget kan nämnas att arbets-
psykologiska kurser genomfördes även för
jägmästar- och skogvaktarpersonalen. Dessa
var mycket uppskattade och var säkerligen
till god hjälp när det gällde att anpassa sig till
en värld som stiirdigt genomgck snabba för-
ändringar.

Före motorsågens genombrott under sena-
re delen av 1950-talet koncentrerades utbild-
ningen av huggarna i hu\,'udsak till två områ-
den. Det ena avsåg att ersätta den gamla
huggningsmetoden med s.k. stickvägshugg-
ning, vilket innebär att huggarna drar fram
och lägger upp virket utmed ett system av
stickvägar, där körarna lätt kan nå detsamma.
Genomförandet av stickvägshuggning inne-

47



bar en betydande rationalisering och blev
dessutom en lörutsättning för den framtida
traktoriseringen av virkesutkörningen.

Det andra området avsåg en förbättrad
redskapsvård och arbetsteknik. Kurser i fil-
ning av sågar arrangerades och kojor och för-
Iäggningar försågs med filklovar och andra
hjäpmedel Iör redskapens skötsel. Hi utöver
ordnades kurser i arbetsteknik varvid stiker-
hetsaspekten ägnades s?irskild uppmärksam-
het. För det senare ändamålet anstlilldes en
s:ikerhetsingenjör, Rune Halfuarsson. Under
en period hade vi två ambulerande hugg-
ningsinstruktörer i verksamhet. Motorsågens
intåg på arenan innebar endast den föränd-
ringen för utbildnings- och kursverksamheten
att det var motorsågens skötsel och utnytt-
jande som det hela rörde sig om. I princip har
alltså huggarutbildningen haft samma upp-
läggning och inriktning. Det är i stället de tek-
niska hililpmedlen som har förändrats.

När det gållde hästkörarna inriktades ut-
bildningsverksamheten lrämst mot att sprida
kiinnedom om moderna kälkar, plogar, spår-
hyvlar och vattenlådor samt hur dessa skulle
utnyttjas på blista sätt. Även hästens skötsel
och utlodring ägnades uppmärkamhet. Ge-
nom bilvägsbyggandet förkortades ständigt
hlistkörningen och en allt större del av virkes-
fångsten kördes ut på släpkörningsavstånd.

Under l96Gtalet kom så maskinens genom-
brott i skogsbruket på såväl huggnings- som
körningssidan vilket medförde en ny typ av
utbildning avseende såvä maskinernas sköt-
sel och underhåll som deras utnlttjande; den
finns närmare beskriven i löliande kapitel.
Här skall endast framhållas att det rörde sig
om en mycket omfattande utbildningsinsats
där maskintillverkarnas resurser utnyttjades
i hög grad. Man måste också ha i minnet att

det vanligtvis gälde att omskola huggare och
körare av modell ä, vilka aldrig åtnjutit någon
teknisk gundutbildning, till kompetenta föra-
re av komplicerade maskiner.

På skogsvardssidan förelåg ett st:indigt be
hov av utbildning av plantörer och röjare, och
kurser för dessa personalkategorier ordnades
kontinuerligt. Vid sidan härav uppstod nya
utbildningsbehov n?ir man aren omkring 1960
successivt övergick till huggaraptering och
huggarstämpling. Av ålder hade det varit så
att äpteringen av timmerskog skett genom
s?irskilda apterare. All skog som skulle awer-
kas hade i äldre och värdefullare bestånd
ståinplats r.nder ledning av skogvaktaren och
i 1,ngre skog av någon betrodd förman. I och
med övergiången till fast och y'keskunnig per-
sonal blev det emellertid möiligt att överlåta
dessa uppgifter på huggarna. Samtidigt upp-
stod då ett behov av att utbilda dessa i apte-
ring respektive stämpling. Det bör understry-
kas att införandet av huggaraptering och hug-
garstiimpling käver en kontinuerlig uppföI1'-
ning av skogvaktare och förmän.

Av vad som sagts i detta avsnitt torde fram-
gå att det hela tiden förelegat ett starkt behov
av utbildning och fortbildning av all personal
och att stora resurser satsats hårpå. Jag tror
att insatserna på detta område var större i
Bergslaget ån i något annat företag. Om det
samtidigt är så - vilket jag frankt påstar - att
Bergslaget ornkring 1970 låg i topp når det
giillde såviil skogsvård som awerknings- och
transportteknik har vi säkert funnit förkla-
ringen härtill. Det är enligt min mening oer-
hört betydelsefullt att personalen ständigt
hålls å jour med utvecklingen på alla områ-
den. Sker inte detta kommer nlttiggörandet
av de framsteg som görs genom forskning
och utveckling att släpa elter.
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