
Kapitel 4

Tekniken

Awerkningsteknik modell A
I slutet av lg3Gtalet togs två initiativ som
skulle komma att få stor betydelse för den
tekniska utvecklingen i skogsbruket: bildan-
det av två arbetsstudieorganisationer, SDA
för Dalarna och Norrland och VSA för Värm-
land och angränsande delar av Bergslagen.
Några år senare tillkom en tredje organisa-
tion, MSA, för resten av landet. Ål 1964 slogs
de tre organisätionerna samman till Forsk-
ningsstiftelsen Skogsarbeten. Bergslaget var
medlem av SDA. År 1938 startade de första
arbetsstudierna av huggning av timmer och
massaved. Efter krigsutbrottet lades studier-
na om till att avse i första hand kast- och lång-
vedshuggning. Det bör kanske naimnas att jag
vintern 1938/39 som aspirant i Bergslaget på
egen begäran genomförde en arbetsstudie av
huggning på Långåsens fäbodskog i Siljans-
näs och att jag efter den 1 juni 1939 i nära tre
ar arbetade på SDA. Nit jag 1941 kom till SCA
(Sundsvallsbolagen) kom jag att syssla myck-
et med artals- och rationaliseringsfrågor. Jag
var bl.a.1942 sekreterare i den utredningsom
utarbetade förslag till det lörsta moderna
skogsa\,talet i vårt land. Jag hade därför en
god inblick i altals- och rationaliseringsprG
blemen.

När jag 1944 tillträdde skogschefstjänsten
i Bergslaget kunde jag snart notera att det
gryende intresset för en teknisk rationalise-
ring som kunnat skönjas hos Norrlandsföreta-
gen - exempelvis i SCA varifrån jag kom - inte
hade någon motsvarighet i Bergslaget. Dåir ar-
betade man på i de gamla hjulspåren och det
enda som hade hänt de senaste decennierna
var väl att sågar och 

'xor 
blivit aningen bätt-

re iin vad de var tidigare. Det märkliga var att
f öretagsledningen (skogschef , skogsf örvalta-

re) uppenbarligen inte ansåg sig ha någon
skyldighet eller intresse av teknisk eller orga-
nisatorisk utveckling med ett undantag för
Karl-Gustaf Zimmerman, skogsförvaltare i
Älvdalen, som var en progressiv natur med
egna idder. Han arbetade emellertid i något
slags vacuum. Ansvaret för utredningen lades
på skogsarbetama. Det gamla stenädersmzis-
siga skogsa\talet som gällde i Dalarna och
Norrland lram t.o.m. 1942 bidrog säkerligen
till att bef?ista denna inställning. Enligt detta
avtal var körarna någon form av entreprenö
rer som anstållde och avlönade huggarna.

Verksamheten i SDA leddes de första åren
av en arbetsstudiekommitte där Magnus
Nordquist var en avledamöterna. Det märkli-
ga är att han trots detta inte tog några som
helst initiativ i Bergslaget för att driva på den
tekniska utvecklingen - han var snarare mot-
strävig och kritisk när verksamheten efter
min ankomst kom igång. Redan första hösten
och vintern kunde jag konstatera att det hos
Bergslaget förelåg en betydande teknisk och
organisatorisk eftersläpning jiimfört med ex-
empelvis de mellannorrländska företagen.
När det gällde huggning, redskap och teknik
var väl skillnaden inte så stor men när det
glillde körning och kanske framför allt orgali-
sationen av driwingarna lörelåg en betydan-
de eftersläpning. Som exempel kan nämnas
att det i Bergslaget inte lanns en enda vettig
basvägsplog, t.ex. Hennanplog, och lindå min-
dre någon spårhyvel eller vattenlåda. Tim-
merkälkarna var s.k. svängbankskälkar med
alltför smal medgång och smala medar. I Norr-
land användes samtidigt rekade kälkar med
större medgång och bredare medar. Dessa
var myckel bällre än Dala-kälkarna i synner-



het på sämre basvägar. Ingen i Bergslaget
hade hört talas om dessa kälkar.

Någon egentlig planering för au/erknings-
arbetet förekom vanligtvis inte. Man stämpla-
de ut önskat antal träd, utan hänsyn till ter-
r:ing och utkörningsriktning, vilket medförde
att man ofta fick halla uppe ett onödigt stort
basvägssystem under vintern. Detta var ing-
enting specifikt för Bergslaget utan gällde Da-
larna i stort. Sedan vi efter ett par år infört en
rationell körskiftesläggning i Bergslaget tog
det )tterligare flera år innan vi fått Domiinver-
ket och framför allt besparingsskogarna att
tillhandahålla awerkningstekniskt vettiga
rotposter till försäljning.

Något barmarksarbete att tala om lades
sällan ner på basvägarna. Det var körarnas
sak att ordna, något de inte gjorde. I stället
stjlilpte de på samma sten dag ut och dag in,
iär efter år. Detta kan låta som en överdrift och
omdömet gäller inte generellt, men inom stc
ra delar av framför allt centrala Dälarna var
det faktiskt så som jag h:t i korthet beskMt.

Ingenstans fann man en genomtänkt plane-
ring. Ett undantag måste dock göras för bas-
vägarna på Strömsbergs förvaltning. Dåir kör-
des vffje år stora virkeskvantiteter på långa
avstånd till Tämnarån på ett sedan gammalt
barmarksplanerat basvägssystem. De långa
köravstånden, längre än på någon annan för-
valtning, sammanhängde med att det när-
mast Ttimnarån var minst en, ofta två kilome-
ler åker innan man nådde skogen.

En annan ytterst irrationell företeelse var
rushuggningssystemet som innebar att hugga-
rna fällde och upparbetade träden i sortiment
utal häns1m till utkörningen av virket. Enlist
gällande praxis drog huggarna inte ens lram
virket ur riset, än mindre drog man ihop det i
högar eller res. På en virkesrik slutawerkning
kunde det ligga llera lager virke och ris varvade
når körarna skulle köra ut virket. Hade det då
snöat stod de inför en nästan hopplös uppgift.

Jag erinrar mig ett besök vintern 1944-45
på en drivning i trakten av Brahammar i Sil-
iansnäs tillsammans med min biträdande

Timmer och mossaued barhades före floftningen. Barhningen som oat ett mychet tungt handarbete bötjade
mehaniser.ts under lg'otalet. Ffu detta utuech[ades transportabla anlöggningar. Ltigg miirhe till botågex
fdrgsttimplar pö stocharna som anDandes för identifihation au timret iid siitiestaiäna. - Trahtorfuiaen
barhningsmashin 1964.
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skogschef Nordquist, förvaltare Edlund och
skogvaktare Bengts Erik Eriksson. Vi blev stå-
ende på toppen av en kulle och hade utsikt
över ett slorl område. Där var ett virrvarr av
virke, ris och körare i en enda salig röra. Kör-
arna höll på med att leta fram stockar och
massabitar under riset. Litet längre bort var
huggarna i färd med att iordningställa ett nytt
skrapnosspel. Då sajag högt och ljudligt i av-
sikt att se reaktionen: "Det var det djävligas-
te jag sett". Ingen hade upptäckt något an-
märkningsvärt och Edlund lrågade litet ängs-
ligt vad det var som jag tyckte var så förfär-
ligt. Jag tog då upp hela frågan om drivnings-
planering, samarbete mellan huggare och
körare m.m., och de blev ju tr,rrngna att hålla
med om att det vi såg inte var särskilt ratio-
nellt men ingen hade haft uppfattningen att
det var deras bord.

Som framgår av det sagda är jag mycket
kritisk mot det sätt på vilket både huggning
och körning utfördes. Äwerkningstekniken
skedde till nästan 100 procent manuellt så
långt fram som 8-10 år efter krigsslutet.

Från och med mitten av lgsGtalet kom en
period med maskinella och manuella meto-
der parallellt med varandra, och tio år sena-
re hade maskinernatasit befälet och alla strä-
vanden inriktades på att utveckla och förfina
nya alltmer avancerade tekniska hjälpmedel.

En fråga som inbjöd till ett omedelbart in-
grepp rörde vissa bestämmelser i bolagets
apteringsinstruktion. Denna var utformad
med målet att få grolt, långt sågtimmer av hög
kvalitet. Minsta toppdiameter var Iör gran 8"
och för tall 6", dock att 6" och i viss mån 7"
tallvirke måste vara av hög kvalitet. Massaved
togs ut till 3" i topp ub. Att man lyckats med
denna målsättning lramgår av nedanstående
uppgifter från 1944 års virkesfångst.

Tabell4. Virhesfångst under 1944

Medellängd Bitar/
fot m:rt, st

Huruvida det var ekonomiskt riktigt med
dessa harda kvalitetsbestämmelser eller om
man fått ett högre skogsvärde genom att ta ut
mera sågtimmer är omöjligt att så här i efter-
hand avgöra. Försäljningschefen Hakon Gul-
lander hävdade dock bestämt att han fick ut
högre priser för Bergslagets sågade virke ån
något annat företag i Norden och vägrade
kategoriskt att diskutera varje uppmjukning
av gällande apteringsregler.

I två avseenden var dock apteringsbestäm-
melserna helt felaktiga. Den ena avsåg bark-
ning. Allt furutimmer måste barkas enligt gäl-
lande llottledsreglemente. Det fanns mycket
talltimmer med god flltbarhet i Bergslaget
som det var helt onödigt att barka. Skogs-
barkningen kostade pengar och gav upphov
till blåytedragande sprickbildning som s:irk-
te kvaliteten. Jag begärde därför redan vid
mitt första styrelsesammanträde i Dalelvar-
nes Flottningsförening hösten 1944 att regle-
mentet skulle ändras. Då jae frågade Löf var-
för man haft denna otidsenliga bestämmelse
skyllde han på Carl-Erik Barth i Korsnäs. När
jag då tog upp frågan med Barth skyllde han
på Löf. Sanningen vff att båda varit motstån-
dare till en föriindring. När beslut, efter åtskil-
lig turbulens inte minst med den urkonserva-
tive flottningschefen O. Dan Olsson, fattats i
st)'relsen, reste sig allmänna ombudet, över-
jägmästare Sven Boberg upp, vände sig mot
mig, böjde sig djupt och sa: "Tack".

Den andra felaktigheten i apteringsinstruk-
tionen avsåg reglerna för avsmalningsmät-
ning, d.vs. hur man skall förfara när inga tek-
niska eller andra fel bestämmervar stammen
skall kapas. Enligt gällande instruktion skulle
"stammen mätas på 15' och kapas på närmas-
te 'A'. Det betydde att stockens l:ingd kom att
bestämmas främst av vad tumtalet råkade
vara på l5'. Avsmalningen blev av mindre
betydelse med en anhopning av timmerlång-
derna mellan l5' och 17'som följd. Nu ändra-
des instruktionen på så sätt att stammen
mättes på l0' och kapades när måttet fallit,
litet olika för olika dimensioner, med exempel-
vis 1r/:". Resultatet härav blev: ju mindre av-
smalning, desto längre timmer Efter omlågg-
ningen sjönk medellängden på sågtimret med

Sortiment f)tol
stock

Furutimmer
Grantimmer
Sulfitved, hb
Sulfatved, hb

6,89 15,9
8,62 t7,2

13,4
13,0
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en fot på Ävdalens skogsförvaltning och med
r/z fot på Mora förvaltning. På friimst Nas och
Svärdsjö förvaltningar steg den med en fot.
Aret efter omläggningen ringde sågverkslör-
valtare Wallgren i SkutskåiLr och lrågade vad vi
gjort med timret. 'Vi får högre utbyte i år än
vad vi lått tidigare." Med andra ord, omlägg-
ningen hade fått just den ellel<t som avsetts.

Mekanisering
De enda maskiner som fanns i Bergslaget 1 944
var tre tjeckiska tvåmans motorsågar av miir-
ket Dolmar som inköpts före laiget för att läla
en del grova ekar på Lanforsens dämnings-
område vid Älvkarleby samt en hjultraktor
med järnhjul på Falu skogsförvaltning, som
skogsförvaltare Edlund döpt till Martin Luth-
er. Varför? Jo därför all Luther en gång i
Worms, om jag minns rätt, sade "här står jag
och kan inte annat". Håirutöver fanns ute vid
Domnarvsbryggan i Korsnäs ett stort antal
järnhjul klädda med massivt gummi. Det var
resterna efter den träbana som efter kanaden-
siskt mönster byggts i början av l92Gtalet för
transport av virke från sjön Hyn till den flott-
ningsbara Spaksjön. Banan som bitvis byggts
på höga bockar var av trä och på den gick en
lokomobil bogserande ett antal gummihjuls-
försedda vagnar. Projelitet blev ett monumen-
talt fiasko. Nämnas kan att en likadan bana
byggdes av Skönviks AB i södra Jämtland
med samma resultat.

Efter en trevande start åren nlirmast efter
krigsslutet börjäde en snabb omvandling av
ett helt manuellt skogsbruk till ett successivt
alltmer mekaniserat. En för maskinutveckling-
en grundläggande fråga var i vilken form de
fållda träden skulle köras ut ur skogen: som
hela träd, som hela stammar eller upphuggna
till sortiment. Alla metoderna provades i vårt
land, så ocki Bergslaget. Det blev efter endast
kort tid uppenbart att den s.k. sortimentsme-
toden var överlägsen under de förhållanden
som råder i vårt lånd. Utvecldingsarbetet kom
därför att i lörsta hand inriktas på konstruk-
tion av maskinsystem som arbetar upp trä-
den i terrängen och kör ut sortimenten till
bilväg eller flottled.
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Huggning
På huggningssidan började utvecklingen med
tvåmans motorsågar. Dessa var dock allför
tunga - de vägde 20-25 kg - och var dåirtill an-
vlindbara endast vid fällning. Varken kapning
eller kvistning kunde utföras med dem. Enda
stället där de kom till användning var i ex-
tremt grov skog i Uppland. I mitten av 1950-
talet hade man emellertid lyckats konstruera
lättare sågar på 6-8 kg som kunde hanteras av
en man. Den norska Jo-Bu och den svenska
Partner var två av de ledande märkena. En-
manssågen innebar ett genombrott lör mo-
torsågen som efter ytterligare utvecklingsar-
bete kunde användas för såväl fällning som
kapning och kvistning. Vikten hade reduce-
rats )tterligare. Sårskilt betydelsefull ur pre.
stations- och kostnadssynpunkt blev tekni-
ken att kvista virket med motorsåg. Detta
innebar ju bland annat att )rxan blev ett när-
mast historiskt redskap.

Huggning och tillredning av virket med mG
torsås brukar betecknas som en "motorma-
nuell" arbetsmetod. Målsättningen var dock
hela tiden en helmekaniserad process där
människans uppgift inskränks till att styra
och dirigera maskinen. Det pågick ett inten-
silt utvecklingsarbete för att lösa det proble-
met sedan slutet av 1950-talet. Ett resultat
därav blev det s.k. Sundssystemet utarbetat
inom SCA. Detta arbetar i princip så att man
släpar fram träden okvistäde till en central
upparbetningsplats där de kvistas, apteras
och kapas i sortiment, den s.k. trädmetoden.
Vi köpte och drev åren 1962-67 två Sunds-
maskiner. Åven om maskinerna i och för sig
fungerade medförde systemet så många nega-
tiva konsekvenser att det snabbt försvann
från marknaden. Det allvarligaste lelet med
trädmetoden är att man för bort grenar och
toppar. Vi hade stora problem med föryngrin-
gen avSundshyggena och troligen fick vi ock-
så en bonitetssänkning.

Mera framgångsrik blev i stället en utveck-
lingslinje som i princip innebär att man fäller,
kvistar och kapar träden vid stubben. Det
skulle emellertid dröja många år innan såda-
na kompletta maskiner, s.k. skördare, fanns i
marknaden. I slmnerhet gäller detta maskiner



Under 1960-taLet slog motor-
sågen igenom fuUstöndigt då
man med löttare motorsågar
hunde utföra fäUning, kapning
och kDistninq. - KDistning 1965.

Uttr\nsport med lunnqre
tttl auldggningsp tåts 1964.

Me han iserad up par be tn ing au
heta träd i en mobil maskin
som huistqr och hapar, s.k-
Sundsytemet. - Suördsiö, Da'
lana 1967, det sist? året desso
moshiner anDöndes-



anviindbara vid gallring. Vägen till målet kan-
tades därför av maskiner som gjorde en del
av dessa arbeten. "Logma" var en i och för sig
bra maskin som endast kvistäde stammarna.
Den fick stor anviindning under en tioårspe-
riod. "Fällare-läggare" var en annan maskin
som fällde träden och lade ner dem på mar-
ken på ett sådant sätt att de lätt kunde upp-
arbetas i en fristående maskin, s.k.kvistareka-
pare. Vanligt vär att f:illningen utfördes med
motorsåg och att upparbetningen av stam-
marna skedde maskinellt avs.k. processorer.
Genombrottet för skördarna som läller, kvis-
ta.r och kapar tråden i en operation kom först
i mitten av lg7Gtalet och för gallringsskördar-
na under 1980-talet, sålunda efter den epok
jag beskriver.

Barkningen av virket ute i skogen var ett
mycket arbetskrävande och tungt arbete i
s)'nnerhet under vintern. Försök med maski-
nell barkning hade därför påbörjats redan
före och under kriget, dock utan framgång. Så
småningom ledde försöken till konstruktion
av transportabla barlcringsmaskiner som kör-
des utmed viigarna eller placerades på större
flottledsavlägg. I slutskedet av denna epok
kom s.k. barkningskryssare till användning
där barkningsmaskinen monterats på ett ut-
rangerat lastbilschassie. Vi hade några så-
dana i Bergslaget. I och med flottningens upF
höralde överflyttades emellertid all barkning
till industrin där den kunde göras till lägre
kostnad och där barken kunde nlttiggöras
som briinsle.

Köming
På körningsområdet behöll hästen sin domi-
nerande ställning över hela 1950-talet. Man
rli-knade linnu I 959 med att över 90 % av virket
kördes ut ur skogen med håist men sextiotalet
innebär emellertid en total omvälvning. År
1 969 beråilnades i staillet att över 90 % kördes
ut med traktor. De första traktorerna som prö
vades strax efter krigsslutet utgjordes av ut-
rangerade militlila bandlordon. De fungerade
och det kördes ut en del hlistlunnat virke med
dem på längre avstånd i öwe Dalarna och
Häriedalen. Efter 1954 års storm flyttades de
till Söderfors varefter de pensionerades. I

54

stort var de dock mest ett kuriöst inslag i bil-
den. Ett annat krigsfordon som emellertid
fungerade viil var snövesslan, en traktor med
breda band som flöt uppe på snön. Den kom
huvudsakligen till användning för plogning
och bankning av snöpackade basvägar. För
virkeskörning var den för vek. De snöpackade
vägarna hade stor praktisk betydelse under
1950-talet som ett komplement till det iin så
länge alltför glesa permanenta bilvägnätet.

Det fanns under 1940-talet över 100 000
jordbrukstraktorer i landet som i stort sett
var sysslolösa under vintedralvaret. Detta sat-
sades dii ör till en början medvetet, bl.a. av
forskningsstiftelsen SDA, på att genom kom-
pletteringsutrustning och förstärkning göra
jordbrulstralitorerna anviindbära i skogsbru-
ket. Det gick ganska bra så liinge de fick röra
sig på planerade och ej för branta basvägar,
men att köras uti i terrängen på stickvägar
stoppade de inte för. Det fanns diirför under
195Gtalet och början av 196Gtalet en hel del
hjultraktorer som körde fram hästlunnat vir-
ke på basväg till bilväg eller vanligast llottled.
Ett led i utvecklingen var halvbandstraktorn
- en hjultraktor som kompletterats med ett
band som gick över drivhjulet och ett extra
fjädrande hjul mellan fram- och balhjul. Dessa
traktorer var möjliga att köra på stickvägar i
lätt terrlhg och fick diidör en viss spridning.
Vi hade ett antal sådana i Bergslaget.

Stora tunga bändtraktorer på 5-6 ton kom
också till viss anvåindning, sitskilt i öwe Norr-
land. Vi hade två sådana av miirket Allis-Chal-
mers i Bergslaget som körde virke på långa
avstånd i öwe Dalarna. Efter traktorn bogse-
rades två eller flera par "storkiilkar" i ett trak-
tortåg. En påtaglig svaghet var den dåliga
broms- och styrförmågan i medlut. Traktorn
vägde iu väsentligt mindre ih det efierföljan-
de lasset vilket gjorde att den lätt sköts av
vägen när det bar utför. Traktortypen blev en
parentes i skogen. En bland de första trakto-
rerna i Bergslaget var Cletrack, en lätt band-
traktor som gick att köra i icke allför blockig
terr:ing.

Den här beskrirma perioden känneteckna-
des, som framgått, av försök med en mång-
fald t)?er av traktorer utan att avsätta några



"Bamse" uar en skogsut-
r us tad j ordbr u hstra htot au
mtir he t Bo li nder-Mun hte I l.

- Nås, Dalarna 1958.

bestående spår efter sig. Det var först nlir man
lämnade försöken att utveckla jordbruks-
traktorn och koncentrerade utvecklings- och
försöksarbetet på en speciell skogstraktor
som några mer påtagliga framsteg kunde in-
registreras. Ett betydelselullt steg var kon-
struktionen och marknadsföringen av trak-
torerna Bamse och en tyngre variant Nalle.
Med dessa bandtraktorer kunde virket häm-
tas utmed stickvägarna dit det förts av hugga-
rna, s.k. stickvägshuggning.

Bamse- och Nalle-traktorerna blev trots
sina företräden bara en etapp i utvecklingen
mot den traktortyp som skulle bli den slutli-
ga: skotaren - den mid.jestyrda lastbärande
hjultraktorn. Den innebar ett jättekliv framåt
och befäste definiti\t traktorns stiillning som
skogligt transportmedel i terrängen. Den blev
därtill basmaskin för ett flertal tekniska hjlilp
medel - t.ex. ar,verknings- och markbered-
ningsaggegat. Bergslaget satsade på ett tidigt
stadium på en av Sandbergs MekaniskaVerk-
stad tillverkad traktor "Drivax". Vi hade i slu-
tet av 1960-talet och början av 1g7Gtalet näs-
tan uteslutande denna traktor. Senare korn
även andra fabrikat in i bilden.

Det var av grundläggande betydelse för
uppnående av ett gott ekonomiskt resultat att
huggning och traktorkörning samordnades

på ett iindamålsenligt sätt. Stickvägshuggning
var en nödv?indighet och stickvägamas sträck-
ning ute i terrängen var betydelsefull. På det-
ta område var Bergslaget och främst Nås
skogsförvaltning under Yngve Karlström före
gångare vilket bland annat resulterade i att
förvaltningen under ett par år blev nerlusad
med besökare från hela landet, framför allt
från Norrland.

lnsatsen av alltmer komplicerade och dJr'-
bara maskiner på såväl tillverknings- som
transportsidan ökade kravet på en effektiv
samverkan mellan arbetsledningen och dem
som utförde arbetet. Inte minst gällde det att
tillvarata arbetarnas erfarenhet och kunnan-
de och att försäkra sig om deras positiva
medverkan. För att främja detta infördes ett
system med återkommande arbetsplatstriif-
far därverksamheten på den aktuella arbets-
platsen men även mera långsiktiga problem
diskuterades. Arbetarskyddsaspekten var en
viktig fråga vid dessa träffar.

Av helt avgörande betydelse för effektivite-
ten och dåirmed också kostnaden var utveck-
lingen av lastningstekniken. Detta gäller för
öwigt i minst samma grad bilkörningen. Från
börian utfördes all lastning manuellt och i
bästa lall med hjälp av enkla tekniska hjälp-
medel, s.k. lastknektar av olika utförande.



Dii'refter följde en period med linmanöwera-
de fristående eller vanligare fordonsmontera-
de kranar, så småLningom radiostl,'rda. Dessa
innebar ett betydande framsteg inte minst ur
arbetsfysiologisk synpunkt. Manuell lastning
av grovt virke, vare sig på kälkar, traktorer
eller lastbil, torde ha varit bland de mest fy-
siskt kråvande jobb som funnits. Jag erinrar
mig ett stlrelsebesök på Vansbro skogsför-
valtning i början av 1 960-talet där Håkan Ves-

tergren, min efterträdare som skogschef, då
var skogsförvaltare. Vi besökte en au/erkning
där en radiostyrd linkran lastade en Bamse-
bogserad släpvagn utmed en stickväg. Styrel-
sens medlemmar smög omkring ekipaget för
att försöka lista ut hur kranen manöuerades
- det slntes ju bara en man och han gick om-
kring 10-15 meter från traktorn och lade vir-
ket tillrätta för nästa l1'lt. Ingen hade upptäckt
den lilla knappmanöwerade radiosändare
mannen var utrustad med. På sin tid var det-
ta om inte en större så dock en innovation.

Det stora avgörande steget i utvecklingen
blev de hydrauliskt manöwerade gripkranar-
na. Jag går så langt att jag säger att utveckling-

en på hydraulikens område betltt mer än
någonting annat för skogsarbetets mekanise
ring. Det gilller inte endast traktorer och last-
bilar utan även processorer, markberednings-
aggregat, lastare av olika typ och mycket än-
nat.

Nåir det gäler lastbilstransporternas utveck-
ling iir det framför allt på terminalsidan som de
största för:indringarna skett. Vad ovan sagts
rörande lastningsteknikens betydelse för trak-
tortransporterna gäler i hög grad även biltran-
sporterna. Men ocksåbilar och släpvagnar har
självfallet förbättrats under denna långa tid,
liksom vägarna. Vi har ju förmånen att ha värl-
dens kanske främsta tillverkare av tunga last-
bilar, Volvo och Scania Vabis, i landet.

Samarbete med maskintilluerkare
En starkt bidragande orsak till den snabba
mekaniseringsprocessen var att det i landet
fanns flera seriösa verkstadsföretag, både stc
ra och små, med hög kompetens som satsade
stora pengar på utveckling av nya maskiner.
Den hårda konkurrensen piäslq'ndade uweck-
lingen. För att lå sålia måste man hela tiden

Midjestyrd shogstrah-
tor, s.k shotare, au
miirhet "Driuax" hån
Sandbergs Mehanis-
ha Verhstad 1966.
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ligga på topp. Företag som Bolinder-Munktell,
Söderhamns Mekaniska Verkslad, ÖSA, Bruun,
Sandbergs m.fl. har alla betltt mycket för ut-
vecklingen. Ett annat förhållande som enligt
min mening haft stor betydelse är den nåra
kontakt som hela tiden upprätthållits mellan
maskintillverkarna och forskningsstiftelsen
Skogsarbeten.

Det förtroende som Skogsarbeten åtnjutit
hos tillverkarna har gjort att det kunnat Iör-
siggå ett kontinuerligt utbJ,te av tankar och
idder mellan tillverkarnas konstruktörer och
Skogsarbetens forskare som jag tror år rätt
unikt. Resultat från Skossarbetens studier av
komponenter och prototyper har också haft
stor betydelse för utvecklingen. Kontakten
mellan tillverkarna och det praktiska skoas-
bruket har jiimvä varit intim. Inte minst gäller
detta Bergslaget som i tillverkarledet upp-
lerts som ett av de progressiva företagen.
Den öppna attityden mellan skogsföretagen
har likaså bidragit till den snabba tekniska ut-
vecklingen. Som exempel på samverkan mel-
lan tillverkare och avnåmare kan nämnas ett
organiserat samarbete mellan Kockums i
Malmö och lyra mellansvenska skogsbolag
med målsättningen att utveckla en maskin
som så småningom kom att kallas processor
och senare skördare. Kockums hade beslutat
att utövervarvsindustri skaffasigltterligare
ett ben att stå på och valt skogsmaskinsbran-
schen. För ändamålet hade de köpt Söder-
hamns Mekaniska Verkstad. De var emellertid
osäkra om vad det var som skogsbruket be-
hövde och hade vid en kartläggning av mark-
naden fått motstridiga uppgifter. En dag dök
Nils Holmström, VD, och Hugo Hallenborg,
vice VD i Kockums, upp på mitt kontor och
klagade sin nöd. De var ute efter ett organise-
rat samarbete med något eller helst några
större skogsbolag. Jag tyckte uppslaget lät
intressant och tog kontakt med Korsnäs, Ud-
deholm och Billerud och vi fyra tillsatte en
gemensam arbetsgrupp med arbetsnamnet
KUBB, vars uppgift var att tillsammans med
Skogsarbeten och med hjälp av material från
riksskogstaxeringen utarbeta underlag för
konstruktion av en avancerad alverknings-
maskin. Ordförande i arbetsgruppen blev

Håkan Vestergren, då skogsförvaltare i Älv-
dalen. Av skäl som det skulle leda för långt att
här redovisa kom det samarbetsa\tal med
Kockums som planerats aldrigtill stånd, men
det arbete som KUBB redovisade kom trots
detta att bli ett värdefullt bidrag till utveck-
lingen av alverkningsmaskinerna.

Det skall observeras att de amerikanska
a!'verkningsmaskinerna aldrig fått någon stor
marknad i Sverige. En bidragande orsak här-
till torde ha varit att de ända till för kort tid
sedan utvecklats utan den intima kontakt
med forskning och praktiskt skogsbruk som
rått i Sverige. Något samarbete företagen
emellan förekom heller inte. Jag minns från
min och chefen för vårt kanadensiska dotter-
bolag Hans Lindbergs gemensamma resa i

USA och Canada 1962 hur vi pumpades av ett
företag på vad vi sett hos grannföretaget. Nå-
got umgänge över [örelagsgränserna jägmåis-
tarna emellan förekom heller inte. Kanske är
det annorlunda i dag sedan Canada fått sitt
Skogsarbeten - Ferek. M får hoppas det.

Skogsuård
På skogsvårdssidan inskrZinker sig maskintek-
nikens utveckling hur,r.rdsakligen till maskinell
markberedning där stora framsteg gjorts. När
det gäller såvål maskinplantering som maski-
nell röjning pågår så sent som när detta skri-
ves endast försöksverksamhet, trots ett miäng-
årigt forsknings- och utvecklingsarbete. När
det gäller dikning utvecklades under 1950-ta-
let en sprängningsteknik som fick stor utbred-
ning. Senare har dock grävskoporna nästan
helt eröwat denna marknad.

Vem skall äga maskinerna?
Ett problem som diskuterats intensilt alltse-
dan maskinernas intäg i skogsbruket är vem
som skall äga maskinerna, arbetsgivaren eller
arbetstagarna? Uppfattningen sick redan lrån
början starkt isär vilket resulterade i att före.
tagen löste frågan högst olika. I själva verket
fanns tre modeller. En modell är att företaget
äger maskinerna och arbetarna är anställda.
En andra modell är att den anställde arbeta-
ren äger maskinen och en tredje att maskin-
ägaren är entreprenör. Den andra linjen inne-



bilr alltså att maskinägaren är anställd och
har samma sociala och andra förmåner som
vilken anställd som helst. I den tredje linjen
råder däremot inget anstätlningsf örhållande
mellan maskinägaren och företaget utan ett
renodlat entreprenörsförhållande. Det bör
framhållas att Skogsarbetareförbundet alltid
varit mycket kritiskt till att skogsarbetarna
skall äga stora och dlra maskiner. De tre sys-
temen har vart och ett sina för- och nackde
lar. Här skall den lrågan inte nitmare diskute-
ras. Låt mig bara konstatera att Bergslaget till
övervägande del arbetat med företagsägda
maskiner, i synnerhet i starten. Efter några år
blev det emellertid, speciellt i Västerdalarna,
rätt vanligt att bolagets traktorlörare begär-
de att få ha egna maskiner och att bolaget
skulle hjälpa till med finansieringen av
maskinköpet. Om vi efter prör'ning bedömde
att vederbörande hade förutsättningar att
klara av den betydande skuldsättning det
rörde sig om, medverkade vi till ett köp. Det
kan i efterhand konstateras att praktiskt taget
alla lyckades viil. Det var påtagligt hur intres-
set för att skaffa egna traktorer varierade
mellan olika delar av verksamhetsområdet.
Så småningom kom även en del rena entre-
prenörer all utnyttjas. speciellt inom mera
köpbetonade områden med litet eget mark-
innehav. Det är min uppfattning att den väg
Bergslaget valde var den rätta. Bland annat
fick det konsekvensen att vi fick en enhetlig
maskinpark vilket underlättade och förbilli-
gade underhåLll och reparationer. Ett uttryck
Iör hur det kunde vara i detta hänseende var
det stora markbytet med Billerud. Vi lämna-
de då ifrån oss tolv traktorer av ett och sam-
ma fabrikat och övertog lika många men av
åtta olika miirken.

Re paratio n oc h underhåll
Allt eltersom mekaniseringen fortskred blev
reparations- och underhållsverksamheten allt
betydelsef ullare. Välutrustade reparations-
verkstäder byggdes undan för undan så att
varje förvaltning hade en egen verkstad i mit-
ten av 1960-talet. Falu förvaltnings verkstad
vid Domnarvsbryggan i Korsnås var sam-
tidigt en central arlåggning för hela bolaget.
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Ambulerande reparations- och seruicebil. - Vons-
bro skogsförDaltning, DeLarna 1 963.

Utbildningen av maskinpersonalen i repa-
rations- och underhållsarbete ii{ särskilt bety-
delsefull. En intensiv kursverksamhet be-
drevs diirför dlir tillverkama också medverka-
de. Vidare genomfördes systemet att nålr en
traktor togs in för översyn eller reparation
följde löraren med och deltog i arbetet. Mål-
såttningen för maskinförarutbildningen var
att varje förare inte endast skulle kunna skö-
la det löpaflde underhåliet efler för varje ma-

skintyp gällande schema utan att han också
skulle kunna klara av enklare reparationer i
fält. Nilr något fel uppstår som kräver hjäp av
reparatör är det oerhört betydelsefullt att
föraren snabbt kan komma i förbindelse med
verkstaden. Till den änden byggdes ett radiG
kommunikationssystem ut som gjorde att
varje maskinförare omedelbart kunde kontak-
ta sin reparatör. Det visade sig att föraren ofta
själv kunde klara av felet efter reparatörens
anvisningar. Om inte kunde reparatören
snabbt rycka ut. Genom radiokommunika-
tionssystemet kunde stilleståndstiden för
maskinerna nedbringas avsevärt. Radioför-
bindelsen fyllde även en annan viktig uppgift.
Md olycksfall kunde den skadade omgående
anropa verkstaden och vid behov påkalla
hjälp. Vid skiftkörning när maskinföraren ofta
var ensam på arbetsplatsen kunde arbetsled-
ningen genom regelbundna anrop kontrollera
att allt stod rätt till.



När man stod inför förnyandet av en viss
maskinqp - exempelvis när Driva,xtraktorer-
na tjänat ut - tillsattes vanligtvis en arbets-
grupp bestående av tekniker, förvaltare, ar-
betsledare och maskinförare med uppgift att
granska vad som fanns i ma-rknaden. Vanligt-
vis resulterade detta i en kravlista över för-
ändringar som man begåirde att tillverkaren
skulle genomlöra.

Arbetsmiljö
Arbetarskyddsaspekten tillmättes undan f ör
undan allt större betydelse. Det visade sig,
vilket nog kom som en överraskning för
många, att en rad nya arbetsfysiologiska pro.
blem uppstod som krävde tekniska föränd-
ringar av maskinerna och organisatoriska för-
åindringar av arbetet. Ett led i strävandena att
förbättra arbetsmiljön var införandet av före.

tagshälsovard i skogsbruket. En annan åtgiird
i samma sfte var att på ett tidigt stadium
koppla in maskinförarna i utvecklingen av nya
maskiner och metoder. Ofta gällde det att fin-
na sådana tekniska lösningar att långvarig,
ensidig belastning av vissa muskelgrupper
inle uppstod. Arbelsviixling var en organisa-
torisk åtgärd i samma sfte. Vid de tidigare
omnämnda arbetsplatstråJfarnakom arbetar-
na att direkt engageras i säkerhetsarbetet.

Transportleder
Biltransport
Under l93Gtalet hade en omfattande utbygg-
nad av skogsbilvägarna börrat i landet. Under
krisåren i början av decenniet hade staten
liirnnat generösa arbetslöshetsbidrag till väg-
byggnad. Jag lag sjäv ute och stakade sådana

Timmerbil med kran uid Falu
s kogsförualtnina, DalarnL 1 952.
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vägar åt skogsvå,rdsst''relsen i Västervik hös-

ten 1934. Bergslaget sökte dock inte dessa
bidrag- enligt Emil Lundquist angick det inte
staten om Bergslaget skulle bygga väg eller
inte. Efter krigsutbrottet med elterlöliande
bränslekris lämnades ånyo statsbidrag till
väsbysgnad för att komma åt de stora arealer
ogallrad, oåtkomlig vedskog som fanns. Inte
heller dessa möjligheter utnlttjades av Bergs-

laget. Resultatet härav blev att jåmfört med
andra bolag i samma del avlandet hade vi ett
mycket daligt utbyggt bilvägnät när kriget var
slut. Korsnäs hade exempelvis byggt ut ett
omfattande vägnät, främst på sina skogar i
Uppland och Gästrikland, som när bränsle-
krisen kom möjliggjorde stora vedhuggningar.
Bergslaget hade när bränslekrisen upphörde
stora arealer ogallrad skog med mycket löv
och klenvirke som kunde ha varit sanerad om
man satsat hårdare på vägbyggnad och ved-
huggning när mÖjlighet gavs.

Som exempel på bristen på bilväg och kon-
sekvensen därav kan nämnas Korså bruk diir
den gamla lancashiresmedjan drevs ända till
1930. Där bodde lemton år senare närmare
100 människor, mest äldre gratialister som
bodde kvar på bolagets bekostnad. Korså
saknade bilväg. Trafiken upprätthölls vinter-
tid på basvägar över mSnarna till Korså sta-

tion. På sommarhalvåret drev skogsförvalt-
ningen åLngbåtstrafik på sjön Hyn från bruket
till stationen med en tur i vardera riktningen
varje dag. När det varken bar eller brast nå-
gon eller någraveckor höst och vår fick Kors-
åborna hålla sig hemm^a. Della var 1944 och
bara lre mil från Falunl Aren 1947-50 byggdes

över fem mil bilväg på Korsaskogarna. Mellan
Vintjiirn och Åg drev skogslörvaltningen per-

sontralik dagligen på den smalspåriga järn-

vägen som en gång byggts för malmtransport.
Jag napnaae nlir 1ag upptäckte detta. År 1947

awecklades jifnvägstrafiken, rälsen revs upp
och försädes och jUirnvägsbanken blev bilväg.

Generellt sett saknades bilvägar på huvud-
parten av skogarna, bortsett från det alltför
glesa allmiinna vägnätet. Det stod dålrlör klart
för mig att en av de angelägnaste uppgifterna
Iör framtiden var en systematisk utbyggnad
av bilvägnåtet. Redan efter några månader
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startades en översiktlig planläggning av hur
ett framtida vägnät skulle se ut. Det var ange-'

låget att varje viig som påbörjades skulle pas-

sa in i ett framtida rationellt vägnät. Detta var
ett än större problem inom privatskogsdomi-
nerade områden. Böndernas huvudintresse
var olta- genaste väg till fäboden. Det kunde
efter några år konstateras att vägar med helt
felaktig sträckning byggts med statsbidrag.
Jag tog därför initiativet till ett samarbete
mellan skogsvårdsstyrelsen, lantmäteriet,
skogsägareföreningen och bolagen för upprät-
tande av en generalplan Iör ett stamvägnät
som skulle möjliggöra att inom hela länet pas-

sa in enskilda objekt i en helhetsbild. Det tog
tid, men det gick så småningom.

För att Iå fart på vägbyggandet inköptes
1946 två 10 tons vägbyggnadstraktorer - Allis-
Chalmers HD10. Dessa kompletterades sedan

med grävskopor, s k dumpers, väghyvlar och
annan teknisk utrustning. Traktorerna var
bland de första i sitt slag som kom in i landet
efter kriget och de väckte ett enormt uppse-
ende där de satles i arbete. Första vägen som
byggdes maskinellt var den s.k. Hästbergsvä-
gen i traliten av Lindesnäs i Dalama. Där blev
en fullständig invasion av nfikna- bland an-

nat ordnades en saillskapsresa med buss från
Dala-Jiirna för att beskåda underverken. I dag

låter detta närmast otroligt.
Antalet vägbyggnadstralitorer ökade emel-

lertid snabbt i landet. Redan efter några år
hade ett flertal såväl stora som små vägbygg-
nadsfirmor etablerats. Det medförde att när
vår egen maskinpark efter några år var nersli-
len övergick vi lill att anlila entreprenörer i

stället för att bygga i egen regi. Under en lång
följd äv år byggde Skånska Cementgiuteriet
flera mil bilväg åt Bergslaget varje år. Ansva-

rig Iör vägbyggandet i bolaget var Gustaf Staaf.

År I 947 var det första stora vägbyggnadsåret
med 41 km nybyggd väg till en kostnad av

327 000 kr. Härefter höll sig nybyggandet un-
der 1950- och 1960-talen kring 40-50 km per
år. Den arliga investeringen steg undan för un-

dan för att i slutet av sextiotalet ligga i stor-
leksordningen 1 ,3 mkr, vartill kom underhålls-
kostnader om närmare 1 mkr. Dessa siffror
inkluderar Bergslagets andel i vägsamfåillighe



ter. Särskilt i Dalarna hade bolaget större eller
mindre andelar i ett mycket stort antal sam-
fälligheter. I början av 1970-taiet var stamväg-
nätet i hulrdsak utbyggt. Vägbyggandet har
dlirefter mera inriktats mot korta.re stickvägar
i anslutning till aktuella a\,\,.erkningsobjekt.

Det allmänna vägnätet var vid krigsslutet i
ett miserabelt skick. Speciell kännbart för
skogsbruket var de låga axel- och boegie-
trycken och några tusen broar med dålig bä-
righet. 1940-talet innebar ingen förbättring. I
mitten av 1950-talet började emelleriid en
upprustning av det allmänna vägnätet som
successirt förbättrade förutsättningarna för
skogsbrukets transporter. Den tillåtna lass-
storleken förbättrades radikalt. Förtiänsten
hårav vill jag till stor del tillskriva den tempe-
ramentsfulle generaldirektören i Vägverket

Gustal Wahlberg, smedhalva från Storlors
med ett förflutet i LO och AMS. Jag tror mig
kunna bedöma detta rätl väl eftersom jag re-
presenterade skogsbruket i tolv ar i den sam-
arbetsdelegation mellan VäWerket och nä-
ringslivet som Wahlberg inrättade men som
awecklades när verket fick en lekmannasty-
relse. S''ndl

Flottning
I mitten av lg4Gtalet tillfördes bolagets fabri-
ker nästan hela virkesfångsten per flottled.
Det var endast från de allra närmast belägna
skogarna som virket kördes fram med bil till
fabrikerna. Vissa kvantiteter tidigare flottat
virke kördes per järnväg till Skutskär eller
Kvarnsveden. I första händ gällde detta virket
från Lillhärdal som flottades på Ljusnan till

Kartan uisor hur uöl utbyggd timmerflottningen uar inom DalölL)ens flodsystem. De allmönna flottleder-
na utgjordes ou såDiil äluar, sjöar, åar som brichar På mångo håll fich L)qttendragen byggas ut med tim-
merr(innor i sten eller tfti och L)id Daldluens utlopp i haDet hringgichs AlLtharlebyfollen med tre storo
ftinnor Korton hdmtad ur Dalashogen ]977.



sjön Marmen varifrån det kördes på järnväg
till Skutskär. Virket från Korsåskogarna flotta-
des till Korså station där det lastades på järn-
väg. De Iör Bergslaget aktuella flottlederna
var Dalälven, Ljusnan, Tämnarån, TesteboåLn

och Korså,flottleden. Dalälven svarade för cir-
ka 80 % av virket. Virket från Tämnarån och
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Flottlederna började i små-
biickar och slutade Did indu-
strierna ute Dtd Bottenuiken.
Böchflottninge n kunde bara
she under någrL hehtiska
ueckor på uåren nör brickar-
na uar fyllda med smdh)at-
ten. - Bdckflottning aL) hand-
borhat timmer i Dolarna
1951.

Allt timmer spelodes eller
bogserades öuet Siljan till
Lehsand med speciella s.h.
flotbåtqr. Vid Lehsand sqmLa-
des stocharna upp i ett stort
magasin innln de t lagom
mdngd. sldpptes utdare i tiL
Den. OsterdaliilDen Did Lek-
sand 1960.

TesteboåLn flottades till kusten och havsbog-
serades till Skutskär.

Flottningen behöIl trots vägbyggandet sin
dominerande ställning som virkesleverantör
till industrierna ända fram t.o.m. 1970, det sis-
ta år som Dalälven flottades. Dessförinnan
hade flottningen upphört i de andra flottleder



diir Bergslaget varit flottande. Först nedlades
Korsåflottleden 1948, sedan Tämnarån 1958
samt under senare delen av l96Gtalet Teste-
boån och Ljusnan.

Flottningen i Dalälven hade sedan kdgsslu-
tet fram till avvecklingen genomgått stora för-
ändringar. I takt med att bilvägnätet byggdes
ut lades de små biflottlederna ned och virket
kördes på bil till hur,rrdälven för vidare befor-
dran till industrierna. Stora avlägg iordning-
ställdes där massaveden ofta barkades ma-
skinellt. För virke som barkats och torkats i
skogen eller vid bilväg byggdes tippbryggor
på lämpliga platser. Dessa åtgårder innebar
en betydande rationalisering av transport-
arbetet. Parallellt härmed övergick sågverks-
industrin kring Siljan och i Vansbrö, som tra-
ditionellt varit stora flottande, till bilkörning
direkt till sågverken. I slutet av 1960-talet var
diirlör Korsniis och Bergslaget ensamma flott-
ande i älven. Detta var i och för sig en fördel
då man slapp bl.a. ett antal inlandsskiljen
men trots detta blev det alltmer uppenbart
att flottningen hade svårt att hålla stånd gen-
temot landtransporterna.

Åx I 967 beslöt styrelsen i Dalelvamas Rott-
ningsförening att låta göra en förutsättnings-
lös utredning angående virkestransporterna

i Dalälvens flodområde. Utredare blev Kilan-
der Konsult AB. De alternativ som undersök-
tes var bil, järnväg och flottning samt olika
kombinaiioner d?Lav När det gliilde transpor-
ter på avstånd upp till 10-12 mil gav lastbilen
den lägsta kostnaden. På längre avstånd visa-
de sig en kombination lastbil-järnväg vara
ekonomiskt fördelaktigare ain såvä bilkörning
som kombinationen bilflottning. Anledning-
en till att Ilottningen inte kunde hävda sig var
inte att llottningen i sig var orationell eller
särskilt dyr, tvärt om fanns goda möjligheter
att få ner kostnaden. Den avgörande belast-
ningen på flottningsalternativet var istället
räntan på det kapital som låg bundet i de sto-
ra läger som flottningen krävde jämfört med
landtransport. Andra belastningar på flott-
ningsalternativet var siunkning och ofrån-
komliga kvalitetsskador under flottningen.
Ytterligare en belastning var att en stor del av
virket maste barkas och torkas före flottning-
en. Vid landtransport kunde barkningen ske
vid fabrik till en viisentligt lägre kostnad var-
jlimte barkens bränslevilrde kunde krediteras
landtransportalternativet. Slutligen må näm-
nas att massaindustrin, som tidigare krält
torrt, avhartsat virke, nu föredrog färskt vir-
ke. Flottningen au/ecklades dårför.

Timrets Ddg från hygge tlll industri
ktöude öuerDakning och sortering.
Stora magasin fanns uid Siljan och i
Marmafjärdorna. Shttjen dör stoch-
arna sorterades fqnns uid Darje in-
dustriantdggning. Ett au de större
skiljena uar Tdgtens skiljestölle
strax norr om KuornsDeden diir allt
timmer från Vöster- och Österdqldl-
uen samlades upp och massaueden
till Kuarnsuedens pappersbruh sor-
terades ut. Tdgtens skiljestötle,
Dalarnq 1959.



Järnuägstransport
Efter flottningsepoken kom timret att trans-
porteras på jiirnväg till kustindustrierna och
sedermera även till Kvarnsveden. Transpor-
terna sköttes av ett av Korsnäs och Bergs-

laget gemensamt:igt och drivet bolag, AB Trä-

tåg.
Parallellt med utredningsarbetet kring

flottningens framtid hade förhandlingar förts
med SJ angående uppläggningen av järnvägs-

transporterna och, inte minst viktigt, priset
för desamma. Vi fann en brateknisk lösning-
det gällde ju att minimera kostnaden från
stubben till industrins vedintag. Uppläggning'
en i stort innebar att bolagen transporterade
fram sitt virke till åtta virkesterminaler där

det mättes in och omlastades till iårnväg. Se-

nare tillkom även en terminal i Sveg i Härjeda-

len. S?irskilda virkeståg med 30 specialbyggda
vagnar skulle gå i sk''tteltralik mellan Skut-

skär-Karskiir och de nio terminalerna och en

del granmassaved avlämnas i Kvarnsveden
på samma terminal där tall- och biörkmassa-
ved utlastades till Skutskär-Karskår Vi kom

också efter långa och stundtals hårda för-
handlingar överens om de ekonomiska villko
ren. Då det sjäh'fallet var fråga om ett lång-

lidskontrakl på I5 år var indexeringen av pri-

set en mycket betydelsefull fråga. Där lycka-

des vi enligt min mening få en Iör oss fördel-

aktig uppgörelse och den förlängdes senare

med ytterligare 15 år.

Inom projehtet "Trdtåg" byggdes modema timmerterminaler utmed i(tnDdgsniitet
aii tiÅrei frqmptadetba [oitrit. -Tägtens timmerterminal norr om KDarnsDeden'

Datana 1971.


