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Företal 

Det är med stort nöje som Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien ger ut Carl-Gustaf Sund
bergs BERGSLAGET OCH SKOGEN: En skogs
chefs hågkomster från Stora Kopparbergs Bergs
lags AB åren 1940-1970. Först och främst är 
ämnet angeläget. Utformningen av efterkrigs
tidens skogsbruk har varit dramatiskt och har 
engagerat såväl näringens företrädare som en 
bred allmänhet. För det andra var författaren 
en av Akademiens ledamöter och en av lan
dets främsta skogsmän med en framträdande 
berättarförmåga. Hans hågkomster utgör ett 
samtidsdokument om en svensk modernä
ring i snabb förändring. Vi får här möta en 
man som varit med om att leda denna föränd
ring från toppen. Carl-Gustaf Sundberg inne
hade under flera decennier ledande poster 
inom svensk skogsindustri och var Stora Kop
parbergs Bergslags AB:s skogschef från 1944 
till 1971. Hans erfarenheter, idevärld och tan
kar kring svensk företagsekonomi och skogs
politik sammanfattas i hågkomsterna till en le
dande skogsmans självporträtt. 

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

röst hörd. I stället för att argumentera för sig 
slog man till snabb reträtt. Om debatten var 
onyanserad och osaklig må vara en sak men 
etik och naturkänsla kom därefter att prägla 
allas syn på skogen, storskogsbruket inbegri
pet. Målet blev ett miljövänligare skogsbruk 
grundat på ny lagstiftning och intresset kom 
att delas av såväl allmänhet som skogsnäring. 

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

Manuskriptet färdigställdes av Carl-Gustaf 
Sundberg 1989. År 1995 väckte brodern Ulf 
Sundberg iden att publicera hågkomsterna i 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens serie 
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden. 
Ulf Sundberg följde med intresse bokens fär
digställande trots en mot slutet svår sjukdom 
och han avled i oktober 1997, strax före bo
kens utgivning. Ulf Sundberg var ledamot av 
Akademien, professor emeritus i skogsteknik 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet och huvud
författare till Skogs- och lantbrukshistoriska 
meddelanden nr 8, Skogens användning och 
roll under det svenska stormaktsväldet, en 
skrift som även utkom på engelska i Scandina
vian Journal of Forest Research. 

För att sätta in broderns hågkomster i ett 
vidare sammanhang tog Ulf Sundberg, tillsam
mans med STORA:s museichef Tommy Forss, 
fram material till en introduktion som tillsam
mans med bilder och bildtexter sedan har 
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sammanställts av Ulrich Lange, i egenskap av 
tidskriftseriens redaktör. Bildmaterialet har 
fritt ställts till Akademiens förfogande av STO
RA Skog som även generöst bidragit till kost
naderna för utgivningen. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Sven-Uno Skarp 
Akademisekreterare och VD 
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Carl-Gustaf Sundberg, 
Bergslaget och skogsnäringen 

Ulrich Lange 

Inför utgivningen av Carl-Gustaf Sundbergs 
hågkomster har underlagstexter till en ram
berättelse skrivits av brodern, professor eme
ritus Ulf Sundberg, och museichef Tommy 
Forss vid STORAS museum i Falun. Texterna 
har legat till grund för delar av denna artikel. 
Framförallt avsnittet Den svenska skogsnä
ringen under efterkrigstiden bygger till största 
delen på Ulf Sundbergs text. Hans uppfattning 
om att mekaniseringen av skogstekniken va
rit själva motorn i det framgångsrika skogs
brukets modernisering framstår tydligt i av
snittet. Det är naturligtvis möjligt att också 
betona andra faktorer som pådrivande men 
jag har valt att låta Ulf Sundbergs värderingar 
stå oemotsagda. 

Carl-Gustaf Sundbergs hågkomster handlar 
om skogsbruket under tre decennier svensk 
efterkrigstid. Åren karaktäriserades av en 
dynamisk utveckling. Aldrig tidigare hade 
näringen förändrats så snabbt och genomgri
pande. Vid Sundbergs tillträde som skogschef 
var skogsarbetet ett i huvudsak manuellt ar
bete som byggde på muskelkraft, hästar och 
strömmande vatten. Tjugofem år senare var 
det ett högteknologiskt processarbete. 

Carl-Gustaf Sundberg 
Carl-Gustaf Sundberg föddes i Falun den 10 
juni 1913. Föräldrarna var överjägmästaras
sistent Carl Sundberg och Dagmar, f. Esseen. 
Familjen var under hans barndom bosatt i 
Bjurfors vid Avesta, Garpenberg, Stockholm 

Carl-Gustaf Sundberg 1913-1990. 

och Norns bruk samt från 1921 i Överum, där 
fadern tillträtt som bruksdisponent och där 
sonen växte upp. Efter studentexamen i Lin
köping genomgick han Skogshögskolan med 
civiljägmästarexamen 1938. Han var gift med 
Monica Swartling (f. 1913, d. 1992), dotter till 
överstelöjtnant Bengt Swartling och Dagmar, 
f. Martin. 

Efter ett år som aspirant i Bergslaget an
ställdes Sundberg 1939 i Föreningen Skogs
arbetens arbetsstudieavdelning. År 1941 blev 
han skogschefsassistent, 1942 skogsförvalta-
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re och 1943 skogschef i Sundsvallsbolagen 
inom Svenska Cellulosa AB (SCA). År 1944 
utsågs han till skogschef, sedermera skogs
direktör, i Stora Kopparbergs Bergslags AB 
(nuvarande STORA). År 1971 frånträdde han 
det operativa ansvaret för skogsavdelningen 
och stod till förfogande för gemensamma 
uppgifter inom skogsnäringen. 

Under sin aktiva tid i Bergslaget och där
efter fram till 75 års ålder hade Sundberg en 
rad uppdrag inom den svenska skogsnäring
en. Han var ordförande i Föreningen Skogs
brukets Arbetsgivare, Föreningen Skogsarbe
ten (nuvarande SkogForsk), Skogsbrukets 
motortransportkommitte, Dalelvarnes Flott
ningsförening och Virkesmätningsrådet samt 
styrelseledamot i Svenska Arbetsgivareför
eningen, Norrlands Skogsvårdsförbund, För
eningen Skogsträdsförädling, Sveriges Skogs
ägarförbund, Dalarnas Virkesmätningsför
ening, Länsarbetsnämnden i Kopparbergs län 
och Samarbetsnämnden för vägväsendet 
inom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Han 
lade grunden till en gemensam informations
verksamhet för skogsbruket genom Skogsindu
striernas Samarbetsutskott och var ledamot el
ler sakkunnig i flera skogspolitiska utredningar. 
Han invaldes 1957 i Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademien och var under åren 1981-
1983 ordförande för dess skogsavdelning. Carl
Gustaf Sundberg avled den 29 maj 1990. 

Hågkomsterna 
Carl-Gustaf Sundberg gör i sina hågkomster 
inga anspråk på någon vetenskaplig framställ
ning. Inte heller har hans avsikt varit att pre
sentera orsak och verkan, sig själv och kolle
gerna på ett strikt objektivt sätt. I stället be
rättar han mustigt och fritt ur hjärtat om sina 
år som skogschef och hur han upplevt dem. 
Ur sin digra erfarenhet hämtar han material 
som här och där dessutom ger nya infalls
vinklar åt gamla spörsmål. 

Hågkomsterna är sorterade i ett antal fråge
ställningar som varit av stor vikt för svenskt 
skogsbruk. I olika kapitel samlar han sina er
farenheter till tankar kring arrondering och 
ägande, skogstillstånd och skogspolitik, tek-
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nikutveckling och storföretagens affärsmeto
der. Den röda tråden löper emellertid hela ti
den kring honom själv och hans egna insat
ser, vilket naturligtvis är avsiktligt och riktigt 
om man man skall förtälja sina hågkomster 
för någon. Han berättar på ett enkelt och ro
ande sätt om sitt inflytande på olika nivåer, 
alltifrån de dagliga kontakterna med förvalta
re och skogvaktare ute på hyggena i Dalarna 
och Uppland till de stora nationella besluten 
i maktens korridorer. Sundberg verkade i top
pen av svenskt näringsliv och har som få kun
nat överblicka konsekvenserna av såväl stora 
som små beslut. Ändå är det den enskilda 
människan som står i centrum, det må gälla 
Marcus Wallenberg eller kockan Stusspjons 
Maria i Siljansnäs, den för övrigt enda kvinna 
som förekommer i hågkomsterna. Sundberg 
förklarar på ett enkelt vardagsspråk hur olika 
förändringar uppkom och vart de ledde, nå
got som bör vara av intresse för envar som vill 
lära sig mera av modern svensk skogs historia. 

Den tid Sundberg berättar om ligger nära 
vår egen. Läsaren har säkert personliga min
nen av både de händelser och människor han 
berättar om. Samtidigt slås man av den enor
ma förändring som Sverige genomgått under 
denna, hans och vår egen, samtid. Hågkoms
terna blir till verklig och vardaglig historia, 
lätt att ta till sig och förstå. Vi möter inte bara 
diskussioner om t.ex. fördelar med sulfat 
framför sulfit eller de slumrande skogsbolag
ens oförmåga att försvara sina intressen i 
mötet med en alert och växande miljörörelse 
i Vietnamkrigets spår. Vi möter också ett fä
dernesland där trotjänande arbetare och de
ras gummor lever på bolagets gratial långt in 
i storskogen utan väg men där bolaget håller 
med ångbåtstrafik, i alla fall under sommaren. 
Vi får höra om hur man bedriver allmän flagg
ning när bolagscheferna är i antågande och 
hur skogvaktaren varje morgon vid salsurets 
sjunde slag i sju stiger ut på trappan till sina 
uppradade förmän och hälsar - God morgon. 
Carl-Gustaf Sundberg bjuder på spännande 
berättelser om hårt förda affärskontakter på 
hög nivå och tar med läsaren till Grands bar 
där han och kollegerna firar en lyckad affärs
uppgörelse med att dricka grogg. 



Transport av timmer med bandtraktor av märket 
"Caterpillar" 1953. 

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

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

Bergslaget 
Företaget där Sundberg verkade, Stora Kop
parbergs Bergslags AB, Bergslaget kallat, 
hade formats under en 700-årig epok och 
grundats på utnyttjande av malm, skog och 
vattenkraft. Skogarnas uppgift hade under 
historien varit att försörja Bergslagets alla 
gruvor, hyttor och hammarsmedjor med en
ergi, i form av ved och träkol. Någon särskilt 
framträdande egen roll spelade skogsnäring
en inte, men man kan också vända på begrep
pen och säga att hela järn- och gruvnäringen 
till stor del var en skogsnäring. I mitten av 
1800-talet hade dock skogen börjat få ett eget 
värde och en lång utdragen omställning från 
uttag av energi till uttag av sågtimmer och 
massaved hade inletts, en omställning som 
inte var avslutad förrän några år efter andra 
världskrigets slut. Fortfarande under krigs
åren utnyttjades t.ex. stora mängder ved direkt 
som bränsle eller för träkolsframställning. 
Själva skogsbruket drevs ännu vid Sundbergs 
tillträde på ett hantverksmässigt sätt och 
med undantag för en viss förbättring av hand
och hästredskap och en begynnande lastbils
transport av virke hade skogsbruket förblivit 
beroende av muskelkraft och vinterföre. Av
verkningsarbetet skedde uteslutande för 
hand, 1946 fanns inom hela Bergslaget endast 
åtta motorsågar och fortfarande ansågs ar
rendatorernas och skogsarbetarnas hästar 
som oöverträffade för transporter mellan av
verknings- och uppläggningsplatser. Under 
Carl-Gustaf Sundbergs ledning genomdrevs 
emellertid en dramatisk, snabb och genom
gripande omdaning som för Bergslagets del 
liksom för skogsnäringen i övrigt saknar mot
stycke i svensk skogshistoria. 

Bergslaget karaktäriserades under 1940-ta
let av en mycket diversifierad verksamhet 
med gruvbrytning och järnindustri, jord- och 
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Bergslagets industrianläggningar, kraftverk och markegendomar efter expansionsperioden under 1960-
talet. Skogssymbolerna återfinns till stora delar kring de gamla bruksegendomarna vars hyttor och 
hamrar nedlagts under 1800-ta/et till förmån för Domnarvets järnverk. Sammanställning av översikts
kartor i STORA:s centra/arkiv. 

skogsbruk, kemisk industri, vattenkraftpro
duktion m.m. Förutom vid den urgamla kop
pargruvan i Falun bedrev bolaget malmbryt
ning vid järngruvor i Bispberg, Blötberget, 
Grängesberg, ldkerberget, Tuna-Hästberg, 
Rämshyttan och Vintjärn i Dalarna, i Norberg 
i Västmanland samt i Dannemora och Ram
häll i Uppland. Järnindustrin var i huvudsak 
lokaliserad till Domnarvet i Dalarna, landets i 
dåtiden största järnverk, samt till Söderfors 
och Älvkarleö i Uppland. Stora sågverk fanns 
i Bysjön i Dalarna och Skutskär i Uppland. I 
Skutskär bedrev man dessutom massatill
verkning och vid Kvarnsveden i Dalarna till
verkades tidningspapper. Jordbruk bedrevs i 
egen regi på många av de gamla bruksegendo
marna bland vilka lantbruksförvaltningen vid 
Söderfors och Ströms berg i Uppland intog en 
särställning genom att vara Sveriges i särklass 
största lantbruk. Vattenkraftverken låg utmed 
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Dalälven och de viktigaste var Bullerforsen, 
Domnarvet, Forshuvud, Långhag och Skedvi. 
Den kemiska industrin var belägen i Falun och 
Skutskär. 

Med sin unika historia och djupa förank
ring i Dalarna har Bergslaget ibland fram
ställts som Sveriges svenskaste företag eller 
som en stat i staten. och ännu i början av ef
terkrigstiden betraktades det som solidare än 
staten själv. Rikedomen och makten fanns i 
skogarna, gruvorna och de forsande älvarna. 
Det var till denna värld Sundberg kom och han 
skulle komma att delta i ledningen för dess 
förändring in i det högteknologiska samhället. 

För Bergslaget kom efterkrigstidens expan
siva konjunktur att bli speciellt gynnsam ge
nom bolagets omfattande och förgrenade in
dustriverksamhet. Från slutet av 1940-talet 
var utbyggnadsverksamheten mycket livlig 
och stora satsningar gjordes inom framför allt 



stålindustrin i Domnarvet och Söderfors, vil
ket i sin tur motiverade investeringar i gruvor 
och vattenkraftverk. Utvecklingen inom skogs
industrin var till en början mindre dramatisk 
men utbyggnader skedde vid industrianlägg
ningarna såväl i Skutskär som i Kvarnsveden. 
Av mera avgörande betydelse var i stället den 
stora förändringen som kom att genomföras 
inom själva skogsbruket. 

Bergslagets skogar omfattade vid Sund
bergs tillträde över 300 000 ha produktiv 
mark. På många håll kring de gamla bruks
egendomarna var de välarronderade, d.v.s. 
samlade i stora skiften, men i en del socknar, 
framför allt i norra Dalarna, var markägandet 
så splittrat att ett rationellt skogsbruk var 
omöjligt att bedriva. Skogsinnehavet var så
ledes kolossalt och ansågs som en bolagets 
sparbössa men redan under 1950-talet be
dömdes ändå den egna råvarutillgången vara 
för knapp för den växande industrins utveck
ling. Bolaget hade efter förvärvet av Ströms
bergs bruk i Uppland omkring 1920 i stort sett 
avstått från ytterligare förvärv av skog men 
med den våldsamma industriella expansio
nen förändrades synen och under 1950-talet 
påbörjades en omskiftning av skogsmarken 
liksom en omfattande bytesverksamhet mel
lan Bergslaget och framför allt Kopparfors 
AB. I hågkomsterna framgår Sundbergs syn 
på detta tydligt. Han menar att det företrädes
vis var ägarfamiljen Wallenberg som motsat
te sig ytterligare förvärv och att många av 
cheferna mera ville förvalta bolagets traditio
ner än expandera. Själv såg han, som den stor
driftens förespråkare han var, förvärv som 
nyckeln till framgång och under 1960-talet 
skedde det han hela tiden förespråkat: stora 
nyförvärv och byten. Sådana byten skedde 
med framför allt skogsföretagen Billerud, 
Korsnäs- Marma och Domänverket. Blickarna 
kom nu också att riktas mot utlandet, främst 
mot Nova Scotia i Canada där Bergslaget kom 
att bli delägare i en stor massafabrik. Sund
berg hade själv inget direkt inflytande i Cana
daprojektet vilket kanske förklarar hans kri
tiska inställning till detsamma. 

De genomgripande förändringarna inom 
skogsbruket och skogsindustrin som delvis 

leddes av Sundberg hann med tiden ifatt ho
nom själv. Under den nye disponenten Erik 
Sund blad, som tillträdde 1966, genomgick det 
gamla bolaget en total omorganisation. Av 
Stora Kopparbergs Bergslags AB blev en ny 
koncern indelad i ett antal divisioner som 
med tiden blev egna bolag under namn som 
Stora skog, Stora timber, Stora cell, Stora 
kraft, Stora service etc. Sundberg var kritisk 
till den nya organisationen och passade som 
flera andra ledande tjänstemän inte in. Han 
kom därför att ställas han åt sidan och få nya 
uppdrag av utredande karaktär. Någon bitter
het genomsyrar dock inte hågkomsterna. 
Istället väljer han att konsekvent hålla sig till 
tiden för sitt chefsskap. Vi får således inte 
veta något om händelseutvecklingen under 
1970-och 1980-talen utom i de fall Sundbergs 
gamla förslag realiserades. Att, liksom Carl
Gustaf Sundberg, beskriva dessa decenniers 
svenska skogsindustri uppifrån maktens sfär 
utifrån människan, tekniken och samhället, 
lämnas till någon annan. 

Den svenska skogsnäringen 
under efterkrigstiden 
Den moderna skogsnäringens rötter sträcker 
sig något hundratal år tillbaka. I mitten av 
1800-talet inleddes en långt utdragen omställ
ning av det svenska skogsbruket från uttag av 
energi till sågtimmer och massaved, som inte 
var avslutad förrän några år efter andra världs
krigets slut. Samtidigt spirade en alltmer aktiv 
skogsskötsel som efterhand kunde grundas 
på en genom forskning erhållen kunskap. Gall
ring av skogsbestånden började successivt 
tillämpas och skogskulturarbeten utfördes 
tidvis mera aktivt på välbelägna marker. Flott
ningsväsendet byggdes ut, skogsindustrier 
etablerades och skogslagstiftningen förstärk
tes. 

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



fyra decennier, som behandlas i denna skrift, 
och som en yttre ram till Carl-Gustaf Sund
bergs hågkomster görs här ett försök att pre
cisera de krafter som föranledde och drev på 
denna omdaning. 

Skogsbrukets företrädare vädrade, som 
ovan framkommit, morgonluft vid andra 
världskrigets slut med ökad efterfrågan och 
bra priser på skogsprodukterna. Denna inom 
stat och näringsliv och bland den svenska be
folkningen allmänt omfattade expansionistis
ka syn förutsatte ett välskött skogsbruk. Dog
men blev vägledande för åtgärder från såväl 
stat och företag som skogsarbetarkår. Ett kli
mat skapades för investeringar i skogsdriften 
och för en intensifierad forskning och utbild
ning. Denna optimism kring tanken om en 
obruten utveckling mot ett ständigt ökat väl
stånd i näring och samhälle blomstrade sär
skilt under 1950- och 1960-talen. 1970-talets 
oljeprischocker gallrade dock ut de mest uto
piska drömmarna om välfärdsstatens him
melrike. 

En drivande kraft inom hela skogssektorn 
var den ökade insikten om att det fanns en po
tential för ständigt stegrad avkastning som 
skapats genom samlad erfarenhet men också 
av skogsforskningens rön. Ekonomiska ramar 
för investering i skogsproduktion och för res
taurering av gamla skogsskötselförsyndelser 
blev tillgängliga i en tidigare oupplevd omfatt
ning. Ett bekant uttryck härför var det av Do
mänstyrelsens generaldirektör, Erik W Höjer, 
utfärdade cirkuläret nr 1, 1950 - en milstolpe 
i statsskogsbruket. I detta ger han tydliga in
struktioner för en radikal restaurering av sta
tens, särskilt i Norrland, illa åtgångna skogar. 

Framför allt präglades arbetsmarknaden 
under 1950-talet av överhettning med svårig
heter för skogsbruket att ordna sin försörjning 
av arbetskraft. Arbetslönerna steg snabbt och 
i kombination med allt billigare energi i reala 
priser skapades allt starkare incitament för en 
mekanisering som tog verklig fart i början av 
1960-talet. Då hade ny teknik vuxit fram som 
medgav systemlösningar för hela avverk
nings- och transportkedjan från stubbe till 
industri. Tidigare punktvisa mekaniseringar 
hade givit ganska blygsamma resultat. Men 
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när genombrottet kom, blev det med en våld
sam kraft under perioden 1960-1975. 

En översikt av de mest betydelsefulla för
ändringarna i svenskt skogsbruk från 1940-
talet till mitten av 1970-talet låter sig enklast 
beskrivas i kronologisk ordning. Först kom, 
omedelbart efter andra världskrigets slut, 
vägbyggnadstraktorerna, "bulldozers". En 
intensiv utbyggnad av vägnätet påbörjades 
och den har fortsatt intill våra dagar. Härige
nom har skogarnas tillgänglighet ökat radikalt 
vilket har varit en viktig förutsättning för den 
efterföljande mekaniseringen av skogsdriften. 

Skogsskötseln intensifierades med trakt
hyggesbruk, hyggesröjning, markberedning, 
plantering, ungskogsröjning och gallring i 
markant ökad omfattning. Fröplantager an
lades och så småningom kom gödsling av 
skogsbestånd med flyg samt ökad använd
ning av kemikalier till stånd. Särskilt de sena
re ågärderna blev ganska snart föremål för 
hård och kanske orättvis kritik. Resultatet 
blev emellertid att skogsbolagen, trots ett åt
minstone till en början betydande motstånd, 
övergav kemikalieanvändninggen och bytte 
strategi. 

Skogslagstiftningen moderniserades 1949 
och fick en klart inriktad ekonomisk målsätt
ning. I senare revisioner från mitten av 1970-
talet har emellertid denna kompletterats suc
cessivt med införande av olika miljömål. 
Forskning och utbildning har hela tiden för
stärkts. Även skogsägareföreningarna har eta
blerat egna industrier i stor skala och vidgat 
sin organisation med ett brett register av 
tjänster till sina skogsägande medlemmar. 

De trevande försöken till mekanisering 
fram till slutet av 1950-talet gav inga klara in
dikationer på en förestående, snabb minsk
ning av arbetsåtgången. Visserligen hade mo
torsågen haft sitt genombrott och effektiva, 
flyttbara barkningsmaskiner tagits i bruk på 
skogsbilvägarnas avläggsplatser, men detta 
var dellösningar av några länkar i kedjan av 
arbeten mellan stubbe och industri, som bara 
gav relativt begränsade effekter. Genombrot
tet kom först med skotaren, den midjestyrda 
hjultraktorn med vikarmskran och griplasta
re. Hela virkesflödet från stubbe till industri 



Sedan slutet av 1800-talet för
yngrades skogen i Uppland på 
ett effektivare och för landet 
unikt sätt. Stora hyggen togs 
upp på vilka man ställde kvar 
fröträd. Därefter brändes hyg
get för att underlätta självför
yngring. - Hyggesbränning vid 
Söderfors, Uppland 1929. 

En processor (Kockum), en upparbetningsmaskin som kvistar och kapar stammarna samt lägger massa
veden i högar. Processorn kunde inte, till skillnad mot skördaren, själv fälla träden utan föregicks av kon
ventionell fällning med motorsåg. -Processorn var en vanlig syn i skogarna under 1970-talet. 

kunde nu mekaniseras i ett sammanhållet 
system, varigenom mycket stora synergieffek
ter uppstod. Viktiga element inom maskinut
vecklingen var de radikalt förbättrade möjlig
heterna att överföra kraft från motor till red
skap med hydraulik, liksom alltmer sofistike
rade reglersystem vilka medgav nära nog full
ständig kontroll av arbetsförloppet. Skotaren 

jagade så att säga hästen ur skogen inom lop
pet av ett årtionde. Avverkningen blev ett 
åretruntarbete, flottningen lades ner och er
sattes med tågtransporter och de små såg
verken slogs ut ett efter ett. Endast enheter 
stora nog att bära en barkningsmaskin kunde 
överleva genom leverans av barkad flis ur 
sågverksavfallet, en med tiden allt viktigare 
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råvara till massaindustrin. Härigenom ställ
des mycket stora kvantiteter vedfiber som 
tidigare bara bränts upp eller dumpats till 
massaindustrins förfogande och blev en vik
tig bytesvara på virkesmarknaden - flis mot 
sågtimmer. Någon betydande mekanisering 
av skogsvårdsarbetena ägde inte rum med 
undantag för markberedning och röjning av 
ungskogar. 

Systemutvecklingen av drivningsarbetet 
innebar egentligen att motorkraften vandrade 
ut från industrin och allt djupare in i skogen. 
Först kom lastbil, sedan motorsåg och bark
maskin - den senare en temporär gäst - följ
da av terränggående s .k. lunnare och skotare. 
Systemen vidareutvecklades med en vikarms
kran i vars yttersta spets man installerade 
särskilda don som såväl fällde och kvistade 
som kapade träden vid stubben, varvid den 
s.k. skördaren skapades. Teknikutvecklingen 
av hydraulisk kraftöverföring och av regler
organ medgav nära nog fullständig kontroll av 
arbetsförloppet. Tekniken utnyttjades skick
ligt av svenska konstruktörer i skapandet av 
den moderna kompletta skördemaskinen i 
skogen. 

Hela detta förlopp fick naturligtvis ett djup
gående inflytande på arbetsvillkoren i skogen. 
Med erfarenhet från den överhettade arbets
marknaden efter kriget vidtog storskogsbru
ket omfattande åtgärder för att trygga sin för
sörjning av arbetskraft. Bostäder byggdes för 
skogsarbetare i särskilda byar eller vanligare 
i redan befintlig bebyggelse, exempelvis i 
gamla \)ruksorter, något som Sundberg ingå-
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ende beskriver. Kojförläggningar med kockor 
försvann till förmån för dagspendling till och 
från arbetet. Säsongsarbetet i storskogbru
kets avverkningar försvann helt och arbets
kraftsbehovet minskade dramatiskt varför en 
omfattande friställning av skogsarbetare och 
tjänstemän snart blev nödvändig. De före
tagsägda bostäderna avvecklades efter att tjä
nat sitt syfte i högst ett par decennier och 
såldes. I slutänden medförde detta en synner
ligen stor demografisk förändring av lands
bygden med en omfattande utglesning av be
byggelsen i skogsregionerna. Karaktäristiskt 
blev också att maskindriften i skogen efter
hand i betydande grad övertogs av privata 
entreprenörer. 

Avslutningsvis kan utan självförhävelse sä
gas att skandinaviskt skogsbruk hela efter
krigstiden intagit, och fortfarande behåller, en 
tätposition i fråga om rationell användning av 
maskiner i skogen, ur såväl effektivitets- som 
miljösynvinkel. Framför allt kan detta förhål
lande tillskrivas det nära och fruktbara sam
arbete som hela tiden rått mellan skogsbru
ket, maskintillverkarna och forskningen. För
söksverksamheten har verkat som ett smörj
medel i utvecklingen av allt bättre och miljö
anpassade maskiner. Det är nog ingen tillfäl
lighet att t.ex. svensktillverkade barkmaski
ner, motorsågar och lastbilar framhålls som 
världens kanske bästa. Låt oss uttrycka för
hoppningen att lärdomarna härav uppfattas 
av dagens beslutsfattare i forsknings- och ut
bildningsfrågor. 
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BERGSLAGET OCH SKOGEN 
En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs 

Bergslags AB åren 1940-1970 

Carl-Gustaf Sundberg 

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

I kapitel I Marken redogörs för hur skogs
marksinnehavet byggts upp från mitten av 
1800-talet då Bergslaget först lade sig till med 
skogsmark. Vidare redogörs för den omarron
deringsverksamhet som påbörjades redan un
der 1930-talet och som intensifierades under 
1940-, 1950- och 1960-talen. Den pågår ännu fast 
i mindre skala. 

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

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

I kapitel 4 Tekniken redogörs för främst av
verknings- och transporttekniken vid slutet 
av andra världskriget. Därefter redovisas den 
genomgripande tekniska och organisatoriska 
utveckling som skett - från ett rent manuellt 
till ett högmekaniserat skogsbruk. 

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

I ett särskilt avsnitt En berättelse om stor
men 1954 berättas slutligen om en udda hän
delse som inte passar in under någon av hu
vudrubrikerna. Stormen var en helt unik hän
delse som ställde extraordinära krav på initi
ativ, fantasi och handlingskraft hos alla som 
berördes därav. 
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Kapitel 1 

Marken 
Skogsmarksinnehav 
Mot bakgrunden av de enorma kvantiteter 
virke som under århundraden konsumerats i 
Falu gruva skulle det ligga nära till hands att 
tro att Bergslaget redan tidigt varit stor skogs
ägare, speciellt i närheten av Falun. Så är 
emellertid inte fallet. Situationen är snarast 
den motsatta, såtillvida att det var bergsmän
nen på sina gårdar runt Falun som ägde gru
van och därmed Bergslaget. Virket till gruvan 
köptes, sedan skogstillgångarna runt Falun 
inte längre räckte till, av allmogen långt upp i 
Dalarna - speciellt utmed Västerdalälven -
och flottades av gruvförvaltningen till sjöarna 
Runn och Tisken. Det var först efter koppar
brytningens storhetstid som Bergslaget bör
jade intressera sig för järnhanteringen och 
som skogsmarksförvärven började. Bergs
laget anlade eller köpte successivt under 
1700- och 1800-talen ett stort antal hyttor och 
smedjor runt om i Dalarna såsom Svartnäs, 
Korsån, Löfsjön, Lindesnäs, Snöån, Limån, 
Bäcka, Fredshammar och många fler. För att 
trygga träkolsförsörjningen tilldelades bru
ken s.k. rekognitionsskog, till en början med 
dispositionsrätt men så småningom - i sam
band med liberalismens genombrott under 
slutet av 1800-talet - med full äganderätt. 
Trots att alla dessa bruk sedan länge är ner
lagda är en betydande del av Bergslagets skog 
i Dalarna gammal rekognitionsskog. Förhål
landet i Uppland är detsamma där Söderfors
och Strömsbergsskogarna till stor del har 
samma ursprung. 

Nästa steg i utvecklingen sammanhänger 
med Bergslagets engagemang i sågverkshan
teringen under 1800-talets slut och efter någ
ra decennier även i massa- och pappersindu
strin. Ett starkt behov uppstod då att trygga 
råvaruförsörjningen för den nya industrin. 

Till en början skedde detta huvudsakligen 
genom köp av 50-åriga avverkningsrätter ( ar
rendeskog) men längre fram genom förvärv 
av både mark och skog. Det vanliga var där
vid att bönderna behöll gård, inägor och hem
skog ( ofta även fäbodskog) och sålde utsko
gen till bolaget. Ibland kunde hela utskogsru
tor med ett otal delägare förvärvas såsom 
Laknäs utskog i Leksand om närmare 10 000 
hektar. 

Nämnas bör att under åren 1878-1889 sam
ordnades skogsköpen mellan Kopparfors, 
Korsnäs och Bergslaget i proportionen 1-2-2 
(trebolagen). Samarbetet upphörde emeller
tid efter några år och den förvärvade skogen 
delades på intressenterna. Anmärkningsvärt 
är att varje enskilt skogsskifte ofta delades på 
längden i ovanstående proportion. Arronde
ringens betydelse hade uppenbarligen inte 
insetts av dåtidens beslutsfattare. 

Det bör i sammanhanget understrykas att 
en stor del av den skog som under denna tid 
köptes från bönderna saknade värde för 
dessa. Det var först sedan skogarna förvär
vats av bolagen och dessa byggt ut flottleder 
och andra kommunikationsleder som skogen 
fick ökat värde. Bolagen hade i allmänhet kon
stant brist på pengar och skogsköpen och ef
terföljande dyra investeringar tog hårt på lik
viditeten. Även det rika Bergslaget hade kän
ning härav. Det lär finnas en brevväxling mel
lan disponent Ljungberg och byamännen i 
Skattungbyn där dessa bjuder ut hela utsko
gen till försäljning. Ljungberg nödgades dock 
tacka nej - han hade inte lyckats uppdriva 
den miljon som kalaset kostade. 

På ovan beskrivet sätt hade Bergslaget vid 
sekelskiftet kommit att äga närmare 200 000 
ha produktiv skogsmark nästan uteslutande i 
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Karta över Dalarna och angränsande landslwp visande de orter som omnämns i Carl-Gustaf Sundbergs 
hågkomster. 

Dalarna. År 1906 förbjöds bolag i Norrland 
och Dalarna att förvärva ytterligare skogs
mark av enskilda skogsägare, enligt den nya 
bolagsförbudslagen. Enda sättet att öka sitt 
markinnehav blev därför att köpa andra bo
lag med skog. Vid sekelskiftet förvärvade 
Bergslaget Gysinge bruk och 1907 förvärva
des Söderfors bruk med 25 000 ha välbelägen, 
högproduktiv och välskött skogsmark. Båda 
förvärven skedde tillsammans med Korsnäs. 
I Söderforsförvärvet fick Bergslaget brorslot
ten, i Gysingefallet gick större delen till Kors
näs. Bergslaget fick 4 000 ha produktiv skogs
mark. Ytterligare ett köp gällde Gammelstilla 
i Gästrikland-cirka 1 500 ha. År 1919 köptes 
Ljusnebolagets skogar i Lillhärdal och Alfta 
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om 48 000 respektive 5 000 ha produktiv 
skogsmark. Året efter förvärvades Ströms
bergs Bruk av familjen Wachtmeister omfat
tande 28 000 ha skogsmark av samma höga 
kvalitet som i Söderfors. Lillhärdalsköpet 
måste däremot betraktas som en tvivelaktig 
affär - priset alltför högt mot bakgrund av be
lägenhet och bonitet. De närmaste åren efter 
Lillhärdalsköpet togs stora kvantiteter gam
mal skog och inte minst torrskog ut vilket re
ducerade den redan förut låga kubikmassan. 
Efter några år sänktes avverkningen till en 
mera normal nivå. 

Efter Strömsbergsköpet uppgick skogs
marksinnehavet till 307 000 hektar. Under 
åren 1923-1942 då Emil Lundquist var dispo-
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nent i Bergslaget ökade skogsmarken med 
endast 2 000 ha genom köp av Gruvaktiebola
get Dalarna. Det är uppenbart att Emil Lund
quist saknade intresse för skogsförvärv. Man 
vet till exempel att Bergslaget var erbjudet att 
köpa Gimo-Österby med 70 000 ha produktiv 
skogsmark i Norra Uppland men att Lund
quist tackade nej. Istället trädde Korsnäs in 
som köpare och gjorde en strålande affär. Ett 
annat exempel där man avstod från förvärv 
var Ulfshytte Jernverk vars skogar ligger inom 
synhåll från skorstenen i Kvarnsvedens pap
persbruk och det fanns även andra objekt 
som gick Bergslaget förbi. 

Jag hade under min tid som aspirant i 
Bergslaget (1 juni 1938- 31 maj 1939) förmå
nen att träffa den legendariske Emil Lund
quist två gånger. I maj 1939 under ett mer än 
timslångt samtal. Det framgick därvid tydligt 
att han var negativt inställd till skogsbruk och 
skogsägande: "Det är alldeles för dyrt. Först 
skall man ha en skogschef och han skall ha en 
hög lön, sen skall man ha ett antal skogsför
valtare och de skall också ha bra betalt. Så 
skall man ha skogvaktare som skall ha hygg
liga löner och dom skall i sin tur ha hjälpare 
(han använde faktiskt det ordet) som också 
skall ha lön. Det är bara omkostnader allt
ihop." Mitt påpekande att det fanns möjlighet 
att få ner kostnaderna genom rationalisering 
av driften awisades abrupt: "Man kan inte ra
tionalisera en hantering där människor inte 
kan ersättas med maskiner" var svaret. För 
skogschefen under denna tid, Axel Löt, var 
det säkert en besvikelse att så många välbe
lägna och värdefulla skogskomplex gick bola
get förbi. Skogsmarken vid mitt tillträde som 
skogschef år 1944 fördelade sig på sex skogs
förvaltningar. 

Tabell 1. Skogsförvaltningar 1944 

Älvdalen 
Mora 
Nås 
Falun 
Svärdsjö 
Ströms berg 

Summa 

76 700 hektar 
37 400 " 
61 500 " 
33 000 " 
43 800 " 
56 200 " 

308 600 hektar 

Det var för sin tid mycket stora förvaltningar, 
väsentligt större än andra skogsföretags - för 
att inte nämna Domänverkets - med jämför
bara produktionsbetingelser. År 1936 hade 
Lundquist skurit ner antalet förvaltningar 
från tio till sex, vilket väckt mycket uppseen
de. Arvid Lindman tog exempelvis upp frågan 
vid skogsveckans öppnande och var starkt 
kritisk till åtgärden som t.o.m. var föremål för 
en interpellation i riksdagen. 

Jag har tidigare framhållit att skogsmarks
innehavet inte förändrades under åren 1921-
1944. Så blev faktiskt fallet även under resten 
av 1940-och 1950-talen. Även om möjligheter
na att köpa bra skog inte var desamma som 
tidigare fanns dock en del objekt som med en 
aktiv inköps politik borde ha gått att förvärva, 
exempelvis Stjernsund som gick till Korsnäs. 
Det låg faktiskt en av Löf upprättad och myck
et detaljerad värdering av Stjernsund i mitt 
kassaskåp när jag tillträdde. På min förfrågan 
vad som skulle göras med denna blev jag när
mast avsnäst av disponent Rodling: "Den skall 
du inte bry dig om". Innan Billerud köpte Bar
kenskogarna i Söderbärke av den så kallade 
Viklundskoncernen (sågverken i Insjön, Bar
ken, Lenna Bruk) hade jag fått nys om att nå
got var på gång och försökte intressera Abe
nius för projektet. Jag hade därtill lyckats få 
detaljerade uppgifter om bonitet, virkesför
råd, åldersfördelning, vägnät och annat som 
behövs för en värdering. Efter ett studium av 
generalstabskartan där jag ungefärligen rita
de in skogarna blev disponent Abenius kom
mentar: "Dom ligger för långt bort". Han lät 
frågan falla. Om Wikmanshyttan tjatade jag 
under 20 år innan någonting hände. 

Jag har den bestämda uppfattningen att 
främst Jacob, men också Marcus, Wallenberg 
inte var intresserade av skogsförvärv vid den
na tid. Dessutom agerade de som jag ser det 
utifrån filosofin att så länge ett företag lämnar 
en skälig avkastning skall det få leva vidare 
som en självständig enhet. Det är därför be
tecknande att förvärven av först Stjernfors
Ställdalen 1960 och Wikmanshyttan 1964 kom 
först sedan företagen kommit i ekonomiska 
svårigheter och inte längre klarade sig själva. 
När väl isen brutits kom ytterligare skogsför-
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värv. HalvaSkyllberg med 10 000 ha, Grycksbo 
10 000 ha, Grängesberg 10 000 ha och Mack
myra med 5 000 ha. Tillsammans med Ställda
lens 30 000 ha och Wikmanshyttans 18 000 ha 
blev detta närmare 100 000 ha som förvärva
des under 1960-talet, fram till den tidpunkt då 
"dom stora klippen" började och det gamla 
bruksföretaget Bergslaget omvandlades från 
ett järn-trä-kraft-företag till träföretaget STO
RA I 1970 års förvaltningsberättelse redovi
sas den produktiva skogsmarken till 425 000 
ha. Alla de under 1960-talet förvärvade sko
garna var av hög bonitet, virkesrika och i gott 
skick. De led emellertid av samma "sjuka" 
som Bergslagets övriga skogar: överskott på 
äldre och brist på yngre skog och för liten 
gallring. 

Arrondering 
Större delen av Bergslagets markinnehav var 
vid krigsslutet samlat i relativt stora samman
hängande komplex. Så var fallet med den 
övervägande skogsmarken i Härjedalen, Häl
singland, Gästrikland, Uppland och Västman
land. Undantag fanns dock - exempelvis Ös
tervåla socken i Uppland. I Kopparbergs län 
var situationen en annan. Visserligen fanns 
även där väl samlade områden på något eller 
några tusen hektar som vid de gamla bruken 
Svartnäs, Korsån, Löfsjön, Lindesnäs m.fl. , 
men en alltför stor areal var splittrad på tu
sentals småskiften, därtill oftast långa och 
smala. Som exempel härpå kan nämnas att i 
Boda socken hade Bergslaget 67 ha skogs
mark och 3,97 mil rågång. Fyra mil rågång i en 
kvadrat omfattar 10 000 ha. 

Splittringen i ett otal små och oformliga 
skiften försvårade eller omöjliggjorde en än
damålsenlig skötsel av skogen och medförde 
en avsevärd fördyring av avverkning, skogs
vård, arbetsledning och administration. I vis
sa socknar hade därför redan innan jag kom 
till Bergslaget en omskiftning i form av laga 
skifte påbörjats och sedan startades succes
sivt nya projekt. Ore var den första socken 
där ett laga skifte avslutades. 

Problemet med laga skiftena, som fortfa
rande pågick, var att de tog så lång tid - upp 
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till 25 år. Mest tidsödande var äganderättsut
redningen. Genom arvskifte - i Dalarna köpte 
sällan ett syskon ut de andra utan alla behöll 
sina andelar - och sämjedelning i flera led 
hade så småningom en helt abderitisk situa
tion uppstått. Det var inte ovanligt att en 
skogsägare med 20 hektar hade innehavet 
spritt på ett 30-tal ställen i vilka han ägde 1/4 
i vissa, 1/10 i andra, upp till 1/ 150 i något. Det 
fanns enstaka skiften på några få hektar med 
mer än hundra delägare spridda över hela 
världen. Det har för mig alltid framstått som 
en gåta att någonting över huvud taget fung
erade under dessa förhållanden - men det var 
ju samtidigt mycket som inte fungerade. Un
der alla omständigheter verkade ägosplitt
ringen bromsande på såväl virkesutbud som 
skogsproduktion. När detta skrivs är laga skif
te genomfört i Ore, Mora, Sollerön och Siljans
näs samt inom enstaka skifteslag i flera andra 
socknar. Skifte pågår bland annat i Våmhus 
och Gagnef. 

I Nås genomfördes åren 1963-1966 en an
nan mycket enklare och snabbare form av 
skifte. Att detta lyckades sammanhängde 
bland annat med att Lantbruksnämnden un
der många år bedrivit en omfattande upp
köpsverksamhet i socknen och därför kunde 
ställa betydande arealer såväl åker som skog 
till skifteslantmätarens förfogande för fördel
ning på markägarna. Var och en som ville kun
de därför gå ur skiftet med mera mark än vad 
han startade med. Äganderättsförhållandena 
var därtill i Nås betydligt mindre tillkrånglade 
än i exempelvis Mora. Nu pågår skiften av 
denna typ i Dala-Järna. Efter mer än 50 års 
arbete med omskiftning av skogsmarken i 
Dalarna återstår fortfarande mycket att göra. 
I exempelvis Rättvik är ägosplittringen fullt i 
klass med vad den var i Mora före skiftet. 

Den form av arronderingsverksamhet som 
här beskrivits består ju i att man inom ett 
begränsat område - skifteslag eller socken -
sammanför varje skogsägares markinnehav 
till så få och så ändamålsenliga skiften som 
möjligt. I Sollerö socken där socknen var skif
tesenhet innebar detta för Bergslagets del att 
vi fick cirka 300 skiften sammanförda till två -
båda gränsande till annan välarronderad 



Bergslagsmark i Leksands respektive Mora 
socknar. I Mora där skifteslagen utgjorde en
heter fick vi ett eller ett par skiften i varje skif
teslag - även det en stor förbättring. 

En annan form av arrondering bestod i köp 
och försäljning av skog - man köpte skogsskif
ten insprängda i eller gränsande till Bergslags
mark och sålde friliggande skiften. Sedan den 
tidigare restriktiva förvärvslagstiftningen upp
mjukats etablerades ett fruktbringande sam
arbete med Lantbruksnämnden i Kopparbergs 
län, resulterande i ett stort antal köp och för
säljningar till ömsesidig båtnad. När borgarna 
kom till makten i 1976 års val och jordbruks
ministern fick partibeteckningen ( c) skärptes 
lagstiftningen igen, och köp- och försäljnings
verksamheten dog ut till glädje för ingen. Nu 
är en ny liberalisering på gång igen. 

Vid sidan av den ovan redovisade verksam
heten för förbättring av arronderingen be
drevs en annan aktivitet i samma syfte, näm
ligen markbyten i stor skala inom storskogs
bruket. Vi var i Bergslaget mycket aktiva på 
den fronten och tog initiativ till flera stora 
markbyten. Självfallet var Korsnäs och Kop
parfors involverade i dessa men även Billerud, 
Domänverket och enskilda jordägare. 

Skyllbergs bruks välbestockade mark var 
av god bonitet och för den betalades 2 000 kr 
per ha - ett fantastiskt pris i dag. Problemet 
var att skogen låg i norra Östergötland vilket 
gjorde Håkan Abenius betänksam. Jag garan
terade då honom att jag skulle "flytta hem" 
skogen genom byte med Domänverket. Så 
skedde också. I utbyte mot 10 000 ha Skyll
bergsskog fick vi 12 000 ha i Dalarna fördela
de på ett dussintal skiften samtliga gränsande 
till eller insprängda i Bergslagsmark. De störs
ta var Nisshyttans och Risshyttans kronopar
ker, rågrannar med Vikmanshytteskogarna. 

Stjernfors-Ställdalens skogar gränsade till 
Billeruds Hälleforsskogar. Det rörde sig om 
30 000 ha produktiv skogsmark. Samtidigt 
ägde Billerud sedan länge ungefär samma are
al norr därom gränsande till Wikmanshytte
och Rämshytteskogarna. Det var de s.k. Bar
ken- och Ludvikaskogarna. Allt låg upplagt för 
ett markbyte. Dels skulle fraktavstånden för 
virket förkortas mer än fem mil för båda par-

ter, dels skulle två skogsförvaltningar kunna 
awecklas, en hos vardera företaget. Det visa
de sig att Billerud var intresserat. Ett bytesav
tal upprättades och en taxering av skogarna 
igångsattes. Det hade vid förhandlingarna rått 
viss osäkerhet beroende på ett alltför gam
malt taxeringsunderlag för Stjernfors-Ställ
dalens skogar. Vi hade dock gjort en värde
beräkning så gott det gick. Jag framhöll att 
dennna kunde vara osäker. Billerud hade där
emot ett alldeles nytt taxeringsunderlag som 
redovisades. Det uppdrogs åt en opartisk 
skogsbyrå att taxera skogarna och att värde
ra dem enligt överenskomna regler. Sedan 
taxeringen var klar visade det sig att Bergsla
gets värdering stämde nästan exakt under det 
att Billerud kraftigt övervärderat sitt skogs
innehav. Skälet var att de överskattat såväl 
bonitet som virkesförråd. Andelen awerk
ningsmogen skog var inte alls vad de kalkyle
rat med. Då bytesavtalet innebar att värde 
skulle bytas mot värde resulterade det hela i 
att Bergslaget fick ett nettotillskott på nära 
10 000 ha skogsmark. Det är en gåta hur Bille
rud kunnat göra en så stor miss. Det förtjänar 
nämnas att vid den första presentationen av 
respektive skogar uttryckte jag min förvåning 
över dels den höga boniteten, dels den låga 
arealen plant- och ungskog hos Billerud. "Tror 
Du inte på våra siffror", sa Carl-Jacob Beskow 
smått indignerad. "Jo det gör jag självfallet, 
jag sa bara att jag var överraskad." 

Det största markbytet var dock det med 
Korsnäs och Kopparfors. Efter att först ha ge
nomfört en del mindre omfattande byten kom 
man överens om att göra en radikal operation 
innebärande att företagen avstod all mark i 
vissa socknar och koncentrerade sitt innehav 
till andra. Sålunda rensades Kopparfors bort 
i större delen av Dalarna och fick kompensa
tion i Amungen-Dådran-Tänger-området i 
nordost. Bergslaget lämnade Orsa till Kors
näs, med undantag av Bäcka där vi drev ett 
semesterhem, och fick all Korsnässkog i Älv
dalen i utbyte. Vidare överlät Bergslaget sin 
skog i Lima, Transtrand, Malung utom Öjeom
rådet och del av Äppelbo till Korsnäs och fick 
all Korsnässkog utmed Västerdalälven från 
Dala-Järna och nedströms. Vi hade kalkylerat 
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med att såväl bonitet som skogstillstånd (ål
dersfördelning, virkesförråd, drivningsläge 
m.m.) skulle vara lika. Det visade sig också 
vara så. 

Totalt räknar man med att det under 1950-
och 1960-talen gått mer än 130 000 ha Berg-
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slagsmark i byte genom olika arronderingsåt
gärder. Detta gjorde att kartan över skogs
marksinnehavet kom att se ganska annorlun
da ut, i synnerhet om man betänker att skogs
marken samtidigt ökade med över 100 000 ha. 



}-

Kapitel 2 

Skogen 

Skogstillståndet vid krigsslutet 
Bergslagets skogar kan sägas utgöra ett 
Skogssverige i miniatyr - från ren fjällskog i 
nordväst till skog av sydsvensk produktions
kapacitet i sydost. Detta jämte delvis olika 
ursprung och behandling gör att ett generellt 
omdöme om skogstillståndet i mitten av 1940-
talet inte går att avge. En sak är dock gemen
sam för all Bergslagsskog oberoende av belä
genhet: 1910-, 1920- och 1930-talens bläd
ningsepok slog en parentes runt Bergslagets 
skogar. Axel Löf, skogschef åren 1926-1944, 
var en av de ledande motståndarna till bläd
ningsraseriet vilket länder honom till stor 
heder. Även företrädarna - Eneroth och Hul
tin - var trakthuggare. 

Ett annat för skogstillståndet positivt för
hållande var att Bergslagets ledning (styrelse 
och VD) ända sedan skogsindustrins expan
sion i företaget i mitten av 1800-talet vid upp
repade tillfällen fastslagit att skogen skall skö
tas långsiktigt med målsättningen uthållig 
hög produktion av grovt och värdefullt virke. 
Inte minst gällde detta disponenten Erik Jo
han Ljungberg. För uppnående av denna mål
sättning anställdes redan på 1850-talet den 
förste jägmästaren, som successivt följdes av 
flera. Vid olika tillfällen omkring sekelskiftet 
lät styrelsen utomstående expertis (främst 
den kände byråchefen J.O. af Zellen) granska 
skogarnas skötsel. De rapporter som därvid 
avlämnades var genomgående positiva. Det 
kan alltså fastslås att Bergslagets skogar fram 
till 1920-talets början skötts på ett efter sin tid 
föredömligt sätt. Det bör framhållas att såväl 
Söderfors- som Ströms bergsskogarna skötts 
av jägmästare från mitten av 1800-talet. När 
skogarna förvärvades av Bergslaget var de i 
gott skick. 

Av särskild betydelse för skogstillståndet 
1944 är självfallet det sätt på vilket skogarna 
behandlades efter det första världskriget och 
den grundläggande filosofi som låg till grund 
härför. Skogschef under denna period var 
Axel Löf, vilken som redan framhållits var 
"antiblädare" och som betecknade sig själv 
som en "försiktig general" som ogärna hoppa
de på oprövade nyheter. Man skulle vara 

I Dalarna var stora hyggen ovanliga under den 
s.k. blädningsepoken, d.u.s. tiden före 1945. Istäl
let avverkades små grupper au träd i det gamla 
beståndet varvid s.k. blädningsluckor bildades. 
I dessa var det tänkt att nya träd skulle växa upp. 
- En typisk bild av skogarnas utseende, i detta fall 
från Alvdalen, Dalarna, under 1910-talet. 
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sparsam med skogen och hålla ett högt vir
kesförråd med grov och kvalitativt värdefull 
skog. Allt detta är i och för sig positivt men får 
självfallet inte drivas för långt. Frågan är om 
Axel Löf inte gjorde det. I varje fall var det 
uppenbart för mig att en omläggning av stra
tegin i vissa avseenden måste ske. Detta gäll
de särskilt den alltför låga slutavverkningstak
ten. En sammanställning som jag lät göra 1945 
utvisade att den årliga föryngringsarealen 
(som var väl dokumenterad) utgjorde 1 100 
hektar i genomsnitt åren 1925-1944. Detta 
innebar att man drivit skogen med 300 års 
omloppstid och att arealen överårig skog 
ökat kraftigt. En radikal omläggning var av 
nöden men det blev, som skall framgå längre 
fram, inte så alldeles enkelt. 

Det måste betecknas som märkligt att den 
ansvariga ledningen inte insåg konsekvenser
na av den extremt låga slutavverkningen. Den 
avverkningsökning som så småningom ge
nomfördes möttes - trots att avverkningen 
fortfarande var försiktig - av protester från 
biträdande skogschefen Magnus Nordquist 
och bekymrade huvudskakningar av de äldre 
skogsförvaltarna och skogvaktarna. "Skogen 
kommer att ta slut", "om tio år finns ingen tim
merskog kvar" och liknande farhågor uttala
des. Förklaringen är enligt min mening att 
man tänkte statiskt under det att skog är nå
gonting i hög grad dynamiskt. 

Inställningen i föryngringsfrågan illustreras 
kanske bäst av följande episod. Efter något år 
avhölls ett antal exkursioner på förvaltning
arna varvid den nya föryngringsfilosofin skul
le introduceras. Efter en stunds "exkureran
de" på Svärdsjö förvaltning ställer skogvakta
re Viklund i Vintjärn följande fråga till mig: 
"Hur stora hyggen får vi ta upp?" "Varför frå
gar skogvaktarn det?" Jo, det sista vi hört i 
den frågan är det här" och så halar han upp 
ett cirkulär från början av 1930-talet ur fickan, 
sålunda lydande: "Vid skogens skötsel skall 
hyggen så långt möjligt undvikas. Skogvakta
re får icke ta upp större hyggen än 2 ha. Om 
anledning enligt skogvaktarens mening före
ligger att ta upp större hygge måste skogsför
valtarens medgivande inhämtas." Den bedriv
na avverkningspolitiken hade resulterat i en 
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mycket ojämn åldersklassfördelning med stort 
överskott av äldre, delvis överårig skog och 
motsvarande brist i åldersklasserna I och Il. 

Förhållandena varierade dock mellan olika 
förvaltningar. Den största obalansen förelåg 
på Svärdsjö och Nås förvaltningar, den mins
ta på Ströms bergs. Över huvud taget kan en
ligt min mening sägas att skogsvården varit 
mest framgångsrik på de gamla Söderfors
och Strömsbergsskogarna. Alltsedan slutet av 
1800-talet hade en konsekvent skogsvårdsfilo
sofi tillämpats vid skötseln av dessa skogar 
bestående i hyggen, ofta med fröträd, hygges
bränning, sådd, lövröjning och gallring. Hyg
gesbränningen som utfördes mycket tidigt på 
våren hade enbart till uppgift att bli av med 
riset och försena lövuppslaget. Detta var en 
för bruken i norra Uppland speciell föryng
ringsmetod som jag tror saknade motsvarig
het i andra delar av landet. Joel Wretlind -
den store pionjären för hyggesbränning i Norr
land - berättade för mig att han lärt sig hygges
bränning på Gimo-Österby i början av 1900-
talet. Jägmästare Ludvig Hederström - skogs
förvaltare i Söderfors åren 1898-1933 - har i 
efterlämnade handlingar ingående redogjort 
för skötseln av i första hand Söderforsskogar
na i början av 1900-talet. Hederström levde när 
jag kom till Bergslaget och jag hade flera intres
santa och givande samtal med honom om 
skogsvård och skogspolitik i allmänhet. 

Gallringarna var särskilt på de gamla 
bruksskogarna i Dalarna i allmänhet alltför 
svaga och utfördes som extrem tåggallring. 
Detta medförde att skogarna likafullt var 
överbestockade i alla åldersklasser trots be
tydande gallringsarealer. Det förelåg därför 
ett stort gallringsbehov särskilt i den yngre 
och medelålders skogen. 

Återbeskogningen av den begränsade hyg
gesarealen hade skötts med stor ambition, 
huvudsakligen i form av tallsådd i onödigt 
täta förband. Detta gav upphov till täta tall
dominerade ungskogar. Med undantag för 
lövröjning på Upplandsförvaltningarna före
kom nästan ingen röjning i modern bemärkel
se. 1 stället fick ungskogen stå översluten fram 
till tiden för kolvedshuggning. Detta är inget 
dåligt sätt att dra upp ungskog på, förutsatt 
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I hundratals år hade den svens
ka järnhanteringen varit bero
ende av träkol till hyttor och 
hamrar. Kolet framställdes i mi
lor ute i skogarna och kördes på 
slädar till bruken. Sedan Domn
arvets järnverk på 1870-talet 
övertagit alla småbrukens pro
duktion koncentrerade Bergsla
get även kolframställningen till 
ett antal platser där permanen
ta kolugnar byggdes. Konventio
nella milor fanns dock kvar 
länge i norra Dalarna. - Kolmi
lor i Älvdalen, Dalarna 1949. 

att det finns avsättning för kolved eller bränn
ved till acceptabelt pris. Så var fallet under 
och tre, fyra år efter kriget. Därefter saknades 
avsättning för kol- och brännved. Det blev då 
nödvändigt att införa de tidiga och relativt 
hårda plant- och ungskogsröjningar som se
dan dess tillämpats i skogsbruket. 

En kort sammanfattning av tillståndet i 
Bergslagets skogar 1944 kan te sig som följer: 
- Ingen sönderblädad tras- och restskog 

som var vanligt förekommande i Norrland 
förekom. 

- Stort virkesförråd - välbestockad skog i 
alla åldrar. 
Överskott av gammal ofta överårig skog 
och brist på plant- och ungskog. 

- Stort behov av slutawerkning. 
- Stort behov av gallring i yngre och medel-

ålders skog. 
- Välskötta men onödigt täta och talldomi

nerade föryngringar. 
Den tecknade bilden av Bergslagets skogar 

i mitten av 1940-talet har sålunda sin grund i 
en ambitiös skötselfilosofi, kombinerad med 
en onödigt försiktig awerkningspolitik. Ut
gångsläget för den framtida verksamheten 
måste betecknas som mycket gott. 

Skogstaxeringar 
År 1923 taxerades huvudparten av Bergsla
gets skogar genom Trahns skogsbyrå. År 1933 
gjordes en utredning rörande skogstillståndet 
av Magnus Nordquist genom framskrivning 
av 1923 års värden. Enligt denna skulle virkes
förrådet ha minskat med inte mindre än 2,2 
milj m3f eller 10 %. Det finns grundad anled
ning misstänka att detta inte är riktigt, sanno
likt beroende på en underskattning av tillväx
ten. Man kan heller inte frigöra sig från miss
tanken att resultatet påverkats av att utred
ningen gjorts i anslutning till den då aktuella 
fastighetstaxeringen. 

År 1943 gjorde Nordquist en förnyad utred
ning angående bolagets skogar (areal, virkes
förråd och beräknad awerkning). Under mel
lantiden hade betydande arealer omtaxerats, 
bland annat Strömsbergs förvaltning, eller 
nytaxerats, främst Lillhärdal, varför underla
get för beräkningarna förbättrats. För stora 
områden, speciellt inom Nås, Falu och Svärd
sjö skogsförvaltningar gällde dock att 1943 
års värden erhållits genom en framskrivning 
av 1923 års siffror. Då de omtaxeringar som 
skett av enskilda socknar genomgående visat 
en mycket större ökning av virkesförrådet än 
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Tabell 2. Sammandrag av 1943 års skogstaxering 

Areal Virkes- Virkes- Beräknad Beräknad av-
Förvaltning ha förråd förråd/ha avve rkning verkning/ha och år 

milj. m3fpb 

Älvdalen 76 700 2,92 
Mora 37 500 2,15 
Nås 61 600 6,99 
Falun 30 300 2,79 
Svärdsjö 43 700 5,17 
Ströms berg 29 600 3,96 
Söderlors 29 200 4, 11 

Summa 308 600 28,09 

beräknat, finns det anledning anta att virkes
förrådet, 91 m3fpb, i själva verket var betyd
ligt större. 

Jämfört med år 1933 hade virkesförrådet 
ökat med 11 m3f per hektar. Detta bekräftar 
misstanken att 1933 års siffra var för låg. Över 
huvud taget föreföll de avverkningsberäk
ningar som gjorts från tid till annan att vara 
grundade på ett alltför osäkert material, spe
ciellt när det gäller tillväxten, och därtill san
nolikt influerade av den "sparsamhetsnit" 
som kännetecknade olika befattningshavare. 

Osäkerheten om skogstillgångarnas stor
lek och avkastning var alltså stor. Personligen 
hade jag uppfattningen att såväl bonitet som 
virkesförråd och tillväxt var underskattade 
och att den avverkning som bedrivits under 

Tabell 3. Sammandrag av 1961 års skogstaxering 

m3lpb m3lpb m3lpb 

38 69000 0,90 
57 59 000 1,57 

113 159 000 2,59 
92 76 000 2,52 

118 125 000 2,86 
134 111 000 3,74 
141 123 000 4,21 

91 723 000 2,33 

1940-talet och tidigare var lägre än vad som 
varit möjlig och lämplig. Magnus Nordquist, 
som ju ansågs vara specialist på hithörande 
frågor, hade däremot en annan uppfattning. 
Orsaken till de olika uppfattningarna var till 
stor del det otidsenliga taxeringsmaterialet. 
Det uppdrogs därför 1957 åt Trahns skogsby
rå att genomföra en nytaxering av Bergslagets 
skogar. 

Fältarbetet genomfördes 1958-1961 med 
tillämpning av i många avseenden ny och för
bättrad teknik ( exempelvis provyte- i stället 
för linjetaxering). 9 800 hektar produktiv 
skogsmark i Lillhärdal, Särna och Idre av så 
låg bonitet och i sådant läge att ett ekono
miskt skogsbruk beräknades inte kunna ut
övas undantogs från taxeringen. Marker inom 

Skog
förvaltning 

Prod. Medelbonitet Medelhöjd Virkes- Andel skog Tillväxt m3sk Föreslagen Föreslagen 
skogsmark m'sk per ha över havet förråd äldre än 100 ha och år avverkning avverkning 

1000 ha och år meter m3sk per ha år areal% 1000 m3sk per ha och år 

Älvdalen*) 67 2,68 560 60 44 1,72 110 1,65 
Mora 35 3,54 380 91 43 3,01 100 2,86 
Nås 40 4,43 315 163 31 4,40 195 4,88 
Ornäs 31 4,62 275 140 21 4,42 140 4,52 
Svärdsjö 45 4,28 320 129 34 3,59 171 3,80 
Ströms berg 32 6,09 40 147 5 5,51 180 5,63 
Söderlors 31 5,12 60 117 6 4,09 126 4,07 
Vansbro 31 3,54 375 106 34 3,02 97 3,13 
Ställdalen 30 4,34 225 132 12 4,46 145 4,84 

Samtliga 342 4,12 315 115 28 3,58 I 264 3,70 

*) Härtill kommer 9 800 ha otaxerad ljä llskog i Lillhärdal, Särna och Idre. 
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Mora förvaltning som låg under laga skifte 
taxerades heller inte, liksom de just inköpta 
Ställdalsskogarna som vi hade långt avance
rade planer på att byta bort, vilket också 
skedde. För dessa skogar gjordes emellertid 
särskilda utredningar som samarbetades 
med taxeringsmaterialet. Den osäkerhet som 
därigenom uppstod kan dock påverka total
resultatet endast marginellt. 

Genom taxeringen fick man för första gång
en tillgång till ett material som dels var säkert, 
dels återspeglade inte endast de stora talen 
utan också gav en detaljerad kunskap om en 
mängd för skötseln av skogarna värdefulla 
detaljer. Som exempel kan nämnas skogs
markens fördelning på ur drivningssynpunkt 
betydelsefulla marktyper. 

Slutsatsen av taxeringen kan sägas bekräf
ta den uppfattning om skogstillståndet som 
jag haft. Såväl bonitet som virkesförråd och 
avkastning hade av ålder underskattats vilket 
lett till underavverkning och överskott av 
gammal skog. Den avverkningsplan som fast
ställdes för 1960-talet innebar en mindre över
avverkning på Nås, Ornäs, Svärdsjö och 
Ströms bergs förvaltningar och en viss under
avverkning på Älvdalens och Mora förvalt
ningar. Totalt en överavverkning med 0,12 
m3sk per hektar och å r. Med hänsyn till de 
stora virkesförråden på framför allt Nås, Or
näs och Strömsbergs förvaltningar måste 
detta betecknas som en fortsatt försiktig av
verknings politik. Härtill kom att man med 
hänsyn till skogarnas ålderssammansättning 
kunde förvänta sig en ökad tillväxt längre 
fram, vilket också visade sig vara fallet. Jäm
fört med tidigare uttag innebar planen en be
tydande ökning av avverkningarna. I själva 
verket blev ökningen större än vad avverk
ningsplanen angav. Det var framför allt slutav
verkningarna som överskreds. Härigenom 
reducerades överskottet av gammal skog av
sevärt. 

Vid sidan av de data som ligger till grund 
för avverkningsberäkningen kan en rad in
tressanta iakttagelser göras. Sålunda råder ett 
mycket starkt linjärt samband mellan höjd 
över havet och bonitet. 100 meters ökad höjd 
över havet medför en sänkning av boniteten 

med 0,6 m3sk per hektar och år. Det är vidare 
uppenbart att det är mycket svårare att upp
nå optimal tillväxt på dåliga än på bra bonite
ter. Till stor del torde detta vara en höjdläges
fråga. Avgången i plant- och ungskogen är ju 
mycket större i höjdlägena vilket ger upphov 
till glesa och luckiga bestånd med låg sluten
het. Sambandet mellan slutenhet och löpan
de tillväxt är i sin tur mycket starkt. Den slut
sats man kan dra därav är att beståndsanlägg
ningen är mycket betydelsefull, kanske avgö
rande för den framtida produktionen. 

I samband med 1923 års taxering upprätta
des ritade skogskartor i skala 10 000. Dessa 
som var av hög kvalitet fanns i två serier av 
vilka en användes för registrering av alla för
ändringar som inträffade liksom för marke
ring, efter ett fastställt system, av alla skogs
vårdande åtgärder med angivande av årtal. 
Tre exemplar fanns av varje karta - ett hos 
skogvaktaren, ett på förvaltningen och ett på 
skogsavdelningen. Skogvaktaren förde årligen 
in alla åtgärder och förändringar på sin karta 
varefter de överfördes på förvaltningens och 
skogsavdelningens exemplar. På så sätt hölls 
kartorna alltid aktuella. Förfaringssättet gjor
de det möjligt att med hjälp av skogskartorna 
följa vad som hänt under decennier på prak
tiskt taget all skogsmark. Kartbeståndet för
nyades successivt under 1930- och 1940-ta
len. I samband med nytaxeringen åren kring 
1960 genomfördes en ny kartläggning av hela 
markinnehavet. Sammanfattningsvis kan kon
stateras att kartfrågan ända från början av 
1920-talet handlagts på ett berömvärt sätt. 

Miljöfrågor 
Under mina första 20 år som jägmästare var 
miljöfrågorna inget problem. I allmänhetens 
ögon sköttes skogarna efter ekologins lagar 
och på ett sätt som tillgodosåg såväl frilufts
livets som naturvårdens intressen. Några pro
blem med s tatliga eller lokala myndigheter 
förelåg heller inte . Man litade på att både 
kompetensen och ambitionen fanns hos dem 
som var satta att förvalta landets skogstill
gångar. Denna inställning gällde för övrigt inte 
endast skogsmännen. 1 början av 1960-talet 
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skedde emellertid en radikal omsvängning -
allt skulle helt plötsligt ifrågasättas och kriti
seras. Inte minst kom skogsbruket i skottglug
gen. Massmedia tog parti för skogsbrukets 
kritiker. I och för sig var det inget märkligt att 
skogsbruket blev särskilt utsatt. Det är ju till 
stor del i skogen som människorna tillbringar 
sin fritid och söker naturupplevelse och re
kreation. Därigenom angår den de flesta. Alle
mansrätten inbjuder till den falska föreställ
ningen att "skogen är min" och så blir man 
skakad in i själen när man helt plötsligt finner 
att "min skog" är borta. Även om skäl till viss 
kritik förelåg så var de angrepp för vilka 
skogsbruket utsattes generellt sett överdriv
na och vanligtvis grundade på okunnighet el
ler inte sällan illvilja. 

I skogsbruket blev man tagen på sängen. 
Till att börja med var en vanlig reaktion "att 
det hela nog skulle lugna ner sig efter ett tag". 
Så blev dock inte fallet - tvärt om tilltog skal
let särskilt mot kalhygges bruket och kemika
lieanvändningen. Problemet togs därför i slu
tet av 1960-talet upp på central nivå inom 
skogsbruket. Man kom därvid fram till att 
skogsbruket varit alltför passivt när det gällt 
att informera om sin verksamhet och att den 
information som lämnats ofta skjutit förbi må
let. Åtgärder måste därför vidtas för att av
hjälpa detta. Det inrättades gemensamt för 
bolagen, Domänverket och skogsägarefören
ingarna en central funktion, "Skogsbrukets 
informationsgrupp", vars främsta uppgift 
blev - förutom att ta fram centralt informa
tionsmaterial i aktuella frågor - att försöka få 
skogsbrukets företrädare att inse att deras 
uppgift inte endast var att sköta skogen utan 
också att informera omvärlden om skälen till 
och konsekvenserna av olika ingrepp - hyg
gesupptagning, mekanisering, lövslybekämp
ning, gödsling och mycket annat. För att akti
vera de praktiskt verksamma skogsmännen 
och för att lära dem att verkningsfullt föra ut 
sitt budskap anordnades kurser om fyra da
gar i informationsteknik för närmare 400 jäg
mästare, bland andra samtliga Bergslagets. 
Jag utsågs för övrigt till ordförande i gruppen 
vilket under några år tog drygt hälften av min 
tid i anspråk. Jag lämnade samtidigt den ope-
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rativa ledningen av skogsavdelningen men 
stod under flera år kvar som bolagets repre
sentant i olika skogliga organisationer - bland 
annat som ordförande i Skogsbrukets Arbets
givare, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och 
Skogsindustrins Virkesnämnd. I takt med att 
informationsverksamheten förstärktes inom 
Svenska Cellulosa-och Pappersbruksförening
en, Domänverket och Sveriges Skogsägareför
eningars Riksförbund samt hos alla större 
skogsbolag övertogs informationsaktiviteter
na undan för undan av dessa och informa
tionsgruppen kunde avvecklas. För bolags
skogsbruket leds informationsverksamheten 
sedan länge av en kommitte under Svenska 
Cellulosa- och Pappersbruksföreningen där 
Bergslaget (STORA) är representerat. Kritiken 
från miljösidan mot Bergslaget skilde sig 
knappast från den mot det övriga storskogs
bruket; dock var Värmlands bolagen särskilt 
utsatta av militanta miljöaktivister. 

Kalhyggen 
Den första frågan som angreps från miljösi
dan var hyggesupptagningen - kalhyggesde
batten. Förklaringen är enkel. Under decen
nier hade skogarna huvudsakligen blädats 
och de hyggen som tagits upp, exempelvis i 
Bergslaget, var få och små. Så lades sättet att 
föryngra skogen plötsligt om till hyggesbruk. 
Både ur teknisk och biologisk synpunkt mås
te därtill hyggena göras väsentligt större än 
tidigare. Detta gav folk intrycket att "skogen 
skövlades", att "skogen snart var slut", att 
"det aldrig blir någon skog mer" o.s.v. I själva 
verket har föryngringshuggningarna endast 
enstaka år nått upp till vad som motsvarar en 
skälig omloppstid. Det skall dock inte förtigas 
att enskilda företag liksom Domänverket lo
kalt föryngrat skogen i sådan takt att landska
pet gett intryck av att vara skövlat. Med en 
bättre planläggning borde detta ha kunnat 
undvikas. Bergslaget kan enligt min mening 
inte svära sig helt fritt i detta hänseende. Inte 
så att det uppstått några irreparabla ekologis
ka konsekvenser, bara så att vissa hyggen 
utan olägenhet kunnat göras mindre. 

Skogsstyrelsen genomförde i början av 
1970-talet en särskild hyggesutredning i vil-



Trakthyggesbruket med sina kal
hyggen blev vanligt under 1960-
talet och bidrog till allmänhetens 
misstänksamhet mot storskogs
bruket. - Kalhygge vid Mosjön, 
Svärdsjö, Dalarna 1965. 

ken hela problematiken grundligt redovisa
des. Denna, och kanske också det förhållan
det att man så småningom kunde konstatera 
att det faktiskt kom ny skog på hyggena, med
förde att kalhyggesdebatten ebbade ut. Folk 
hade därtill börjat vänja sig vid att skog inte 
bara är gamla träd. 

Kemiska bekämpningsmedel och 
skogsgödsling 
På kemikaliesidan var det tre frågor som blev 
föremål för miljöfolkets särskilda uppmärk
samhet: DDT-behandling av skogsplantor, 
kemisk lövslybekämpning och gödsling av 
skogsmark. 

Vad angår DDT-användningen hade, sedan 
förbud utfärdats, skogsbruket under lång tid 
dispens för behandling av skogsplantor mot 
snytbaggeangrepp. Opinionstrycket blev 
dock till slut för stort och dispensen drogs in 
trots att den mängd DDT som skogsbruket 
använde bevis ligen var så liten att den sakna
de betydelse. För Bergslagets vidkommande 
blev konsekvensen att vi fick skjuta på plante
ringen till tredje året efter avverkning, s .k. 
hyggesvila. Detta medför att åtminstone 2 % 
av skogsmarken ständigt ligger outnyttjad. 

Den debatt som uppstod i landet rörande 
kemisk lövslybekämpning med fenoxisyror är 

en märklig företeelse som borde bli föremål 
för en sociologisk undersökning. Det märkliga 
är att debatten, som pågick i många år, prak
tiskt taget uteslutande rörde skogsbrukets 
lövslybekämpning trots att skogsbruket för
brukade endast någon enstaka procent av 
bekämpningsmedlet ifråga. Jordbrukets an
vändning av fenoxisyror accepterades där
emot utan nämnvärda protester trots att där 
förbrukades 15-20 gånger mer än i skogsbru
ket. Att medlen spreds nära bebyggelse och 
gällde livsmedelsproduktion generade heller 
inte, ej heller att mera fenoxisyror användes 
för ogräsbekämpning i villaträdgårdar, i par
ker, på kommunala lekplatser etc. än i skogs
bruket. Förklaringen till detta fenomen torde 
enligt min mening ha varit att det var just fe
noxisyror som amerikanarna använde när de 
avlövade Vietnams urskogar under Vietnam
kriget. Att amerikanarna använde en annan 
typ av fenoxisyra som innehöll dioxiner och 
som blev förbjuden i Sverige, att mängden 
verksamt medel var 10- 20 gånger större per 
hektar än i Sverige och att jättelika områden 
avlövades spelade uppenbarligen ingen roll. 
Massmedia engagerade sig hårt på miljökriti
kernas sida och slutet blev att den kemiska 
lövslybekämpningen med fenoxisyror prak
tiskt taget upphörde. Följden härav blir i bäs-
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ta fall en avsevärd fördyring av ungskogssköt
seln, i sämsta fall kvalitativt sämre ungskog 
med konsekvenser omloppstiden ut. 

Kritiken mot gödsling av skogsmark med 
kväve har aldrig varit lika hård som den mot 
fenoxisyrorna. Förklaringen torde vara att fe
noxisyror och för övrigt även DDT upplevs 
som gifter som avser att döda under det att 
kväve är ett näringsämne. Kritiken mot kväve
gödslingen riktar sig mot övergödningspro
blemet och de konsekvenser som därigenom 
uppstår för djur- och växtlivet i våra vatten, 
inte minst utmed våra kuster. Skogsbrukets 
bidrag härtill är närmast marginellt. Denna 
gång var det alltså jordbruket som kom i 
skottgluggen. När det gäller skogsbrukets 
gödsling är det inte övergödning som kritiken 
gäller utan den försurande effekt som vissa 
gödselmedel har - framför allt urea men även 
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i viss mån ammoniumnitrat. Inom Bergslaget 
har man därför senare övergått till att använ
da kalkamonsalpeter som är ett basiskt med
el och som inneburit en avsevärd fördyring. 

Under de senaste åren har miljöproblema
tiken i skogsbruket förändrats - skogsbruket 
har helt plötsligt kommit att stå på den sida 
som anklagar i stället för på den som ensidigt 
anklagas. Det är självfallet luftföroreningarna 
jag då avser och deras effekter på skogen. 
Därmed har inte sagts att skogsbruket saknar 
miljöproblem. De har bara ändrat karaktär. 
Låt mig bara nämna "fjällnära skogar" och allt 
större krav på reservat för olika ändamål. Då 
dessa problem i huvudsak ligger efter min 
aktiva tid i Bergslaget nöjer jag mig med att 
helt kort konstatera att luftföroreningen är ett 
problem som måste tas - och också tas - med 
stort allvar. 

F/yggödsling utfördes av olika flygbolag 
på entreprenad, bl.a. Sterner Aero och 
som här Gullviks 1965. 

Skogsgödslingen utfördes under 1960-
talet dels manuellt på marken, dels med 
hjälp av flygplan. Gödseln bestod av 
kväve, i detta fall Urea. - Påfyllning för 
spridning från luften 1965. 
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Kapitel 3 

Människan 

Arbetskraft 
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 histo
riskt betingad. Man kan tala om tre skilda 
områden inom vilka samhällsutvecklingen 
varit högst olika under århundradenas lopp. 
Ett är Siljanssocknarna och norrut, ett annat 
bruks bygderna i södra Dalarna och Bergsla
gen och det tredje Strömsbergs- och Söder
forsområdet. Det är känt från historien att de 
"äkta" dalmasarna från Siljan och norrut ald
rig haft några herrar - vare sig adelsmän eller 
brukspatroner - under det att det gamla feo
dalsystemet rått i århundraden i Uppland. 
Detta har i hög grad satt sin prägel på männis
korna. Masarna var fria, självständiga men 
självsvåldiga och svåra att placera in i ett fast 
arbetssystem, t.ex. åretruntanställning. 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
sa på skogschefen - upplänningen 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 - bruks bygderna 
där "rumpmasarna" härskar - kan man väl 
säga att mentaliteten var någonting mitt emel
lan de två ytterligheterna i öster och väster. 
De var sedan århundraden van vid "fastan
ställning" vid de små järnbruken (kolnings
epoken) men var samtidigt mera självständi
ga än upplänningen. 

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

framför allt i Älvdalen, norra Venjan och Idre 
men även på många andra platser. Den starka 
frihetslängtan inom Ovansiljansområdet fick 
till följd att det där knappast fanns några "fas
ta" skogsarbetare, i varje 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 färdigt och drivningar
na kunde komma igång. Lokala blockader fö
rekom regelmässigt. Bergslaget hade exem
pelvis all vinteravverkning i norra Venjan un
der blockad flera år i följd. Sommararbetena 
blockerades däremot inte. Denna ordning hin
drade dock inte att det i de olika byarna fanns 
grupper av Bergslagsorienterade körare och 
huggare som vanligtvis brukade jobba åt bo
laget. Engagemanget varade dock enbart över 
en drivningssäsong 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 arbeta på hade många svag
heter. Det var ett dyrt 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 gällde ju att skaffa ändamålsenliga red
skap, att sköta dessa rationellt, at t planera 
och organisera arbetet och att bedriva arbe
tet vid rätt årstid. Allt detta förutsatte att man 
hade en "fast" arbetarstam som det lönade 
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sig att satsa på och att utbilda. Vi gjorde där
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 synnerhet gällde detta de syndikalis
tiskt anknutna arbetarna. Det syndikalistiska 
systemet att verka genom lokala samarbets-

organisationer (LS) som fördelade arbetsob
jekten och satt priserna på dessa, var och en 
inom sitt lokala område, passade dåligt ihop 
med kontinuerlig anställning. Problemet 
fanns under denna tid i hela Norrland och 
strävandena mot fast anställning mötte t.o.m 
organiserat motstånd på sina håll. För att få 
fart på utvecklingen erbjöd SCA skogsarbe-

Till de tyngsta arbetena hörde lastning av timmer och massaved varför det 
var viktigt att utveckla olika hjälpmedel. På dessa bilder prövas lastslanan 
"Hobby" ovan och lastapparaten "Effektiv" därunder. - Stångtjärn utanför 
Falun, Dalarna 1946. 
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tama anställningskontrakt med detaljerade 
bestämmelser om rättigheter och skyldighe
ter för parterna. Villkoren var mycket förmån
liga för arbetarna. Vi genomförde 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 anställda i Bergslaget 
och också var det. Det hade för dessa säker
ligen verkat underligt att helt plötsligt få sig 
ett kontrakt förelagt som inte innebar någon
ting nytt. Jag tror inte heller att avsaknaden 
av anställningskontrakt motverkade eller för
dröjde utvecklingen mot fastare anställnings
förhållanden i övre Dalarna - snarare tvärt 
om. 

Det bör framhållas att så länge huvudpar
ten av virket måste köras ut med häst ur sko
gen fram till flottled, bil- eller traktorväg var 
en utpräglad säsongmässighet ofrånkomlig 
på körarsidan. Körarna arbetade i skogen un
der vinterhalvåret och i jordbruket under vår 
och sommar. Under en period i slutet av 1950-
talet omvandlades framför allt i Uppland en 
del små arrendegårdar till hästkörarställen 
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 trakto
riseringens definitiva genombrott i slutet av 
1960-talet som de stora säsongvariationerna 
försvann i skogsbruket, samtidigt som ande
len åretruntanställda ökade. Det kan nämnas 
att under åren fram till 1960 brukade Bergs
laget ha omkring 4 000 anställda 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 skogskulturperioden i maj-juni 
(extrakvinnlig arbetskraft). 

Kollektivavtal 
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, LS, i Söderfors. Körarna i Upplandsområ-

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 Norrland. Det förtjänar nämnas att när 
organisationen bildades i början av 1920-talet 
skedde detta huvudsakligen för att "förhindra 
kollektivavtalets införande i skogsbruket". I 
stället för kollektivavtal fanns en överenskom
melse som "reglerar den ordning i vilken bort
sättning av drivningsarbetet skall ske". Först 
1942 ersattes detta i hög grad otidsenliga do
kument med ett mera tidsenligt kollektivavtal 
innehållande tidlöner och ackordsprislistor 
för huggning och körning av olika sortiment. 
Priset fastställdes med hjälp av särskilda svå
righetstabeller där hänsyn togs till varierande 
egenskaper hos skog och terräng. Självfallet 
fanns därutöver arbetstidsbestämmelser och 
mycket annat som hör till ett modernt kollek
tivavtal. 

På Upplandsförvaltningarna fanns sedan 
gammalt ett kollektivavtal för huggning inne
hållande såväl tidlöner som ackordsprislistor. 
Liknande avtal fanns i hela södra Sverige. Till 
skillnad från de nya Dala- och Norrlandsavta
len, som var baserade på ingående arbetsstu
dier, hade de sydsvenska avtalen tillkommit i 
en tid då dessa hjälpmedel saknades. I kombi
nation med årtionden av mera taktiskt än sak
ligt underbyggda prisutspel från båda parter 
utvecklades praktiskt oanvändbara prislistor. 
1948 sade därför arbetsgivarna i Uppland, 
Bergslaget och Korsnäs upp det gamla avtalet 
och förhandlade fram ett nytt modernt avtal 
av Dalamodell. Det var för övrigt jägmästare 
Hans Lindberg, då aspirant i Bergslaget, som 
tillsammans med Föreningen Skogsarbeten 
utarbetade det nya avtalet. Efter några år 
moderniserades jämväl det lika omoderna 
körningsavtalet med LRF. 

Skogsvårdsarbetena utfördes traditionellt 
mot tidlön. Så länge man huvudsakligen ut
nyttjade tillfällig och ofta bristfälligt utbildad 
arbetskraft var detta säkerligen riktigt. Risk 
för dålig kvalitet på arbetet förelåg om arbetet 
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Skogsarbetarnas bostadsförhållanden var länge undermåliga. Under drivningsarbetet tvingades man 
månadsvis bo i stora kojor under arbetsveckorna. Under seklets början hade man mat med sig hem ifrån 
som skulle räcka för hela veckan men senare anställdes kockor som sörjde för matlagningen. Kojorna 
var nästan alltid inredda som på bilden med koj platser utmed väggarna och en eldstad i mitten. Säng
utrustning - om sådan användes - tog man med sig själv, man sov med kläderna på och tvättmöjlighe
ter saknades. Blöta kläder torkades på krokar och i linor taket. Till skogskojorna hörde också stall för 
arbetshästarna. -Nybyggd skogskoja v id ldresjön i norra Dalarna 1931. 

Under 1960-talet blev skogsförläggningarna allt färre. De flesta skogsarbetare hade nu egen bil och kör
de själva dagligen mellan hemmet och arbetsplatsen. I anslutning till arbetet fanns istället transportab
la raststugor med pentry och rinnande vatten. - Modern raststuga 1966. 
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betalades med ackord. I takt med att en allt 
större del av arbetskraften kom att utgöras av 
fast anställda och utbildade yrkesarbetare 
övergick man emellertid till ackord. Effekten 
härav blev att arbetsförtjänsten steg med 15-
20 % samtidigt som kostnaden sjönk. Kvali
teten på arbetet ökade, sannolikt beroende 
på att det högre förtjänstläget lockade till sig 
den bättre och mera ansvarskännande arbets
kraften. 

Åren närmast efter kriget inkvarterades 
nästan all arbetskraft i mellersta och övre Da
larna liksom i Härjedalen och Hälsingland i 
kojor ute på skogen - ibland permanenta och 
timrade, ibland monteringsfärdiga och flytt
bara. Det var för stora avstånd för att åka fram 
och åter under dagen och vägar saknades. 1 
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 relativt flertalet andra skogsarbetsgivare 
hög. Det var också vanligt med kocklag. På 
den avverkning i Siljansnäs där 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. Varje 
torsdagskväll kom en handlare i Siljansnäs 
åkande med häst och släde med proviant för 
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 fanns två
mansrum, dusch, matsal och sällskapsrum 
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 Hällfors mitt emellan Svart
näs och Gruvberget. Den kom väl till pass 
under ett antal år. 

Allt eftersom bilvägsnätet byggdes ut över 
skogarna och bilismen utvecklades blev det 
allt fler skogsarbetare som åkte 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 6-8 
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. Från 
och med mitten av 1970-talet kan man säga 
att kojboendet förekom endast i sällsynta un
dantagsfall och att flertalet arbetare färdades 
i egen bil till och från jobbet dagligen. 

Bebyggelseproblem 
Genom det sätt på vilket Bergslaget förvärvat 
s ina skogar kom stora arealer odlad jord och 
ett stort byggnadsbestånd att tillföras bola
get, särskilt kring de gamla järnbruken i Upp
land. Den sammanlagda arealen åker och hag
mark uppgick till över 8 000 ha varav hälften 
sorterade under lantbruksavdelningen och 
hälften under skogsavdelningen. Den senare 
hälften var till 100 % utarrenderad. Lantbruks
avdelningen drev däremot jordbruket i egen 
regi och var på s in tid Sveriges största jord
bruksföretag. 

Tyvärr saknas uppgift över hur många ar
rendegårdar skogsavdelningen hade vid krigs
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 nära 100 ha 
på Tierpsslätten. På Älvdalens och Mora 
skogsförvaltningar fanns endast ett fåtal jord
bruk. Vid de gamla järnbruken fanns ett stort 
bestånd av gamla smedbostäder, inte sällan 
bebodda av pensionärer. 

Vidare fanns över 100 bostäder för jägmäs
tare, skogvaktare och kontorstjänstemän ute 
på förvaltningarna. Enligt praxis - och det gäll
de alla skogsbolag på den tiden - tillhandahöll 
bolagen tjänstebostäder 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 
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skick att de måste betecknas som klart hälso
vådliga. Kvaliteten på ekonomibyggnaderna 
var inte stort bättre. Tjänstemannabostäder
na hade däremot en hygglig standard och var 
bättre underhållna. 

En enkel kalkyl över vad en modernisering 
av byggnads beståndet skulle kosta visade på 
närmast astronomiska tal. En reduktion var 
därför nödvändig. Det gällde då att ha en plan 
för byggnadsbeståndets utveckling - att be
stämma vad som skulle vara kvar och vad 
som skulle avvecklas. 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 avveck
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 finn bebyggelse - små gårdar uppe på 
höjderna - som måste avvecklas. 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 gamla bruks
egendomar med underly
dande gårdar bodde arren
datorer fram till 1950-ta/et. 
De levde på vad småbruket 
gav och på skogsarbete åt 
bolaget där de deltog med 
eget arbete vid kolning och 
avverkning samt med körs
for med egna hästar. - Ar
rendegården vid Braham
mars nedlagda järnbruk i 
Siljansnäs, Dalarna 1931. 

samband därmed fanns dock mycken inägo
jord, som borde överföras till skogsmark -
framför allt gamla dikade myrmarker, som 
"brunnit ihop" och återförsumpats 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 
jordbrukspolitiska riktlinjerna var det nästan 
omöjligt att få lägga ner odlad jord eller att 
minska antalet brukningsenheter. Tillsynen 
upprätthölls av jordbrukskommissionen som 
fanns i varje län. Kommissionens tillstånd 
måste inhämtas i varje enskilt ärende. År 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. 

Moderna bostäder 
År 1954 togs bebyggelseproblematiken upp 
till behandling vid Norrlands Skogsvårdsför
bunds exkursion hos Bergslaget. Jag redo
gjorde därvid ingående för de riktlinjer som 
gällde i bolaget och demonstrerade konkret 
resultatet därav på det 25 000 ha stora skogs
komplexet i Svartnäs och Bollnäs finnmarker. 
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Ritning till monteringsfärdigt bostadshus för skogsarbetare vid Strömsbergs skogsförvaltning i Uppland. 
Huset ritades 1947 av bruksbyggmästare Anders Arvid Ståbi (1899- 1971) och byggdes i omkring sex
tio exemplar under en tioårsperiod. Ur Lange 1992. 
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Det samlade svenska skogsbrukets represen
tanter anslöt sig oreserverat till vad de hört 
och sett. Generaldirektören i lantbruksstyrel
sen, Karl-Henrik Nordlander, som särskilt in
bjudits, anförde däremot en avvikande me
ning och gjorde gällande att den avveckling 
av finnmarksjordbruken som planen innebar, 
och som till stor del redan var genomförd, 
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 1950-talet 
lanserade familjejordbruk om 20-25 ha åker 
visste t .ex. varenda jordbrukare att det be
hövdes 40-50 ha för att försörja en familj. 

Mot bakgrund av den stora arealen arren
dej ord 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 förelades lantbruks
nämnden som också in corpore avlade ett 
besök på förvaltningen. Planen, som var för
hållandevis radikal, godkändes i sin helhet av 
nämnden. I praktiken blev lösningarna än ra
dikalare. Man kan säga att när vi närmade oss 
1970-talet hade den officiella jordbrukspoliti
ken undergått en total förändring, eller om 
man så vill kommit ifatt Bergslagets. 

Även när det gällde skogsarbetskraftens lo
kalisering genomfördes tidigt en systematisk 
planläggning innebärande en koncentration 
till vissa orter - framför allt till de gamla järn
bruken bl.a. Svartnäs, Korsån, Löfsjön och 
Lindesnäs. Där moderniserades den bättre 
delen av det gamla byggnads beståndet och 
en viss nybyggnad kom till stånd, t.o.m. i form 
av egnahem. Enstaka gårdar och hus avveck
lades samtidigt. Det sätt på vilket denna plan-
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läggning genomfördes kan så här i efterhand 
tyckas ha varit alltför försiktig - det borde ha 
satsats på färre och större orter. Man måste 
emellertid komma ihåg att de förhållanden 
under vilka man arbetade på under 1940-och 
1950-talen var helt andra än dagens. Visst 
finns någon plats där man inte borde hasat
sat - kanske framför allt Gruvberget - men 
flertalet orter där byggnads beståndet 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 dyrare åtgärder. 

Vid moderniseringen av bostadsbeståndet 
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 gärna låta en gammal trotjänare 
bo kvar i sitt "råtthål" och ge den modernise
rade lägenheten till en nyinflyttad. Det förelåg 
därför ett stort behov av pensionärs bostäder. 
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 s tod 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 bolagets 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. Skogsförvaltare Carlander tog kontakt 
med fullmäktigeordföranden, den gamle "grå
sossen" Johan Falk, med vilken han hade 
goda förbindelser och lade fram förslaget för 
honom. Falk tyckte att det var ett bra förslag 
- kommunen hade aldrig gjort någonting för 
Svartnäsborna och hade nu en möjlighet att 
gottgöra detta, förmenade han. Han under
strök samtidigt att frågan var politiskt bränn
stoff och skulle därför tala med sina partikam
rater en efter en innan den togs upp officiellt. 

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 förslaget. Efter en 
tid kom Johan Falk in på Carlanders kontor, 
slog sig ner och sade i bedrövad ton: "Jag 
skäms." "Jaså, gick 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 anslutning till 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 för förslaget och 
undrade vad skogschefen skulle tycka. Car
lander ringde mig och berättade vad som 
hänt. "Hälsa Johan Falk", sa jag, "att det här 
har han skött bra och att jag inte bryr 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! Folkpartiet visste 
inte på vilket ben man skulle stå; man var väl 
socialt medveten men att bli skälld 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 fullmäktige blev röstsiffrorna 16 ja 
(s+h), 7 nej (bf) 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 för upprustning 
och underhåll att uppgå till höga belopp. An
ledningen var det miserabla tillstånd som hu
vudparten av byggnads beståndet befann sig 
i vid krigsslutet. Under en period på 1950-ta
let rörde det sig om 3-4 mkr per år utöver hy
res- och arrendeintäkter. I summan inkludera
des kostnaderna för tjänstemanna- och skog
vaktarbostäder samt kontor, verkstäder och 
andra administrativa byggnader. 

I början av 1960-talet var den omstrukture
ring av bebyggelse och bostads bestånd som 
inleddes under 1940-talets senare hälft till 
stor del genomförd. Då vi 1960 köpte Stjern-

Carl-Gustaf Sundberg talar till åhörarna vid en ex
kursion i Ställda/en i augusti 1966 med anledning 
av VD-skiftet mellan Håkan Abenius och Erik Sund
blad. Förhållandet mellan Sundberg och Abenius 
hade alltid varit gott och båda var öppna för var
andras åsikter. Här är det bruksdisponent Abenius 
som lyssnar. 

fors-Ställdalen 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 nedlagda järn
bruken. Om det av olika skäl inte var lämpligt 
att hyra ut vissa gårdar eller hus revs de ty 
hus i förfall tolererades inte. Jag höll styvt på 
att det skulle se snyggt ut överallt där Bergs
laget verkade. 
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Administration 

Ledningsfilosofi 
När jag kom till Bergslaget 1944 var bolaget 
ett i hög grad auktoritärt styrt företag. Det 
hade ända sedan 1875 haft en rad dominanta 
chefer, Ljungberg, Söderberg, Lundquist och 
sedan två år Ejnar Rodling, vilkas vilja och 
beslut alla varit vana att rätta sig efter. Detta 
gick igen även på lägre nivå i hela organisatio
nen. Min företrädare, Axel Löf, utgjorde inget 
undantag härifrån. Det var Löts vilja som gäll
de i skogen och den accepterades uppenbar
ligen utan att någon reagerade - det bara var 
så. Den rådande ledningsfilosofin, om det nu 
fanns någon genomtänkt sådan, tog sig ibland 
nästan litet bisarra uttryck. När jag började 
resa ute på förvaltningarna märkte jag exem
pelvis att det flaggades överallt där jag for 
fram. När jag fick klart för mig att anledning
en därtill var mitt besök, lät jag förstå att jag 
kände mig lika välkommen utan flaggning. 
Andra uttryck för den gammaldags andan var 
exempelvis 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 yngre assistenten jägmästare Rosen. 
Dylika företeelser kan i och för sig tyckas vara 
bagateller som man kan leva med, men det 
allvarliga är att det öppna och förtroendeful
la samarbetet mellan över- och underordna
de, utan vilket ett bra arbetsresultat svårligen 
kan uppnås, försvåras eller uteblir. Den störs
ta svagheten med ett auktoritärt styrelseskick 
är dock att när 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 
bäst och framför allt bekvämast att i stället 
för att själv anstränga sig vänta på direktiv 
uppifrån - då blir det minst besvär. Jag märk
te snart att mycket av den inställningen kän
netecknade de äldre medarbetarna. De för
väntade sig uppenbarligen nya direktiv och 
riktlinjer av mig och lät samtidigt förstå att de 
lojalt skulle följa dessa. När jag började ut
veckla min ledningsfilosofi, som jag strax 
återkommer till, verkade de till en början näs
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 
chefen 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 tid måste en visser
ligen lojal men alltför passiv församling av 
jägmästare såväl som skogvaktare och andra 
omvändas till en progressiv och självständigt 
tänkande och handlande medarbetarkår. Var 
detta möjligt och hur skulle det i så fall gå till? 

Av grundläggande betydelse är 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 förväntar sig att så 
sker. Parallellt härmed måste ledningen ge
nom kurser, exkursioner och liknande bi
bringa medarbetarna all den kunskap inom 
olika områden som är nödvändig för att ta de 
rätta initiativen och fatta de rätta besluten. 
Det gäller därför att noga följa utvecklingen 
inom forskning och utvecklingsarbete och att 
upprätthålla en löpande utbildnings- och fort
bildningsverksamhet för hela medarbetar
kåren - från jägmästaren till plantören. Chefens 
uppgift blir då att: 
- formulera målsättningen för verksam

heten 
- dra upp de ramar inom vilka olika befatt

ningshavare har att verka, 
- uppmuntra och främja 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 
målet. 



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

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

Slutligen några ord om sättet att meddela 
sig med sina medarbetare. Det sämsta sättet 
är genom cirkulär. Jag känner till ett företag 
där skogschefen utfärdade två-tre cirkulär 
per vecka året runt. Jag vet också att de äld
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 stäl
let för cirkulärets ensidiga ordergivning. En 
förutsättning för att systemet skall fungera 
bra är en god personlig kontakt mellan chefen 
och de underställda. Det finns dock situatio
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 assistenttjänsten på 
Strömsberg in. "Gamla Strömsberg" var för 
stort för att kunna skötas effektivt - där fanns 
18 skogvaktare (bevakningar) och över 200 
arrendatorer. 

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

Möte med ledningen för Dalefvarnes flottnings
förening (DFF) omkring 1965. Fr.v. Carl-Gustaf 
Sundberg, skogsdirektören i Korsnäs-Marma Hans 
Lundberg, byråchefen i SJ Anders Ekelund och 
f/ottningschefen Gösta Hel/strand. 

specialist, Rune Nelzen, och en tekniker, Bo 
Hedegård, (senare ytterligare en, Nils Nils
son). Dessa hade till huvuduppgift att följa ut
vecklingen var och en inom sitt område och 
att snabbt förmedla nya kunskaper till förvalt
ningarna. Organisatoriskt var de underställda 
skogschefen och fungerade närmast som kon
sulter. Skogsförvaltaren var i princip ansvarig 
för allt som hände på förvaltningen. Vissa 
undantag fanns dock: Nelzen ansvarade för 
centralplantskola, fröplantager och gödsling 
och Hedegård för den centrala reparations
och underhållsverksamhet. 

Det rörde sig alltså om en utpräglat decen
traliserad organisation som i mångt och 
mycket påminner om dagens. Den skillnaden 
föreligger dock att dagens skogsförvaltningar 
i STORA är självständiga ekonomiska enheter 
med egen budget och resultatredovisning. 
Värdet härav är dock, enligt min mening, be
gränsat eftersom den för resultatet ansvarige, 
d.v.s. skogsförvaltaren, endast marginellt kan 
påverka förvaltningens intäktssida då avverk
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 däremot i hög 
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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 avverka den bästa skogen och 
är på så sätt enligt min mening litet riskabel. 
Begreppet "överjägmästarerevir" har nog inte 
tillkommit för ro skull. Man måste vara obser-.. 
vant pa detta. 

Längre fram inrättades ytterligare en skogs
förvaltning i Vansbro. Huvudskälet härtill var 
att bättre kunna bevaka virkesköpen i Väster
dalarna där såväl Uddeholm som Mölnbacka
Trysil hade köpförvaltningar. Under 1960-ta
let ökade skogsmarksinnehavet med över 
100 000 ha produktiv skogsmark av god boni
tet. Till följd härav, liksom till följd av de be
tydande markbyten som genomfördes, kom 
förvaltningsindelningen att bli en annan än ti
digare. Allt efter nya markförvärv ändrades 
förvaltningsindelningen. Samtidigt hade de 
förbättrade kommunikationerna, den ökade 
arbetsproduktiviteten, bättre hjälpmedel av 
olika slag, exempelvis flygbilder, samt ökad 
service från staben gjort att förvaltningarna 
kunde göras väsentligt större än tidigare utan 
att kravet på effektivitet eftersattes. Den för
bättrade utbildningen av den underställda 
personalen bidrog också härtill. Fram till för
värvet av Bergvik och Ala 1976 hade Bergs
laget följande skogsförvaltningar: Mora, Vans
bro, Falun, Ludvika, Strömsberg och Enkö
ping. Sålunda lika många som när 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. År 1976 ändrades förutsättningarna för 
köpverksamheten radikalt genom bildandet 
av Industriskog, en gemensam inköpsorgani
sation för Bergslaget , Korsnäs, Kopparfors 
och lggesund, men detta ligger efter min akti
va tid i Bergslaget, varför jag inte går 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 förändringar 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) anställdes därför på varje för
valtning. Den snabba mekaniseringen under 
1960-talet krävde också att en befattning som 
maskinledare inrättades med främsta uppgift 
att svara för service- och reparationsarbeten 
inom förvaltningen. En annan organisatorisk 
förändring på bevakningsnivån var att den 
heterogena apterarkåren delades upp i två 
åtskilda befattningsgrupper, förmän och spe
cialarbetare. Detta krävde särskilda åtgärder, 
framför allt en grundlig utbildning av de fram
tida förmännen till vilket jag skall återkomma 
i nästa avsnitt. 

Alldeles i slutet av min verksamhets period 
genomfördes under den nye disponenten Eric 
Sundblad en genomgripande organisations
förändring i företaget genom övergång till en 
funktionell organisation. För skogsavdelning
ens del medförde detta att bevakningsindel
ningen slopades och skogvaktarna blev spe
cialister inom olika områden: planerare, av
verkningsledare, skogsvårdsledare, transport
ledare eller maskinansvariga. Personligen var 
jag tveksam härtill. Det kan knappast vara rik
tigt att skilja på primär-och sekundärproduk
tionen på skogvaktarnivå. Jag tror att det är 
att driva specialiseringen för 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 fortbildning av all personal, jägmäs
tare, skogvaktare, förmän och arbetare, kom 
att bli en av de betydelsefullaste uppgifterna 
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Lektionssalen på Limå kurs
gård, Siljansnäs, Dalarna 
1956. Här samlade Bergs
laget sina skogsarbetare för 
att lära ut ett modernt och 
effektivare skogsarbete. 
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Limå herrgård var en modern kurs
gård med lektionssalar och dagrum. 
Deltagarna bodde tillsammans i fler
bäddsrum med för alla gemensam
ma toalett- och duschutrymmen. 
- Samvaro på rummet med studie
uppgifter, en cigarett och några tid
ningar vintern 1956. 

Undervisning i konsten att fila motor
sågskedjor, Lindesnäs kursgård, Dalarna 
1959. 
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för 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 få 
alla med på de nya tankegångarna. Det verka
de som om de flesta gått och väntat på att få 
förverkliga sig själva, om jag så får uttrycka 
det. Det sätt på vilket kurserna lades upp och 
kunskaperna förmedlades var någonting nytt. 
Grundiden 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 
föreläsningar på rummet och så mycket prak
tiska demonstrationer 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 ideerna och förslagen. 

Först något om verksamheten 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 jägmästa
re och skogvaktare, olika för Dalarna och Upp
land. Drivningstekniska exkursioner eller kur
ser hade aldrig avhållits. Någon aktivitet rik
tad mot förmän eller arbetare hade heller ald
rig förekommit. Uppläggningen av skogsvårds
exkursionerna var den gammaldags auktoritä
ra. Löf eller kanske Nordquist visade och be
rättade, en och annan förvaltare gjorde ett 
inlägg och skogvaktarna lyssnade och teg. 
Det märkliga var 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 träffats förrän jag 194 7 ordnade en gemen
sam exkursion för hela styrkan. Det var lustigt 
att konstatera hur reaktionen blev. Man be
traktade varandra med en kombination av 
nyfikenhet och misstro. Upplandsskogvaktar
na var både i klädsel och uppträdande mera 
"herrskapsfolk" än masarna om jag så får ut-
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trycka det, vilket säkerligen hade sin grund i 
det gamla feodala system som rått i Uppland 
men aldrig i Dalarna. Enligt vad skogsförvalta
rna på Dataförvaltningarna 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 hart.ex. berättats att när salsklockan 
hos skogvaktare Malmberg i Lundsved i Upp
land slog sista slaget i sju varje morgon, steg 
Malmberg ut på trappan och hälsade med 
hög röst "God morgon". Då hördes ett unisont 
"God morgon skogvaktarn" från hans tre för
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 för att inta sin frukost. En 
sådan händelse hade varit fullständigt otänk
bar i Dalarna. 

I det följande skall i korthet redovisas hu
vuddragen i den utbildning som bedrevs de 
närmaste decennierna efter krigsslutet. Bland 
annat för att möjliggöra de ökade utbildnings
insatserna anställdes, som tidigare redovi
sats, efter några år på den biologiska sidan en 
skogsvårdsspecialist, jägmästare Nelzen, och 
teknikerna Staaf, Hedegård och Nilsson. De
ras huvuduppgift var att noga följa 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 skogarna avsattes för undervis
ningsändamål. Gustaf Staaf blev föreståndare 
och ansvarade för den praktiska verksamhe
ten. Han behöll samtidigt befattningen som 
skogsavdelningens vägmästare. 

Vad först gäller skogsarbetarna stod det på 
ett tidigt stadium klart att det framtida skogs
bruket skulle komma att ställa allt större krav 
på yrkesskicklighet hos dessa. Det traditionel
la sättet att rekrytera arbetskraften i skogen 
fyllde inte dessa krav. Någon yrkesutbildning 



utöver vad far lärde son förekom inte. Sedan 
skogsvårdsstyre lserna i slutet av 1940-talet 
genom ett riksdagsbeslut fått huvudansvaret 
för skogsarbetarutbildningen, utan att ha 
vare sig resurser eller praktisk kompetens 
härför, etablerades ett samarbete med skogs
vårdsstyrelserna i Kopparbergs och Uppsala 
län för lärlingsutbildning. 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 skogsvårdsstyrelsen för fyra måna
ders teoretisk utbildning. Detta fungerade väl 
och verksamheten pågick till dess att skogs
brukets yrkesutbildning omorganiserades 
och liksom all annan yrkesutbildning lades 
under skolöverstyrelsen och blev en tvåårig 
gymnasial utbildning. 

När det gällde jägmästarpersonalen var 
det betydelsefullt att denna hela tiden hölls 
informerad om vad som planerades för den 
underställda personalen på utbildningsfron
ten. Detta skedde genom exkursioner eller in
formationsmöten så snart behov förelåg. Det
ta gäller s jälvfallet även skogvaktarna i rela
tion till dem underställd personal. 

Ett speciellt problem var förmansfrågan. 
Det fanns på varje bevakning vanligtvis två till 
t re 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 s tällning i hierarkin var i stort 
sett oprec iserad. I förs ta hand torde det ha 
varit vederbörande skogvaktares sätt att or
ganisera arbetet inom sin bevakning som av
gjorde förmannens uppgifter och status. Ge
mensamt för alla var att de saknade arbetsle
darutbildning och kvaliteten var ojämn. Som
liga fyllde högt ställda krav under det att an
dra hade dåliga kunskaper och saknade förut
sättningar att leda andra. I och med maskin
teknikens intåg i skogsbruket ökade kravet på 
kompetens hos förmanskåren. Det blev där
för nödvändigt att ta upp förmansfrågan till 
en grundlig utredning. Till hjälp härför anlita
des Institutet för praktisk psykologi i Saltsjö-

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 förmän. Det gick så till att förvaltningarnas 
alla berörda genomgick en kurs i arbetsled
ning i vilken anlagstestning och personliga 
samtal 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 förmän konstituerats. Organisa
toriskt kom de att tillhöra arbetsledareför
bundet (SALF) till skillnad från specialarbe
tarna vars villkor reglerades i skogsavtalet. 

Det var anmärkningsvärt hur smärtfritt 
hela denna, för så många människor genom
gripande procedur gick att genomföra. Skälet 
härtill tror jag var den grundlighet med vilken 
urvalsprocessen genomfördes i kombination 
med det förtroende som Lennart Bergström 
och hans medarbetare ingav. Betydelsefullt 
var självfallet också 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 såväl 
som den biologiska utvecklingen ställde. 

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 ständigt genomgick snabba för
ändringar. 

Före motorsågens genombrott under sena
re delen av 1950-talet koncentrerades utbild
ningen av huggarna i huvudsak 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-
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bar en betydande rationalisering och blev 
dessutom en förutsättning för den framtida 
traktoriseringen av virkes utkörningen. 

Det andra området avsåg en förbättrad 
redskapsvård och arbetsteknik. Kurser i fil
ning av sågar arrangerades och kojor och för
läggningar försågs med filklovar och andra 
hjälpmedel för redskapens skötsel. Härutöver 
ordnades kurser i arbetsteknik varvid säker
hetsaspekten ägnades särskild uppmärksam
het. För det senare ändamålet anställdes en 
säkerhetsingenjör, Rune Halfvarsson. 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 hjälpmedlen som har förändrats. 

När det gällde hästkörarna inriktades ut
bildningsverksamheten främst mot att sprida 
kännedom om moderna kälkar, plogar, spår
hyvlar och vattenlådor samt hur dessa skulle 
utnyttjas på bästa sätt. Även hästens skötsel 
och utfodring ägnades uppmärksamhet. Ge
nom bilvägsbyggandet förkortades ständigt 
hästkörningen och en allt större del av virkes
fångsten kördes ut på släpkörningsavstånd. 

Under 1960-talet kom så maskinens genom
brott i skogsbruket på såväl huggnings- som 
körningssidan vilket medförde en ny typ av 
utbildning avseende såväl maskinernas sköt
sel och underhåll som deras utnyttjande; den 
finns närmare beskriven i följande 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 
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det vanligtvis gällde att omskola huggare och 
körare av modell ä, vilka aldrig åtnjutit någon 
teknisk grundutbildning, till kompetenta föra
re av komplicerade maskiner. 

På skogsvårdssidan förelåg ett ständigt be
hov av utbildning av plantörer och röjare, och 
kurser för dessa personalkategorier ordnades 
kontinuerligt. Vid sidan härav uppstod nya 
utbildnings behov när man åren omkring 1960 
successivt övergick till huggaraptering och 
huggarstämpling. Av ålder hade det varit så 
att apteringen av timmerskog skett genom 
särskilda apterare. All skog som skulle avver
kas hade i äldre och värdefullare bestånd 
stämplats under ledning av skogvaktaren och 
i yngre skog av någon betrodd förman. I och 
med övergången till fast och yrkeskunnig per
sonal blev det emellertid möjligt 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
garstämpling kräver en kontinuerlig uppfölj
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 härpå. Jag tror 
att insatserna på detta område var större i 
Bergslaget än i något annat företag. Om det 
samtidigt är så - vilket jag frankt påstår - att 
Bergslaget omkring 1970 låg i topp när det 
gällde såväl skogsvård som avverknings- och 
transportteknik har vi säkert funnit förkla
ringen härtill. Det är enligt min mening oer
hört betydelsefullt att personalen ständigt 
hålls a jour med utvecklingen på alla områ
den. Sker inte detta kommer nyttiggörandet 
av de framsteg som görs genom forskning 
och utveckling att släpa efter. 



Kapitel 4 

Tekniken 

Avverkningsteknik modell Ä 
I slutet av 1930-talet 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. År 1964 slogs 
de tre organisationerna 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 nämnas 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 
år arbetade på SDA. När jag 1941 kom till SCA 
(Sundsvalls bolagen) kom jag att syssla myck
et med avtals- och rationaliseringsfrågor. Jag 
var bl.a.1942 sekreterare i den utredning som 
utarbetade förslag till det första moderna 
skogsavtalet i vårt land. Jag hade därför en 
god inblick i avtals- och rationaliseringspro
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. Där ar
betade man på i de gamla hjulspåren och det 
enda som hade hänt de senaste decennierna 
var väl att sågar och yxor blivit aningen bätt
re än vad de var tidigare. Det märkliga var att 
företagsledningen (skogschef, skogsförvalta-

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 ideer. Han arbetade emellertid i något 
slags vacuum. Ansvaret för utredningen lades 
på skogsarbetarna. Det gamla stenåldersmäs
siga skogsavtalet som gällde i Dalarna och 
Norrland fram t.o.m. 1942 bidrog säkerligen 
till att befästa denna inställning. Enligt detta 
avtal var körarna någon form av entreprenö
rer som anställde och avlönade huggarna. 

Verksamheten i SDA leddes de första åren 
av en arbetsstudiekommitte där Magnus 
Nordquist var en av ledamöterna. 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 jämfört med ex
empelvis de mellannorrländska företagen. 
När det gällde huggning, redskap och teknik 
var väl skillnaden inte så stor men när det 
gällde körning och kanske framför allt organi
sationen av drivningarna förelåg en betydan
de eftersläpning. Som exempel kan nämnas 
att det i Bergslaget inte fanns en enda vettig 
basvägsplog, t.ex. Hennanplog, och ändå 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 mycket bättre än Dala-kälkarna i synner-

49 



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

Någon egentlig planering för awerknings
arbetet förekom vanligtvis inte. Man stämpla
de ut önskat antal träd, utan hänsyn till ter
räng och utkörningsriktning, vilket medförde 
att man ofta fick hålla 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 ytterligare flera år innan vi fått Domänver
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 
stjälpte de på samma sten dag ut och dag in, 
år efter år. Detta kan låta som en överdrift och 
omdömet gäller inte generellt, men inom sto
ra delar av framför allt centrala Dalarna var 
det faktiskt så som jag här i korthet beskrivit. 

Ingenstans fann man en genomtänkt plane
ring. Ett undantag måste dock göras för bas
vägarna på Ströms bergs förvaltning. Där kör
des varje 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 Tämnarån var minst en, ofta två kilome
ter åker innan man nådde skogen. 

En annan ytterst irrationell företeelse var 
rushuggningssystemet som innebar att hugga
rna fällde och upparbetade träden i sortiment 
utan hänsyn till utkörningen av virket. Enligt 
gällande praxis drog huggarna inte ens fram 
virket ur riset, än mindre drog man ihop det i 
högar eller res. På en virkesrik slutawerkning 
kunde det ligga flera lager virke och ris varvade 
när 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
jansnäs tillsammans med min biträdande 

Timmer och massaved barkades före flottningen. Barkningen som var ett mycket tungt handarbete började 
mekaniseras under 1950-talet. För detta utvecklades transportabla anläggningar. Lägg märke till bolagets 
färgstämplar på stockarna som användes för identifikation av timret vid skiljeställena. - Traktordriven 
barkningsmaskin 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 stort 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 sa jag högt och ljudligt i av
sikt att se reaktionen: "Det var det djävligas
te jag sett". Ingen hade upptäckt något an
märkningsvärt och Edlund frågade 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 tvungna 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. Avverkningstekniken 
skedde till nästan 100 procent manuellt så 
långt fram som 8-10 år efter krigsslutet. 

Från och med mitten av 1950-talet kom en 
period med maskinella och manuella meto
der parallellt med varandra, och tio år sena
re hade maskinerna tagit 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 grovt, långt sågtimmer av hög 
kvalitet. Minsta toppdiameter var för 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 framgår av nedanstående 
uppgifter från 1944 års virkesfångst. 

Tabell 4. Virkesfångst under 1944 

Sortiment f3to/ Medellängd Bitar/ 
stock fot m3t, st 

Furutimmer 6,89 15,9 
Grant immer 8,62 17,2 
Sullitved , hb 13,4 
Sullatved, hb 13,0 

Huruvida det var ekonomiskt riktigt med 
dessa hårda 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 än 
något annat företag i Norden och vägrade 
kategoriskt att diskutera varje uppmjukning 
av gällande apteringsregler. 

I två avseenden var dock apterings bestäm
melserna helt felaktiga. Den ena avsåg bark
ning. Allt furutimmer måste barkas enligt gäl
lande flottledsreglemente. Det fanns mycket 
talltimmer med god flytbarhet i Bergslaget 
som det var helt onödigt att barka. Skogs
barkningen kostade pengar och gav upphov 
till blåytedragande sprickbildning som sänk
te kvaliteten. Jag begärde därför redan vid 
mitt första styrelsesammanträde i Dalelvar
nes Flottningsförening hösten 1944 att regle
mentet skulle ändras. Då jag 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 var att båda varit motstån
dare till en förändring. När beslut, efter åtskil
lig turbulens inte minst med den urkonserva
tive flottningschefen 0. Dan Olsson, fattats i 
styrelsen, reste sig allmänna ombudet, över
jägmästare Sven Boberg upp, vände s ig mot 
mig, böjde sig djupt och sa: "Tack". 

Den andra felaktigheten i apteringsinstruk
tionen avsåg reglerna för avsmalningsmät
ning, d.v.s. hur man skall förfara när inga tek
niska eller andra fel bestämmer var stammen 
skall kapas. Enligt gällande instruktion skulle 
"stammen mätas på 15' och kapas på närmas
te 1/2''. Det betydde att stockens längd kom att 
bestämmas främst av vad tumtalet råkade 
vara på 15'. Avsmalningen blev av mindre 
betydelse med en anhopning av timmerläng
derna mellan 15' och 17' som följd. Nu ändra
des instruktionen på så sätt att stammen 
mättes på 10' och kapades när måttet fallit, 
litet olika för olika dimensioner, med exempel
vis 11/ 2". Resultatet härav blev: ju mindre av
smalning, desto längre timmer. Efter omlägg
ningen sjönk medellängden på sågtimret med 
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en fot på Älvdalens skogsförvaltning och med 
1/ 2 fot på Mora förvaltning. På främst Nås och 
Svärdsjö förvaltningar steg den med en fot. 
Året efter omläggningen ringde sågverksför
valtare Wallgren i Skutskär och frågade vad vi 
gjort med timret. "Vi får högre utbyte i år än 
vad vi fått tidigare." Med andra ord, omlägg
ningen hade fått just den effekt som avsetts. 

Mekanisering 
De enda maskiner som fanns i Bergslaget 1944 
var tre tjeckiska tvåmans motorsågar av mär
ket Dolmar som inköpts före kriget för att fälla 
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 att Luther en gång i 
Worms, om jag minns rätt, sade "här står jag 
och kan inte annat". Härutöver 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 1920-talet 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. Projektet 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 närmast efter 
krigsslutet började en snabb omvandling av 
ett helt manuellt skogsbruk till ett successivt 
alltmer mekaniserat. En för maskinutveckling
en grundläggande fråga var i vilken form de 
fällda träden skulle köras ut ur skogen: som 
hela träd, som hela stammar eller upphuggna 
till sortiment. Alla metoderna provades i vårt 
land, så ock i Bergslaget. Det blev efter endast 
kort tid uppenbart att den s.k. sortimentsme
toden var överlägsen under de förhållanden 
som råder i vårt land. Utvecklingsarbetet kom 
därför att i första 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 därtill an
vändbara 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 för mo
torsågen som efter ytterligare utvecklingsar
bete kunde användas för såväl fällning som 
kapning och kvistning. Vikten hade reduce
rats ytterligare. Särskilt betydelsefull ur pre
stations- och kostnadssynpunkt blev tekni
ken att kvista virket med motorsåg. Detta 
innebar ju bland annat att yxan blev ett när
mast historiskt redskap. 

Huggning och tillredning av virket med mo
torsåg 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
sivt 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 okvistade 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. Även om maskinerna i och för sig 
fungerade medförde systemet så många nega
tiva konsekvenser att det snabbt försvann 
från marknaden. Det allvarligaste felet med 
trädmetoden är att man för bort grenar och 
toppar. Vi hade stora problem med föryngrin
gen av Sundshyggena 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 synnerhet gäller detta maskiner 



Under 1960-talet slog motor
sågen igenom fullständigt då 
man med lättare motorsågar 
kunde utföra fällning, kapning 
och kvistning. - Kvistning 1965. 

Uttransport med tunnare 
till avläggningsplats 1964. 

Mekaniserad upparbetning av 
hela träd i en mobil maskin 
som kvistar och kapar, s. k. 
Sundsytemet. - Svärdsjö, Da
larna 1967, det sista året dessa 
maskiner användes. 
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användbara 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 kvistade stammarna. 
Den fick stor användning 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.kvistare-ka
pare. Vanligt var att fällningen utfördes med 
motorsåg och att upparbetningen av stam
marna skedde maskinellt av s.k. processorer. 
Genombrottet för skördarna som fäller, kvis
tar och kapar träden i en operation kom först 
i mitten av 1970-talet 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 
synnerhet 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 barkningsmaskiner som kör
des utmed vägarna 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 upp
hörande överflyttades emellertid all barkning 
till industrin där den kunde göras till lägre 
kostnad och där barken kunde nyttiggöras 
som bränsle. 

Körning 
På körningsområdet behöll hästen sin domi
nerande ställning över hela 1950-talet. Man 
räknade ännu 1959 med att över 90 % av virket 
kördes ut ur skogen med häst men sextiotalet 
innebar emellertid en total omvälvning. År 
1969 beräknades i stället att över 90 % kördes 
ut med traktor. De första traktorerna som prö
vades strax efter krigsslutet utgjordes av ut
rangerade militära bandfordon. De fungerade 
och det kördes ut en del hästlunnat virke med 
dem på längre avstånd i övre Dalarna och 
Härjedalen. Efter 1954 års storm flyttades de 
till Söderfors varefter de pensionerades. I 
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stort var de dock mest ett kuriöst inslag i bil
den. Ett annat krigsfordon som emellertid 
fungerade väl 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 än så 
länge alltför glesa permanenta bilvägnätet. 

Det fanns under 1940-talet över 100 000 
jordbrukstraktorer i landet som i stort sett 
var sysslolösa under vinterhalvåret. Detta sat
sades därför till en början medvetet, bl.a. av 
forskningsstiftelsen SDA, på att genom kom
pletteringsutrustning och förstärkning göra 
jordbrukstraktorerna användbara i skogsbru
ket. Det gick ganska bra så länge 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 därför under 
1950-talet och början av 1960-talet en hel del 
hjultraktorer som körde fram hästlunnat vir
ke på basväg till bilväg eller vanligast flottled. 
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 bakhjul. Dessa 
traktorer var möjliga att köra på stickvägar i 
lätt terräng och fick därför en viss spridning. 
Vi hade ett antal sådana i Bergslaget. 

Stora tunga bandtraktorer på 5-6 ton kom 
också till viss användning, särskilt i övre Norr
land. Vi hade två sådana av märket Allis-Chal
mers i Bergslaget som körde virke på långa 
avstånd i övre Dalarna. Efter traktorn bogse
rades två eller flera par "storkälkar" i ett trak
tortåg. En påtaglig svaghet var den dåliga 
broms- och styrförmågan i medlut. Traktorn 
vägde ju väsentligt mindre än det efterföljan
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 
terräng. 

Den här beskrivna perioden känneteckna
des, som framgått, av försök med en mång
fald typer av traktorer utan att avsätta några 



"Bamse" var en skogsut
rustad jordbrukstraktor av 
märket Bolinder-Munktell. 
- Nås, Dalarna 1958. 

bestående spår efter sig. Det var först när 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 betydelsefullt 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 midjestyrda lastbärande 
hjultraktorn. Den innebar ett jättekliv framåt 
och befäste definitivt traktorns ställning som 
skogligt transportmedel i terrängen. Den blev 
därtill basmaskin för ett flertal tekniska hjälp
medel - t.ex. avverknings- och markbered
ningsaggregat. Bergslaget satsade på ett tidigt 
stadium på en av Sandbergs Mekaniska Verk
stad tillverkad traktor "Drivax". Vi hade i slu
tet av 1960-talet och början av 1970-talet näs
tan uteslutande denna traktor. Senare kom 
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 ändamålsenligt sätt. Stickvägshuggning 
var en nödvändighet och stickvägarnas 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. 

Insatsen av alltmer komplicerade och dyr
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 arbetsplatsträf
far där verksamheten 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 därmed också kostnaden var utveck
lingen av lastningstekniken. Detta gäller för 
övrigt i minst samma grad bilkörningen. Från 
början utfördes all lastning manuellt och i 
bästa fall med hjälp av enkla tekniska hjälp
medel, s.k. lastknektar av olika utförande. 
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Därefter följde en period med linmanövrera
de fristående eller vanligare fordonsmontera
de kranar, så småningom radiostyrda. 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 krävande jobb som funnits. Jag erinrar 
mig ett styrelsebesök på Vansbro skogsför
valtning i början av 1960-talet där Håkan Ves
tergren, min efterträdare som skogschef, då 
var skogsförvaltare. Vi besökte en avverkning 
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 manövrerades 
- det syntes ju bara en man och han gick om
kring 10-15 meter från traktorn och lade vir
ket tillrätta för nästa lyft. Ingen hade upptäckt 
den lilla knappmanövrerade 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 manövrerade gripkranar
na. Jag går så långt att jag säger att utveckling-
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en på hydraulikens område betytt mer än 
någonting annat för skogsarbetets mekanise
ring. Det gäller inte endast traktorer och last
bilar utan även processorer, markberednings
aggregat, lastare av olika typ och mycket an
nat. 

När det gäller lastbilstransporternas utveck
ling är det framför allt på terminalsidan som de 
största förändringarna skett. Vad ovan sagts 
rörande lastningsteknikens betydelse för trak
tortransporterna gäller i hög grad även biltran
sporterna. Men också bilar 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 maskintillverkare 
En starkt bidragande orsak till den snabba 
mekaniseringsprocessen var att det i landet 
fanns flera seriösa verkstadsföretag, både sto
ra och små, med hög kompetens som satsade 
stora pengar på utveckling av nya maskiner. 
Den hårda konkurrensen påskyndade utveck
lingen. För att få sälja måste man hela tiden 

Midjestyrd skogstrak
tor, s.k. skotare, av 
märket "Drivax" från 
Sandbergs Mekanis
ka Verkstad 1966. 



ligga på topp. Företag som Bolinder-Munktell, 
Söderhamns Mekaniska Verkstad, ÖSA, Bruun, 
Sandbergs m.fl. har alla betytt mycket för ut
vecklingen. Ett annat förhållande som enligt 
min mening haft stor betydelse är den nära 
kontakt som hela tiden upprätthållits mellan 
maskintillverkarna och forskningsstiftelsen 
Skogsarbeten. 

Det förtroende som Skogsarbeten åtnjutit 
hos tillverkarna har gjort att det kunnat för
siggå ett kontinuerligt utbyte av tankar och 
ideer mellan tillverkarnas konstruktörer och 
Skogsarbetens forskare som jag tror är rätt 
unikt. Resultat från Skogsarbetens studier av 
komponenter och prototyper har också haft 
stor betydelse för utvecklingen. Kontakten 
mellan tillverkarna och det praktiska skogs
bruket har jämväl varit intim. Inte minst gäller 
detta Bergslaget som i tillverkarledet upp
levts 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 avnämare kan nämnas ett 
organiserat samarbete mellan Kockums i 
Malmö och fyra mellansvenska skogsbolag 
med målsättningen att utveckla en maskin 
som så småningom kom att kallas processor 
och senare skördare. Kockums hade beslutat 
att utöver varvsindustri skaffa sig ytterligare 
ett ben att stå på och valt skogsmaskins bran
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 avverknings
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 samarbetsavtal med 
Kockums som planerats aldrig till stånd, men 
det arbete som KUBB redovisade kom trots 
detta att bli ett värdefullt bidrag till utveck
lingen av avverkningsmaskinerna. 

Det skall observeras att de amerikanska 
avverkningsmaskinerna 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 företagsgränserna jägmäs
tarna emellan förekom heller inte. Kanske är 
det annorlunda i dag sedan Canada fått sitt 
Skogsarbeten - Ferek. Vi får hoppas det. 

Skogsvård 
På skogsvårdssidan inskränker sig maskintek
nikens utveckling huvudsakligen till maskinell 
markberedning där stora framsteg gjorts. När 
det gäller såväl maskinplantering som maski
nell röjning pågår så sent som när detta skri
ves endast försöksverksamhet, trots ett mång
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 erövrat denna marknad. 

Vem skall äga maskinerna? 
Ett problem som diskuterats intensivt alltse
dan maskinernas intåg i skogsbruket är vem 
som skall äga maskinerna, arbetsgivaren eller 
arbetstagarna? Uppfattningen gick redan från 
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-
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bär alltså att maskinägaren är anställd och 
har samma sociala och andra förmåner som 
vilken anställd som helst. I den tredje linjen 
råder däremot inget anställningsförhållande 
mellan maskinägaren och företaget utan ett 
renodlat entreprenörsförhållande. Det bör 
framhållas att Skogsarbetareförbundet alltid 
varit mycket kritiskt till att skogsarbetarna 
skall äga stora och dyra maskiner. De tre sys
temen har vart och ett sina för- och nackde
lar. Här skall den frågan inte närmare 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 traktorförare begär
de att få ha egna maskiner och att bolaget 
skulle hjälpa till med finansieringen av 
maskinköpet. Om vi efter prövning 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 väl. 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 att 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 underhåll och reparationer. Ett uttryck 
för 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 märken. 

Reparation och underhåll 
Allt eftersom mekaniseringen fortskred blev 
reparations- och underhållsverksamheten allt 
betydelsefullare. 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 Korsnäs var sam
tidigt en central anläggning för hela bolaget. 
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Ambulerande reparations- och servicebil. - Vans
bro skogsförualtning, Dalarna 1963. 

Utbildningen av maskinpersonalen i repa
rations- och underhållsarbete är särskilt bety
delsefull. En intensiv kursverksamhet be
drevs därför där tillverkarna också medverka
de. Vidare genomfördes systemet att när en 
traktor togs in för översyn eller reparation 
följde föraren med och deltog i arbetet. Mål
sättningen för maskinförarutbildningen var 
att varje förare inte endast skulle kunna skö
ta det löpande underhållet efter för varje ma
skintyp gällande schema utan att han också 
skulle kunna klara av enklare reparationer i 
fält. När något fel uppstår som kräver hjälp av 
reparatör är det oerhört betydelsefullt att 
föraren snabbt kan komma i förbindelse med 
verkstaden. Till den änden byggdes ett radio
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. 
Vid 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 
maskintyp - exempelvis när Drivaxtraktorer
na tjänat ut - tillsattes vanligtvis en arbets
grupp bestående av tekniker, förvaltare, ar
betsledare och maskinförare med uppgift att 
granska vad som fanns i marknaden. Vanligt
vis resulterade detta i en kravlista över för
ändringar som man begärde att tillverkaren 
skulle genomföra. 

Arbetsmiljö 
Arbetarskyddsaspekten tillmättes undan för 
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
ändringar av arbetet. Ett led i strävandena att 
förbättra arbetsmiljön var införandet av före-

Skogsbilväg under byggnad i trak
ten av Lindesnäs, Dalarna, I 952. 

tagshälsovård i skogsbruket. En annan åtgärd 
i samma syfte 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 
inte uppstod. Arbetsväxling var en organisa
torisk åtgärd i samma syfte. Vid de tidigare 
omnämnda arbetsplatsträffarna kom arbetar
na att direkt engageras i säkerhetsarbetet. 

Transportleder 
Bi/transport 
Under 1930-talet hade en omfattande utbygg
nad av skogsbilvägarna börjat i landet. Under 
krisåren i början av decenniet hade staten 
lämnat generösa arbetslöshets bidrag till väg
byggnad. Jag låg själv ute och stakade sådana 

Timmerbil med kran vid Falu 
skogsförvaltning, Dalarna 1952. 
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vägar åt skogsvårdsstyrelsen 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 efterföljande 
bränslekris lämnades ånyo statsbidrag till 
vägbyggnad för att komma åt de stora arealer 
ogallrad, oåtkomlig vedskog som fanns. Inte 
heller dessa möjligheter utnyttjades av Bergs
laget. Resultatet härav blev att jämfört med 
andra bolag i samma del av landet hade vi ett 
mycket dåligt utbyggt bilvägnät när kriget var 
s lut. Korsnäs hade exempelvis byggt ut ett 
omfattande vägnät, främst på s ina 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 där 
den gamla lancashiresmedjan drevs ända till 
1930. Där bodde femton år senare närmare 
100 människor, mest äldre gratialister som 
bodde kvar på bolagets bekostnad. Korså 
saknade bilväg. Trafiken upprätthölls vinter
tid på basvägar över myrarna till Korså sta
tion. På sommarhalvåret drev skogsförvalt
ningen ångbåtstrafik på sjön Hyn från bruket 
till stationen med en tur i vardera riktningen 
varje dag. När det varken bar eller brast nå
gon eller några veckor höst och vår fick Kors
åborna hålla sig hemma. Detta var 1944 och 
bara tre mil från Falun! Åren 1947-50 byggdes 
över fem mil bilväg på Korsåskogarna. Mellan 
Vintjärn och Åg drev skogsförvaltningen per
sontrafik dagligen på den smalspåriga järn
vägen som en gång byggts för malmtransport. 
Jag häpnade när jag upptäckte detta. År 194 7 
awecklades järnvägstrafiken, rälsen revs upp 
och försåldes och järnvägs banken blev bilväg. 

Generellt sett saknades bilvägar på huvud
parten av skogarna, bortsett från det alltför 
glesa allmänna vägnätet. Det stod därför klart 
för mig att en av de angelägnaste uppgifterna 
för framtiden var en systematisk utbyggnad 
av bilvägnätet. Redan efter några månader 
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startades en översiktlig planläggning av hur 
ett framtida vägnät skulle se ut. Det var ange
läget att varje väg som påbörjades skulle pas
sa in i ett framtida rationellt vägnät. Detta var 
ett än större problem inom privatskogsdomi
nerade områden. Böndernas huvudintresse 
var ofta - 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 för ett s tamvägnät 
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 få fart på vägbyggandet inköptes 
1946 två 10 tons vägbyggnads traktorer -Allis
Chalmers HDlO. 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 sattes i arbete. Första vägen som 
byggdes maskinellt var den s .k. Hästbergsvä
gen i trakten av Lindesnäs i Dalarna. Där blev 
en fullständig invasion av nyfikna - bland an
nat ordnades en sällskapsresa med buss från 
Dala-Järna för att beskåda underverken. I dag 
låter detta närmast otroligt. 

Antalet vägbyggnadstraktorer 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 maskin park efter några år var ners li
ten övergick vi till att anlita entreprenörer i 
stället för att bygga i egen regi. Under en lång 
följd av år byggde Skånska Cementgjuteriet 
flera mil bilväg åt Bergslaget varje år. Ansva
rig för vägbyggandet i bolaget var Gustaf Staaf. 
År 194 7 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 årliga 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 vägsamfällighe-



ter. Särskilt i Dalarna hade bolaget större eller 
mindre andelar i ett mycket stort antal sam
fälligheter. I början av 1970-talet var stamväg
nätet i huvudsak utbyggt. Vägbyggandet har 
därefter mera inriktats mot kortare stickvägar 
i anslutning till aktuella awerkningsobjekt. 

Det allmänna vägnätet var vid krigsslutet i 
ett miserabelt skick. Speciell kännbart för 
skogsbruket var de låga axel- och boggie
trycken och några tusen broar med dålig bä
righet. 1940-talet innebar ingen förbättring. I 
mitten av 1950-talet började emellertid en 
upprustning av det allmänna vägnätet som 
successivt förbättrade förutsättningarna för 
skogsbrukets transporter. Den tillåtna lass
storleken förbättrades radikalt. Förtjänsten 
härav vill jag till stor del tillskriva den tempe
ramentsfulle generaldirektören i Vägverket 
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Gustaf Wahlberg, smedhalva från Storfors 
med ett förflutet i LO och AMS. Jag tror mig 
kunna bedöma detta rätt väl eftersom jag re
presenterade skogsbruket i tolv år i den sam
arbetsdelegation mellan Vägverket och nä
ringslivet som Wahlberg inrättade men som 
awecklades när verket fick en lekmannasty
relse. Synd! 

Flottning 
I mitten av 1940-talet 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 hand gällde detta virket 
från Lillhärdal som flottades på Ljusnan till 

FLOTTLEDER 
Dalälvens flodsystem 
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Kartan visar hur väl utbyggd timmerflottningen var inom Dalälvens flodsystem. De allmänna flottleder
na utgjordes av såväl älvar, sjöar, åar som bäckar. På många håll fick va_ttendragen byggas ut med t im
merrännor i sten eller trä och vid Dalälvens utlopp i havet kringgicks Alvkarlebyfallen med tre stora 
rännor. Kartan hämtad ur Dalaskogen 1977. 
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sjön Marmen varifrån det kördes på järnväg 
till Skutskär. Virket från Korsåskogarna flotta
des till Korså station där det lastades på järn
väg. De för Bergslaget aktuella flottlederna 
var Dalälven, Ljusnan, Tämnarån, Testeboån 
och Korsåflottleden. Dalälven svarade för cir
ka 80 % av virket. Virket från Tämnarån och 
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Flottlederna började i små
bäckar och slutade vid indu
strierna ute vid Bottenviken. 
Bäckflottningen kunde bara 
ske under några hektiska 
veckor på våren när bäckar
na var fyllda med smältvat
ten. - Bäckflottning av hand
barkat timmer i Dalarna 
1951. 

Allt timmer spelades eller 
bogserades över Siljan till 
Leksand med speciella s.k. 
flotbåtar. Vid Leksand samla
des stockarna upp i ett stort 
magasin innan de i lagom 
mängd släpptes vidare i äl
ven. Österdalälven vid Lek
sand 1960. 

Testeboån flottades till kusten och havsbog
serades till Skutskär. 

Flottningen behöll 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 



där Bergslaget varit flottande. Först nedlades 
Korsåflottleden 1948, sedan Tämnarån 1958 
samt under senare delen av 1960-talet Teste
boån och Ljusnan. 

Flottningen i Dalälven hade sedan krigsslu
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 huvudälven 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 åtgärder innebar 
en betydande rationalisering av transport
arbetet. Parallellt härmed övergick sågverks
industrin kring Siljan och i Vansbro, som tra
ditionellt varit stora flottande, till bilkörning 
direkt till sågverken. I slutet av 1960-talet var 
därför Korsnäs 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. 

År 1967 beslöt styrelsen i Dalelvarnas Flott
ningsförening att låta göra en förutsättnings
lös utredning angående virkestransporterna 

Timrets väg från hygge till industri 
krävde övervakning och sortering. 
Stora magasin fanns vid Siljan och i 
Marmafjärdarna. Skiljen där stock
arna sorterades fanns vid varje in
dustrianläggning. Ett av de större 
skiljena var Tägtens skiljeställe 
strax norr om Kvarnsveden där allt 
timmer från Väster- och Österdaläl
ven samlades upp och massaveden 
till Kvarnsvedens pappersbruk sor
terades ut. - Tägtens skiljeställe, 
Dalarna 1959. 

i Dalälvens flodområde. Utredare blev Kilan
der Konsult AB. De alternativ som undersök
tes var bil, järnväg och flottning samt olika 
kombinationer därav. När det gällde 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 än såväl bilkörning 
som kombinationen bil-flottning. Anledning
en till att flottningen inte kunde hävda sig var 
inte att flottningen 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 lager som flottningen krävde jämfört med 
landtransport. Andra belastningar på flott
ningsalternativet var sjunkning och ofrån
komliga kvalitetsskador under flottningen. 
Ytterligare en belastning var att en stor del av 
virket måste barkas och torkas före flottning
en. Vid landtransport kunde barkningen ske 
vid fabrik till en väsentligt lägre kostnad var
jämte barkens bränslevärde kunde krediteras 
landtransportalternativet. Slutligen må näm
nas att massaindustrin, som tidigare krävt 
torrt, avhartsat virke, nu föredrog färskt vir
ke. Flottningen avvecklades därför. 
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Järnvägstransport 
Efter flottningsepoken kom timret att trans
porteras på järnväg till kustindustrierna och 
sedermera även till Kvarnsveden. Transpor
terna sköttes av ett av Korsnäs och Bergs
laget gemensamt ägt 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 bra teknisk 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 järnväg. Se
nare tillkom även en terminal i Sveg i Härjeda
len. Särskilda virkeståg med 30 specialbyggda 
vagnar skulle gå i skytteltrafik mellan Skut
skär-Karskär och de nio terminalerna och en 
del granmassaved avlämnas i Kvarnsveden 
på samma terminal där tall- och björkmassa
ved utlastades till Skutskär-Karskär. Vi kom 
också efter långa och stundtals hårda för
handlingar överens om de ekonomiska villko
ren. Då det självfallet var fråga om ett lång
tidskontrakt på 15 år var indexeringen av pri
set en mycket betydelsefull fråga. Där lycka
des vi enligt min mening få en för oss fördel
aktig uppgörelse och den förlängdes senare 
med ytterligare 15 år. 

Inom projektet "Trätåg" byggdes moderna timmerterminaler utmed järn vägsnätet 
dit timret framktades på lastbil. - Tägtens timmerterminal norr om Kvarnsveden, 
Dalarna 1971. 
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Kapitel 5 

Råvaran 

Bränsleförsörjning under kriget 
Det kan ha sitt intresse att något beröra den 
situation som rådde på bränslefronten 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 träbränsle 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 Skandinaviska Banken. I 
varje län inrättades ett "vedkontor" som sor
terade under bränslekommissionen. Lundh 
lade mycket av ansvaret för vedförsörjningen 
i händerna på skogsägareföreningarna som 
vid krigsutbrottet var små och svaga. Den nya 
uppgift 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 dåliga ekonomi. Sett ur bränslekommis
sionens och statens synpunkt var det säkert 
ett riktigt grepp att på detta sätt mobilisera en 
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 dramatiskt. 

För att trygga försörjningen av bränsleved 
utfärdades efter ett par år 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 rymdes inom ramen 
för ett uthålligt skogsbruk. För att få ett svar 
på frågan genomfördes år 1943 den s.k. ved
skogsinventeringen, en snabbtaxering genom 
riksskogstaxeringen av fyra län i olika delar av 
landet. Taxeringen 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 läns
jägmästarna, 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 tillgängliga uppgifter i skog
savdelningens årsberättelser underskreds 
åläggandena kraftigt varje år, ibland med 30-
40 %. Ett faktum tycks vara, vilket ingen på 
skogen gjorde någon hemlighet av på den ti
den, att Emil Lundquist mer eller mindre sabo
terade åläggandena. Disponent Rodlings in
tresse för vedhuggning var också svalt. 

Ett uttryck för Bergslagets negativa inställ
ning till vedhuggning var att det utfärdats för
bud för utnyttjande av s.k. SAK-baracker, 
d.v.s. kojor som arbetsmarknadskommissio
nen - dåtidens AMS - ställde till förfogande 
för inkvartering av arbetslösa industriarbeta
re i vedhuggning. I SCA varifrån jag kom hade 
varje förvaltning ett antal sådana kojor. I 
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Bergslaget fanns ingen. Då jag frågade kamrer 
Fresk varför svarade han: "Disponenten har 
förbjudit användning av sådana". Då sa jag: 
"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 kriget utsatt för en våldsam men i stort 
sett oberättigad kritik som framför allt gjorde 
gällande att staten blivit liggande med stora 
vedlager som måste realiseras till förlust
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 därför ner aktiviteten. 
Efter första världskriget kom importen av fos
sila bränslen snabbt igång. Så blev emellertid 
inte fallet efter det senaste kriget. Skälet var 
att hela Europa låg i ruiner och att de små 
kvantiteter kol som kunde brytas de första 
åren i Tyskland, Polen, England och annorstä
des i första hand gick åt inom respektive land. 
Det tog därför flera år innan importen till 
Sverige kunde täcka behovet. Ett faktum är 
att de två svåraste bränsleåren var 1945/46 
och 1946/47. Dessa år fattades helt enkelt sto
ra kvantiteter bränsleved i Stockholm. För att 
undvika en ren katastrof måste den torra 
massaved som fanns i massafabrikernas ved
gårdar 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 bränslekom
misionen gång efter annan med någon må
nads mellanrum och ärendet var ständigt 
detsamma: Mera torr massaved. Vissa tider 
gick det särskilda vedtåg i skytteltrafik mellan 
Skutskär-Karskär och Stockholm. Värmlands
bolagen var också hårt ansatta. Det skall ob
serveras att bränslekomissionen hade möjlig
heten att rekvirera massaveden om det blivit 
nödvändigt. När man gick på gatorna i Stock
holm dessa vintrar snubblade man ständigt 
och jämt över stora högar av massaved som 
bara vräkts av på gatan. Omkring 1950 upp
hörde behovet av kol- och brännved. Då upp
stod i stället andra problem. Vad göra av all löv
skog t.ex.? Mera därom i annat sammanhang. 
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Virkesmarknaden under 
1940-talet 
Under kriget och flera år därefter var virkes
marknaden hårt reglerad både geografiskt, 
kvantitativt och prismässigt. Det stora proble
met var, som framgår av föregående avsnitt, 
bränsleförsörjningen. Importen av kol och 
koks sjönk till ett minimum och oljeimporten 
upphörde nästan helt. Allt skulle ersättas 
med ved-brännved, träkol och gengas. När 
det gällde 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 
övriga Dalabolag, innebar detta bland annat 
att vi inte hade möjlighet att köpa virke i 
Värmlands och Örebro län liksom självfallet 
inte heller i alla län söder därom. Samtliga 
Värmlandsbolag liksom en del småföretag i 
Dalsland hade däremot möjlighet att köpa 
virke i Dalarna - och gjorde det också i ökan
de omfattning allteftersom krigsslutet närma
de sig och utsikt till export började skönjas. I 
samma veva som jag kom till Bergslaget hade 
konkurrensen om massaveden hårdnat. Värm
lands bolagen utnyttjade sin gynnade ställning 
i Dalarna på ett ganska upprörande sätt vilket 
skulle komma att utlösa en mångårig 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 genomtänkt strategi saknades. Löf 
var nog ingen affärsman och ändå mindre 
Nordquist. Virkesköpens omfattning kom där
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 härtill: Vid en resa mellan 
Svartnäs och Gruvberget, där Bergslaget äger 
98 % av marken, något av mina första år, upp
täckte jag en halvrutten sulfitvedsvälte som 
säkert legat i flera år. Jag frågade då skogvak
taren på bevakningen, Höglund, varför 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 sammanhängande skogskom
plex?" "Ja det finns en självägare här 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 låg 
det en morgon fyra rotpostvärderingar från 
Nås på mitt skrivbord. Jag ringde efter kamrer 
Fresk och frågade varför. "Du skall sätta pris 
på dem", sa Fresk. "Det kan jag ju rimligen inte 
göra - jag 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 lämnas nästa kväll och för
valtare Unden var ute i skogen. Jag räknade 
därför fram som jag tyckte rimliga 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 Unden och frågar med 

Mekaniserad lastning 
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syrlig 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 betala för 
att ha någon chans att få dom." "Bergslaget 
skall väl inte slänga bort pengar heller", sa 
Unden. "Självfallet inte", sa jag. "Låt oss där
för diskutera oss fram till vad som kan bli 
nödvändigt att bjuda, om vi skall ha chans att 
få någon av posterna." Så gjordes. Anbuden 
blev avsevärt lägre än vad jag föreslagit. Dan 
därpå ringde Unden igen. Han började samta
let med orden "Folk är ju helt vansinniga." 
"Jaså", sa jag, "du fick inga poster hör jag." 
"Nej men vi hade inte fått någon på dina pri
ser heller", tröstade sig Unden med, men vi 
låg bara 50 kronor under högsta bud på en 
post. 

Vid ett besök på Nås förvaltning veckan 
därpå tog jag upp virkesköpsproblematiken 
med Unden och vi blev överens om hur det 
hela skulle gå till. 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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sammanlagt dessförinnan. Detta är en god il
lustration till hur viktigt det är att få männis
kor intresserade av sin uppgift och att ge dem 
frihet och ansvar att själva handla. 

Skogsägareföreningen i Dalarna var svag 
och dåligt organiserad. I Ovansiljan hade man 
över huvud taget inga medlemmar varför vir
kesaffärerna i huvudsak 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 skogschefen vir
ket från kronoskogs- och besparingsauktio
nerna - höstens stora begivenhet som pågick 
i tre dagar - jämte leveransvirke från Domän
verket, de större sågverksbolagen och vissa 
andra större leverantörer. Konkurrensen om 
virket blev efter fredsslutet 1945 mycket hård. 
Förutom hemmabolagen Bergslaget, Korsnäs, 
Kopparfors, Grycksbo, Mackmyra, Vikmans
hyttan och Hällefors (Fredriksberg) fanns 
samtliga Värmlands- och Dalslands bolag på 
marknaden. Härtill kom Igelsta Ångsåg, Norr
köpings Exporthyvleri och Holmens Bruk. Till 
och med MoDo gjorde en påhälsning som 
dock inte blev så framgångsrik. Det hade valts 
en ny kyrkoherde i Venjan som kom från Öviks
trakten. Han hade haft "andliga förbindelser" 
med familjen Carlgren och sålde därför 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 m3t ub 
fritt huvudälv för sulfitved. Några år senare 
sjönk sulfitvedspriserna till 21 kr för att under 
Koreaboomen i början 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 av virkespriserna och inte minst 
arbetspriserna som irriterade. Det var brist 
på arbetskraft under dessa år och Värmlands
bolagen jobbade i Dalarna med sina egna 
kryptiska avtal. Vi begärde att de skulle tilläm
pa Dalaavtalet i Dalarna - en högst rimlig be
gäran. Försök att tala Värmlandsbolagen till
rätta misslyckades helt - de hade köpt virke 
i Dalarna 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 
sammanträffade 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 från Trysil i Norge där de 
svenska normalpriserna självfallet inte gällde. 
Det virket hade alltid köpts av Värmlands
industrin och flottats på Klarälven ner till in
dustrierna vid Vänern. Någon annan möjlig
het att avsätta virket fanns inte. Enligt praxis 
gjordes affärerna med Trysilborna (tryslingar
na) upp vid "Karlstad marknad", en före
gångare till dagens "Träriksdag" i Karlstad. Då 
kom tryslingarna i stora skaror till Karlstad 
och Värmlandsbolagen bjöd på kalas. Nu be
slöt de två disponenterna på stubinen och 
utan att tänka igenom de praktiska konse
kvenserna att Korsnäs och Bergslaget genom 
skogschefen Barth och mig skulle ställa ett ul
timatum till Värmlandsindustrin: bort från 
Dalarna annars köper vi Trysilvirket- det rör
de sig om 200-300 000 m3• Vid litet närmare ef
tertanke borde man ju ha insett att Värm
tandsbolagen 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 härbärgera det-



Omskolning av granplantor. 
- Bergslagets plantskola i 
Kvarnsveden, Dalarna 1961. 

Hyggesbränningen började 
förekomma i Dalarna under 
1950-talet. Efter bränningen 
besåddes hygget. Kvinnor 
deltog ofta vid sådd och 
plantering men i övrigt var 
skogsarbetet ett helt och 
hållet manligt arbete. 
- Handsådd i Svartnäs, 
Dalarna 1952. 

samma när det kom ner till Vänern. Alla in
vändningar var dock förgäves. "Åk till Karl
stad marknad i nästa vecka, då kommer trys
lingarna för att göra upp sina virkesaffärer 
med Värmlands bolagen. 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 var 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 Korsnäs. 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 
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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 självfallet 
en stor händelse. Man viskade och pekade: 
"Där är dom - dalmasarna." 

Dagen därpå sammanträffade vi med 
Värmlandsbolagen. De ställde upp med alla 
de ledande: Wesslen och Sven Ekman från Ud
dehalm, 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 jag redogjorde för allt elände som 
Värmlandsbolagen ställde till med i Dalarna, 
inte minst när det gällde virkes-och arbetspri
ser. Därtill 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 avvisades själv
fallet med indignation och jag hade full förstå
else därför. Då meddelade jag att vi skulle läm
na ett bud på Trysilvirket. Värmlänningarnas 
ilska var uppenbar. De hade nog innerst inne 
trott att det bara var ett skrämskott som ald
rig skulle komma till användning och vek sig 
självfallet inte för hotet. 

Nu hade jag verkligen "skägget i brevlådan". 
Enligt order var jag tvingad att bjuda på ett 
virkesparti som jag inte ville ha och som vi 
kanske inte kunde ta hand om. Jag löste frå
gan på så sätt att jag lämnade tryslingarna ett 
skriftligt bud på 10 000 m3t till ett 2 kronor 
högre pris än de svenska normalpriserna som 
alltid gällt även i Trysil. Min uträkning var att 
tryslingarna skulle meddela Värmlandsbola
gen det bjudna priset men "glömma bort" att 
berätta hur stor kvantitet det rörde sig om. 
Och så blev det. Värmlands bolagen köpte allt 
virke och fick betala 2 kronor upp (14 %). När 
de svenska normalpriserna upphävdes vid 
nyåret blev de tvungna 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 affä
rer eller annars heller för den delen. I Värm
land fick jag åtminstone till en början bära 
skulden för det inträffade. Enligt Gösta Wess-
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len var det en "osnuten skogschef som lurat 
två i virkesaffärer oerfarna disponenter ut på 
villospår". Så står att läsa i ett personligt brev 
till Carl Eric Barth från Wesslen. 

Så småningom återupptogs kontakten med 
Värmlandsbolagen och år 1950 träffades en 
"fredsöverenskommelse" hemma hos Udde
halms VD Nils Danielsen på Ris bergs herrgård 
där Ericsson, Barth och jag representerade 
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, Lennart Christoffers
son i Uddehalm och Mölnbacka-Trysil köpts 
upp av Uddehalm som den enda vettiga upp
görelsen kunde träffas och Värmlandsindu
strin dra sig tillbaka från Dalarna. 

Det var emellertid inte bara grannarna i sö
der och väster som skapade problem. År 1946 
lät Marma-Långrör meddela i stora annonser 
i Dalatidningarna att företaget avsåg att köpa 
virke i Dalarna och att de för ändamålet öpp
nat en skogsförvaltning i Mora och anställt ett 
antal uppköpare. Detta kunde självfallet inte 
tolereras varför vi uppmanade Marma att inte 
realisera sina planer, men effekten uteblev. Vi 
meddelade då att Bergslaget skulle etablera 
en skogsförvaltning i Bollnäs och driva den
samma så länge Marma fanns i Mora, men 
inte heller detta bet. Då arrangerades ett sam
manträffande 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 än en mi
nut och "kriget" var ett faktum. Inom mindre 
än en vecka hade vi öppnat kontor i Bollnäs, 
anställt skogsförvaltare och kontorister och 
placerat skogvaktare i Arbrå, Bollnäs, Ljusdal 
och Sveg. Det bör nämnas att Bergslaget hel
hjärtat stöttades av övriga Dalabolag. 

Det stora problemet var att tillfoga Marma 
största möjliga ohägn utan att stöta sig med 
de andra Hälsingeindustrierna - Bergvik och 
Ala, Iggesund, Ljusne Voxna och Ströms Bruk. 
Det blev självfallet en svår balansgång som 
dock klarades, men det var kritiskt några 
gånger. Striden pågick i två år. Då hade Marma 



Ko/ugnar och ko/hus fanns 
b/.a. på ett par platser runt 
Siljan varifrån kolen trans
porterades på pråmar och 
järnväg till Domnarvet. 
Den största ko/anläggning
en fanns vid Bysjöns såg
verk i Stora Tuna. - Insätt
ning av kolved i ugnen vid 
Bysjöverken 1923. 

fått nog, konjunkturen vek och det dyra dala
virket blev en 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 främmande 
områdena upphörde. Efteråt gick Lundqvist, 
Barth och jag ner på Grand hotels bar och tog 
en drink. Då sa Lundqvist: "Om man börjar ett 
krig får man finna sig i spelets regler, men det 
är en sak som jag haft svårt att smälta 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 sagt men å andra sidan 
var det ju sant, vilket Lundqvist borde ha in
sett. 

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

Tabell 5. Bergslagets skogsindustrier 1944 

deltagande av omväxlande verkställande di
rektörer och skogschefer från 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 ägarförhållandena inom skogsindu
strin som skedde. I Dalälvsområdet fanns ex
empelvis 1988 endast två förbrukare av mas
saved mot sju på 1940-talet. 

Industriell utveckling 
Industrin under I 950-talet 
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 Tidnings pappersbruk Träsliperi Kolugnar 

Bysjön 
Skutskär 

Kvarnsveden 
Skutskär 

Skutskär Kvarnsveden Kvarnsveden Bysjön 
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Kolugnsanläggningen i Bysjön var byggd 
för 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 
angripa förekommande 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 fångstområde kännetecknades på massa
vedssidan generellt sett av knapphet på gran 
och överskott av tall. Sedan behovet av bränn
ved och träkol praktiskt taget upphört om
kring 1950 fanns ett stort överskott av lövved, 
mest björk. Den enda tillverkaren av lövmas
sa på den tiden var Husum inom MoDo. Det
ta ställde skogsförvaltningarna inför stora 
problem. Vad göra av den björk och andra löv
träd som naturligen faller vid såväl slutavverk
ning som gallring? Till en början gjordes så att 
man helt enkelt hoppade förbi bestånd med 
hög !övandet. Detta kunde man dock inte hål
la på med någon längre tid. Björkfrågan mås
te finna en lösning, och den enda tänkbara var 
en lövmassefabrik. Jag tog upp problemet vid 
upprepade tillfällen med disponent Abenius. 
Han förstod situationen och föreslog styrelsen 
vid minst två, kanske flera, tillfällen att Bergs
laget skulle bygga en lövlinje vid sulfatfabri
ken i Skutskär. Styrelsen var dock inte intres
serad. Samtal som jag hade i frågan med såväl 
Jacob som Marcus Wallenberg vid några till
fällen gav 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 1950-talet och utan att 
ärendet fanns med på föredragningslistan 
beslöt styrelsen att en björklinje 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 lövmassan i Husum. Det är tänkbart att 
det var detta samtal som kom styrelsen att 
svänga 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 råvarusynpunkt. 
Däremot var jag klart positiv till en expansion 
på tall- och självfallet på björksidan. Samtidigt 
var det angeläget med en ny tidningspappers
maskin och lönsamheten i Kvarnsveden var 
utomordentligt god. Några avsättningssvårig
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
skrivning och i stället 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 för Abenius, 
få två stora rationella fabriksenheter som 
gjorde 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 
styrka att ha även en sulfitlinje. 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 för gran i den specifika 
sulfitmetod som användes i Skutskär, vilket 
påståtts i 30 år. Om detta var möjligt skulle 
samma effekt uppnås på råvarusidan som i 
mitt förslag. Försöken lyckades - tyvärr enligt 
min mening. Man ansåg sig t.o.m. ha fram
ställt 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 föreslagit. 



Nova Scotia-projektet 
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 lämplig 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
fällningen, skulle ges uppdraget att göra erfor
derliga utredningar och analyser. I september 
1956 reste Lindberg till Nova Scotia och bör
jade sin rekognosering. I början av oktober 
kom jag efter 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 förhandlingar med pro
vinsregeringen i Nova Scotia om villkoren för 
en industrisatsning. Efter något år startade 
fabriksbygget och 1962 kom den första mas
san "online". 

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 59-projektet". 
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 erövra Amerika. 
Det blev alltså en sulfitfabrik, jag tror världens 
sista. Den massa som framställdes 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 miljoner kronor detta 
renseri kostade, alldeles i onödan, vet ingen. 
Det tog nära tio år innan man rev ut Cambio
maskinerna och ersatte dem med barktrum
mor. År 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 förbyttes 
i vinst. Det skall avslutningsvis tilläggas att 
det enda som från början fungerade 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 1960-talet 
Utvecklingen på den industriella sidan i 
Sverige fr.o.m. 1960-talet kännetecknades av 
en fortsatt 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 fabrikerna i Ställdalen, Turbo, Mackmyra 
och Grycksbo. Även sulfitfabrikerna i Skut
skär och Kvarnsveden avvecklades. 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 sulfitfabriker. Denna process var nödvän
dig, inte minst ur miljösynpunkt. Fem av fabri
kerna hade ej kunnat accepteras miljömässigt 
- de låg alla vid 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 
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till en del fyllas genom ökad avverkning på 
egen skog. Det blev därför nödvändigt att in
tensifiera köpen. Av ålder hade Bergslaget 
aldrig köpt virke i Västmanland och Uppland 
med undantag för sådant som kunde köras 
med häst till Dalälven eller Tämnarån. Skut
skärs utbyggnad gjorde det emellertid nöd
vändigt att köpa virke ända ner till Mälaren. 
För detta ändamål träffades med Igels ta Ång
sågs AB i Östertälje, som hade en väl utbyggd 
inköpsorganisation runt hela Mätaren, en 
överenskommelse enligt vilken Igelsta skulle 
köpa tall- och björkved inom området för 
Bergslagets räkning och leverera den i Skut
skär på bil eller järnväg eller havs bogserad i 
lgelstas val till pris som överenskoms år från 
år. Granen levererade Igelsta av ålder till Hol
mens Bruks pappersbruk i Hallstavik i Upp
land. Denna överenskommelse fungerade väl 
i många år. På så sätt slapp Bergslaget bygga 
upp en egen inköpsorganisation i området. Så 
småningom blev dock detta nödvändigt, var
för en köpförvaltning inrättades i Västerås -
sedermera Enköping. 

Något bör också nämnas om sågverken. 
Det kan kort konstateras att Bergslaget var 
självförsörjande med sågtimmer, och försåg
ningen rörde s ig om 25-30 000 stds. Från tid 
till annan 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 därför omöjligt att tjä
na pengar på att försåga köptimmer, i varje 
fall för stora verk med bulkproduktion. Mitt 
enkla resonemang var: så länge det finns folk 
som är beredda att förlora 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 mängder sågverksflis 
och massaved från de så kallade köpsågver
ken. Det var då en fördel att inte konkurrera 
med dem om sågtimret. I samband med före
tagsförvärven under 1960-talet kom Bergslaget 
i besittning av tre smärre sågverk, Skäret, 
Hagge och Vikarbyn. De lades ner eller såldes 
- två efter kort tid, Vikarbysågen först år 1986. 
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Virkes balanser 
Råvarutillgången för skogsindustrin har se
dan krigsslutet undergått stora förändringar 
till följd av en rad omständigheter. Vi sidan av 
en undan för undan stigande tillväxt och där
av följande ökande avverkningsmöjligheter 
har en rad förändringar inträffat som förbätt
rat råvarusituationen och de viktigaste är: 

- Lövvirke kan användas i massaindustrin. 
- Avfallsvirke från mindre och medelstora 

sågverk kan tack vare barkningsteknikens 
utveckling (Cambio) utnyttjas 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 har, 

jämfört med tiden före de senaste krigen, 
minskat. 

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

Sammantagna innebär dessa förändringar att 
en genomsnittlig skogskubikmeter torde ge 
närmare 40 % mer industriråvara 1975 än 1945, 
en omständighet som ofta förbises i diskus
sionen om råvarusituationen. 

För Bergslagets vidkommande har det öka
de skogsinnehavet i kombination med stigan
de avverkning per hektar skogsmark möjlig
gjort den industriella utbyggnad som här i 
korthet redovisats. Att den kunnat ske med 
en enbart obetydlig sänkning av självförsörj
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, jägmästare Eric Lindgren, med pla
cering i Falun anställdes därför. Vidare inrät
tades en köpförvaltning för bevakning av 
Mälarområdet, först i Västerås, senare i En
köping. 



Konkurrens om råvaran 
Råvarusituationen för skogsindustrin har ge
nerellt sett växlat från god tillgång under då
liga konjunkturer med lågt kapacitetsutnytt
jande till brist under de år som konjunkturen 
möjliggjort ett högt kapacitetsutnyttjande. 
Detta skapade osäkerhet om den långsiktiga 
råvarusituationen. I slutet av 1960-talet tillsat
te därför regeringen en utredning, den s.k. 
skogspolitiska utredningen, med uppgift att 
göra en långsiktsbedömning av virkes balan
sen i landet. År 1971 avgav utredningen sitt 
betänkande med förslag till skogspolitikens 
framtida inriktning. Förslaget baserades på 
uppfattningen att skogen successivt skulle 
minska i värde och att det därför gällde att 
snabbt aweckla de stora tillgångarna av äld
re skog. Konkret innebar detta överawerk
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 stället tillsattes en 
ny utredning, 1973 års skogsutredning. Enligt 
direktiven skulle skogsbruk bedrivas uthålligt 
med en så långt möjligt jämn awerkning och 
sålunda tvärt emot den skogspolitiska utred
ningens förslag. Det skulle vara frestande att 
gå närmare in på denna fråga, i synnerhet som 
jag representerade skogsindustrin i utredning
en, men då detta i huvudsak faller utanför tids
ramen för denna skrift avstår jag härifrån. Låt 
mig endast i korthet erinra om att den awerk
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 föga 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 awerkningen 
inom privatskogsbruket, med undantag för 
några få år kring 1970, legat på en för stor
skogsbruket relativt låg och under långa peri
oder alltför låg nivå. Det har hela tiden varit 
ett problem att få privatskogsägarna att ut
nyttja de awerkningsmöjligheter 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 efterkrigstiden. Den starkt stigande 
produktionen av olika skogsindustriproduk
ter har hela tiden motsvarats av ökande 
skogsproduktion och bättre råvaruutnyttjan
de. Detta gäller generellt sett för landet och 
även för Bergslaget. 
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En berättelse om stormen 1954 

Natten mellan den 3 och 4 januari 1954 kom 
en nordlig storm av en styrka som ingen då le
vande människa upplevt in över norra Upp
landskusten. Med centrum någonstans mel
lan Gävle och Skutskär drog orkanen - för det 
var vad det rörde sig om - rakt söder ut med 
oförminskad styrka ända ner i norra Väst
manland. Därefter avtog styrkan men stor
men ställde till stort ohägn så långt ner som 
i mellersta Södermanland. Bredden på storm
bältet rörde sig om 6-7 mil. För Bergslagets 
vidkommande hade vi endast obetydlig 
stormfällning öster om Tämnarån och i väster 
var de yttersta fällningarna i By i sydöstra 
Dalarna. Det betydde att Söderfors förvalt
ning var stormhärjad till 100 % och Ströms
bergs förvaltning till ungefär 30%, mest på 
Svartå och Skruvens bevakningar. Förödelsen 
låter sig knappast beskrivas. Alla vägar var 
blockerade av tiotusentalstals fällda träd; el
nätet var avbrutet och telenätet helt ur funk
tion. Det måste betecknas som ett under att 
ingen människa dödades och att skadegörel
sen på byggnader blev så liten som den fak
tiskt blev. Det tog flera dagar innan vägnätet 
öppnats, och telefonförbindelserna till byar 
och småsamhällen var brutna i veckor trots 
att stora resurser sattes in för att få samhället 
att fungera igen. 

Ur skoglig synpunkt rörde det sig om ing
enting mindre än en katastrof. Inom de värst 
härjade områdena utmed Dalälven var prak
tiskt taget all gammal skog jämnad med mar
ken. Hårdast drabbad var Sevallbo bevakning 
med över 0,5 mi!j.m3sk stormfällt virke vilket 
gör över 120 m3sk per hektar - mer än 20 nor
mala årsavverkningar. Nämnas kan att efter 
det att det fällda virket huggits upp var kubik
massan trots allt nära 100 m3sk per hektar. 

Bevakningen hade över 200 m3sk före stor
men. Halva arealen, 2 000 hektar, blev hygge. 
Det var ingen annan bevakning som drabbats 
lika hårt i sin helhet som Sevallbo, men väl 
fanns stora områden på hundratals, kanske 
något tusental, hektar där förödelsen var lika 
stor. Totalt blev närmare 8 000 hektar produk
tiv skogsmark kallagd varav inemot 6 000 hek
tar på Söderfors förvaltning. Härtill kom 
spridda vindfällen i praktiskt taget all medel
ålders skog. 

Stormfällningen var såtillvida märklig som 
det knappast förekom några stambrott. De 
fällda träden låg snyggt och prydligt lagrade 
på varandra i flera meter tjocka mattor med 
roten i norr och toppen i söder. Detta hade 
stor ekonomisk betydelse inte endast genom 
uteblivna stam brott utan jämväl ur insekts
skadesynpunkt. Tursamt nog blev 1954 års 
sommar ovanligt kall och regnig. I kombina
tion med att träden skyddade marken och 
varandra för uttorkning kunde inga insektsan
grepp noteras följande höst. I botten på bröt
arna låg snö och is kvar ända in i juli. Hösten 
därpå var det fällda virket upphugget och 
avforslat. De fällda träden hade ju en stor del 
av rotsystemet kvar i marken vilket gjorde att 
de började växa våren 1954. Det såg ganska 
lustigt ut med de nya toppskotten som sköt i 
höjden rakt upp och vinkelrätt mot de liggan
de stammarna. Den efter stormfällning så van
liga granbarkborrehärjningen uteblev sålun
da helt. Detta till skillnad från 1969 års storm
fällning som drabbade andra delar av landet, 
framför allt Värmland och angränsande land
skap. Den stormen hade en helt annan karak
tär - vinden var byig och av skiftande riktning 
till skillnad från 1954 års massiva jämna press 
rakt från norr. Bilder från 1969 års storm visar 
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Första åtgärden efter stormen var att röja fram bilvägarna. Här inspekteras för
ödelsen av personal från huvudkontoret i Falun. 

ett virrvarr av stammar eller stamdelar i olika 
riktning och mitt i detta stående "kanonrör" 
av brutna träd. 

Vid ett sammanträde i Söderfors den 6 ja
nuari lämnade skogvaktarna rapporter var 
och en från sin bevakning. Det kunde snart 
konstateras att de kvantiteter stormfälld skog 
som fanns på Söderfors förvaltning krävde ex
traordinära insatser för att hinna upparbetas 
inom rimlig tid, men att Strömsbergs förvalt
ning borde kunna klara sig med ett mindre till
skott utifrån och genom en omfördelning av 
personal inom förvaltningen. Det visade sig 
senare att stormfällningen hade större om
fattning än vad vi trodde från början. Detta är 
en allmängiltig företeelse. Stormfällningar 
underskattas alltid. Ett överslag av arbets
kraftsbehovet visade att, jämfört med ett nor-
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malt vinterbehov, Söderfors behövde minst 
fyra gånger fler och Strömsberg en och en 
halv till två gånger fler huggare och kärare. 
Detta krävde i sin tur ett tillskott av arbetsle
dare, skogvaktare och förmän. En kraftig ned
skärning av avverkningarna på dalaförvalt
ningarna genomfördes omgående och åtgär
der vidtogs för att förflytta folk och hästar 
från Dalarna till stormområdet. Inte minst vik
tigt var att förstärka arbetsbefälet. Den främ
mande arbetskraften krävde en ordentlig till
syn för att det hela skulle fungera. 8-10 skog
vaktare och minst det dubbla antalet förmän 
från Dalarna fanns efter någon tid på Söder
fors förvaltning och några på Ströms berg. Jag 
talar hela t iden mest om Söderfors men på 
ungefär en tredjedel av Strömsberg var pro
blemen desamma. 



Det allt överskuggande problemet var att 
skaffa husrum för alla dessa människor. Ett 
tomt hus var värt sin vikt i guld och proble
met löstes på följande sätt: Vi hyrde på någon 
tid artilleriets anläggningar vid Marma skjut
fält. Där rymdes och kunde utspisas 400 man. 
Dit lotsades den lösa arbetskraft som kom 
strömmande från hela landet. Det var i och 
för sig inte svårt att täcka behovet antalsmäs
sigt men väl att få skötsamt och yrkeskunnigt 
folk. Alltför många var "rödspritare", som 
Hasse Lindberg brukade kalla dem, eller rena 
äventyrare lockade av rykten om jätteför
tjänster på "guldkusten" som området döpts 
till i folkmun. Den mera permanenta inkvarte
ringen för den yrkeskunniga och ambitiösa 
arbetskraften ordnades bland annat genom 
att en del större objekt togs i anspråk. Det 
största var Gysinge herrgård som på den ti
den drevs som ett döende herrgårdspensio
nat. De fåtaliga gäster som fanns motades 
iväg och fröken Eriksson som drev pensiona
tet inkvarterade närmare hundratalet skogs
arbetare i stället. Vi hyrde vidare en sommar
koloni vid Östaholm där något femtiotal kun
de inkvarteras samt bl.a. apoteket i Älvkarle
by, till vilket vi skall återkomma längre fram. 
Ett särskilt problem var sängar ända tills vi 
fick hyra 400 av I 8 i Uppsala. 

Dessa utrymmen räckte dock långtifrån till. 
I Dalarna hade vi vid den tiden gott om flytt
bara kojor och stallar och tiotals av dessa flyt
tades ner till stormområdet. Särskilt stallar 
var ett problem - hästarna kunde ju inte gär
na bo på Gysinge herrgård. Hästfrågan hjälp
tes upp av att vi hade en del nerlagda arren
degårdar ute på skogarna där ekonomibygg
naderna stod kvar och kunde göras om till 
stallar. Jag erinrar mig första gången som dis
ponent Abenius besökte stormområdet. När 
vi åkte hem till Falun i mörkret på kvällen sa 
Abenius någonstans i närheten av Ryggen: 
"Men hör du, vad är det för underliga tattar
lass som vi möter det ena efter det andra?" 
Det var våra och kanske också Korsnäs kojor 
och stallar på väg mot guldkusten. 

Apropå guldkusten. Hur var det egentligen 
med de förtjänster som gjordes? Var de sanna 
alla de rykten om jätteförtjänster som var i 

svang? Ryktet överdrev även om många gjorde 
goda förtjänster. Vi hade på ett tidigt stadium 
gjort upp med skogsarbetarförbundet om vis
sa tillägg på ackorden jämte traktamentser
sättning för dem som tvingades flytta långvä
ga ifrån. Nu visade det sig att prestationen vid 
huggning av stormfällt virke i relation till hugg
ning av stående skog varierade inom mycket 
vida gränser mellan olika individer. En del kom 
ingenstans inne i bröten under det att andra, 
som kunde planlägga och organisera sitt arbe
te, presterade obetydligt mindre än om skogen 
stått upp. Följden blev att somliga tjänade just 
ingenting under det att de duktiga yrkesarbe
tarna gjorde goda förtjänster. "Rödspritarna" 
och äventyrarna försvann efter någon tid. 

Överhuvudtaget tycks det vara så i en så
dan här extraordinär situation att olika män
niskor reagerar mycket olika. Den aktuella si
tuationen utlöste i regel en extra kraftmobili
sering med arbetsinsatser långt utöver det 
normala under lång tid. I all synnerhet gällde 
detta skogvaktar-och förmanskåren. Men det 
fanns också en och annan som blev alldeles 
handlingsförlamad och tappade greppet om 
situationen. Generellt sett gäller att det arbete 
som lades ner under de år som avverkning
arna av stormvirket varade var något helt fan
tastiskt. Som illustration till vad jag menar 
med extraordinära insatser måste jag få be
rätta historien om Asplund: 

Några dagar efter stormen kom Hasse 
Lindberg resande över Karl Xlll:s bro i Älvkar
leby. Just på andra sidan bron får han se en 
stor tom träkåk med skylten "Apotek". Apote
ket hade just flyttats till Skutskär liksom apo
tekaren som bott på övre våningen. "Vems är 
huset?" frågar Hasse. "Brukets" säger skog
vaktare Malmskär. In till bruksförvaltaren och 
efter några minuter disponerade Lindberg 
apoteket och det beslöts på stubinen att hu
set skulle inredas till huggarförläggning. 

Två dagar senare passerar Lindberg apote
ket och konstaterar till sin glädje att huset är 
fullt av snickare. När han träffar Malmskär 
komplimenterar han denne för att ha kommit 
igång så snabbt. "Det är inte jag som har gjort 
det", säger Malmskär, "det måste vara bygg
mästarn". Det visar sig dock att byggmästa-
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ren aldrig hört talas om apoteket. Ingen an
nan skyldig gick heller att uppleta. Efter ytter
ligare några dagar passerar Lindberg återigen 
apoteket, stannar och kliver in. Där är full rö
relse. "Vem är det som basar här då?" säger 
Lindberg. "Det skall väl jusom vara jag det", 
säger Asplund, en medelålders man. Han tar 
fram en hemmagjord ritning och demonstre
rar hur han tänkt sig det hela för Lindberg. 
"Här blir kök och här matsal" o.s.v. När vis
ningen är klar och allt befunnits gott säger 
Hasse Lindberg: "Men säg mig en sak, vem är 
det egentligen som gett Asplund uppdraget 
att greja det här?" "Det är väl jusom ingen 
det", svarar Asplund. "Jag tyckte att ni hade 
så mycket om er och när jag sen hörde på 
bruket att här skulle bli skogsförläggning 
tänkte jag att ni nog kunde behöva ett hand
tag så jag satte igång." 

Hasse Lindberg hade berättat historien för 
mig så när vi efter någon tid passerade Älv
karleby gjorde vi en halt vid apoteket som då 
mera liknade en skogsförläggning. Jag hälsa
de på Asplund och förhörde mig om läget. 
"Nu är det bra", sa Asplund, "men i morse var 
det kris, snickarna hade stuckit. Men då tog 
jag en bil och åkte in till Gävle och raggade 
upp fem nya snickare på ett bygge, så nu går 
det för fullt igen." Det fanns inga Åhman-eller 
MBL-lagar på den tiden, och tur var nog det. 
Asplund var stationskarl på Älvkarleby sta
tion i det civila. På min fråga om han tagit 
tjänstledigt från SJ under byggnadstiden sva
rade han: "Nej jag har nattskift den här måna
den." "När sover Asplund då?" frågade jag. 
"Mellan tågen", sa Asplund. Sedan bygget fär
digställts fick Asplund tillsynen över förlägg
ningen så länge den behövdes. Därefter åter
gick han till det lugna livet hos SJ. Hasse Lind
berg och jag tyckte att en sådan man borde 
kunna utnyttjas på en eller annan befattning 
i bolaget och Hasse gjorde vissa trevare. Asp
lund verkade dock inte intresserad så det 
blev ingenting. Det är för övrigt inte alls sä
kert att han passat in i en normal befattning i 
en normal situation. Han hade "dansat en 
sommar" och var kanske nöjd med det. 

Upparbetningen av det fällda virket kom 
igång med berömvärd snabbhet. Redan i mit-

80 

ten av februari hade vi 2 000 man i arbete på 
Söderfors och nära 1 000 på Ströms bergs för
valtning. Per den 31 december 1954 hade föl
jande virkeskvantiteter huggits upp i storm
området 

Ströms berg 

Söderfors 

Summa 

324 000 st. sågtimmer 
254 000 m3t massaved 
897 000 st. sågtimmer 
639 000 m3t massaved 

1 221 000 st. sågtimmer 
893 000 m3t massaved 

Efter den ordinarie drivningssäsongen som 
normalt var slut medio mars i Uppland på 
1950-talet fortsatte såväl upparbetningen 
som utkörningen av virket över sommarhalv
året, fast självfallet i lägre takt än under vin
tern. Man var på den tiden i hög grad beroen
de av snö och frusen mark. Sommaren 1955, 
sålunda efter ett och ett halvt år, var det 
stormfällda virket upparbetat. Per den 31 de
cember 1955 hade följande virkeskvantiteter 
avverkats och avforslats. 

Ströms berg 

Söderfors 

Summa 

394 000 st. sågtimmer 
448 000 m3t massaved 

1 240 000 st. sågtimmer 
1 073 000 m3t massaved 

1 634 000 st. sågtimmer 
1 521 000 m3t massaved 

Det bör observeras att huvudparten av såg
timret upparbetade första året under det att 
massavedshuggningarna var nästan lika sto
ra under det följande året vilket självfallet var 
betydelsefullt ur kvalitetssynpunkt. Det som 
uträttades under dessa år var inget mindre än 
en rekordprestation som länder alla involve
rade till ovansklig heder. Särskilt måste Has
se Lindbergs insats berömmas. Inte minst 
betydelsefull var, förutom hans obestridiga 
organisationsförmåga, hans optimism, goda 
humör och förmåga att entusiasmera sina 
medarbetare. Det var självfallet många andra 
problem än de som här omnämnts som stän
digt uppstod och måste lösas. Ett betydelse
fullt sådant var hur sågtimret skulle skyddas 
mot insekter och svampar över sommaren 



Temporärt timmeravlägg vid Marma samhälle nära Dalä/vens utlopp i Botten
viken, i samband med den stora stormen I 954. 

1954. Det måste i vatten i tid och för det ända
målet måste nya lagringsplatser utmed Dal
älven arrangeras där utvältning av virket kun
de ske. Tämnarån blev ett värdefullt timmer
magasin för Strömsbergs förvaltning. Det är 
glädjande att kunna konstatera att lagrings
skadorna på virket var minimala. 

Det har spekulerats mycket över hur stor 
förlust bolaget tillskyndades genom storm
fällningen. Detta är nästan omöjligt att beräk
na. Det har redan framgått dels att skadorna 
på det upphuggna virket var anmärknings
värt små, dels att några följdverkningar ge
nom insektshärjningar inte uppstod. Däremot 
blev s jälvfallet kostnaden för upparbetning 
och utkörning av det fällda virket åtskilliga 
kronor högre per m3sk än normalt. En annan 
förlust låg i de genomgående för höga stubb
arna. När träden föll ramlade mossa och jord 
från rotvältan ner och lade sig som en sträng 
på stammen. Att få huggarna att offra sina så
gar genom att kapa där grushögen var som 
störst var självfallet svårt. Då det ju rörde sig 
om flera miljoner träd måste en betydande 
virkesförlust ha uppstått jämfört med om trä-

den fällts stående på rot. En tröst i bedrövel
sen var att konjunkturen var bra för skogsin
dustrin de aktuella åren, vilket medförde att 
det stormfällda virket kunde avsättas till goda 
priser. 

Drivningssäsongen 1955/56 inriktades till 
stor del på att rätta till hyggeskanter och att 
ta tillvara enstaka vindfällen som fanns här 
och där. Därefter började ett jättelikt restau
reringsarbete. Vi hade fått flera tusen hektar 
hyggen som så snabbt som möjligt måste 
beskogas. Det rörde sig om tio normala års
ytor. Hur få arbetskraft till detta? Som vanligt 
måste extraordinära åtgärder till. Ett exempel 
härpå var att skogsförvaltningen i Söderfors 
startade och drev ett eget "dagis" under två 
planteringssäsonger, dit de unga Söderfors
fruarna fick lämna sina barn när de var ute på 
skogsplantering. Under planteringssäsongen 
hyrdes vidare ett 10-tal stora SJ-bussar som 
varje morgon finkammade stora delar av 
Västmanland och Uppland på planteringsvil
liga kvinnor i alla åldrar. Jag erinrar mig en 
gång när jag råkade vara närvarande då tre 
SJ-bussar avbördade sin last och nära 100-ta-
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Jet "tanter" vällde ut över hyggena på Dal
karlsbonäset. Det var en imponerande syn. 
Åren 1956 och 1957 hade Söderfors upp till 
600 och Strömsberg 200 plantörer i arbete 
under planteringssäsongen. Hur klarades då 
plantförsörjningen? Jo, i huvudsak från egna 
plantskolor i Kvarnsveden, Strömsberg och 
Gårdskär. För att täcka det ökade behov som 
uppstod ett par tre år efter stormen utökades 
nysådden i plantskolorna redan våren 1954 
och vi köpte också en del plantor från Norge. 

Med tanke på att praktiskt taget alla plan
törer saknade utbildning och erfarenhet var 
vi oroliga för att antalet döda plantor skulle 
vara för stort. Detta visade sig dock vara onö
diga bekymmer. Det blev mot bakgrund av de 
förhållanden som rådde en anmärkningsvärt 
hög kvalitet på ungskogen på praktiskt taget 
alla stormhyggen. Håkan Abenius som ju var 
rätt pessimistisk till sin läggning sa en gång 
när han såg ut över jättehyggena på Dalkarls
bonäset där han tre år tidigare vandrat kring 
i 30 meter hög tallskog med en kubikmassa 
om 300400 m3sk per hektar: "Det är väl omöj
ligt att få tillbaka den fina Upplandsskogen 
igen." Jag svarade honom då: "Jag garanterar 
att Du innan Du pensioneras skall kunna 
vandra kring i tusentals hektar manshög, väl
sluten ungskog." Han såg ut som om han tyck
te att jag skröt men jag hade glädjen att vid en 
resa tio år senare få visa att så inte var fallet. 
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Det har naturligtvis funnits mycket mer att 
berätta om den helt unika händelse som en 
stormhärjning av den aktuella omfattningen 
är. Inte minst intressant är den huggsexa som 
uppstod på den stormfällda skogen hos bön
derna. På samma sätt som många skogsarbe
tare drogs till "guldkusten" i förhoppningen 
att göra stora pengar kom ett stort antal äga
re till små klingsågar jämte rena virkesspeku
lanter strömmande från hela landet. De flesta 
var väl seriösa och de klarade sig i allmänhet 
bra och gjorde en stor insats, men det fanns 
också en del som gick överstyr. De skogsäga
re som sålt sitt virke till dessa gick ofta miste 
om både skog och pengar. 

Hans Lindberg och jag kom överens om att 
vi, när stormruschen var över, skulle låsa in 
oss en vecka någonstans och tillsammans skri
va en grundlig redogörelse över allt som hänt 
- inte endast fakta om kvantiteter, antal män
niskor och olika lösningar av inkvarteringspro
blemen och dylikt utan också om mera person
liga och mänskliga aspekter - typ historien om 
Asplund. Det rörde sig ju om en helt unik hän
delse. Men det gick med den goda föresatsen 
som med så många andra, det blev aldrig av. 
Det var synd tror jag, ur flera synpunkter. Vad 
jag här kunnat återge 34 år senare är väl bara 
en mindre del av allt som funnits att berätta, 
men kanske är det trots allt bättre än ingenting. 



Personförteckning 

Förteckningen avser personer som förekommer i texten. Utgivarna har inte lyckats spåra samt
liga varför det ibland saknas andra uppgifter än de som återfinns i texten (*). Likaså saknas 
ibland årtal, befattningar m.m. 

Abenius, Håkan 

Andersson, Sven-Olof 

Asplund,* 
Barth, Carl Eric 
Bergström, Lennart 
Beskow, Carl Jakob 

Björkman, Ture 

Boberg, Sven 

Carlgren, Matts 

Carlsson, Bengt Helin 

Carlsson, Lars 

Cappelen, Fredrik 

Carlander, Christoffer 

Christoffersson, Lennart 

Claussen, Carl 

Dahlman, Axel Elias (Elle) 
Danielsen, Nils 
Dyster-Aas, Hans Christian 
Edlund, Knut 

(1902-1971) Bergsingenjör, disponent och VD för Bergslaget 
1948-1966. 
(f.1922) Jägmästare, professor i skogsproduktion vid Sveriges 
lantbruksuniversitet 1976-1987. 
Stationskarl i Älvkarleby. 
(1885-1978) Jägmästare, skogs chef vid Kors näs AB 1924-1951. 
Chef för Institutet för praktisk psykologi, Saltsjöbaden. 
(f. 1916) Jägmästare, skogschef vid Billeruds AB 1960-1964, 
skogsdirektör därstädes 1965-1976. 
(f. 1910 Jägmästare, skogsdirektör vid Billeruds AB 1964, 2:e 
vice VD 1965 och l:e vice VD därtstädes 1966-1971. 
(1884-1957) Jägmästare, överjägmästare vid Gävle-Dala distrikt 
inom Domänverket, försäljningschef vidi Domänstyrelsen 1942-
1949. 
(f.1917) VD för Wedevågs bruk AB 1953-1962, VD för Mo och 
Domsjö AB 1971-1981. 
(1839-1891) Källarmästare på Operakällaren Stockholm c:a 
1870-1890. 
(f. 1881) Jägmästare, skogssakkunning i Stockholms Enskilda 
Bank, styrelseledamot i Kopparfors AB. 
(1891-1979) Disponent för Ervalla bruk, VD för Mölnbacka-Try
sils AB 1929-1962. 
(1912-1976) Forstmästare, skogsförvaltare vid Svärdsjö skogs
förvaltning, Bergslaget, 1945-1965. 
(f. 1914) Jägmästare, biträdande skogschef Holmens bruk, Box
horns AB Klippans bruk 1947-1963, skogsdirektör och ställ
företrädande koncernchef för Uddeholms AB 1963-1979. 
(f. 1917) Chef för Bergslagets amerikanska dotterföretag i New 
York 1954-1965. 
(1886-1965) Skogschef vid Mölnbacka Trysils AB 1934-1954. 
(1889-1978) Bergsingenjör. VD för Uddeholms AB 1943-1956. 
(1888-1947) SkogschefV\,'D för Billeruds AB 1932-1947. v, 'u... 
(1889-1954) Skogsförvaltare vid Falu skogsförvaltning, Bergslaget. 
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Ekelund, Anders 

Ekman, Gösta 

Ekman, Sven G 

Eisen, Bertil 

Eneroth, Olof 

Ericsson, Erik W 

Eriksson, Bengts Erik 

Falk, Johan* 
Fresk, Lars Waldemar 

Frieberg, Gösta 
Gullander, Håkon Gustaf 

Halfvarsson, Rune 

Hallenborg, Nils Hugo 
Hedegård, Bo 

Hederström, Ludvig 

Hellstrand, Gösta 

(f.1920) Byråchef vid Statens järnvägar till 1955 därefter byrå
chef i Järnvägsstyrelsen. 
(1892-1961) Jägmästare, skogschef vid Billeruds AB 1938-
1958. 
(1903-1973) Jägmästare, biträdande skogschef 1943-1946 vid 
Uddeholms AB, skogschef därstädes 1946-1963. 
(1907-1975) Forstmästare, skogsförvaltare vid Malungs skogs
förvaltning, Korsnäs AB, 1942-1953. 
(1886-1945) Jägmästare, skogschef vid Bergslaget 1920-1925. 
Professor i skogsskötsel vid Skogshögskolan 1930-1945. 
(1892-1965) Chef för pappersavdelningen inom Billerud AB 
1917-1932, vice VD 1933-1942 och VD för Korsnäs AB 1942-
1959. 
Biträdande skogvaktare 1925-1930, skogvaktare vid Limå, 
Mora skogsförvaltning, Bergslaget 1931-1955. 
Ordförande i kommunalfullmäktige, Svärdsjö. 
(f. 1895) Bokhållare vid Strömsbergs bruk före 1923, bokförare 
på skogsavdelningen i Falun 1923 och senare kamrer, Bergslaget. 
Skogsförvaltare vid Ströms bergs bruk 1933-1955. 
(1892-1959) Försäljningschef för trävaror 1931-1944, direktör 
1944-1956, Bergslaget. 
(f. 1930) Skogvaktare, skoglig skyddsingenjör 1969-1992, 
Bergslaget. 
(1919-1989) vice VD för Kockums AB från 1964. 
(1919-1971) Kapten, skogschefsassistent vid Bergslaget 1955--
1971. 
(1866-1950) Utexaminerad från skogsinstitutet 1891. Biträdan
de skogsförvaltare 1891, skogsförvaltare 1898 vid Söderfors 
bruk. Jägmästare vid Söderfors skogsförvaltning 1918-1934, 
Bergslaget. 
(f.1911) Ingenjör CTH. Biträdande flottningschef 1944, flott
ningchef 1954 vid Dalefvarnes Flottningsförening. 

Holmström, Nils (1904-1987) VD för Kockums AB 1958-68. 
Hultin, Johan Helmer (Måns) (1860-1927) Anställd vid Bergslagets skogar 1896. Skogsinten

Höglund, Ragnar * 
dent 1897, skogschefvid Bergslaget 1914-1919. 
Skogvaktare vid Gruvbergets bevakning, Svärdsjö skogsför
valtning, Bergslaget. 

Johansson, Stusspjons Maria* Kocka för matlag på skogsawerkning i Siljansnäs vintern 1939. 
Karlsson, Emil* Från Klockar berg, Siljansnäs. Förman på skogsawerkning i vin-

Karlström, Yngve 

Kempe, Erik 
Liljehöök, Bertil 

Lindgren, Eric 
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tern 1939. 
(f.1916) Skogvaktare vid Söderfors bevakning 1949, inspektör 
vid Nås skogsförvaltning 1953. Skogsförvaltare vid Västerås 
skogsförvaltning 1961, Vansbro skogsförvaltning 1973, Bergs
laget. 
(1898-1959) VD för Mo och Domsjö AB 1949-1959. 
(f.1914) Agronom, anställd en tid vid Bergslaget för planlägg
ning av åkerjordens disposition. 
(f.1925) Jägmästare, virkeschef vid Bergslaget 1961-1975, ut
landsuppdrag, bl.a i Gabon, Liberia och Vietnam 1975-1983. 



Lindberg, Hans 

Lindman, Arvid 

Ljungberg, Erik Johan 

Lundh, Erik 

Lundberg, Hans 

Lundquist, Emil 

Lundquist, Ludvig 

Löf, Axel 

Malmberg, Emil 

Malmskär, Johan Alfred 

Nelzen, Rune 

Nilsson, Nils 

Nordquist, Magnus 

Nordlander, Carl-Henrik 

Olsson, 0. Daniel 

Rodling, Einar 
Rosen, Bengt 

Staaf, Gustaf 

Ståbi, Anders Arvid 

Sundblad, Erik 

Söderberg, Olof 

(1920-1971) Jägmästare, skogsförvaltare vid Söderfors skogs
förvaltning 1951-1959, skogschef vid Bergslagets kanadensis
ka skogsbolag Nova Scotia Pulp and Paper Co 1960-1963, chef 
för Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 1963-1971. 
(1862-1936) VD för Iggesunds Bruk 1892-1903, statsminister 
1906-1911 och 1928-1930. 
(1843-1915) Utexaminerad Filipstads bergsskola 1865. Dispo
nent och VD för Bergslaget 1875-1913. 
(1895-1967) Jägmästare, chef för Statens bränslekommission 
1940-1946, landshövding 1944-1946, bankdirektör i Stock
holms Enskilda Bank 1946-1960. 
(f. 1922) Jägmästare. Skogschefsassistent 1951 vid Korsnäs AB. 
Skogsdirektör 1965 vid Korsnäs-Marma AB. 
(1872-1942) Ingenjör CTH 1893. Disponent och VD för Bergs
laget 1923-1942. 
(1899-1954) VD för Svenska pappersbruksföreningen 1940-
1945, VD för Marma Långrörs AB 1945-1950. 
(1878-1957) Flottningschef för Dalelfvarnes flottningsförening 
1910-1918, chef för Domnarvets järnverk och Bysjöverken 
1918-1926, skogschef vid Bergslaget 1926-1944. 
Biträdande skogvaktare vid Söderfors bruk 1926-1930. Skog
vaktare på Lundsveds bevakning, Söderfors skogsförvaltning, 
Bergslaget. 
(1899-1967) Skogvaktare på Älvkarleö bevakning, Söderfors 
skogsförvaltning, Bergslaget. Pension 1961. 
(f.1920) Jägmästare, skogschefsassistent vid Bergslaget 1952, 
skogsförvaltare vid Nås skogsförvaltning 1960, sedan vid Falu 
skogsförvaltning till pensioneringen 1982. 
Ingenjör, chef för skogsavdelningens centrala maskinverkstad 
vid Domnarvsbryggan. 
(1890-1968) Jägmästare, skogschefsassistent vid Bergslaget 
1917, t.f. skogschef 1925-1926, biträdande skogschef 1926-
1955. 
(f. 1909) Jurist, generaldirektör i Lantbruksstyrelsen 1953-1957, 
i Jordbruksnämnden 1957-1960, riksbankschef 1978-1979. 
(f. 1889) Inspektor 1915, flottningschefsassistent 1920 och flott
ningschef 1930-1954 i Dalelfvarnes flottningsförening. 
(1888-1974) Disponent och VD för Bergslaget 1942- 1948. 
(f. 1900) Jägmästare, skogsförvaltarassistent vid Strömsbergs 
skogsförvaltning 1938-194 7, skogsförvaltare 1948-1959 vid Nås 
och 1960-1964 Söderfors förvaltning, Bergslaget. 
(1918-1992) Skogsmästare, inspektör på skogsavdelningen 
1945- 1957 sedan föreståndare för Limå kursgård, Siljansnäs, 
1957-1971, pension 1973, Bergslaget. 
(1899-1971) Byggmästare vid Strömsbergs bruk från 1935 till 
1962. 
(1929-1984) Ingenjör KTH. VD för Vifstavarf AB 1961-1966, dis
ponent och VD för Bergslaget 1966-1984. 
(1872-1931) Disponent och VD för Bergslaget 1916-1923. 
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Tiren, Lars 

Ulfsparre, Sixten 

Unden, -Ni-Is e l't 'k._ 

Upmark, Erik 

Wahlberg, Gustaf 

Wallenberg, Jacob 

Wallenberg, Marcus 

Wallgren, Jacob Helmer 

Vestergren, Håkan 

Wesslen, Gösta 

Viklund, Ernst Johan 

Wretlind, Joel 
Zellen af, Johan Olof 
Zimmerman, Karl Gustaf 
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(1896-1958) Jägmästare, professor i skogsföryngring vid 
Statens skogsforskningsinstitut 1945-1958. 
(1902-1995) Ingenjör KTH, teknisk direktör vid Mo och Dom
sjö AB 1947-196?..!. vice VD därstädes 1965-1967. 
(1882-1960) Tågmästare, skogsförvaltare vid Falu skogsförvalt
ning 1913-1917, Nås skogsförvaltning 1917-1947, Bergslaget. 
(1904-1990) Civilingenjör, chef för Bränslekommissionen 
1947-1949, generaldirektör för Statens järnvägar 1949-1960. 
(1906-1986) 2:e vice ordf. i LO 1946-1948, generaldirektör för 
Arbetsmarknadsstyrelsen 1948-195 7, för Väg-och vattenbygg
nadsstyrelsen 1957-1971. 
(1892-1980) VD för Stockholms Enskilda Bank 1927-1946, 
styrelseordförande i Bergslaget 1950--1976. 
(1899-1982) VD för Stockholms Enskilda Bank 1946-1958, sty
relseordförande i Bergslaget 1976-1980. 
(f.1903) Sågverksförvaltare för Skutskärs sågverk, Bergslaget, 
från 1938. 
(1930-1993) Jägmästare, förvaltarassistent Mora skogsförvalt
ning 1958, skogsförvaltare vid Vansbro skogsförvaltning 1959-
1963, vid Älvdalens skogsförvaltning 1964-1966. Skogschef 
1966-1969. Skogsdirektör 1971-1991. 
(1880--1949) .Iä.muästare, skogschef vid Uddeholms AB 1922-
1945. Rht.._ 

(1900-1987) Skogvaktare vid Vintjärns bevakning, Bergslaget, 
1925-1962. 
(1888-1965) Jägmästare, förvaltare vid Malå revir, Domänverket. 
(1844-1906) Byråchef vid Domänstyrelsen 1884-1906. 
(1903-1988) Jägmästare, skogsförvaltare vid Älvdalens och 
Söderfors skogsförvaltningar, Bergslaget. Skogs chef vid Helle
fors AB 1951-1961, skogschef vid Billerud AB 1961-1968. 



Skogsbruket har genomgått en omvälvande förändring under efterkrigstiden. Det är inte 
länge sedan allt arbete gjordes för hand med yxa och såg. Skogsarbetarna bodde i kojor 
och virket kördes med häst och släde till frusna flottningsleder men när motorsågen kom 
lades handredskapen undan, hästen ersattes av traktorn, körarna av entreprenörer och 
flottningen av lastbilar. Idag utförs arbetet av en mekaniserad maskin - skördaren - en 
skogarnas skördetröska. 

Skogsarbetet har skildrats på olika sätt i dikt och verklighet. I denna bok får vi stor
skogsbrukets version av förändringen och dess bakomliggande krafter. Berättare är en av 
landets mera framstående skogsmän, Carl-Gustaf Sundberg, Stora Kopparbergs Bergslags 
AB:s skogschef under åren 1944-1971. Med inträngande blick och känsla för människors 
föreställning om skogen och naturen vägleder han läsaren genom mekaniserings proces
ser, kalhyggesdebatter och besprutningsideologier. 

Carl-Gustaf Sundbergs hågkomster ligger så nära i tiden att många kan känna igen sig 
i händelser och företeelser. Ändå har utvecklingen gått så snabbt att hågkomsterna redan 
hunnit bli skogshistoria. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 
Skogs- och lanthrukshistoriska meddelanden 
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