
Kapitel 5

Råvaran

Bränsleförsörj ning under kriget
Det kan ha sitt intresse att något beröra den
situation som rådde på brånslefronten under
och närmast efter andra världskriget. Som
framhållits i annat sammanhang medförde
kriget att importen av fossila bränslen, det
mesta var kol och koks, sjönk drastiskt. I slu-
tet av kriget uteblev den nästan helt. Upp-
värmningen av bostäder, kontor och fabriker
måste då ske med träbr,iinsle och bilarna dri-
vas med gengas. En särskild myndighet,
bränslekommissionen, inrättades med upp-
gift att övervaka och leda bränsleproduktio-
nen. Ordförande i kommissionen blev jägmäs-
tare Eric Lundh - sedermera landshövding
och bankdirektör i Skandinavlska Banken. I
varje län inrättades ett "vedkontor" som sor-
terade under bränslekommissionen. Lundh
lade mycket av ansvaret för vedförsörjningen
i hånderna på skogsägareföreningarna som
vid kigsutbrottet var små och svaga. Den nva
uppgilt som skogsägareföreningarna fick och
de villkor som gällde härför medförde ett
oerhört uppsving för skogsägarerörelsen. De
flesta föreningarna fem- eller tiodubblade sin
omsättning på ett par, tre år och kunde sane-
ra sin däiga ekonomi. Sett ur bränslekommis-
sionens och statens synpunlft var det säkert
ett riktigt $epp att på detta sätt mobiliseraen
organisation av folkrörelsekaraktär för ved-
försörjningen. Det bör observeras att sam-
tidigt som behovet av bränsleved steg mins-
kade behovet av sågtimmer och massaved.
Allt eftersom kriget fortgick försämrades ex-
portmöjligheterna för sågat virke, massa och
papper dramatislit.

För att trygga försörjningen av bränsleved
utfärdades efter ett par är produktionsålägg-
anden till alla skogsägare, stora som små.

Dessa upplevdes efter någon tid som alltför
stora och någonting som närmast liknade en
proteststorm utlöstes så småningom. Bräns-
lekommisonen och vissa andra hävdade att
de ålagda kvantiteterna rlmdes inom ramen
för ett uthålligt skogsbruk. För att få ett svar
på frågar genomfördes år 1943 den s.k. ved-
skogsinventeringen, en snabbl axering genom
riksskogstaxeringen av fu.ra län i olika delar av
landet. Ta-reringen visade att det fanns stora
tillgångar vedskog i samtliga taxerade län vil-
ket medförde att protesterna tystnade. Det
var ganska symptomatiskt för uppfattningen
om skogstillgångarna på den tiden att flerta-
let skogsmän, och inte minst gällde detta l:ins-
jägm:istarna, underskattade huggningsmöjlig-
heterna. Efteråt kan konstateras att vedhugg-
ningarna under kriget enbart hade positiva
konsekvenser för skogstillståndet. Det var
miljoner hektar som genom dessa blev sane-
rade.

Bergslaget fick som alla andra awerknings-
ålägganden. Enligt tillgzingliga uppgfter i skog-
savdelningens årsberättelser underskreds
åtäggandena kraftigt varje år, ibland med 30-
40 "Å. Et faktum tycks vara, vilket ingen på
skogen gjorde någon hemlighet av på den ti-
den, att Emil Lundquist mer eller mindre sabG
terade åläggandena. Disponent Rodlings in-
tresse för vedhuggning var också svalt.

Ett uttryck Iör Bergslagets negativa instlill-
ning till vedhuggningvar att det utfåirdats för-
bud för utn),ttjande av s.k. SAK-baracker,
d.v.s. kojor som arbetsma rknadskommissio-
nen - dåtidens AMS - ställde till förfogande
för inkvartering av arbetslösa industriarbeta-
re i vedhuggning. I SCAvarifrån jag kom hade
varje förvaltning ett antal sådana kojor I



Bergslaget fanns ingen. Då iag frågade kamrer
Fresk varför svarade han: "Disponenten har
förbjudit användning av sådana". Då sa iag:
"Kom ihåg att det har jag aldrig hört" -och så
fick vi några stycken.

Under första världskriget hade det också
funnits en bränslekommission. Denna blev
efter kdget utsatt för en våldsam men i stort
sett oberättigad kritik som framför allt giorde
gällande att staten blivit liggande med stora
vedlager som måste realiseras till lörlust-
priser när kriget var slut. Den nya bränsle-
kommissonen under Eric Lundhs ledning
hade ambitionen att avveckla verksamheten
utan lager och förluster. När kriget närmade
sig sitt slut skar man dårför ner aktiviteten.
Efter första våiLrldslaiget kom importen av fos-
sila briinslen snabbt igång. Så blev emeltertid
inte fallet efter det senaste kriget. Skiilet var
att hela Europa låg i ruiner och att de små
kvantiteter kol som kunde brytas de första
åren i Tyskland, Polen, England och annorsiä-
des i första hand gick åt inom respelitive land.
Det tog d:lrför flera ål innan importen till
Sverige kunde täcka behovet. Ett laktum är
att de två svåraste bränslearen var 1945/46
och 1946/47. Dessa åy fattades helt enkelt sto-
ra kvantiteter briinsleved i Stockholm. För att
undvika en ren katastrof måste den torra
massaved som fanns i massafabrikernas ved-
gardar tas i anspråk. Speciellt illa utsatta var
Bergslaget och Korsnäs vars fabriker låg när-
mast Stockholm. Jag minns hur vi som bola-
gens representanter kallades till bråinslekom-
misionen gång efter annan med någon må-
nads mellanrum och ärendet var ständigt
detsamma: Mera torr massaved. Vissa tider
gick det sii.rskilda vedtåg i skytteltrafik mellan
Skutsk:ir-Karskiir och Stockholm. Vli,r'mlands-
bolagen var också hårt ansatta. Det skall otr'
serveras att brårnslekomissionen hade möilig-
heten att rekvirera massaveden om det blMt
nödvändigt. När man gick på gatorna i Stock-
holm dessa vintrar snubblade man sfiindigt
och iiimt över stora högar av massaved som
bara vräkts av på gatan. Omkring 1950 upp-
hörde behovet av kol- och bråinnved. Då upp
stod i stiillet andra problem. Vad göra av all löv-
skog t.ex.? Mera dli,rom i annat sammanhang.
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Virkesmarknaden under
1940-talet

Under kriget och flera år d:irefter var virkes-
marknaden hårt reglerad både geografiskt,
kvantitati\t och prismiissigt. Det stora proble-
met var, som framgår av föregående avsnitt,
bränsleförsörjningen. lmporten av kol och
koks sjönktill ett minimum och oljeimporten
upphörde nästan helt. Allt skulle ersättas
med ved-brännved, träkol och gengas. När
det gzillde den geografiska regleringen av vir-
keshandeln följdes principen att man fick till-
stånd att köpa i de län i vilka man köpt förut.
För Bergslagets vidkommande, liksom för
öwiga Dalabolag, innebar detta bland annat
att vi inte hade möjlighet att köpa virke i
Värmlands och Örebro län tiksom sjäMallet
inte heller i alla län söder därom. Samtliga
Värmlandsbolag liksom en del småföretag i
Dalsland hade däremoi möjlighet att köpa
virke i Dalarna - och gjorde det också i ökan-
de omlattning allteftersom lirigsslutet n?irma-

de sig och utsikt till export börlade skönjas. I
samma veva som jag kom till Bergslaget hade
konkurrensen om massaveden hiårdnat. V?irm-

landsbolagen utnltiiade sin glmnade ställning
i Dalarna på ett ganska upprörande sätt vilket
skulle komma att utlösa en mångå{ig strid med
en dramatisk upptakt, till vilken jag skall åter-
komma senare.

Då jag sökte sätta mig in i virkesköpspro-
blematiken kom jag snart till den uppfattning-
en att en genomt:inkt strategi saknades. Löf
var nog ingen alf?irsman och ändå mindre
Nordquist. Virkesköpens omfattning kom dlir-
för att variera starkt förvaltningsvis beroende
på vederbörande skogsförvaltares läggning
och intresseinriktning. Av de sex förvaltninga-
rna var det Älvdalen, Mora och Falun som
köpte nästan allt virke medan de andra köp-
te nästan ingenting. Följande episoder kan
vara en illustration håirtill: Vid en resa mellan
Svartnäs och Gruvberget, d:ir Bergslaget äger
98 % av marken, något av mina första ar, upP
täckte jag en hahTutten sulfitvedsvälte som
säkert legat i ftera år. Jag lrågade då skogvak-
taren på bevakningen, Höglund, varlör den
inte transporterats bort tidigare. Frågan ut-
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löste följande dialog: "Det är inte vårt virke,
det är Kopparfors." "Har Kopparfors virke
mitt inne i våra sammanhåingande skogskom-
plex?" "Ja det finns en självägare hlir i närhe
ten, det är han som sålt virket." "Varför har
inte Bergslaget köpt det då?" "Köper Bergs-
laget virke?" "Ja, visste inte skogvaktaren
det?" "Nej."

När köpsäsongen börjat hösten 1944 1åg

det en morgon fyra rotpostvärderingar från
Nås på mitt skdvbord. Jag ringde efter kamrer
Fresk och frågade varför. "Du skall sätta pris
på dem", sa Fresk. "Det kan jag ju rimligen inte
göra - t'ag vet ju ingenting om tillgänglighet,
konkurrens och annat som påverkar priset",
sa jag. "Det gjorde alltid direktörn", sa Fresk,
och såg ut som han tyckte att det borde väl
också jag kunna. Nu var det emellertid bråt-
tom, anbud skulle låinnas nästa kvlill och för-
valtare Und€n var ute i skogen. Jag räknade
diirför fram som jag tyckte rimtiga priser med
avsikt att få åtminstone någon post. Mark-
nadsläget hade utvecklats därhän att rotpos-
ter betingade skyhöga priser jämfört med
normalpriserna. Mina bud blev därefter. Mor-
gonen därpå ringer Und6n och frågar med

s)'rlig röst: "Det skulle intressera mig mycket
att veta efter vilka grunder du satt priserna på
rotposterna jag sände över." "Svaret är en-
kelt", sa jag. "Det är vad du måste betäla för
att ha någon chans att få dom." "Bergslaget
skall väl inte slänga bort pengar heller", sa
Und€n. "SjäMallet inte", sa jag. "Låt oss dilr-
för diskutera oss fram till vad som kan bli
nödv:irdigt att bjuda, om vi skall ha chans att
Iå någon av posterna." Så gjordes. Anbuden
blev avsevärt lägre än vad jag föreslagit. Dan
därpå ringde Und6n igen. Han började samta-
let med orden "Folk är ju helt vansinniga."
"Jaså", sa jag, "du lick inga poster hör jag."
"Nej men vi hade inte fått någon på dina pri-
ser heller", tröstade sig Und6n med, men vi
låg bara 50 kronor under högsta bud på en
post.

Vid ett besök på Nås förvaltning veckan
d:tpå tog jag upp virkesköpsproblematiken
med Und€n och vi blev överens om hur det
hela skulle gå tiU. Det visade sig då att denne
snart pensionsmässige man, som varit helt
ointresserad av virkesköp tidigare, blev hel-
tänd på virkesaffärer. Jag tror att han köpte
mer virke sina tre sista år än vad han gjort
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sammänlagt desslörinnän. Detta är en god il-
Iustration till hur viktigt det är att få männis-
kor intresserade avsin upp$lt och ätt ge dem
frihet och ansvar att siiilva handla.

Skogsågareföreningen i Dalarna var svag
och däigt organiserad. I Ovansiljan hade man
över huvud taget inga medlemmar varför vir-
kesaffärerna i humdsak gjordes upp mellan
skogsägarna och köparnas ombud. Skogvak-
tarna hade därvid en viktig uppgift. Vid sidan
av dessa hade man på sina håll s.k. uppting-
are. Centralt köptes genom skogschelen vir-
ket från kronoskogs- och besparingsauktio-
nerna - höstens stora begivenhet som på$ck
i tre dagar - jiimte leveransvirke lrån Domän-
verket, de större sågverksbolagen och vissa
andra större leverantörer. Konkurrensen om
virket blev efter fredsslutet 1945 mycket hard.
Förutom hemmabolagen Bergslaget, Korsniis,
Kopparfors, Grycksbo, Mackmyra, Vikmans-
hyttan och Hällefors @redriksberg) fanns
samtliga Värmlands- och Dalslandsbolag på
marknaden. Hiirtill kom lgelsta Angsåg, Norr-
köpings Exporthyvleri och Holmens Bruk. Till
och med MoDo gjorde en påhälsning som
dock inte blev så framgångsrik. Det hade valts
en ny lqrkoherde i Venjan som kom fran Oviks-
trakten. Han hade ha{t "andliga förbindelser"
med familjen Carlgren och sålde dåAför några
hundra m3 massaved till MoDo från Venjans
kyrkoherdeboställe. MoDo behövde dock
inte ha något vidare besvär med den veden
eftersom man glömde att märka den innan
vattnet steg i Venjanssjön.

Genom samarbete mellan hemmabolagen
försökte vi så gott det gick att hålla prisläget
under kontroll. När det gäller rotköpen miss-
lyckades det helt och när normalpriserna
upphävdes fick vi en kraftig prisstegring även
på leveransvirket, från 16 till 28 kr per mt ub
fritt huvudälv för sulfitved. Några år senare
sjönk sulfitvedspriserna till21 kr för att under
Koreaboomen i börran av 1950-talet hamna
på 68 kr per m3t.

Irritationen över Värmlandsbolagens age
rande var stor. Främst gällde det Mölnbacka-
Trysil som hade egen vedgård med kabelkran
vid Hinsnoret mellan Falun och Borlänge.
Mölnbacka köpte virke i praktiskt taget hela
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Dalarna ovan Torsångs skilje och flottade det
till Runn för vidare befordran per järnväg till
Deje eller Forshaga. Uddeholm hade en
skogsförvaltning i Malung och en uppköpare
i Mora, Billerud koncentrerade sina köp till
Ludvikaområdet och generade oss minst.
Förutom den kvantitativa sidan var det hand-
läggningen äv virkespriserna och inte minst
arbetspriserna som irriterade. Det var brist
på arbetslffaft under dessa ar och Viirmlands-
bolagen lobbade i Dalarna med sina egna
I(yptiska a\tal. Vi begi*de att de skulle till2im-
pa Dalaartalet i Dalarna - en högst rimlig be-
gliran. Försök att tala Värmlandsbolagen till-
rätta misslyckades helt - de hade köpt virke
i Dalama i decennier, sa dom, och hade minst
samma hemortsrätt där som Bergslaget och
Korsnäs. Genom att vi saknade tillstånd att
köpa virke i Värmland hade vi inga maktme
del i vår hand. Då inträffade följande:

På en tågresa mellan Stockholm och Gävle
sammanträfade disponenterna Erik W. Erics-
son i Korsnäs och Ejnar Rodling i Bergslaget.
Ericsson, som kom från Billerud, berättade då
för Rodling att det fanns en möjlighet att
"klämma åt" Värmlandsbolagen genom att
bjuda på virket lrån Trysil i Norge där de
svenska normalpriserna sjiih.'fallet inte giillde.
Det virket hade alltid köpts av Värmlands-
industrin och flottats på Klarillven ner till in-
dustrierna vid Vänern. Någon annan möjlig-
het att avsätta virket fanns inte. Enligt praxis
gordes afflirerna med Trysilborna (tryslingar-
na) upp vid "Karlstad marknad", en före-
gångare till dagens "Tråirikdag" i Karlstad. Då
kom tryslingarna i stora skaror till Karlstad
och Värmlandsbolagen bjöd på kalas. Nu b+
slöt de två disponenterna på stubinen och
utan att tänka igenom de praktiska konse-
kvenserna att Korsn:is och Bergslaget genom
skogschefen Barth och mig skulle stäla ett ul-
timatum till Värmlandsindustrin: bort lrån
Dalarna annars köper vi Trysilvirket - det rör-
de sig om 20G-300 000 m3. Vid litet niirmare el
tertanke borde man ju ha insett att Värm-
landsbolagen aldrig kunde vika sig för ett så-

dant ultimatum, vilket jag framhöll för Rod-
ling. Jag påpekade också att vi om vi fick vir-
ket inte hade någonstans att härblirgera det-
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samma när det kom ner till Vänern. Alla in-
våndningar var dock förgäves. "Åk till Karl-
stad marknad i nästa vecka, då kommer trys-
lingarna för att göra upp sina virkesalfärer
med Vlirmlandsbolagen. Köp virket om värm-
länningarna inte viker sig." Basta! Vad gör
man om man är 32 år gammal och ny på job-
bet - man åker. Barth som vår 60 år åkte inte

- han ringde och beklagade att han var förhin-
drad men skulle ge skogsförvaltaren i Malung,
Bertil Eissen, order att inställa sig i Karlstad
som representant för Korsniis. Den stackarn
visste ingenting men hade fått direktiv från
Barth att låta mig sköta förhandlingarna och
att göra som jag sa. Sålunda kom vi till Karl-
stad, tog in på Stadshotellet och gick ner i



matsalen som var proppfull med skogsmän
och virkeshandlare. När vi kom in tystnade
sorlet - det hade spritt sig på något sätt att
Dalabolagen var där och det var ju sjäh'fallet
en stor händelse. Man viskade och pekade:
"Diir lir dom - dalmasarna."

Dagen därpå sammanträffade vi med
Värmlandsbolagen. De ställde upp med alla
de ledande: Wessl6n och Sven Ekman friän Ud-
deholm, Cappelen och Dahlman från Möln-
backa Trysil, Dyster-Aas och Gösta Ekman
från Billerud och några till. På andra sidan
bordet satt jag och Eissen. Det hela började
med att iag redogjorde för allt elände som
Värmlandsbolagen ställde till med i Dalarna,
inte minst n?ir det g?illde virkes- och arbetspri-
ser. Diirtill behövde vi allt virke som fanns i
distriktet. Det hela slutade med en begäran
att de omgående skulle upphöra med sin
verksamhet i Dalarna. Kravet au/isädes si:ilv-
fallet med indignation och jag hade full förstå-
else d?irför. Då meddelade jag att vi skulle låim-

na ett bud på Trysilvirket. V:irmlänningarnas
ilska var uppenbar. De hade nog innerst inne
trott att det bara var ett slaiimskott som ald-
rig skulle komma till användning och vek sig
si:ilvfallet inte för hotet.

Nu hade jag verkligen "sk;igget i brevlådan".
Enligt order var iag tvingad att biuda på ett
virkesparti som iag inte ville ha och sorn vi
kanske inte kunde ta hand om. Jag löste frå-
gan på så sätt att jag l:imnade tryslingarna ett
skdftligt bud på 10 000 m3t till ett 2 kronor
högre pris lin de svenska normalpriserna som
alltid giillt även i Trysil. Min utriiiming var att
tryslingarna skulle meddela Viirmlandsbola-
gen det bjudna priset men "glömma bort" att
berätta hur stor kvantitet det rörde sig om.
Och så blev det. Värmlandsbolagen köpte allt
virke och fick betala 2 kronor upp (14 %). Nåir

de svenska normalpriserna upphävdes vid
nyaret blev de wungna att betala samma pris
även för det svenska virket. Det blev alltså ett
dyrt kalas. Operationen var ju på ett sätt
framgångsrik men jag känner ingen stolthet
över den. Det är inte mitt sätt att agera i aifä-
rer eller annars heller för den delen. I Våirm-
land fick jag åtminstone till en börian bära
skulden för det intråidlade. Enligl Gösta Wess-
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l6n var det en "osnuten skogschef som lurat
två i virkesaff?iLrer oerfarna disponenter ut på
villospar". Så star att liisa i ett personligt brev
till Carl Eric Barth från Wessl6n.

Så småningom återupptogs kontakten med
Värmlandsbolagen och år 1950 trliJlades en
"fredsöverenskommelse" hemma hos Udd+
holms VD Nils Danielsen på Risbergs herrgard
där Ericsson, Barth och iag representeräde
Dalaindustrin. Överenskommelsen var emel-
lertid ganska urvattnad och löste inte proble-
men, även om det blev något bättre. Det var
först i och med att Ture Björkman blivit
skogsdirektör i Billerud, l€nn t Christoffers-
son i Uddeholm och Mölnbäcka- Trysil köpts
upp av Uddeholm som den enda vettiga upp
görelsen kunde träffas och V?lmlandsindu-
strin dra sig tillbaka från Dalarna.

Det var emellertid inte bara grannarna i sö
der och vlister som skapade problem. Ä,r 1946

lät Marma-Långrör meddela i stora annonser
i Dalatidningarna att företaget avsåg att köpa
virke i Dalama och att de Iör ändamålet öpp-
nat en skogsförvattning i Mora och anst?illt ett
antal uppköpare. Detta kunde sililvfallet inte
tolereras vadör vi uppmanade Marma att inte
realisera sina planer, men effelden uteblev. Vi
meddelade då ait Bergslaget skulle etablera
en skogsförvaltning i Bollnäs och driva den-
samma så länge Marma fanns i Mora, men
inte heller detta bet. Då arrangerädes ett sam-
mantråiffande på Hotell Baltic i Gävle mellan
de två företagens verkställande direktörer,
Ludvig Lundqvist och Ejnar Rodling. Det var
det kortaste sammanträde jag upplevt. För-
handlingarna sprack på kortare tid iin en mi-
nut och "kriget" var ett faktum. Inom mindre
åin en vecka hade vi öppnat kontor i Bolln:is,
anställt skogsförvaltare och kontorister och
placerat skogvalitare i Arbrå, Bollniis, Ljusdal
och Sveg. Det bör niimnas att Bergslaget hel-
hili{tat stöttades av öwiga Dalabolag.

Det storä problemet var att tillfoga Mama
största möjliga ohägn utan att stöta sig med
de andra Hiilsingeindustrierna - Bergvik och
Ala, Iggesund, Llusne Voma och Ströms Bruk.
Det blev sjäMallet en svår balansgång som
dock klarades, men det var kritiskt några
ganger. Striden pågick i två ar. Då hade Marma
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fått nog, konjunkturen vek och det dyra dala-
virket bleven svår belastning för företaget. Så
småningom ingrep Erik Upmark, ordförande i
bränslekommissionen, som någon slags med-
lare och ett avtal träffades mellan företagen
vilket innebar att köpen inom de lrlimmande
områdena upphörde. Efteråt gick Lundqvist,
Barth och jag ner på Grand hotels bar och tog
en drink. Då salundqvist: "Om man börjar ett
krig far man linna sig i spelets regler, men det
?ir en sak som jag haft svårt att smiilta och det
är vad Rodling sa när vi skiljdes åt på Baltic:
- Kom ihåg disponenten, min plånbok är
tjockare än Er." Jag kan hålla med om att det-
ta kanske var onödigt saet men å andra sidan
var det ju sant, vilket Lundqvist borde ha in-
sett.

De här redovisade incidenterna är sanska
typiska för hur umgänget var på virkesmark-
naden de närmaste 10-15 åren efter krigs-
slutet. Ett bräckligt samarbete uppråtthölls
genom de s.k. allmänna virkeskonferenserna
under ErikW Ericssons ordförandeskap med

Tabell 5. Eergslagers shogsindustrier l9t4

deltagande av omv:L\lande verkställande di-
rektörer och skogscheler lrån hela landet. Där
antogs stolta men orealistiska deklarationer
som ingen brydde sig om. Det var först när
Skogsindustrins virkesnämnd bildades 1964
som förutsättningar skapades för ett någor-
lunda verkningsfullt samarbete. Även om
mycket kunde ha blivit bättre kan det dock
konstateras att stora framsteg gjordes jäm-
fört med läget åren närmast efter kriget. En
bidragande orsak var självfallet den koncen-
tration av ägarlörhållandena inom skogsindu-
strin som skedde. I Dalälvsområdet fanns ex-
empelvis 1988 endast två lörbrukare av mas-
saved mot sju på 1940-talet.

Industriell utveckling
Industrin under I IjMalet
När jag kom till Bergslaget 1944 hade bolaget
skogsindustrier i Bysjön norr om Kvarnsve-
den, i Kvarnsveden och i Skutskär enligt ta-
bell 5.

Sågverk Sulfitfabrik Sulfatfabrik TidninqspaDpersbruk Träsliperi

Bysjön
Skutskär

Kvarnsveden
Skutskär

Skutskär Kvarnsveden Kvarnsveden

KoluFnar
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Kolugnsanläggningen i Bysjön var byggd
Iör att trygga Domnarvets behov av träkol
och var i slutet av kriget och någon tid däref-
ter utarrenderad till Gengasbolaget. Sedan ar-
rendet upphört revs ugnarna. Även sågen i
Bysjön som var gammal och omodern lades
ner 1958. Några mer genomgripande utbygg-
nader skedde inte vid skogsindustrierna de
första åren efter krigsslutet. Däremot trimma-
des anläggningarna genom att systematiskt
ängripa lörekommande flaskhalsar i produk-
tionsapparaten, ofta med god effekt. Sålunda
steg produktionen i Kvarnsveden under loppet
av några år från 88 000 till 121 000 ton med oför-
ändrad uppsättning slipstolar och pappers-
maskiner

Råvarusituationen inom Bergslagets natur-
liga fångsiområde kiinnetecknades på massa-
vedssidan generellt sett av lmapphet på gran
och överskott av tall. Sedan behovet av bråinn-
ved och träkol praktiskt taget upphört om-
kring 1 950 fanns ett stort överskott av lövved,
mest björk. Den enda tillverkaren av lövmas-
sa på den tiden var Husum inom MoDo. Det-
ta ställde skogslörvaltningarna inför stora
problem. Vad göra av den björk och andra löv-
träd som naturligen faller vid såväl slutalverk-
ning som gallring? Till en bö4an giordes så att
man helt enkelt hoppade förbi bestånd med
hög lövandel. Detta kunde man dock inte hål-
la på med någon längre tid. Björkfrågan mas-
te finna en lösning, och den enda tiinkbara var
en lör'rnassefabrik. Jag tog upp problemet vid
upprepade tillfällen med disponent Abenius.
Han förstod situationen och föreslog sty'relsen
vid minst två, kanske flera, tillfiillen att Bergs-
laget skulle bygga en lövlinje vid sulfatfabri-
ken i Skutskzi{. St}'relsen var dock inte intres-
serad. Samtal som jag hade i frågan med såväl
Jacob som Marcus Wallenberg vid några till-
fällen gäv närmast intryck av attityden "löv-
massa kan dom stackare hålla på med som
huggit ut barrskogen, men inte Bergslaget
som har barrskogen kvar". Så helt plötsligt
någon gång i slutet av lgsDtalet och utan att
ärendet fanns med på föredragningslistan
beslöt styelsen att en björklinie skulle byg-
gas i Skutskär. Vad som låg bakom denna
plötsliga kovändning vet jag inte men vid sam-
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tal 30 år senare med Sixten Ulfsparre, på sin tid
forskningschef i MoDo, framkom att MoDo:s
VD, Eric Kempe, berättat för Ulfsparre att Mar-
cus Wallenberg sökt pumpa honom på uppgif-
ter om lömassan i Husum. Det är tånkbart att
det var detta samtal som kom styrelsen att
sv?inga om. Det stämmer i varje fall i tiden.

I mitten av 1950-talet förelåg planer på att
bygga en ny pappersmaskin i Kvarnsveden.
Med hänsyn till den obalans som redan före-
låg mellan gran- och tallved i distriktet kunde
jag inte acceptera detta ur råvaruslnpunkt.
Dii.remot var jag klart positiv till en expansion
på tall- och sjävfallet på björksidan. Samtidigt
var det angeliiget med en ny tidningspappers-
maskin och lönsamheten i Kvarnsveden var
utomordentligt god. Några avsättningssvarig-
heter förelåg heller inte. Jag föreslog därför
Håkan Abenius att vi skulle lägga ner sulfit-
fabriken i Skutskär som var liten och ganska
risig och som producerade en produkt på av-
shivning och i stlillet bygga ut sulfatfabriken
där. Den därmed friställda granveden skulle
då kunna disponeras för en ny pappersma-
skin i Kvarnsveden. Genom detta arrange-
mang skulle vi, vilket jag framhöll Iör Abenius,
få två stora rationella fabriksenheter som
giorde lönsamma och lättsålda produkter,
Stora 32 och tidningspapper, samtidigt som
det ökade råvarubehovet utgjordes av tall.
Håkan Abenius var dock inte beredd att av-
veckla sulfitfabriken. Han ansåg det vara en
stlrka att ha även en sulfitlinie. Han accepte
rade dock trädslagssituationen och gav där-
för Centrallaboratoriet och Skutskär order
om att inom tre månader ge ett definitivt svar
på den gamla frågan om det var möjligt att
använda tall i stället lör gran i den specifika
sulfitmetod som användes i Skutskår, vilket
påståtts i 30 år. Om detta var möjligt skulle
samma eflekt uppnås på råvarusidan som i
mitt förslag. Försöken lyckades * tyvåiLrr enligt
min mening. Man ansåg sig t.o.m. ha lram-
stiillt en blekt sulfitmassa med alldeles extra
förnäma egenskaper. Det rådde stor entusi-
asm. Så tillkom Stora 59. Glädjen blev dock
inte långvarig - efter ett antal år lades sulfit-
fabriken ner och sulfaten byggdes ut på det
sätt jag en gång löreslagit.



Noua kotia-pro.jehtet
Den allvarligaste konsekvensen av beslutet
att satsa på Stora 59 hänför sig emellertid till
Nova Scotia-projektet. Förslag hade väckts av
chefen för Bergslagets amerikanska dotter-
företag, Carl Clausen, att låta bygga en cellu-
losafabrik i Nova Scotia i nordöstra Canada.
Den första åtgärd som vidtogs var självfallet
att undersöka om det fanns lämplis och till-
räcklig råvara som kunde produceras till en
acceptabel kostnad. Jag blev därför omedel-
bart inkopplad på projektet och föreslog att
Hans Lindberg, som var skogsförvaltare i
Söderfors och just klarat av den stora storm-
fiillningen, skrrlle ges uppdraget att göra erlor-
derliga utredningar och analyser. I september
1956 reste Lindberg till Nova Scotia och bör-
jade sin rekognosering. I början av oktober
kom jag elter och stannade i tio dagar. Vi be-
dömde råvaruförutsättningarna som goda
och beslöt att Lindberg skulle fortsätta sin
undersökning. Han stannade ytterligare två
månader. På basis av den rapport som Lind-
berg avgav inleddes lörhandlingar rned pro-
vinsregeringen i Nova Scotia om villkoren Iör
en industrisatsning. Efter något år startade
fabriksbygget och 1962 kom den första mas-
san "on line".

Det skulle finnas mycket att förtälja om
Nova Scotiaäventyret ty där gjordes enligt
min mening flera misstag. Ett sådant var att
man inte tillsatte en ansvarig projektgrupp. I
stället kopplades än den ene, än den andre
teknikern in. Folk reste som skottspolar mel-
lan Sverige och Nova Scotia och kanadensar-
na gav i stort sett tusan i vad svenskarna fö-
reslog. Det grundläggande misstaget sam-
manhänger dock med "Stora 5g-prol'ektet".
När jag var över i Nova Scotia 1956 var det
aldrig tal om annat än att det skulle byggas en
fabrik för blekt sulfat. Efter någon tid ändra-
des emellertid detta. I stället skulle en sulfit-
fabrik baserad på Skutskärsmetoden byggas
- pangmassan Stora 59 skulle eröwa Amerika.
Det blevalltså en sulfitfabrik, jag tror världens
sista. Den massa som lramställdes blev dock
aldrig Stora 59 utan en konventionell sulfit-
massa. När produktionen kom igång rådde
nämligen utpräglad lågkonjunktur och man

vågade helt enkelt inte då satsa på att mark-
nadsföra en för de amerikanska papperstill-
verkarna ny och okänd produkt.

En jättemiss var också att bygga ett rense-
ri baserat på Cambio enstocksmaskiner. Mot
bakgrunden av det klena virket i Nova Scotia
var detta "rena snurren". Jag fick höra talas
därom och försökte få de ansvariga att i stäl-
let satsa på trumbarkning, dock utan att lyck-
as. Hur många tiotals miljöner kronor detta
renseri kostade, alldeles i onödan, vet ingen.
Det tog nära tio innan mar rev ut Cambio-
maskinerna och ersatte dem med barktrum-
mor Å,r 1969 fattades beslut om dels en radi-
kal ombyggnad av sulfitfabriken, dels installa-
tion av en tidningspappersmaskin. Detta led-
de efter några år till att förlusterna förblttes
i vinst. Det skall avslutningsvis tilläggas att
det enda som från början lungerade enligt
beräkning var skogssidan. Den kostnad för
råvaran som återfinns i Lindbergs kalkyler
från 1956 stoppade långt in på 1960-talet.
Hans Lindberg blev för övrigt skogschef i
Nova Scotia, en befattning han hade i fem år.

Industrin under I 96htalet
Utvecklingen på den industriella sidan i
Sverige fr.o.m. 1960.talet kännetecknades av
en lortsatt utbyggnad av Kvarnsvedens och
det förvärvade Grycksbo pappersbruk och
Skutskärs sulfatfabrik samtidigt som en rad
små sulfitfabriker som kommit i Bergslagets
ägo genom företagsförvärv lades ner Det gäl-
ler labrikerna i Stålldalen, Turbo, Mackmwa
och Grycksbo. Även sulfitlabrikerna i Skut-
skär och Kvarnsveden ar,vecklades. Fram-
ställningen av kemisk massa koncentrerades
till Skutskär, alltså även den som förbrukades
av pappersbruken i Kvarnsveden och Grycks-
bo. Bergslaget lade under loppet av tio år ner
sex sulfitlabriker. Denna process var nödvän-
dig, inte minst ur miljöslnpunkt. Fem av fabr!
kerna hade ej kunnat accepteras miliömässigt
- de låg allavid känsliga vattendrag inne i lan-
det.

Utbyggnaderna i Skutskär och Kvarnsve-
den var i ton räknat avsevärt mycket större
än nedläggningarna varför råvarubehovet
steg. Det ökade virkesbehovet kunde endast



till en del fyllas genom ökad ar,verkning på
egen skog. Det blev därför nödvziridigt att in-
tensifiera köpen. Av ålder hade Bergslaget
aldrig köpt virke i Västmanland och Uppland
med undantag för sådant som kunde köras
med hlist till Dalälven eller Tämnarån. Skut-
skärs utbyggnad gjorde det emellertid nöd-
vändigt att köpa virke ända ner till Mälaren.
För detta ändamä träffades med IgelstaÅng-
sågs AB i Östertälje, som hade en väl utbyggd
inköpsorganisation runt hela Mälaren, en
överenskommelse enligt vilken lgelsta skulle
köpa tall- och björkved inom området Iör
Bergslagets räkning och leverera den i Skut-
skär på bil eller järnväg eller havsbogserad i
Igelstas val till pris som överenskoms år lrån
år. Granen levererade Igelsta av ålder till Hol-
mens Bruks pappersbruk i Hallstavik i Upp-
land. Denna överenskommelse fungerade vål
i många år. På så sått slapp Bergslaget bygga
upp en egen inköpsorganisation i området. Så
småningom blev dock detta nödvändigt, var-
för en köpförvaltning inrättades i Västeras -
sedermera Enköping.

Något bör också nämnas om sågverken.
Det kan kort konstateras att Bergslaget var
sjäMörsörjande med sågtimmer, och försåg-
ningen rörde sig om 25-30 000 stds. Från tid
till annar väcktes förslag att bygga ut kapaci-
teten. Jag var hela tiden emot detta. Konkur-
rensen om sågtimret var benhård och priser-
na alltför höga. Det var dlirför omöjligt att tjä-
na pengar på att försåga köplimmer. ivarje
fall för stora verk med bulkproduktion. Mitt
enkla resonemang var: så länee det finns folk
som iir beredda att lörlora pengar på sågning
finns det ingen anledning för oss att blanda
oss i den hanteringen. En annan aspekt var att
vi var köpare till stora miingder sågverksllis
och massaved lrån de så kallade köpsågver-
ken. Det var då en fördel att inte konkurrera
med dem om sågtimret. I samband med före-
tagsförv?irven under 196&talet kom Bergslaget
i besittning av tre smärre sågverk, Skäret,
Hagge och Mkarbln. De lades ner eller sädes
- två efter kort tid, Mkarbysågen först år 1986.

Virkesbalanser
Råvarutillgången för skogsindustrin har se-
dan krigsslutet undergått stora förändringar
till följd av en rad omständigheter. Vi sidan av
en undan för undan stigande tillvlixt och diir-
av följande ökande a\,1,'erkningsmöjligheter
har en rad förändringar intriiJfat som förbätt-
rat råvarusituationen och de viktigaste är:

- Lörwirke kan användas i massaindustrin.
- Al'fallsvirke från mindre och medelstora

sågverk kan tack vare barkningsteknikens
utveckling (Cambio) utnlttjas som indu-
striråvara (sågverksflis). Sågspån används
vid spånskivetillverkningen.

- Minimidimensionen för massaved har
kunnat sänkas.

- Mera skadat virke tolereras i massaveden.

- Förbrukningen av kol- och brännved hat
jåmfört med tiden före de senaste krigen,
minskat.

- Råvaruåtgången per producerat ton mas-
sa har genom lörbättrad processteknik
kunnat sänkas.

Sammantagna innebair dessa för:indringar att
en genomsnittlig skogskubikmeter torde ge
närmare 40 % mer industriråvara I 975 åin I 945,
en omständighet som ofta förbises i diskus-
sionen om råvarusituationen.

För Bergslagets vidkommande har det öka-
de skogsinnehavet i kombination med stigan-
de arwerkning per hektar skogsmark möjlig-
gjort den industriella utbyggnad som här i
korthet redovisats. Att den kunnat ske med
en enbart obetydlig sänkning av sjäMörsörj-
ningsgraden är en följd av de ovan redovisa-
de omständigheterna. I absoluta tal steg där-
emot köpbehovet i takt med den industriella
expansionen och det blev nödvändigt att för-
stärka inköpsorganisationen. En virkesin-
köpschef, jägmiistare Eric Lindgren, med pla-
cering i Falun anställdes därför. Vidare inrät-
tades en köplörvaltning för bevakning av
Mälarområdet, först i Västerås, senare i En-
köping.
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Konkurrens om råoaran
Råvarusituationen Iör skogsindustrin har ge-
nerellt sett v:Lylat från god tillgång under då-
liga konjunkturer med lågt kapacitetsutnytt-
jande till brist under de år som konjunkturen
möjliggjort ett högt kapacitetsutnlttjande.
Detta skapade osäkerhet om den långsiktiga
råvarusituationen. I slutet av 196Gtalet tillsat-
te därlör regeringen en utredning, den s.k.
skogspolitiska utredningen, med uppgilt att
göra en långsiktsbedömning av virkesbalan-
sen i landet. År 1971 avgav utredningen sitt
betänkande med förslag till skogspolitikens
framtida inriktning. Förslaget baserades på
uppfattningen att skogen successir,t skulle
minska i vårde och att det därför gällde att
snabbt a!'\'eckla de stora tillgångarna av äld-
re skog. Konkret innebar detta överavverk-
ning de närmaste decennierna och därefter
en starkt försämrad råvarutillgång med åt-
följande sänkt industriproduktion. Åtgärder
föreslogs för att påskynda en utveckling i den-
na riktning.

Förslaget väckte en storm av protester från
hela skogsbruket liksom från skogsindustrin.
Protesterna blev så starka att förslaget inte
ens sändes ut på remiss - det nesligaste som
kan drabba en utredning. I stälet tillsattes en
ny utredning, 1973 års skogsutredning. EnIigI
direktiven skulle skogsbruk bedrivas uthållist
med en så långt möjligt jämn a!.verkning och
sålunda tvärt emot den skogspolitiska utred-
ningens förslag. Det skulle vara frestande att
gå niirmare in på denna fråga, i sJ[rnerhet som
jag representerade skogsindustrin i utredning-
en, men då detta i huvudsak faller utanför tids-
ramen för denna skift avstår jag härifrån. Låt
mig endast i korthet erinra om att den avverk-
ningsnivå som utredningen rekommenderade,
75 milj m3sk per år, är den som gäller ännu i
dag.

Med undantag för några vågdalar i kon-
junkturutvecklingen rådde en hård konkur-
rens om virket såväl inom de olika virkesför-
sörjningsområdena som mellan dessa. Det
blev Skogsindustrins Virkesnämnds uppgift
att mildra motsättningarna och att försöka
förhindra att priserna gick i taket på grund av
en ohämmad inbördes konkurrens. Under en
tioårsperiod kring år 1970 gjorde den norska
skogsindustrin stora köp av massaved i
Sverige - upp till 4 milj m3fub per år. Detta
ställde till stort ohägn för speciellt den väst-
svenska skogsindustrin, både kvantitets- och
prismässigt. Vi hade betydande känning av
norrmännen även i Bergslaget. Förhandlingar
upptogs med den norska skogsindustrin, till
en början med löga framgång. Först sedan
vissa svenska företag intensifierat sina virkes-
köp i Norge gick det att komma till tals med
norrmännen och de norska nettoköpen i
Sverige kom att reducerats till storleksord-
ningen 0,5 milj m3fub.

Slutligen bör erinras om att a!-verkningen
inom privatskogsbruket, med undantag för
några få år kring 1970, legat på en för stor-
skogsbruket relati\,t låg och under långa peri-
oder alltför låg nivå. Det har hela tiden varit
ett problem att få privatskogsägarna att ut-
nlttja de a\,verkningsmöjligheter som förele.
gat. Virkesförrådet i landet har undan för un-
dan stigit samtidigt som skogsindustrin un-
der vissa perioder tvingats importera stora
kvantiteter massaved. Det kan konstateras att
någon industriell överkapacitet aldrig förele-
gat under efterkigstiden. Den starkt stigande
produktionen av olika skogsindustriproduk-
ter har hela tiden motsvarats av ökande
skogsproduktion och bättre råvaruutnlttjan-
de. Detta gäller generellt sett Iör Iandet och
även för Bergslaget.
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