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Virkesmätningens historia 
- förord till en litteraturförteckning 

Virkesmätning är ett viktigt, men ändå ofta förbisett inslag i vår skogshistoria. 
Göte Bengtsson, VD för Virkesmätningsförening Syd (VMF-SYD), föreslog där
för Hans Ekelund som är ordförande i Skogshistoriska sällskapet samt i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademiens skogsavdelning, att virkesmätningens histo
ria borde skrivas. Detta har lett till att Akademien därefter har kommit att enga
gera sig i och driva projektet, eftersom det har ansetts vara av vikt att få virkes
mätningens betydelse belyst för skogsnäringens utveckling i allmänhet och 
virkeshandeln i synnerhet. Det finansieras förutom av Akademien också av de 
olika virkesmätningsföreningarna via Virkesmätningsrådet, av Skogsbrukets 
Datacentral (SDC) och av Skogsstyrelsens Rundvirkesfond. 

För att få ämnet allsidigt belyst, har deltagarna i den författargrupp som ut
setts skilda bakgrunder och består både av fackhistoriker och av personer 
med breda erfarenheter från mätningsorganisationen. Denna grupp har börjat 
sitt arbete med att försöka belysa ett flertal frågor. Inledningsvis görs en bak
grundsteckning av virkeshandelns organisation och funktion före tillkomsten 
av den organiserade virkesmätningen med dess föreningar. En annan väsentlig 
del som belyses är mätningsverksamhetens utformning och utveckling där inte 
minst virkesmätningsföreningarnas och virkesmätningsrådets tillkomst kom
mer att behandlas. Även de övriga intressenternas agerande- inte minst statens 
roll - kommer att ges en ingående beskrivning. Ytterligare en fråga är de intresse-
konflikter som då och då uppkommit och hur de sedan funnit sin lösning. I 
projektet kommer också virkesmätarnas och mätningschefernas verksamhet 
att speglas så att det ger en konkret bild av deras arbetsförhållanden. Till sist 
kommer virkesmätningen att sättas in i sitt sammanhang mellan skogen och 
marknaden, både här i landet och internationellt. Förutom en översiktlig 
"stomberättelse" kommer även ett antal specialinriktade beskrivningar att skri
vas, bl.a. om mät- och redovisningsteknikens utveckling, virkesredovisningen 
och SDC, rekryteringen och utbildning av personal samt partsperspektivet på 
virkesmätningen. 

Projektet kommer att resultera i en bok i serien Skogs- och lantbrukshistoris
ka meddelanden (SOLMED). Vetenskapligt ansvarig för projektet, författare av 
stomberättelsen och redaktör för boken är ekonomhistorikern fil.dr Lars-Olov 
Johansson, Uppsala universitet, med fil.dr Ronny Pettersson, ekonomhisto
riker vid Stockholms universitet och ordförande i Akademiens enhet för de 
Areella Näringarnas Historia, vid sin sida som projektansvarig. Ansvarig vid 
Akademien är chefsbibliotekarie Lars Ljunggren (tel 08-54 54 77 15, e-post 
lars.ljunggren@ksla.se) 
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I initialskedet av projektet sammanställdes en enklare litteraturlista över 
tryckt material om virkesmätningen ur ett historiskt perspektiv. Bibliotekarie 
Eva Tullgren på Akademiens bibliotek har arbetat vidare med att utöka och 
komplettera förteckningen med uppgifter från källor som delvis är svåråtkom
liga, t.ex. utredningar, lagar, uppteckningar i folkminnesarkiv, artiklar i special
tidskrifter, årsberättelser och rapporter från branschföreningar, liksom den 
utblick över vad som skrivits internationellt inom ämnesområdet. Ett stort tack 
till Eva och till alla dem som bidragit med förslag till litteratur att ta med i listan! 

Den digra litteratursammanställningen som härmed görs tillgänglig, kom
mer att utgöra en väsentlig källa för forskning inom ämnesområdet. Det är 
därför vår förhoppning att den kan få en vid spridning och därmed vara till 
gagn för ytterligare forskning, inte bara inom det snävare fält som virkesmät
ningen utgör, utan även för dem som är verksamma på ett bredare skogs-
historiskt område. · 

Akademiens bibliotek tar fortfarande tacksamt emot förslag till komplette
ringar av litteraturförteckningen - både svensk och utländsk litteratur - böcker 
(el. delar av), artiklar, utredningar, rapporter, uppsatser, stenciler etc. Om för
teckningen fortsätter att växa så kommer den även i en utökad version att ingå 
i boken. 

Ronny Pettersson 

Fil. dr i ekonomisk historia, ordförande för enheten för de Areella Näringarnas 
Historia (ANH) 
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Kommentar till litteraturförteckningen 
Denna litteraturförteckning är utgiven av ANH, Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens enhet för de Areella Näringarnas Historia. ANH:s uppgifter är att 
ägna sig åt historiska projekt, rådgivning och bokutgivning samt driva Akade
miens bibliotek (KSLAB) och arkiv. Biblioteket är specialiserat på skogs- och 
lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och riktar sig 
främst till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer. 

Litteraturförteckningen är även publicerad på KSLAB:s hemsida http://www. 
kslab.ksla.se/virkesmatning.htm och texten kan där fritextsökas med hjälp av 
författare, ord i titel m.m. 

Urvalet av litteraturen i förteckningen har vållat vissa problem, bl.a. efter
som begrepp som virkesmätning och aptering har använts med olika innebörd 
under olika tider, och det har gällt att undersöka om texterna verkligen be
handlar fällda träd. 

Förteckningen har som utgångspunkt bibliotekets eget bestånd av virkes
mätningslitteratur men har fått betydande tillskott genom kopior från Kungl. 
bibliotekets Avdelning för okatalogiserat tryck och uppgifter och kopior från 
Skogsbiblioteket i Umeå. Alla förtecknade texter är tillgängliga i Sverige. 

I ett appendix s. 55 ff., Förteckning över utredningar och rapporter redo
visade genom Virkesmätningsrådet, kan man följa väsentliga delar av den 
moderna svenska litteraturen. Kommande versioner nås via Internet: http:// 
www.virkesmatningsradet.org 

De böcker som Akademiens bibliotek ej äger är markerade Ej KSLAB. Sådana 
som är markerade Ej KSLAB men ägs av Skogs biblioteket i Umeå har betecknats 
med dess bibliotekskod Jo; vid dessa titlar står alltså Ej KSLAB, finns Jo. 

Texter som utgörs av rena tabeller har ej medtagits. I stort sett förekommer 
inte heller någon modern "högvetenskaplig" litteratur i förteckningen. 

Senare upplagor av en bok står under KSLAB:s tidigaste upplaga. 
Observera att recensioner av böcker som inte finns på KSLAB är medtagna 

i förteckningen (med ordet Recension understruket). I något fall finns både bok 
och recension; detta har markerats med Även recension. 

De olika avdelningarnas uppställningar 
Förhoppningsvis till nytta för forskarna har avdelningarna till största delen 
ställts upp kronologiskt. Tanken är att texterna speglar sin tid, och att de från 
samma tid skall återfinnas i närheten av varandra. Tidsperioderna är inte exakt 
lika i de olika avdelningarna av skäl som framgår här nedan. 

Avdelning 1, Historiker, är kronologiskt uppställd. Rubriker skiljer de olika 
femårsperioderna åt; för den äldsta tiden har årtalen anpassats till den glesa
re utgivningen. Arbeten från samma år är inbördes alfabetiskt ordnade. 
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Avdelning 2, Årsberättelser m.m., är alfabetiskt uppställd efter föreningarnas 
namn. 

Avdelning 3, Utredningar, lagförslag och lagar, kommentarer, är kronolo
giskt uppställd. Årtalen i rubrikerna är anpassade till de olika lagförslagen etc. 
Arbeten från samma år är inbördes alfabetiskt ordnade. 

Avdelning 4, Källskrifter - däribland intervjuundersökningar och stick
prov, är kronologiskt uppställd. Rubriker skiljer ve olika femårsperioderna åt; för 
den äldsta tiden har årtalen anpassats till den glesare utgivningen. Arbeten 
från samma år är inbördes alfabetiskt ordnade. 

Det utländska materialet är uppställt ländervis med två underavdelningar 
(Historiker och Källskrifter) för varje land, båda kronologiskt ordnade. 

Kopior ur Virkesmätaren 
Tidskriften Virkesmätaren, som utgavs åren 1942-1957 av Sveriges Virkes
mätares Riksförbund (VMR), ingår ännu ej i KSLAB:s eget bestånd. En ersätt
ning för detta har biblioteket dock fått i och med att samtliga årgångar av tid
skriften har gåtts igenom på Kungl. biblioteket, och att ett urval av artiklar har 
gjorts till denna förteckning. 1 allmänhet har de omfattat minst en trycksida. 
En genomgång av Virkesmätaren visar att den främst innehåller följande sor
ters artiklar (utan inbördes ordning): Lönefrågor, verksamhetsfrågor, allmänna 
skogs- och trävarufrågor, personalia, dikter och kortare natur- och jaktnoveller, 
kongressrapporter, allmänna in- och utrikespolitiska artiklar, roliga historier 
med eller utan anknytning till virkesmätning samt berättelser om virkesmätar
ens arbetsvardag. Alltså ett mycket blandat innehåll. 

Det som har tagits med i KSLAB:s urval rör sig till stor del om virkesmäta
rens liv och arbete i historia och nutid, i novell- eller faktaform. Vidare har 
översikter och utredande artiklar prioriterats. Av kongressrapporter har ett 
par exempel medtagits, däremot ingenting om interna fackliga stridigheter. Dan 
Bergman, tidskriftens redaktör under alla år, har fått en hyllning på 50-års
dagen. 

Från Kungl. bibliotekets Reproavdelning har kopior beställts av alla de 
utvalda artiklarna. Kopiorna har numrerats och samlats i kartong. I förteck
ningen är de markerade [KSLAB: V tidskr] och kan efterfrågas under denna 
beteckning. 

Kopior från Kungl. bibliotekets småtryckssamling 
De delar av Kungl. bibliotekets småtryckssamling, ett 25-tal kartonger, som 
behandlar ämnet skog på olika sätt, har också genomgåtts. Urvalet är i någon 
mån godtyckligt, men det som har prioriterats är bl.a. äldre material ungefär 
fram till och med första världskriget, instruktioner m.m. som tumnings- och 
virkesmätningsföreningarna har producerat i någorlunda utförlig form samt en 
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hel del material från olika skogsbolag. Materialet ger trots allt vissa möjligheter 
att se en del långsiktiga förändringar, då man jämför med texter från olika tider. 
Trävaruföretags texter förekommer också; debatt- och informationsmaterial 
har i allmänhet medtagits. 

Även från Avdelningen för okatalogiserat tryck har kopior beställts av det 
utvalda materialet, som nu, utan katalogisering men numrerat och samlat i 
kartonger, har införlivats med Akademiens bestånd. 1 förteckningen har dessa 
skrifter markerats [KSLAB: V okat]; de kan efterfrågas under denna beteckning. 

Eva Tullgren 

Förkortningar till tidskrifter och annan 
periodisk litteratur 

MSS Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut 
Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt 

NST Föreningen [för] Skogskultur/Skogsvård i Norrland. Årsberättelse/ 
Årsskrift. 
Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 

S Skogen 
S&F Skog & forskning 
SF Svenska flottningschefsföreningens årsbok 

Svenska flottledsförbundets årsbok 
SST Skogsvårdsföreningens tidskrift 

Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 
Sveriges skogsvårdsförbunds tidskrift 

SV Skogsvännen 
T Tidskrift för skogshushållning 
V Virkes mätaren 

Ovanstående är specialkatalogiserade, se under avdelningarna 1. Historiker, 
3. Utredningar, lagförslag och lagar, kommentarer samt 4. Källskrifter. 
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Några termer kring virkesmätning 

Ur Skogsencyklopedin. Red. Michael Håkansson. Sveriges Skogsvårdsförbund. 
Stockholm 2000, vilken tar upp ytterligare ord som kan vara av intresse, t.ex. 
ännu fler som börjar på virkes-. 

Aptering, avmätning, uppdelning av trädstam i sortiment. Apteringen base
ras i allmänhet på aktuella prislistor för olika sortiment och på de tekniska krav 
som gäller för olika sortiment. Apteringsgränsen bestäms med hänsyn till krav 
på diameter, längd och kvalitet, samt till pris, kostnad m.m. för de olika sorti
menten. Råd och instruktioner för aptering varierar från en region till en annan 
och ibland t.o.m. från en avverkning till en annan. Apteringsråden speglar en 
förenklad ekonomisk optimering av utbytet från ett träd genom att gränser för 
diametrar och längder rekommenderas för olika sortiment och kvaliteter. God 
aptering ger ökade inkomster för säljaren och bättre utbyte för köparen. Vid 
högmekaniserad avverkning apteras virket mer eller mindre automatiskt med 
hjälp av en apteringsdator i skördaren. Datorn programmeras med prisinforma
tion och kvalitetsönskemål från köparen. 

Aptering föregås helst av en granskning av beståndet före avverkningen för 
att avgöra om det lämpar sig för uttag av något eller några specialsortiment 
(t.ex. stolpar, skogsbränsle, lövtimmer, tändsticksvirke) varvid egenheter och 
skador hos enskilda träd observeras såsom rotansvällning, avsmalning, kåda 
kring torrkvist, krökar, slängar, gamla lyror, sprötkvist och andra spår av skador. 
Fel som ger avkortning vid inmätning är rotben, rotveck, spjälkning, stor fäll
kam, skogsröta, ändkrök, långkrök etc. Fel som sänker timmerkvaliteten är 
blånad, tjurved, kvistmängd, kvistsort etc. Fel som ger diameternedsättning är 
slängkrök (kan även ge avkortning). 

Virkesmätare, skogsarbetare eller skogstjänsteman som ensam eller som 
medlem av mätningslag mäter virkespartier på avlägg eller vid industri. Virkes
mätare svarar för såväl kvantitativ som kvalitativ bedömning av stock eller 
biträder vid införing av data på mätbesked eller datasamlare. Till virkesmätare 
förs även kontrolltummare vid virkesmätningsförening. 

Virkesmätning, inmätning, förfaringssätt för kvantitets- och kvalitetsbestäm
ning av virke. Med stöd av § 1 Virkesmätningslagen har Skogsstyrelsen i sin 
författningssamling SKSFS 1999:1 meddelat föreskrifter om hur mätning av 
sågtimmer av barrträd samt massaved av barr- och lövträd skall utröras. 
Tidigare författning i ämnet var detaljerad och mer utformas som en arbets
instruktion för virkesmätningen. 
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De nya bestämmelserna är en ram som virkesmätningen måste hålla sig inom. 
I författningen anges kravet på mätnoggrannheten där det stipuleras att mät
resultaten för virkespartiet större än 10 m3(fastvolym eller toppmätt volym) får 
avvika som mest med ett visst procenttal från den sanna volymen. I en defini
tionsbilaga definieras virkesfel och mätningsbegrepp, varav många har utfor
mats så att de överensstämmer med de europeiska normerna som också har 
blivit svensk standard. Vid handel med sågtimmer och massaved utförs mät
ningen normalt av opartisk personal vid virkesmätningsföreningarna och 
enligt de officiella reglerna, eventuellt med vissa avtalade förändringar. I all
mänhet sker virkesmätningen vid mottagande industri. Virkesmätningen skall 
ske med utrustning som är lämplig och kontrollerad och utföras med omsorg. 
Om detta inte är möjligt får mätning inte utföras. 

Mätningen kan ske som totalmätning eller stickprovsmätning av virket i be
fintligt skick. Resultatet skall ange mängd (volym, vikt eller stycketal) och beskaf
fenhet (kvalitet). Mätningen och sättet som denna utförts på skall registreras. 

Virkesmätningsrådet har till författningens bestämmelser utfärdat rekom
mendationer och instruktioner. Dessa är avsedda för praktiskt bruk av virkes
marknadens parter och av mätnings personal. De omfattar, förutom sågtimmer av 
barrträd för stock- eller travmätning samt massaved, även sortimenten sågtim
mer eller kubb av björk, klibbal och asp samt sparrtimmer. Utöver mätnings
föreskrifterna beaktas i tillämpliga delar branschorganisationernas leverans
bestämmelser samt virkesmätningsföreningarnas stadgar, kontraktsformulär, 
avlastnings- och arbetsinstruktioner. Om virket inte uppfyller gällande krav på 
uppläggning och beskaffenhet vägras inmätning. 

Virkesmätningsförening, inmätningsförening, mätningsförening, VMF, 
ekonomisk sammanslutning med ändamål att verka för och tillämpa en betryg
gande, opartisk och likformig mätning av virke. Till medlem i föreningen antar 
styrelsen fysisk eller juridisk person som förädlar eller driver handel med 
virke. Föreningens styrelse skall vara sammansatt av lika antal representanter 
för säljare och köpare samt en opartisk ordförande. Tre föreningar täcker hela 
landet: VMF Nord ek. för. (Umeå), VMF Mitt ek. för. (Falun) och VMF Syd ek. för. 
(Jönköping). 

Virkesmätningsförordningen, (SKSFS 1999: 1) förordning utfärdad av Skogs
styrelsen för att närmare reglera virkesmätningen. Tidigare förordningar har 
varit detaljerade, medan denna mer är en ram. Allmänt stadgas att virkesmät
ning "skall utföras med omsorg. Vid mätningen får endast obetydliga systema
tiska fel förekomma. Om förhållandena inte medger omsorgsfull mätning, får 
mätning inte utföras." I övrigt stadgas om förfarande vid stockmätning, trav
mätning, beskaffenhetsklasser, mätnoggrannhet, märkning och registrering. I 
förordningen ingår definitioner av mätningsbegrepp. 
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Virkesmätningslagen, (SFS 1966: 209) lag som reglerar förhållanden rörande 
virkesmätning avsedd att ligga till grund för beräkning av vederlag för virket. 
Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och som är 
ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för virke, skall utföras en
ligt föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar(§ 1). Med virkesmätning avses 
bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt be
dömande av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning(§ 2). 
Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot virkesmätningslagen dömes 
till böter (§ 3). Till lagen har Skogsstyrelsen utfärdat föreskrifter. 

Virkesmätningsrådet, VMR, skogsbrukets centrala organ för virkesmätningen 
i Sverige, vilket ansvarar för bl.a. utvecklingen av nya mätnings bestämmelser 
och mätmetoder. Rådet utgörs av en landsomfattande sammanslutning av 
virkessäljare och virkesköpare med ändamål att verka för rättvis, praktisk, 
ekonomisk och i största möjliga mån enhetlig virkesmätning. Det leds av en 
styrelse bestående av opartisk ordförande och vice ordförande samt tio leda
möter av vilka fem representerar köpare och fem säljare.' 

1 VMR har senare omstrukturerats och flyttat till SDC. Text på SDC:s hemsida: VMR är hela 
skogsnäringens gemensamma organisation för virkesmätnings- och redovisningsfrågor. 
VMR arbetar för rättvis, rationell och enhetlig virkesmätning och redovisning. För att uppnå 
detta mål driver VMR utveckling och utför standardiseringsarbete på nationell och interna
tionell nivå inom dessa områden. VMR är också samarbetsorgan för landets tre opartiska 
virkesmätningsföreningar. VMR är ett affärsområde inom SDC ek för (Skogsnäringens IT
företag). Se vidare på Internet: SDC, Skogsbrukets Datacentral. VMR, Virkesmätningsrådet. 
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Litteratur om Sverige 

1. HISTORIKER 
1893-96 
Schröder, G., En timmermärkares minnen. 
Nyutg. Stockholm, 1994. 230 s. (Första ut
gåvan 1893.) 

Gustaf Schröder var åren 1841--87 an
ställd i olika skogs- och bergsbruksföre
tag i Värmland och Dalarna. Hans minnen 
från livet där och ute i skogarna har ut
givits i en lång rad volymer. Denna del 
innehåller berättande uppsatser om tim
mermärkning i Klarälvsdalen och upp
köpsresor i Limaskogarna vid tiden för 
skogsindustrins födelse, när skogen plöts
ligt fick ett värde. 

Schröder, G., Tjugu år i Dalarna. Skildring
ar. Stockholm, 1924. 379 s. (Första ut
gåvan 1896.) 

Innehåller bl.a. "Vad gör timmermärka
ren?" (28 sidor). 

1946- 50 
När seklet var ungt. (Sign. - n.) V: 5(1946):4, 
s. 10-14. [KSLAB: V tidskr nr 21.] 

En tillbakablick. [Sveriges Virkesmätares 
Riksförbund femton år.] (Sign. 0. Wbg.) V: 
9(1950):2, s. 5- 6. [KSLAB: V tidskr nr 33.] 

Vid en milstolpe. [Sveriges Virkesmätares 
Riksförbund femton år.] V: 9(1950):3, s. 1-
5. [KSLAB: V tidskr nr 34.] 

Ett 40-årsminne. Mina första lärospån i tim
merskogen. (Sign. W-m.) V: 9(1950):3, s. 
19-20. [KSLAB: V tidskr nr 36.] 

1957- 74 
Nordquist, M., Virkesmätningsrådet 15 år. 
S: 44(1957), s. 359-360. 

Från virkesmätningens barndom. [Under
tecknat Olof ock Johan, Köpman.] S: 44 
(1957), s . 363. 

Olsson, A.F., Firman James Dickson eller 
Bidrag till skogshandteringens historia i 
vårt land från början af detta århundrade 
tills dato, i tre afdelningar. Stockholm, 
1974. 39 s. [Kopia KSLAB.] 

1975-79 
Berg, K., Virkesmätning under 50 år- och 
andra händelser 1928- 1978. 1978. 64 s. , il!., 
tab. Stencil. 

Karl Berg skildrar en virkesmätares 
vardag som bandhållare, längdgivare, 
skrivare, lagledare och slutligen kontrol
lant i Wermländska Inmätningsföreningen 
och beskriver samtidigt, fackmässigt och 
intresseväckande, hur virkesmätningen i 
Värmland bedrevs och utvecklades un
der e tt halvt sekel. - I en mindre bok, "Till
bakablickar. En virkesmätares minnen" 
från 1994, ger den drygt 80-årige Berg en 
mer personlig bild av sitt liv. 

1980-84 
Schenström, P.O., Östernäs Ångsågs såg
verk, hyvleri och brädgård under 1920-talet. 
Sågverken 1980:8, s. 27-53. 

Anteckningar från samtal med två pen
sionerade sågverksarbetare. Beskrivning 
av tumning i samband med leveransen 
från timmerfororna. 

Timmerskogen. Skogsarbetare från Jokk
mokk berättar. Red. Y. Ryd. 2. uppi. Luleå, 
Norrbottens bildningsförb., 1980. 195 s. 

S. 27-29 om att aptera träd och mäta 
med ögonmått; s. 119-130 om tumning. 

Peterson, 0., Virkesmätning. Ingår i: Skogs
bruk i omvandling. Utg. av Värmlands och 
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Västra Bergs/agens Skogsarbetsgivareför
ening. Karlstad, 1981, s. 75-88. 

1985-89 
Holm, 0.A., Virkesmätning för Umeå Vir
kesmätningsförening. Skogsmuseet i Lyck
sele 1986. 21 bl. 

25 årsringar. En återblick på virkeshante
ringen och SDCs 25-åriga verksamhet 1961 
-1966. Sundsvall, SDC [Skogsbrukets data
central), 1986. 22 s. 

1990- 94 
Hedman, P. , Virkesmätning vid Ångerman
älven 1892-1992. Sundsvalls virkesmät
ningsförening. Sundsvall, 1992. 232 s., ill., 
diagr., tab. 

Innehåller även faksimiltryck av stad
gar, instruktioner, r apporter, informa
tionsblad m.m. 

Larsson, A., Upplevelser med skogen. Prak
tiskt, fackligt, byråkratiskt. Självbiografiska 
noteringar m.m. (Skogsstyrelsen. Det var 
då.) Jönköping, 1992. 224 s. 

Alf Larsson började som virkesmätare 
1927 och pensionerades som virkesmät
ningsinspektör 1970. Se även "Alf Larsson 
50 år " bland Källskrifter 1954, samt egna 
artiklar noterade vid hans pseudonym 
Angermannus under rubriken (Källskrif
ter) 1945-49. 

Carlsson, Å., Sydöstra Sveriges virkesmät
ningsförening åren 1951-1969. Virkesmät
ningsföreningen Syd (VMF Syd). Jönkö
ping, 1993. 11 bl. 

Johansson, F. , VMF Syd 25 år. Något om 
den opartiska virkesmätningen i södra 
Sverige. Virkesmätningsföreningen Syd 
(VMF Syd.). Jönköping, (1993). 20 s., ill. 

Olson, G., Virkesmätning i södra Sverige 
åren 1949-89. En personlig krönika. Virkes-
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mätningsföreningen Syd (VMF Syd). Jönkö
ping, [ 1993). 80 s., ill. 

D. 1: Sydvästra Sveriges v irkesmät
ningsförening 1949- 69; D. 2: Virkesmät
ningsföreningen Syd 1969-89. En rikt illus
trerad historik med uppgifter hämtade ur 
arkivet och författarens egna minnesupp
levelser. 

1994-99 
Karlsson, B., Med rätt mått mätt. Virkes
mätare berättar om ett yrke i förvandling. 
Sammanställning. U.o. [199?]. 68 s. (Foto
kopia.) 

Innehåller flera kor tare hågkomster av 
virkesmätare. 

2. ÅRSBERÄTTELSER M M 
- samtliga Ej KSLAB, finns Jo 

Dala-Hälsinge virkesmätningsförening 
ek. för. - Ej KSLAB, finns Jo 

Årsredovisning och revisionsberättelse -
Dala-Hälsinge v irkesmätningsförening 
ek.för. 
Falun, 1983-1995 

Fortsätter: Årsredovisning - Dalälvar
nas virkesmätningsförening 

Fortsättes: efter sammanslagning med 
Årsredovisning - Mellansvenska virkes
mätningsföreningen u.p.a. av: Årsredovis
ning- VMF Mellan ek. för. 

Dalälvarnas virkesmätningsförening 
u.p.a. - FJ KSLAB, finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse - Dalälvar
nas virkesmätningsförening u.p.a. 
Falun, [19??]- 1954 

Fortsättes av: Årsredovisning - Dal
älvarnas virkesmätningsförening u.p.a. 

Årsredovisning- Dalälvarnas virkesmät-
ningsförening u.p.a. ' 
Falun, 1955-1982 



Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse - Dalälvarnas virkesmätningsfören
ing u.p.a. 

Har införlivat: Årsredovisning för tiden .. . 
- Ljusnans virkesmätningsförening u.p.a. 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse - Dala-Häls inge virkesmät
ningsförening ek. för. 

Ljusnans virkesmätningsförening u.p.a. 
- Ej KSIAB, finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse för tiden ... 
- Ljusnans virkesmätningsförening u.p.a. 
Ljusdal, [ 19??]- l 978 

Fortsättes av: Årsredovisning för tiden .. . 
- Ljusnans virkesmätningsförening u.p.a. 

Årsredovisning för tiden ... - Ljusnans vir
kesmätningsförening u.p.a. 
Ljusdal, 1979-1981 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse för tiden .. . - Ljusnans virkesmät
ningsförening u.p.a. 

Har uppgått i: Årsredovisning - Dal
älvarnas virkesmätningsförening u.p.a. 

Mellansvenska virkesmätningsförening
en u.p.a. - Ej KSIAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelser för 
verksamhetsåret ... - Mellansvenska vir
kesmätningsföreningen u.p.a. 
Södertälje, 1950/51 -

Norrbottens tumningsförening - Ej KSIAB, 

finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse för år ... -
Norrbottens tumningsförening 
Luleå, 1937-1938 

Fortsättes av: Styrelseberättelse för år . .. 
- Norrbottens tumningsförening 

Styrelseberättelse för år .. . - Norrbottens 
tumningsförening 
Luleå, 1939-194 7 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse för år ... - Norrbottens tumningsför
ening 

Fortsättes av: Styrelseberättelse för 
år ... - Norrbottens virkesmätningsför
ening u.p.a. 

Norrbottens virkesmätningsförening 
u.p.a. - Ej KSIAB, finns Jo 

Styrelseberättelse för år ... - Norrbottens 
virkesmätningsförening u.p.a. 
Luleå, 1948--1952 

Fortsätter: Styrelseberättelse för år . 
- Norrbottens tumningsförening 

Fortsättes av: Styrelse- och revisionsbe
rättelse för verksamhetsåret .. . - Norrbot
tens virkesmätningsförening u.p.a. 

Styrelse- och revisionsberättelse för verk
samhetsåret ... - Norrbottens virkesmät
ningsförening u.p.a. 
Luleå, 1953 

Fortsätter: Styrelseberättelse för år ... -
Norrbottens virkesmätningsförening 
u.p.a. 

Fortsättes av: Styrelsens årsredogörelse 
och revisionsberättelse ... - Norrbottens 
virkesmätningsförening u.p.a. 

Styrelsens årsredogörelse och revisionsbe
rättelse ... - Norrbottens virkesmätnings
förening u.p.a. 
Luleå, 1954--1960 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse för verksamhetsåret ... - Norrbottens 
virkesmätningsförening u.p.a. 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret ... -
Norrbottens virkesmätningsförening u. p.a. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
verksamhetsåret .. . - Norrbottens virkes
mätningsförening u.p.a. 
Luleå, 1961-1967 

Fortsätter: Styrelsens årsredogörelse 
och revisionsberättelse för verksamhets-
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året ... - Norrbottens virkesmätningsför
ening u.p.a. 

Fortsättes: efter sammanslagning med 
Årsredovisning- Umeå virkesmätningsför
ening ek. för. och Umeå virkesmätnings
förenings pensionsstiftelse och Årsredo
visning och revisionsberättelse - Sunds
valls virkesmätningsförening: av Årsredo
visning- VMF Nord ek. för. 

Skellefteå virkesmätningsförening u.p.a. 
- F.j KSLAB, finns Jo 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
år ... - Skellefteå virkesmätningsförening 
u.p.a. 
Skellefteå, 1960-1968 

Har uppgått i: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret ... -
Umeå virkesmätningsförening ek. för. och 
Umeå virkesmätningsförenings pensions
stiftelse 

Sundsvalls virkesmätningsförening - Ej 

KSLAB, finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse - Sunds
valls virkesmätningsförening 
Sundsvall, 1916--1954 

Fortsättes av: Förvaltnings- och revi
sionsberättelser - Sundsvalls virkesmät
ningsförening och Sundsvalls virkesmät
ningsförenings pensionsstiftelse 

Förvaltnings- och revisionsberättelser -
Sundsvalls virkesmätningsförening och 
Sundsvalls virkesmätningsförenings pen
sionsstiftelse 
Sundsvall, 1955-1960 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse - Sundsvalls virkesmätningsförening 
Fortsättes av: Årsredovisningar och revi
sionsberättelser - Sundsvalls virkesmät
ningsförening och Sundsvalls virkesmät
ningsförenings pensionsstiftelse 

Årsredovisningar och revisionsberättelser
Sundsvalls virkesmätningsförening och 
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Sundsvalls virkesmätningsförenings pen
sionsstiftelse 
Sundsvall, 1961-1969 

Fortsätter: Förvaltnings- och revisions
berättelser - Sundsvalls virkesmätnings
förening och Sundsvalls virkesmätnings
förenings pensionsstiftelse 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse - Sundsvalls virkesmät
ningsförening 

Årsredovisning och revisionsberättelse -
Sundsvalls virkesmätningsförening 
Sundsvall, 1970-1994 

Fortsätter: Årsredovisningar och revi
sionsberättelse - Sundsvalls virkesmät
ningsförening och Sundsvalls virkesmät
ningsförenings pensionsstiftelse 

Fortsättes: efter sammanslagning med 
Årsredovisning- Umeå virkesmätningsför
ening ek. för. och Umeå virkesmätnings
förenings pensionsstiftelse och Årsredo
visning och revisionsberättelse för verk
samhetsåret ... - Norrbottens virkesmät
ningsförening u.p.a.: av: Årsredovisning
VMF Nord ek. för. 

Sydvästra Sveriges virkesmätningsför
ening - Ej KSLAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelser -
Sydvästra Sveriges virkesmätningsför
ening 
Borås, 1950-1966 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse - Virkesmätningsförening
en Syd 

Sydöstra Sveriges virkesmätningsfören
ing - EJ KSLAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelse -
Sydöstra Sveriges virkesmätningsför
ening 
Växjö, 1952-1953 

Fortsätter: Styrelseberättelse - Södra 
Sveriges virkesmätningsförening 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi-



sionsberättelse - Sydöstra Sveriges virkes
mätningsförening 

Årsredovisning och revisionsberättelse -
Sydöstra Sveriges virkesmätningsfören
ing 
Växjö, 1954-1968 

Fortsätter: Styrelsens och revisorernas 
berättelse - Sydöstra Sveriges virkesmät
ningsförening 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse - Virkesmätningsförening
en Syd 

Södra Sveriges virkesmätningsförening 
- Ej KSLAB, finns Jo 

Styrelseberättelse - Södra Sveriges virkes
mätningsförening 
Växjö, 1946-1951 

Fortsättes av: Styrelsens och revisorer
nas berättelse - Sydöstra Sveriges virkes
mätningsförening 

Umeå twnningsförening - f:i KSLAB, finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse för år . 
- Umeå Tumningsförening 
Umeå, 1916-1947 

Fortsättes av: Styrelse- och revisions
berättelse för år . .. - Umeå virkesmät
ningsförening u.p.a. och Umeå virkesmät
ningsförenings pensionsstiftelse 

Umeå virkesmätningsförening u.p.a. - Ej 

KSIAB, finns Jo 

Styrelse- och revisionsberättelse för år .. . 
- Umeå virkesmätningsförening u.p.a. 
och Umeå virkesmätningsförenings pen
sionsstiftelse 
Umeå, 1948-1967 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse för år ... - Umeå tumningsförening 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret ... 
- Umeå virkesmätningsförening u.p.a. 
och Umeå virkesmätningsförenings pen
sionsstiftelse 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
verksamhetsåret ... - Umeå virkesmät
nings förening ek. för. och Umeå virkes
mätningsförenings pensionsstiftelse 
Umeå, 1968-1983 

Fortsätter: Styrelse- och revisionsberät
telse för år .. . - Umeå virkesmätningsför
ening u.p.a. och Umeå virkesmätnings
förenings pensionsstiftelse 

Fortsättes av: Årsredovisning - Umeå 
virkesmätningsförening ek. för. och Umeå 
virkesmätningsförenings pensionsstiftelse 

Årsredovisning - Umeå virkesmätnings
förening ek. för. och Umeå virkesmät
ningsförenings pensionsstiftelse 
Umeå, 1984-1994 

Fortsätter: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret ... 
Umeå virkesmätningsförening ek. för. och 
Umeå virkesmätningsförenings pensions
stiftelse 

Fortsättes: efter sammanslagning med 
Årsredovisning och revisionsberättelse -
Sundsvalls virkesmätningsförening och 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 
verksamhetsåret ... - Norrbottens virkes
mätningsförening u.p.a.: av Årsredovis
ning- VMF Nord ek. för. 

Wermländska inmätningsföreningen - Ej 

KSLAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelser -
Wermländska inmätningsföreningen 
Karlstad, 1910-1979 

Fortsättes av: Årsredovisning - Werm
ländska inmätningsföreningen .. . 

Årsredovisning - Wermländska inmät
ningsföreningen och Wermländska inmät
ningsföreningens pensionsstiftelse samt 
Stiftelsen Pär Svenssons donationsfond 
Karlstad 1980-

Fortsätter: Styrelsens och revisorernas 
berättelser- Wermländska inmätningsför
eningen 
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VMF Mellan ek. för. - Ej KSlAB, finns Jo 

Årsredovisning- VMF Mellan ek. för. 
Falun, 1996-

Sammanslagning av Årsredovisning -
Mellansvenska virkesmätningsföreningen 
u.p.a. och Årsredovisning och revisionsbe
rättelse - Dala-Hälsinge virkesmätnings
förening ek. för. 

VMF Nord ek. för. - Ej KSlAB, finns Jo 

Årsredovisning - VMF Nord ek. för. 
Umeå, 1995-

Sammanslagning av Årsredovisning -
Umeå virkesmätningsförening ek. för. och 
Umeå virkesmätningsförenings pensions
stiftelse och Årsredovisning och revisions
berättelse för verksamhetsåret ... - Norr
bottens virkesmätningsförening u.p.a. 
och Årsredovisning och revisionsberättelse 
- Sundsvalls virkesmätningsförening 

VMF Syd - Ej KSlAB, finns Jo 

Årsredovisning och revisionsberättelse -
Virkesmätningsföreningen Syd 
Jönköping, 1969-1972 

Fortsätter: Årsredovisning och revi
sionsberättelse- Sydöstra Sveriges virkes
mätningsförening och Styrelsens och revi
sorernas berättelser - Sydvästra Sveriges 
virkesmätningsförening 

Fortsättes av: Årsredovisning- Virkes
mätningsföreningen Syd 

Årsredovisning - Virkesmätningsförening
en Syd 
Jönköping, 1973-

Fortsätter: Årsredovisning och revi
sionsberättelse - Virkesmätningsförening
en Syd 

Örnsköldsviks tumningsförening - Ej 

KSlAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelser för 
år ... - Örnsköldsviks tumningsförening 
Örnsköldsvik, [ 19??)-1948? 

Fortsättes av: Styrelsens och revisorer-
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nas berättelser för verksamhetsåret .. . -
Örnsköldsviks virkesmätningsförening 
u.p.a. 

Örnsköldsviks virkesmätningsförening 
u .p.a. - Ej KSLAB, finns Jo 

Styrelsens och revisorernas berättelser för 
verksamhetsåret ... - Örnsköldsviks vir
kesmätningsförening u.p.a. 
Örnsköldsvik, 1948-1955 

Fortsätter: Styrelsens och revisorernas 
berättelser för år ... - Örnsköldsviks tum
ningsförening 

Fortsättes av: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret ... -
Örnsköldsviks v irkesmätningsförening 
u.p.a. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
verksamhetsåret ... - Örnsköldsviks vir
kesmätningsförening u. p.a. 
Örnsköldsvik, 1956-1968 

Fortsätter: Styrelsens och revisorernas 
berättelser för verksamhetsåret . .. - Örn
sköldsviks virkesmätningsförening u.p.a. 

Har uppgått i: Årsredovisning och revi
sionsberättelse för verksamhetsåret .. . -
Umeå virkesmätningsförening ek. för. och 
Umeå virkesmätningsförenings pensions
sti ftelse 

3. UTREDNINGAR, LAG
FÖRSLAG OCH LAGAR, 
KOMMENTARER 
1827 
Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om änd
ring i Kongl. Förordningen af den 16 Janu
ari i 1728, rörande måttet å den wed, som 
till salu införes i städerne: Gifwen Stock
holms Slott den 25 April 1827. Stockholm, 
1827. 3 s. [KSLAB: V ok~t nr 78.) 



1923 
Furuhagen, J., Om avtal vid köp au rund
uirke. Med särskild hänsyn till förhållande
na utefter de norrländska flottlederna. (rid
ningen Trävaruindustriens förlag.) Stock
holm, 1923. 51 s. 

Vid virkesmätning erforderliga relationstal. 
Betänkande avgivet au de Sakkunniga för 
utredning om anordnande au skogsauuerk
ningsstatistik och taxering au Sveriges 
samtliga skogar. (Statens offentliga utred
ningar; 1923:57.) Stockholm, 1923. 172 s. 

Även recension av sign. M.N. i SST: 
21(1923),s.x327-329. 

1925 
Tumningsföreningarna. [Flottningschefs
föreningens yttrande angående legalise
ring av tumningsföreningarna, infordrat 
av K. Maj:t 1925.] SF: 3(1928), s . 1493-
1494, 1738. 

1932- 33 
Reglerande au uirkesmätningsföreningar
nas verksamhet. [Riksdagsmotion nr 270 
(1932) i 2. kam. ang. skyndsam utredning 
och förslag till lagligt reglerande. Bak
grund skrivelse 18 nov. 1925 till Kungl. 
Maj:t från Svenska skogs- och flottning
sarbetarförbundet, samt sakkunnigut
låtande 21 april 1928.] S: 19(1932), s. 94-
95. 

Virkesmätningsföreningarnas verksamhet. 
[I anledning av ovanstående motion har 
2. lagutskottet hemställt att riksdagen 
måtte anhålla om en skyndsam och all
s idig utredning med förslag i frågan.] S: 
19(1932), s. 250. 

Utredning au uirkesmätningsföreningarnas 
verksamhet. [Om utlåtandet från Central
rådet för skogsvårdsstyrelsernas för
bund.] S: 20(1933), s. 451. 

Utredningen om tumningsföreningarna. S: 
20(1933),s.488,490-492. 

Virkesinmätningen. Bör tumningsförening
arnas verksamhet lagligt regleras? S: 20 
(1933),s. 421-422. 

Virkesmätningsföreningarna. [Med anled
ning av att jordbruksministern av läns
styrelserna m.fl. myndigheter infordrat 
yttranden som torde handläggas inom de
partementet under höstens lopp.] S: 20 
(1933), s . 407-408. 

Virkesmätningsföreningarne. [Svenska 
flottledsförbundet yttrande huruvida nu 
befintliga föreningars virkesmätning kun
de anses tillgodose kravet på en tillfreds
ställande sådan, infordrat av K. Maj:t 
1933.] SF: 7(1933), s. 2333. 

1934-38 
Betänkande med förslag till lag om virkes
mätning m.m., avgivet den 21 september 
1934 I Jordbruksdepartementet. (Statens 
offentliga utredningar; 1934:32.) Stock
holm, 1934. 188 s , tab. 

Förslag till lag om virkesmätning. Avgivet 
den 21 september 1934. Sollefteå, 1934. 16 
s. 

Förslaget till lag om virkesmätning. [Kom
menterar utlåtandena från Domänstyrel
sen, Centralrådet för skogsstyrelsernas 
förbund och tumningsföreningarna. ] S: 
21(1934), s. 527. 

Ny lagstiftning om virkesmätning. S: 21 
(1934), s. 335-336. 

Lag om virkesmätning. S: 22(1935), s. 165. 

Lagstiftning om virkesmätning. S: 22(1935), 
s. 51-52. 
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Lundström, E., Några synpunkter ifråga 
om förslaget till lag om virkesmätning. S: 
22(1935),s. 179-180. 

Motion. Lag om virkesmätning. S: 22(1935), 
s. 212. 

Nordquist, M., Den nya lagstiftningen om 
virkesmätning. Frågan om lagens tillämp
ningsområden. [Kommentar till ledaren 
med samma rubrik, s. 301-303, här ned
an.] S: 22(1935), s. 378. 

Ny lag om mått och vikt. Träder i kraft den 
1 juli 1935. S: 22(1935), s. 269. 

Den nya lagstiftningen om virkesmätning. 
S:22(1935),s.301-303. 

Sjöfors, Th., Lagen om virkesmätning. En 
översikt. Stockholm, 1935. 27 s. 

Virkesmätning. [Svenska flottledsförbun
dets yttrande angående betänkandet med 
förslag till lag om virkesmätning m. m. 21/ 
91934.] SF: 9(1935), s. 2606-2607. [Virkes
mätning omnämnt även s. 2608, 2610, 
2612 och 2624.] 

Södra Sverige och virkesmätnings/agen. S: 
25(1938),s.395-396. 

1943-45 
Förslag om ny virkesmätnings/ag. S: 30 
(1943), s. 157-158. 

Virkesmätnings/agen i kraft. S: 30(1943), s . 
323. 

Virkesmätnings/agens tillämpning. Förslag 
till föreskrifter överlämnade till k. m:t. S: 
30(1943), s. 309. 

Auktoriserad virkesmätning. [Med stöd av 
kungörelsen den 31 december 1943 har 
skogsstyrelsen meddelat i huvudsak föl-
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jande föreskrifter för auktoriserad mät
ning jämlikt 1943 års lag.] SST: 1944, s. 
246-248. 

Hagbergh, E., Den nya virkesmätningslag
stiftningen och dess tillämpning. 1-2. S: 31 
(1944),s. 146-148, 160-162. 

Fortsatt giltighet för mätnings/agen. S: 32 
(1945), s . 61. 

1946-50 
Betänkande med förslag till lag om virkes
mätning m.m. avgivet av Kungl. Skogssty
relsen. 1946. (Statens offentliga utredning
ar; 1946:63.) Stockholm, 1946. 128 s. 

Domänstyre/sen om förslaget till ny virkes
mätnings/ag. S: 33(1946), s. 380. 

Förslag till ny virkesmätnings/ag. S: 33 
(1946), s. 303-304. 

Lagen om virkesmätning för södra Sverige. 
S.ST: 44(1946), s. 507- 508. 

Synpunkter på lagförslaget i Jordbru
karnas föreningsblad. 

Palmquist, P.O., Förslag till ny lag om 
virkesmätning. S.ST: 44(1946), s. 430-440. 

Förslag till ny lag om virkesmätning. (Sign. 
X.) V: 6(1947):1, s. 9- 10. [KSLAB: V tidskr 
22.] 

Lag om virkesmätning den 20 juni 1947 (nr 
270). 

Ingår i Strömberg, S., Skogen. Stock
holm, 1951. S. 138-140. (Svensk lagsam
ling. 10. Utg. Nothin - Petri - Nordenstam.) 
[Följs av Kungl. kungörelse med förord
nande jämlikt denna lag, kungörelse ang. 
lån från virkesmätningslånefonden 1935 
m.m.] 



Ny virkesmätnings/ag. S: 34(1947), s. 191-
192. 

Den nya virkesmätnings/agen. V: 6(1947): 
3, s. 7-9. [KSLAB: V tidskr nr 24.] 

Nordquist, M., Lagstiftning och virkesmät
ning. Stockholm, 1948. (Särtryck ur: Cellu
losa och papper. Utg. av Sv. pappers- o. 
cellulosaingeniörsföreningen. 1948, s. 
174-189.) EjKSLAB,finnsJo 

Johansson, H., Sågverksägarna och nya 
timmermätningslagen. V: 7(1948):2, s. 10-
11. [KSLAB: V tidskrnr 29.] 

Verkningarna av 1947 år.s virkesmätnings
lag (Sign. Ric.) S: 37(1950), s. 10*-11 *. 

Virkesmätnings/agen. V: 10(1951):2, s. 1- 3. 
[KSLAB: V tidskr nr 38.] 

1953-57 
Betänkande från 1953 år.s virkesmätnings
kommitte. [Kommentarer till första de
len.] V: 14(1955):2, s. 6-7. [KSLAB: V tidskr 
nr47.] 

1953 år.s virkesmätningskommitte. Ej KSLAB, 

finns Jo 

D. A. Betänkande. Matematiskt-teknis
ka synpunkter på virkesmätning. Stock
holm, 1955. 82 s. 

D. A. Slutprotokoll. Allmänna synpunk
ter på virkesmätningens organisation. 
Stockholm, 1957. 21 s. 

Tillsynen över virkesmätningsverksam
heten. Promemoria avgiven av 1955 års 
skogsvårdsutredning. Stockholm, 1956. 44 
s., 5 bil. 

1960-63 
Nordquist, M., Om virkesmätningsmono
polet och uirkesmätningslagstiftningen. 
NST: 1960, s. 359-388. 

Silven, F., Mätningsföreskrifterna för sågtim
mer au barrträd. En tillbakablick - särskilt 
i vad de avser kualitetsbestämningen. S: 
50(1963),s. 327-328. 

1964-67 
Hedlund, H., Man talar om .. . virkesmät
nings/agen. (Sign. H.H.) S: 51(1964), s. 101. 

Lagstiftningen om virkesmätning och dess 
tillämpning. Utredning verkställd au Kungl. 
skogsstyrelsen 1965. (Ds Jo; 1965:5.) Stock
holm, 1965. 118 bl. 

Fyra paragrafer om mätning. S: 53(1966) , s. 
280. 

Hedlund, H., Man talar om . .. nya virkes
mätnings/agen. (Sign. H.H.) S: 53(1966), s. 
299. - Rättelse av Z. Tamminen införd av 
sign. H.H. i Erinran, s. 334. 

Hedlund, H., Man talar om .. . virkesmät
ningen. [Om virkesmätningslagen.] (Sign. 
H.H.) S: 53(1966), s. 185. 

Promemoria angående beslutanderätten i 
ärenden om statsbidrag till kurser för uir
kesmätare. (Departementsutredningen. 
Decentraliseringsgruppen. 61.) Stockholm, 
1966. 5 bl. 

Virkesmätnings/ag (1966:209). § 1-3. (Sve
riges rikes lag. HB. Kap. 8 [Om mått och 
vikt]. Till lag om måttenheter, mätningar 
och mätdon.) 

Nya uirkesmätningsföreskrifter. (Skogseko 
1967, nr 6-7, s. 3-4.) - Praktiskt taget kom
plett citerat i S: 56(1967), s. 372, rubrik 
Virkesmätning. 

1976- 78 
Forsberg, L., För.slag till nya mätningsföre
skrifter. S: 63(1976), s. 443, 445. 
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Sandström, J.O., Nya instruktioner [beträf
fande barrsågtimmer eller massaved]. S: 
64(1977),s.442-443. 

Skogsstyrelsens föreskrift om ändring i vir
kesmätningsföreskrifterna (SKSFS 1977:1) 
den 1 december 1978. (Skogsstyrelsens 
författningssamling 1978:5). 21 s. 

SKS virkesmätningsföreskrifter (Skogssty
relsens författningssamling SKSFS 1977: 1.) 

Ändrad SKSFS 1978:3, omtryckt och er
satt av SKSFS 1978:5. 

1994 
Peterson, 0., Utredning om Skogsstyrel
sens arbete med virkesmätningsfrågor. Jön
köping, 1994. 8, [ 18] bl. 

1999 
Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmät
ning beslutade den 14 juni 1999. (Skogssty
relsens författningssamling 1999: 1.) Jön
köping, 1999. 24 s. 

4. KÄLLSKRIFTER -
däribland intervjuunder
sökningar och stickprov, 
men ej material med 
enbart tabeller 

Se även Appendix. Förteckning över utred
ningar och rapporter redovisade genom 
Virkesmätningsrådet (s.55 ff.). 

1850-52 
Källström, W.E., Instrument för Kastveds 
Afsyning. Stockholm, 1850. [KSl.AB: V okat 
nr 10.] 

Källström, W.E., Bilaga till Instrument för 
Kastveds Afsyning. Stockholm, 1850. 
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Segerdahl, G, Lärokurs uti skogshushål/
ningen, föredragen vid Fahlu-Bergsskola 
åren 1846 och 1850, samt derefter utför
ligare bearbetad. Fahlun, 1852. 

§ 36. Uppmätning af virke, s. 120-128. 

1873-80 
Staaf, P.O., Handbok för trävaruhandlare, 
sågverks- och skogstjenstemän m. Il. uti trä
varors beräkning. Stockholm. 

H. 1. Kubikinnehåll af plankor, baltens 
och bräder ... 3. uppi. 1874 .. 

H. 2. Kubikinnehåll af fyrkantigt virke. 
2. uppi. 1873. 

H. 3. KubikinnehåTI af rundt virke. 4. 
uppi. 1880 

H. 4. Förvandling till S:t Petersburger 
standard a 165 engelska kubikfot ... 
1873. 

1876-84 
Holmerz, C.G., Studier i skogstaxation. D. 
1-2. Stockholm, 1876-78. 

Avsnittet Kubering av liggande träd, d. 
1, s. 1-6. 

Tumnings-lnstruktion. Wid inmärkning af 
wirke för Bergwiks Träwaru-Aktie-Bolag 
skola noggrann/ tillämpas föreskrifterna i 
följande Tumnings-lnstruktion. Söderhamn, 
1876. 4 s. [KSl.AB: V okat nr 77.] 

Något om fasta måttet i vedfamnar m. m. 
SV: 1879, s. 14-15. 

Vedfamnens virkesinnehåll. SV: 1884, s. 
54-56. 

1890-94 
Fredenberg, K., Om stämpling, huggning, 
utforsling och mätning af sågtimmer. (Af
handlingar och prisskrifter utg. genom 
Föreningen för skogsvård i Norrland. H. 
2.) Stockholm, 1892. 44 s. 



Örtenblad, Th., Skogsafverkning och tim
merhandel i mellersta Norrland vintern 
1890-91. (Sign. Th.Ö.) SV: 1891, s. 17-27. 

Bergquist, E.H., Hvilka synpunkter äro 
mest beaktansvärda vid träds indelning till 
timmer, och huru skall en god timmerapte
ring kunna åstadkommas? [Referat av in
ledningsföredrag och diskussion vid För
eningens för skogsvård i Norrland sam
manträde i Bollnäs den 16 September 
1893. I d iskussionen yttrade sig herrar 
Tigerhielm, Örtenblad, Hasselblad , Gyl
lenhammar och Fredenberg.] NST: 1893, 
s. 114-121, 125-129 (tabeller). 

Hasselblad, C.F., lämnar en beräkning av 
timmerpartiers medeldimension nöjaktiga 
uppgifter om värdet? lnledningsföredrag 
( referat). NST: 1894-95: s. 96. -Diskussion. 
(Yttr. av Örtenblad .) 

1895-99 
Kinman, J.E., Om vedmåtts fasta kubik
innehåll. T: 1895, s. 37. 

1900-04 
Fredenberg, K., Om aptering av timmer
skog och angående betalningssätten för 
utdrivningen. NST: 1900, s. 89-106. 

Några ord om virkeskubering. (Sign. Vitus.) 
SV: 1901, s. 80-84. 

Timmeraptering. Av sign. "Puti". NSf: 1901, 
s. 29-31. 

Timmerutbyte av för avverkning mogna 
träd efter Ångermanälvens nedre floddal 
samt runt virkes verkliga kubikmassa. Av 
sign. T.H. NST: 1901, s . 49-95. 

Instruktion för timmertummare i Sundsvalls 
timmerintumningsförening. Sundsvall, 1902. 
4 s. + utviknings blad, folio. [KSLAB: V okat 
nr 60.] 

Maass, A., Om kubering av liggande träd. 
T:30(1902),s. 56-72. 

Hermelin, Th., Aptering och utdrivning. ln
/edningsföredrag. NST: 1903, s. 21-24. -
Diskussion. (Yttr. av v. Krusenstjerna, 
Ålund, Flygt, W. Ekman, Ernberg, Öfver
holm, Hellström, Kempe, Belfrage, Dahl
en.) S. 24-26. 

Ekman, W., Om apteringstabeller. SST: 
2(1904), s. 24-26. 

1904-1912 
Staaf, P.O., Handbok för trävaruhandlare, 
sågverks- och skogstjenstemän m. fl. uti trä
varors beräkning. Stockholm. Ej KSLAB, finns 

Jo 

H. 1. Kubikinnehåll af plankor, battens 
och bräder .. . 11. uppi. 1912. 

H. 2. Kubikinnehåll af fyrkantigt virke. 
8. uppi. 1904. 

H. 3. Kubikinnehåll af rundt virke. 12. 
uppi. 1912. 

Prinzencreutz, W., Teden, W. &Dandanell, 
E.E., Utredning angående olika virkessor
ters debitering i ljusne elfs. ljunga e/fs, 
Gimåns och lndals e/fs allmänna flottleder. 
Utlåtande. Söderhamn, 1911. 

1905-09 
Dybeck, W., Om uppmätning av massa
och kolved. SST: 3(1905), s. 349 + tabell
blad i vikt folio. 

Norling, K.G.G. , Virkesstämpling. NST: 
1905, s. 97-100. 

Edholm, B.J.S., Handbok i skogsvärdering 
och trävaruberäkning. Stockholm, 1907. 92 
S. Ej KSLAB, finns Jo 

Instruktion för timmerafmätare under 
Hofors Aktiebolag. 1907. 3 s. [KSLAB: V 
okat nr 18.] 
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Ekman, W., Skogsteknisk handbok. Stock
holm, 1908. 

Kapitlet Aptering, s. 52-57. 

Klarström, 0.L., Praktiska anvisningar om 
olika virkesmätningar och skogstaxeringar 
samt skogsafverkningar och virkestran
sport. Göteborg, 1908. 58 s. 

1910-14 
Dybeck, W., Varför äro timmermätkedjor 
krönta?SSf: 9(1911), s. 418- 419. 

Tjänstgörings-reglemente för mätare och 
skrifvare vid Wermländska inmätningsför
eningen. Karlstad, 1911. 10 s. [KSLAB: V 
okat nr 47.) 

Wesslen, G., Om virkesinmätning och vir
kets värde å rot. (Skogsvårdsföreningens 
folkskrifter. 25.) Stockholm, 1911. 32 s. 

Instruktion för tillsyn och intumning af 
virke. Öhrvikens Aktiebolag. Stockholm, 
1912. 27 s. [KSLAB: V okat nr 66.) 

Tumningsinstruktion för Wifsta Warfs Aktie
bolag. 1912. 6 s. [KSLAB: V okat nr 62.) 

Andersson, E., Fasta kubikmassan i stjälp
mått. S: 1(1914), s. 289-293. 

Instruktion för afmätare. K orsnäs Sågverks 
Aktiebolag. 1914. 15 s. [KSLAB: V okat nr 
26.) 

Tumningsinstruktion för mätare. [Under
tecknat: Aktiebolaget Runns Ångsåg, 
Mackmyra Sulfitaktiebolag, Olof Jonson, 
Backa, Siljans Kolaktiebolag.) Falun, 1914. 
12 s. [KSLAB: V okat nr 13.) 

1915-19 
Några ord om mätning af timmer och tum
ningsföreningar. Af [sign.) L. Sundsvall, 
1915. 19 s. [KSLAB: V okat nr 36.) 
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Tjänstgörings-reglemente för tummare
personal vid Ångermanälfvens tumnings
förening. Sollefteå, 1915. 23 s. (fumnings
instruktion, Tjänstgöringsinstruktion) + 3 
A4 (tabeller, trävarumärken). [KSLAB: V 
okat nr 64.) 

Tumningsinstruktion, Förteckning över 
tumningsdistrikt samt Tablå över flottnings
märken. Umeå Tumningsförening. Umeå, 
1915. 8 + 9 + 2 s. [KSLAB: V okat nr 61.) 

Ångermanälfvens Tumningsförenings tum
ningsinstruktion. Sollefteå, 1915. 12 s. 
[KSLAB: V okat nr 63. ]' 

Dybeck, W., Märkning av vedfamnar. S: 
3(1916), s. 334. 

Jonson, T., Vårt oefterrättliga vedmått. S: 
3(1916),s.277- 285;SV: 1916,s. 110--120. 

Nordquist, M., Några synpunkter rörande 
rundvirkets intumning och verksamheten 
vid de s. k. virkesmätningsföreningarna. 
SST: 14(1916),s.583-622. 

Se också Prytz, H., Til Spörgsmaalet . .. 
( 1916). 

Prytz, H., Til Spörgsmaalet om Kubering af 
runde Tömmerstokke. SST: 14(1916), s. 
753. 

Med anledning av M. Nordquists upp
sats "Några synpunkter ... " (1916), se 
ovan. 

Skellefted Tumningsförening. Tumnings
instruktion, Förteckning öfver tumnings
distrikt samt 

Tablå öfver flottningsmärken. Skellef
teå, 1916. 9 s. + 2 A4. [KSLAB: V okat nr 
35.) 

Tumningsinstruktion för Bergvik och Ala 
Nya Aktiebolag Söderhamn, 1916. 5 s. 
[KSLAB: V okat nr 44.) 



Tumsticka eller klave? Några ord i timmer
mätningsstriden från Medelpads och Jämt
lands t immerleverantörer. Sundsvalls Tid
ning, 1916. 16 s. 

Wahlström, R., Om olika slag av famn mått. 
SV: 1916, s. 22-25. 

Nordquist, M., Om reshöjden i upplagd 
kolved. NST: 1917, s. 219- 230. 

Förslag till enhetliga inmätningsregler för 
rundvirke. [Förslag av kommitte tillsatt av 
Kungl. Maj :t den 2:a oktober 1917 i sam
arbete med Sveriges Skogsägareförbund.] 
Uppsala, 1918. 11 s. 

Jonson, T., Önskvärdheten av enhetliga 
virkesmätningsmetoder. Föredrag vid 
Sv. skogsvårdsföreningens å rsmöte d. 15 
mars 1918. S: 5(1918), s. 182-196. - [För
eningens uttalande i frågan], s. 127. 

P. M för virkesmätare under Hellefors bruks 
aktiebolag. Filipstad, 1918. 8 s. [KSLAB: V 
okat nr 11.) 

Tjänstgöringsreglemente för mätare och 
skrivare vid Wermländska inmätningsför
eningen 1918-1919. Karlstad, 1918. 29 s. 
[KSLAB: V okat nr 48.) 

Wesslen, G., Om kubering av resmilor. (Gen
mäle till Ferd. Lindberg.) NST: 1918, s. 39-
41. 

Baeckström, Th., Om förhållandet mellan 
toppmätt och verklig kubikmassa inom bark 
hos tall och gran. NST: 1919, s. 252-267. 

Berner, N., Pral?tisk hjälpreda för skogs
män. Ljusdal, 1919. 202 s. 

Enhetliga inmätningsregler för rundvirke. 
(Sign. AH.) SV: 1919, s. 113-122. 

Enhetliga inmätningsregler för rundvirke. 
Utg. af Svenska cellulosa-, pappersbruks-, 
trämasse- och trävaruexportföreningarna 
samt Sveriges skogsägareförbund. Uppsa
la, 1919. 14 s. 

Holmgren, A., Enhetliga inmätningsregler 
för rundvirke. (Utarbetade av Svenska Cel
lulosa-, Pappersbruks-. Trämasse- och Trä
varuexportföreningarna samt Sveriges 
skogsägareförbund.) SV: 1919, s. 113-122. 

Lundberg, G., Enhetliga inmätningsregler 
för rundvirke. SST: 17(1919), s. *221-*223. 

De nya enhetliga inmätningsreglerna för 
rundvirke. [Utarbetade av särskilda sak
kunniga på initiativ av Sveriges skogsäga
reförbund samt godkända av samma för
ening ävensom av Sv. trävaruexport-, Cel
lulosa-, Trämasse- och Pappersbruksför
eningarna. Kommitterade: H. Dahlberg, 
W. Ekman, Å. Joachimsson, J.W.R. Lillie
stråle, N. Schager, P. Svensson, K. Sönste
by.) S: 6(1919), s. 247-252. 

Enhetliga inmätningsregler för rundvirke. 
[Kritiska anmärkningar av] G. Lundberg. 
SSf: 17(1919), s. *221-*223. Genmäle [från 
kommitterade} s. *244-*248. 

Tumningsinstruktion. Bergvik och Ala Nya 
Aktiebolag. Söderhamn, 1919. 8 s. [KSLAB: 
V okat nr 43.] 

1920-24 
Instruktion förafmätare. Stora Kopparbergs 
Bergslags Aktiebolag. Falun, 1920. 9 s. 
[KSLAB: V okat nr 51.) 

Instruktion för mätningsförrättare vid Skogs
statistiska kommittens undersökning över 
åtgången av husbehovsvirke i Värmlands 
län. Stockholm, 1920. 16 s. 
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Instruktion för tummare och skrivare vid 
Daläluarnes Tumningsförening u. p. a. 1920. 
13 s. [KSLAB: V okat nr 19.] 

Lundberg, G., Enhetliga inmätningsregler 
för runduirke. SST: 18(1920), s. *12-*14. 

Norrlands Skogsuårdsförbund. Omarbetan
de au tumningsföreningarnas instruktioner 
Diskussion. (Yttr. av Granström, Carl gren, 
Cassel, Ronge.) NST: 1920, s. 147-148. 

Bäckman, N.A., Intumning au virke. Före
drag. NST: 1921, s. 222-227. 

Kinnman, G., Några synpunkter vid virkets 
aptering. SV: 1921, s. 75-102. 

Oxholm, A.H. , Swedish forests, lumber in
dustry, and lumber export trade. (Depart
ment of Commerce. Special Agents Series. 
No. 195.) Washington, 1921. 

Avsnittet Logging, s. 62-81. 

Handbok i skogsteknologi. Stockholm, 
1922. 

Avsnittet Virkets avmätning, s. 244-245. 

J A. Enhörnings Trävaru A.-B:s tumningsin
struktion. Sundsvall, 1922. 4 s. [KSLAB: V 
okat nr 20.] 

Salin, K., Genmäle till Överjägmästaren 
A. Sylven angående virkesinmätning. SV: 
1922, s . 65-69. 

Sylven, A., Våra inmätningsföreningar Kan 
det fortgå som hittills? SV: 1922, s. 1-4. 

Genmäle av K. Salin se ovan. 

Elgstrand, A., Intumning av sågtimmer. SV: 
1923, s . 109- 115. 

Lundberg, G., Inmätning av sågtimmer SV: 
1923, s. 116-121. 
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Nordquist, M., Vid virkesmätning erforder
liga relationstal. Recension av sign. M.N. i 
SST: 21(1923), s. *327-*329. 

Sylven, A., Intumning av sågtimmer. SV: 
1923, s. 122-123. 

Sylven, A., Våra inmätningsföreningar än 
en gång. SV: 1923, s.1-4. 

Bundy, 0., Virkesmätning och dess inverkan 
på virkets verkliga nettovärde. Nyköping, 
1924. 4 s. A4. [KSLAB: V okat nr 40.] 

Elgstrand, A., Virkestumning ur skoglig syn
punkt. Inledande föredrag. NST: 1924, s. 
228-238. - Diskussion. (Yttr. av Ronge, 
Hernod, Elgstrand, Bäckman, J.L. Ekman, 
Kinnman, Salin, Glas, Wallmark.) S. 213-
221. 

Nordquist, M., Vid virkesmätning erforder
liga relationstal. S: 11(1924), s. 10-27. 

Praktisk skogshandbok. Utg. av Norrlands 
skogsvårdsförbund under medverkan av 
Länsjägmästarnas förening. Stockholm, 
1924. 325 s. 

Kapitlet Virkesmätning, s. 147-161. Bo
ken har utgivits i åtskilliga upplagor; den 
13:e med titeln PS. Praktisk skogshand
bok (1992). 

Tumningsinstruktion. Långrörs Aktiebolag, 
Marma Sågverks Aktiebolag, Sulfitaktie
bolaget Ljusnan. Ljusdal, 1924. 12 s. + 2 
tab. [KSLAB: V okat nr 31.] 

Tumningsinstruktion. Örnsköldsviks Tum
ningsförening. Örnsköldsvik, 1924. 7 s . 
[KSLAB: V okat nr 5.] 

1925-29 
Geete, E., Kritiken mot tumningsförening
arna. SV: 1925, s. 72-80. 



Bäckman, N.A., Skall intumning au såg
timmer verkställas efter nedtumnings-eller 
klassificeringssystem?SV: 1926, s. 1-40. 

Enhetliga inmätningsregler för runduirke. 
Utgivna au Svenska cellulosa-, pappers
bruks-, trämasse- och träuaruexportfören
ingarna samt Sveriges skogsägareförbund. 
5. tusendel. Stockholm, 1926. 13 s. 

Melin, R., Ny uedmåttsförordning. Några 
erinringar i anledning au de nya bestäm
melserna om kubikmeterberäkningen vid 
handel med brännved. 1926. 1 folioblad . 
[KSLAB: V okat nr 2.] 

Nordquist, M., Om kubikmassan au i res 
upplagd kolved. NST: 1926, s . 215-223. 

Skönuiks Aktiebolags Tumningsinstruktion. 
Sundsvall, 1926. 4 s. [KSLAB: V okat nr 54.] 

Sorteringsregler för sågade trävaror inom 
Härnösands distrikt tillämpade sedan år 
1880. Kramfors, 1926. 40 s. 

Jonson, T., Stamformsproblemet. Några 
synpunkter och s iffror till dess belysning. 
Meddelanden från Statens s kogsförsöks
anstalt 23(1927):8, s. 495-586. 

Anvisningar i skogsbruk. Avsedda för un
dervisning vid skogsvårdskurser, lant
mannakurser och folkhögskolor samt till 
hjälpreda för den mindre skogsägaren. 2. 
uppi. Stockholm, 1928. 186 s. 

Kortfattat om aptering och virkesmät
ning. 

4. uppi. 1936; 5. uppi. 1939; 6. uppi. 
1943 (Sv. Skogsvårdsfören.). 

(Svenska skogsvårdsföreningen.) 6. uppi. 
Stockholm, 1943. 

Se avsnittet Aptering, s. 165-1 70, samt 
delar av kapitlet Virkesmätning och skogs
uppskattning, s. 209-219. - KSLAB äger 

också 2. uppi. 1928, 4. uppi. 1936 och 5. 
uppi. 1939. 

Avverknings instruktion, gällande vid Aktie
bolaget Svenska Kullagerfabriken, Hofors 
Bruks skogar.1928. 5 s. [KSLAB: Vokat nr 
17.] 

Tumningsinstruktion. Berguik och Ala Nya 
Aktiebolag 1928-1929. 1928. 9 s. [KSLAB: 
V okat nr 41.) 

Apterings- och tumningsinstruktion vid 
Hofors Bruks skogsförualtning gällande 
fr. o. m. 1/ 11929. 1929. 7 s. [KSLAB: Vokat 
nr 16.) 

Johansson, F., Enhetliga uirkesmått. S: 
16(1929), s. 410-411. 

1930-34 
Instruktion för avmätning och tumning au 
virke till Bysjöuerken, Kvarnsvedens pap
persbruk samt Skutskärs sågverk och fabri
ker, gällande fr. o. m. vintern 19 .. . - 19 .. . 
Falun, 1930. 20 s. [KSLAB: V okat nr 52.) 

Kinnman, G., Skogsteknologi. Stockholm, 
1930. 456 s . 

Kapitel om avmätnings. 137-150, kapi
tel om tumning s . 163-167. 

Tumningsinstruktion. Munksunds Aktie
bolag. Luleå, 1930. 62 s. [KSLAB: V okat nr 
39.) 

Wejdmark, P., Vältmätning. Utläggning au 
gällande mätningsregler för massaved och 
kolved. S: 17(1930), s. 397-400. 

Auuerkningsinstruktion. Graningeuerken. 
1931. 5 s. (KSLAB: V okat nr 73.] 

S. k. ska/mätning och stapelmätning au 
props. (Sign. L.K.) S: 18(1931), s. 15-16. 
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Tumningsinstruktion. Graningeverken. 
1931. 11 s. [KSLAB: Vokat nr 74.] 

Tumningsinstruktion för Wifstavarfs Aktie
bolag. 1931. 7 s. [KSLAB: V okat nr 76,] 

1931 års tumningsinstruktion för Skellefteå 
Tumningsförening. Skellefteå, 1931. 8 s. 
[KSLAB: V okat nr 34.] 

Lundberg, Hj., Bör sågtimret klassificeras? 
SV: 1932, s. 152-159. 

Tumningsinstruktion. År 1930-1931. Marma
Koncernen. Ljus dal, 1932. 15 s. 

Tumningsinstruktion gällande för övre Norr
land. Stockholm, 1932. 16 s . [KSLAB: V 
okat nr 12.] 

Alrutz, N., Hur inverkar apteringen på skogs
ägarens rotnetto?S: 20(1933), s. 32-33, 35. 

Arvild, O.J:son, Pristabeller för timmer och 
massaved. 1933. Recension av G. Kinn
man i S: 20(1933), s. 565. 

Grantinger, G., Hjälptabel/er till 1932 års 
grundprisnota för sågtimmer. Recension av 
Th. Arosenius i S: 20(1933), s. 147- 149. 

Lundberg, G., Enhetlig tumningsinstruktion 
för övre Norrland. S: 20(1933), s. 60-65. 

Virkesmätningsföreningarna. S: 20(1933), 
s. 407-408. 

Larson-Pyk, E., Klave och apteringstabell i 
kombination. S: 21(1934), s. 283-285. 

Målerinstruksjon for Celluloseved i fast mål 
1934- 1935. Antagen den 19 oktober 1934. 
Trollhättan, 1934. [KSLAB: V okat nr 50.] 

Wikström, K., lntumning av rundvirke. 
NST: 1934, s. 87-107. 
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Virkesmätningen i Sundsvallsälvama omo
dern. S: 21(1934),s. 141-142. 

1935-39 
Mätningsredskapen och justeringsplikten. 
Att observera vid virkesinmätningarna. S: 
22(1935), s. 448. 

Tiren, L., Om aptering för ernående av 
största möjliga toppmätta kubikmassa. 
SST: 33(1935), s. 113-138, avsnittet Ap
tering av fällt virke s. 119-123. 

Tumningsinstruktion för köpvirke. Berg.vik 
och Ala Nya Aktiebolag 1935-1936. 1935. 7 
s . + 2 A4. [KSLAB: V oka t nr 38.] 

Tumningsinstruktion för köpvirke. Skogens 
Kol Aktiebolag 1935-1936. Söderhamn, 
1935. 7 s. + 2 A4. [KSLAB: V okat nr 55.] 

Åkerblom, R., Något om kvalitetstumning 
och överensstämmelsen mellan det bedöm
da utbytet och det vid sorteringen erhållna. 
SV: 1935, s. 141-154. 

Fäl/såg med mätningsanordning. S: 23 
(1936), s. 323. 

Lothigius, W., Inmätningen av skog och 
upphugget virke i Syd-Sverige. Föredrag av 
länsjägmäs taren Wilh. Lothigius vid han
delskammarens sammanträde i Växjö 
den 21 november 1936. Jönköping, 1936. 
11 s. [KSLAB: V okat nr 15.] 

Stadgar för Sveriges Virkesmätares Riks
förbund. Härnösand, 1936. 8 s. [KSLAB: V 
okat nr 45.] 

Tumningsinstruktion. Sundsvalls Virkes
mätningsförening u. p. a. Sundsvall, 1936. 
18 s. [KSLAB: V okat nr 56.] 



Wiel-Berggren, E., Om justering av mät
ningsredskap inom virkeshandel och trä
varurörelse. NST: 1936, s. 123-136. 

Nordquist, M., Några synpunkter på 1936 
års omorganisatin av Dalälvarnas Tum
ningsförening. NST: 1937, s. 370-375. 

Sveriges Virkesmätares Riksförbund. För
bunds- och toka/stadgar. 19 s. 1937. 
[KSLAB; V okat nr 3.] 

Tumningsinstruktion. Kopparbergs och 
Hofors Sågverks Aktiebolag. 1937. 12 s. 
[KSLAB: V okat nr 1.) 

Tumningsinstruktion. Bergvik och Ala Nya 
Aktiebolag 1938- 1939. Söderhamn, 1938. 
30 s. [KSLAB: V okat nr 42,) 

Tumningsinstruktion. Norrbottens tum
ningsförening. Luleå, 1938. 22 s. [KSLAB: V 
okat nr 75.) 

Tumningsinstruktion, 1938; Tjänstgörings
instruktion, 1939; PM. för tummare 1939/ 
40; Instruktion rörande avlastning av flott
gods 1939; Rottningsföreningamas distrikts
indelning 1939. 

Se: Norrbottens tumningsförening. Adress
och telefonförteckning .. . 1939. [Samman
bunden med denna.] Ej KSLAB, finns Jo 

Inmätningsregler för virke i Sydsverige. 
[Skrivelse] till Kungl. Domänstyrelsen av 
Sven Boberg, E. Wiel-Berggren .. . [Åtföljd 
av förslag till] 1939 års normalbestämmel
ser vid köp och försäljning av rotstående 
skog och upphugget virke inom de delar 
av Södra och Mellersta Sverige, vilka ej 
beröras av lagen om virkesmätning av 
den 20 juni 1935. Stockholm, 1939. Fol. 27 
s. [Maskinskr.) Ej KSLAB, finns Jo 

lnmätningsregler för virke i södra Sverige. 
S: 26(1939), s. 333. 

Norrbottens tumningsförening. Adress- och 
telefonförteckning samt ang. Tumsede/s- och 
missivförsändelser 1939/40. Luleå, 1939. 

Sammanbunden med: Tumningsin
struktion, 1938; Tjänstgöringsinstruktion, 
1939; PM för tummare 1939/40; Instruk
tion rörande avlastning av flottgods 1939; 
Flottningsföreningarnas distriktsindelning 
1939. Ej KSLAB, finns Jo 

1940-44 
Avlöningsreglemente för mätningspersona
len. Wermländska inmätningsföreningen. 
Karlstad, 1940. Ej KSLAB, finns Jo 

Instruktion för märkning och Register över 
virkesmärken. Fastställda 1 nov. 1940. 
Filipstad, 1940. 33 s. [KSLAB: V okat nr 
46.) 

Instruktioner för avverkning och intumning 
av virke. Bergvik och Ala nya aktiebolag. 
Söderhamn, 1940. 55 s. 

Wejdmark, P., Sorteringsregler för sågat vir
ke. S:27(1940), s. 267. 

Kort handledning i skogshushållning. Utg. 
av Föreningen för skogsvård i Norrland. 
Stockholm, 1914. (Virkets märkning, Vir
kets tumning, s. 213-214.) 

2. uppi. 1918 (utg. av Norrlands Skogs
vårdsförbund), s. 254-255; 3. uppi. 1923, s. 
307-309; 4. uppi. 1941, s. 362-365; 5. uppi. 
1956 (med titeln Handledning i skogshus
hå/lning), (Virkesmätning, s. 458-463). 

Stadgar för Virkesmätningsrådet. Werm
ländska inmätningsföreningen. Trollhät
tan, 1941. Ej KSLAB, finns Jo 

Virkesmätningsrådet. S: 28(1941), s. 329-
330. 

Larsson, A., Reflexioner [I samband med 
tillkomsten av Virkesmätaren, "virkes-
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mätarnas egen tidning".] V: 1(1942):1, s. 9. 
[KSLAB: V tidskr nr 4.) 

Mätningsbestämmelser för brännved. [Fast
ställda av Statens Bränslekommission.] V: 
1(1942):3, s. 14--15. [KSLAB: V tidskr nr 5.) 

Virkesmätaren. [Presentation av den nya 
tidskriften.] V: 1(1942):1, s. 1-2. [KSLAB: V 
tidskr nr 1.) 

Virkesmätarnas arbetsförhållanden. Några 
synpunkter. (Sign. Ricq.) V: 1(1942):1, s. 5-
6. [KSLAB: V tidskr nr 2.) 

Virkesmätarnas organisationstillhörighet. 
(Sign. Ricq.) V: 1(1942).1, s. 7-9. [KSLAB: 
V tidskr nr 3.] 

Auktoriserad virkesmätning. V: 2(1943):2, 
s. 1-13. [KSLAB: V tidskr nr 6.) 

Den auktoriserade virkesmätningen. S: 
30(1943), s . 351. 

Avtalsfrågoma. V: 2(1943):2, s. 3-ö. [KSLAB: 
V tidskr nr 7.) 

Djurberg, G., Auktoriserad virkesmätning. 
V: 2(1943):2, s. 6-10. [KSLAB: V tidskr nr 
8.) 

Instruktion för mätning av virke i fast mått 
inom Ljusnans åda[ 1942/1943. Denna in
struktion gäller jämväl inom Dellamas 
och Hasselas vattenområden samt övriga 
delar av Hälsingland samt Testeboåns 
vattenområde ävensom Hamrånge sock
en i Gästrikland. Ljusdal, 1943. 21 s. 
[KSLAB: V okat nr 28.) 

Mätningsinstruktion för brännved i travat 
mått. Fastställd av statens bränslekom
mission den 6. november 1942 att gälla 
vid leverans från producent till auktorise
rad brännvedsuppköpare av brännved, 
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avverkad efter den 30. juni 1942. Stock
holm, 1943. 15 s. [KSLAB: V okat nr 6.) 

Mätningsinstruktion för Dalälvarnas Tum
ningsförening u. p. a. Antagen den 30 sep
tember 1938. Ändrad 1939, 1941 och 1942. 
Falun, 1943. 19 s. [KSLAB: V okat nr 23.] 

Skogsstyrelsen. Cirkulär angående virkes
mätning. N:o 1- . Stockholm, 1943- . Ej 

KSLAB, finns Jo 

Skogsägarföreningarna och virkesvården. 
(Sign. Ricq.) V: 2(1943):3, s. 6. [KSLAB: V 
tidskr nr 7a.) 

Statsbidrag till virkesmätarekurser. S: 30 
(1943), s. 351. 

Aktuella virkesmätningsfrågor. S: 31(1944), 
s. 311-312. 

Auktoriserad virkesmätning. SST: 42(1944), 
s. 246-248. 

Avtal om allmänna bestämmelser ... Werm
ländska inmätningsföreningen. Trollhät
tan, 1944. Ej KSLAB, finns Jo 

Dan Bergman 50 år. V: 3(1944):1, s. 8-9. 
[KSLAB: V tidskr nr 10.) 

Djurberg, G., Den nya sågtimmermätning
en i Södra Sverige. S: 31(1944), s. 113-114. 

Från avtalsfronten. V: 3(1944):1, s. 1-7. 
[KSLAB: V tidskr nr 9.) 

Instruktion för avmätare vid Korsnäs Såg
verks Aktiebolags avverkningar. 1944. 21 s. 
[KSLAB: V okat nr 27.] 

Instruktion för märkning och Register över 
virkesmärken. Fastställda i nov. 1944. 
Karlstad, 1944. - - -. 194 7. Wermländska 
inmätningsföreningen. Ej KSLAB, finns Jo 
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Instruktioner för virkesmätning. [Notis om 
att Skogsstyrelsen ger ut en samling cir
kulär.] S: 31(1944), s. 71 

Löfgren, Fr., Från snöiga vidder ... En tum
ningsdag 1944. [Dikt.] V: 3(1944):1 , s . 16. 
[KSLAB: V tidskr nr 11.] 

m3f - m3s - m3t. TNC rekommenderar 
nämnda beteckningar för kubikmetern i 
fast och löst mått. S: 31(1944), s. 126-127. 

Nordström, L., Rationellare virkesmätning. 
NST: 1944, s. 368-379. 

Utdrag ur Kungl. Skogsstyrelsens bestäm
melser om mätning av brännved av den 19 
juni 1944. Wermländska inmätningsför
eningen. Trollhättan, 1944. Ej KSLAB, finns 

Jo 

Virkesmätningsförening även för södra 
Sverige. S: 31(1944), s.38. 

1942-47 
Statens priskontrollnämnd. Meddelande. 
Stockholm, 1942-1947. Ej KSLAB, finns Jo 

Bestämmelser om 
normalpriser på gagnvirke av lövträ. 

Nr 370(1943), ändr. och tillägg nr 400 
(1943); 968(1947). med ändr. av nr 676 o. 
ers. av nr 830, år ej angivna. 

normalpriser å sparrar och bjälkar av 
furu eller gran. Nr 204(1942). 

normalpriser å sparrar och bjälkar av 
furu eller gran. Nr 898(1947). 

normalpriser å sågade och hyvlade trä
varor av furu eller gran. Nr 283(1943), e r
sätts av nr 608(1945), ändr. och tillägg nr 
722(1946). 

normalpriser å sågade, okantade trä
varor av furu eller gran. Nr 706(1946). 

normalpriser å sågade, okantade träva
ror av furu eller gran. Nr 899(1947), ers. 
nris xxx och 827. 

normalpriser å sågade trävaror av 

björk. Nr 395(1943), ändr. nr 533(1944). 
normalpriser åsågade trävaror av bok. 

Nr 353(1943). ändr. nr 969, år ej angivet. 
normalpriser på sågtimmer av furu el

ler gran m.m. inom Norrland samt Kop
parbergs och Värmlands län. Nr 354(1943), 
ändr. och tillägg nr 375(1943), 385(1943), 
399(1943),415(1944),505(1944), 507(1944) 
och 642(1945). 

normalpriser på sågtimmer av furu el
ler gran m.m. inom vissa delar av Värm
lands län samt Stockholms stad. Nr 369 
(1943), ändr. nr 385(1943), 507(1944), 
512(1944) och 524(1944). 

licenspriser å vissa sågade och hyvlade 
trävaror av furu eller gran. Nr 829(1946), 
ändr. nr860(1947) [Mimeo]. 

normalpriser å vissa sågade och hyvla
de trävaror av furu eller gran. Nr 900(194 7), 
ers. nris 747, 768 och 823. 

1945-49 
Angermannus (pseud. för Alf Larsson). Se 
denne nedan år 1945 och 1946, tidigare 
bland Källskrifter år 1942, självbiografiskt 
under Historiker (1992) samt b iografiskt 
bland Källskrifter 1954. 

Almqvist, G. & Hallmans, G., Något om 
olika metoder för inmätning av rundvirke. 
SST: 43(1945), s . 463-478. 

Ett bildsvep från den värld som är vår V: 
4(1945):3, s. 24. [KSLAB: V tidskr nr 16.] 

Blanketter vid virkesmätning. S: 32(1945), 
s 179. 

En dag. (Sign. Ric.) [Tumning i finn
marken.] V: 4(1945):4, s. 7- 9. [KSLAB: V 
tidskr nr 18.] 

Historierom tummares vedermödor (Sign. 
Tepen.) V: 4(1945):3, s . 23. [KSLAB: V 
t idskr nr 15.] 
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Instruktion för mätning av virke i fast mått. 
Bergvik och Ala nya aktiebolag. Söder
hamn, 1945. 41 s. 

Larsson, A., Prolog vid Örnsköldsviks 
Distriktstummares Kamratförenings 10-<lrs
jubileum och dess årsmöte 1945. (Dikt.] 
(Av Angerrnannus, pseud. för Alf Larsson.) 
V: 4(1945):3, s . 8. [KSLAB: V tidskr nr 13.] 

m3f. - m3s. - m3t. Enhetliga förkortningar 
inom skogsbruket. S: 32(1945), s. 63. 

Mätning av ved och annat virke. (Sign. 
Jiber.) V: 4(1945):3, s. 20-22. [KSLAB: V 
tidskr nr 14.] 

Virkesmätarna och lagen. (Sign. Red
wood.) V: 4(1945):4, s. 6-7. [KSLAB: V 
tidskrnr 17.] 

Virkesvård, avlastning och tumning i bilder. 
Utg. av Norrbottens tumningsförening. 
Luleå, 1945. 32 s. 

Även recension i SST: 43(1945), s. 366. 

1935-1945. [Sveriges Virkesmätares Riks
förbunds 10-årsjubileum. Blandade bi
drag.) V: 4(1945):3, s. 2-14. [KSLAB: V 
tids kr nr 12.] 

Fordringar på olika virkessortiment och 
bestämmelser om deras inmätning. Sam
manställning av de mätningsinstruktioner 
för ved och virke, som utfärdats av Kungl. 
Skogsstyrelsen under åren 1943-1945 och 
gällande den 1 jan. 1946. Utg. av Länsjäg
mästareföreningen, Uppsala, 1 febr. 1946. 
Uppsala, 1946. 36s. [KSLAB: Vokat nr67.] 

Recension av Sn. i S: 33(1946), s. 97. 
3:dje upplagan (åren 1943-1947). Upp

sala, 1948. 40 s. [KSLAB: V okat nr 68.) 
4:de upplagan (åren 1943-1950). Jön

köping, 1950. 46 s. [KSLAB: V okat nr 69.) 
6:te upplagan (1943-1953). Falun, 1954. 

52 s. [KSLAB: V okat nr 70.] 
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Larsson, A., Virkesmätarens anställnings
förhållanden och arbetstid. Några aktuella 
synpunkter. (Av Angermannus, pseud. för 
Alf Larsson.) V: 5(1946):1, s. 9. [KSLAB: V 
tidskr nr 19] 

Minnen från några tumningsdagar på Orsa 
finnmark. (Sign. Gösta E.) V: 5(1946)3, s. 
10-11. [KSLAB: V tidskr nr 20.] 

PM för tummare 1946-1947. Norrbottens 
Tumningsförening. Luleå, 1946. 15 s. 
[KSLAB: V okat nr 24.) 

Tumningsinstruktion fastställd år 1941. 
Norrbottens Tumningsförening. Luleå, 1946. 
18 s. [KSLAB: V okat nr 24.] 

1942 års tumningsinstruktion. Skellefteå 
Tumningsförening. Skellefteå, 1946. 25 s. 
[KSLAB: V okat nr 53.). 

Apteringskurs i Uppland. [Kurs i aptering 
och skogsvård vid Jälla lantmannaskola 
den 13-22 okt. 1945 i regi av skogsvårds
styrelsen i Uppsala län och Uppsala läns 
skogsägareförening.] S: 34(1947), s. 293. 

Bäcklund, 0., Ny metod för virkesredovis
ning vid rundvirkesmätning. NST: 1947, s. 
481-505. 

En dag. (Sign. Ricq.) [Inspektion av virkes
mätning vid Vänern i snöstorm.) V: 6 
(1947):4, s. 8-9. [KSLAB: V tidskr nr 25.] 

Den gamle virkesmätaren. (Sign. Red
wood.) [Dikt.] V: 6(1947):4, s. 13. [KSLAB: 
V tidskr nr 27.) 

Mätningsinstruktion för sågtimmer av barr
träd. Antagen den 1 augusti 1947. Fast
ställd av Kungl. Skogsstyrelsen att gälla 
från den 15 september 1947. Dalarnas 
Tumningsförening u. p. a. Falun, 1947. 19 s. 
[KSLAB: Vokat nr 22.] 



Thuresson, Th., Historik vid avd. n:r 6 tio
årsjubileum. Föredragen av förre ordf. V: 
6(1947):2, s. 8-11. [KSLAB: V tidskr nr 23.] 

Örnsköldsviks tumningsförening 25 år. V: 
6(1947):4, s. 10-12. [KSLAB: V tidskr nr 
26.] 

Allmänna bestämmelser av år 1948 för 
mätning av virke i fast mått. - 1948 års 
mätnings regler för sågtimmer av barrträd. 
Umeå Virkesmätningsförening u. p. a. 
Umeå, 1948. S.11:1-ll:4, JII:1-111:10. [KSLAB: 
V okat nr 49.] 

Avtalsröre/sen. V: 7(1948):1, s. 1-10. [KSLAB: 
V tidskr nr 28.) 

Djurberg, G., Virkesmätningen - några ak
tuella synpunkter. S: 35(1948), s. 22-23, 
177. 

Eklund, B., Undersökningar över fastmas
seprocenter, åtgångstal m. m. vid mätning 
av 2- och 3-meters tall- och granmassaved. 
(Engl. summary.) MS.S: 37:1(1948), s. 1-42. 

Hallander, Å., Virkesmätningen - några ak
tuella synpunkter. S: 35(1948), s. 149,210. -
Virkesmätningen - några aktuella synpunk
ter. [ Av s ign. VEM.) S: 36(1949), s. 40. -

Moldenhawer, K., Till "En gammal uirkes
mätare ", s. 58. - Svar av "En gammal uir
kesmätare", s. 153. 

Mätningsinstruktion för massaved i fast 
mått. Wermländska inmätningsföreningen. 
Karlstad, 1948. Ej KSIAB, finns Jo 

Mätningsinstruktion för massaved i travat 
mått. Wermländska inmätningsföreningen. 
Karlstad, 1948. Ej KSIAB, finns Jo 

Nya mätningsbestämmelser för massaved. 
S: 35(1948),s. 245. 

Almqvist, G. & Hallmans, G., Topprotmät
ning- en ny mätningsmetod i Norrland. S: 
36(1949), s. 147, 150. 

Eklund, B., Relationstal för transformering 
av toppmätt volym sågtimmer au tall och 
gran till verklig kubikmassa. (Engl. sum
mary.) MS.S: 38:2(1949), s. 1-40. 

Instruktion för mätning au massaved och 
flottningskolued au barrträd i fast mått. 
Fastställd den 20/9 1949. Ljusnans Virkes
mätningsförening u. p. a. 1949. 16 s. [KSLAB: 
V okat nr 30,) 

Lindahl, E., Undersökning angående fast
massan i sulfathack. S: 36(1949), s . 106. 

En milstolpe. S: 36(1949), s. 143-144. 
Om den nya volymbestämningsme

toden för timmer och massaved. 

Sjöquist, C.A., Ett farväl till flottningskubik
fottabellen. [Rubrik: Topprotmätningen 
har premiär.) S: 36(1949), s. 146-147. 

Svensson, A., Något om apteringstäulingar. 
S: 36(1949), s. 54. 

Topp-rotmätning införes i Norrland. V: 
8(1949):2, s. 4-7 [KSLAB: V tidskr nr 31.] 

Verkningarna au 1947 års virkesmätning
s/ag. (Sign. Gekå.) V: 8(1949):4, s. 11- 12. 
[KSLAB: V tidskr nr 32.] 

Winroth, Ch., De nya uirkesmätningsbe
stämmelserna. V: 8(1949):2, s. 1-3. [KSLAB: 
V tidskr nr 30.) 

1949 års mätningsinstruktion för sågtimmer 
au barrträd. Ljusnans uirkesmätningsför
ening u. p. a. 1949. 17 s. [KSLAB: V okat nr 
29.) 
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1950-54 
Allmänna bestämmelser av år 1950 för 
mätning av virke. Mellansvenska virkes
mätningsföreningen. Örnsköldsvik, 1950 7 
s. [KSLAB: V okat. nr 33.] 

Aptering. [Bilduppslag till P.M för skogs
ägaren, s. 36-37.) S: 37(1950). 

Avtal om företagsnämnd. Wermländska 
inmätningsföreningen. Filipstad, 1950. 10 
S. Ej KSLAB, finns Jo 

Bager, E., Virkesmätningsföreningar i söd
ra Sverige. S: 37(1950), s. 22*-23*. 

Svar "Virkesmätningar i Södra Sverige" 
av sign. Ric. i V 1950, se nedan. 

Göthner, K.H., Haagen, T. & Hansson, A., Ett 
försök till virkesmätning medelst fotogram
metriska metoder. NST: 1950, s. 88-100. 

Instruktion för märkning. Sydvästra Sveri
ges Virkesmätningsförening, Borås. Borås, 
1950. 12 s. [KSLAB: V okat nr 58.] 

Oledal, B., Virkesmätningsförening eller 
inte? S: 37(1950), s. 34*. 

P.M för skogsägaren. I. När skall gran virket 
apteras till massaved och när till sågtim
mer? Il. Prisnoteringar. [Med bilduppslag, 
Aptering] S: 37(1950), s. 36-39. 

Skogens minnes/ista. Några avverknings
råd till mindre skogsägare. Några prisnote
ringar på sågtimmer och massaved vid års
skiftet 1949/1950.S:37(1950),s. 22-23. 

Sveriges Virkesmätares Riksförbund. Adress
lista på S. V. R:s avdelningar 1950. Karl
stad, 1950. 19 s . [KSLAB: V okat nr 9.] 

Träningskurs för virkesmätare. [ Anordnad 
av Västra Jämtlands tumningsförening.] 
S: 37(1950), s. 24. 

34 

Varför icke provisionsmätning? (Sign. Red
wood.) V: 9(1950):3, s. 16-18. [KSLAB: V 
tids kr nr 35.] 

Virkesmätningar i Södra Sverige. Ett svar 
till herr Emil Bager. (Sign. Ric.) V: 9(1950):4, 
s. 10-11. [KSLAB: V tidskr nr 37.] 

Bager, se ovan. 

Ett apropos till statens sakrevisions gransk
ning av virkesmätningsverksamheten. (Sign. 
Norrlänning.) V: 10(1951):3, 1-4. [KSLAB: 
V tidskr nr 40] 

Apteringskurs. (12-26 okt. 1951. Jfr Apte
ringskurs i Uppland (1947).) S: 38(1951), 
s. 11 *. 

Bergman, J. , Vid polcirkeln. [Besök hos 
Norrbottens och Skellefteå virkesmät
ningsföreningar för att studera topprots
mätningen, hålkortsystemet och kubice
ringskloven.] V: 10(1951) :2, s. 3-5. [KSLAB: 
V tidskr nr 39.] 

Edström, G., En fullt opartisk och enhetlig 
v irkesmätning oeftergivligt krav för södra 
Sverige. [Utdrag ur en intervju med Ed
ström, Skogsskötsel, virkesmätning, ar
betskraft.] S: 38 (1951), s. 143. 

Granström, S., Granskning av virkesmät
ningsverksamheten. S: 38(1951), s. 120*-
121 *. -Skogsstyrelsen svarar. S: 38(1951), 
s . 121 *, 124 *. -Sakrevisionens yttrande. S: 
39(1952) , s.2*. 

Petrini, S., Skogsuppskattning och virkes
mätning. (Svenska skogsvårdsföreningens 
folkskritter. Ser. I, nr 3.) Stockholm, 1951. 
32 s. ill. - 2. uppi. Stockholm, 1960. 32 s. ill. 
Sid. 1-5 om virkesmätning. 

Sveriges Virkesmätares Riksförbund. Med
lemsbok. Stadgar. 1951. 43 s. [KSLAB: V 
okat nr 4.] 



Hålkortsmätning. Ny rationell metod för 
redovisning av mätningsresultatet. (Sign D. 
B-n.) V: 11(1952):1, s. 4--6. [KSLAB: V tid
skr nr 41.] 

I nstruktion för avmätning och inmätning .. . 
Stora Kopparbergs Bergs/ags Aktiebolag. 
Falun, 1952. 19 s. [KSLAB: V okat nr 7.] 

P M. för Munksunds Aktiebolags eget av
verkningsvirke 1951-1952 att överlämnas 
till Skellefteå Virkesmätningsförening u. p. a. 
Luleå, 1951. 6 s. [KSLAB: V okat nr 37.] 

Allmänna bestämmelser för mätning av 
barrträdsvirke i fast mått av år 1953. Norr
bottens Virkesmätningsförening u. p. a. 
Luleå, 1953. 8 s. [KSLAB: V okat nr 73.] 

Bergman, F.F.A., Virkessortiment. [Utg. av] 
Hermods korrespondensinstitut. Malmö, 
1953. Ej KSlAB, finns Jo 

Djurberg, G., Något om virkesmätning. In
går i: Svenska Forstmästareförbundets 
festskrift. 1903-1953. Filipstad, 1953, s. 
132- 138. 

Eklund, B., Om volymen och antalet bitar 
per m3t. hos travar av dimensionsblandad 
och dimensionssorterad 2-meters massa
ved av gran. SST: 51(1953), s. 303- 357. 

Mätningsinstruktion av år 1953 för mätning 
av barrträdsvirke i fast mått. Örnsköldsviks 
Virkesmätningsförening u. p. a. Örnskölds
vik, 1953. 22 s. [KSLAB: V okat nr 65.] 

Mätnings instruktion för massaved eller trä
ulls ved och flottningsbrännved av barrträd 
i fast mått av år 1953. Norrbottens Virkes
mätn ingsförening u. p. a. Luleå, 1953. 
[KSLAB: V okat nr 72.) 

Mätnings instruktion för sågtimmer av barr
träd av år 1953. Norrbottens Virkesmät-

ningsförening u. p. a. Luleå, 1953. 11 s . 
[KSLAB: V okat nr 71.] 

Mätningskostnaderna. (Sign. D. B-n.) V: 
12(1953):1, s. 1-3. [KSLAB: V tidskr nr 42.] 

Silven, F., Enhetlig mätning av massaved. S: 
40(1953), s. 240-241. 

Silven, F., Enhetlig mätning av sågtimmer. 
S: 40(1953), s. 220. 

Topprotmätningen fördyrar tumningen. 
[Citat ur artikeln "Skogsfolk söker få fram 
billigare tumningssystem" i RLF-tidning
en.) S: 40(1953), s. 77. 

Virkesmätningen. S: 40(1953), s. 209. 

Alf Larsson 50 år. V: 13(1954):2, s. 8. 
[KSLAB: V tidskr nr 45.] 

Se även hans självbiografi "Upplevel
ser med skogen" under Historiker (1992). 

Mätningsinstruktion för sågtimmer av barr
träd. Gällande fr. o. m. den 1 /9 1954. Sydväs
tra Sveriges Virkesmätningsförening, Borås. 
Borås, 1954. 20 s. [KSLAB: V okat nr 59.] 

Om mätning av sågtimmer i södra och 
mellersta Sverige. [Utg. av] Kungl. Skogs
styrelsen, Virkesmätningsavdelningen. 
Stockholm, 1954. 31 s. 

Ombudsman Dan Bergman, 60 år. [Redak
tör för Virkesmätaren.] (Sign. Ebe.) V: 
13(1954):1, s. 5. [KSLAB: V tidskr nr 43.] 

Yrkesundervisningen. [Intervju med mät
ningschefen i Wermländska Inmätnings
föreningen, d isponent Djurberg.] V: 13 
(1954):3, s. 9-10. [KSLAB: V tidskr nr 46.] 

Yrkesutbildning för virkesmätare. (Sign. 
Någonstans i Sverige den 1 april.) V: 
13(1954) :1, s. 6--7. [KSLAB: V tidskr nr 44.) 
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1955-59 
Djurberg, G., Aktuella virkesmätnings
problem. Ändrad mätning i travat mått av 
massaved av barrträd. S: 42(1955), s. 435. 

Kamratföreningar lade grunden till fackligt 
riksförbund. [Sveriges virkesmätares riks
förbund.] V: 14(1955):3, s. 1-5. [KSLAB: V 
tidskr nr 48.] 

Bäcklund, 0. & Hamilton, H., Enmansmät
ning med hålkort vid stubben. S: 43(1956), 
s. 49-50. 

Mätning förr och nu. (Sign. Mätare.) V: 
15(1956):4, s. 9. [KSLAB: V tidskr nr 49.] 

Virkesmätarna går samman med Skogs
och Flottningsarbetareförbundet. S: 43(1956), 
s. 505. 

Öhlund, Th., Diameterkontroll i stämp
lingsposter. S: 43(1956), s. 9. 

Extra kongress. [Om sammanslagning av 
SSFAF och SYR.] V: 16(1957):1 , s. 4-7. 
[KSLAB: V tidskr nr 50.] 

Mätinstrument förenklar virkesmätningen. 
V: 16(1957):4, s. 23. [KSLAB: V tidskr nr 54.] 

Den obligatoriska virkesmätningen. Inlägg 
av Lojal timmerman; Presumtiv lagbryta
re; G. Atmer; En av de många missbelåtna; 
Länsskogvaktare; Ki J. S: 44(1957), s. 183-
184, 271-272, 360, 363. 

SVR:s elfte och sista kongress. V: 16(1957): 
2/3, s. 1-5. [KSLAB: V tidskr nr 51.] 

Winroth, Ch., Välkommen till Skogs och 
Flottnings. V: 16(1957)2/3, s. 5-6. [KSLAB: 
V tidskr nr 52.] 

Virkesmätaren 16 år. (Sign. D. 8-n.) V: 
16(1957):4, s. 2-5. [KSLAB: V tidskr nr 53.] 
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Virkesmätning och skogsstatistik. S: 44 
(1957), s . 133. 

AVA mätstä/I, beskrivning och bruksanvis
ning. Wermländska inmätningsföreningen. 
1958. 8 s. Ej KSLAB, finns Jo 

Ekstrand, S., Virkesmätning på nytt sätt. S: 
45(1958), s 359,369. 

Eriksson, E., Utbytet massaved vid aptering 
i fallande längder och standard/ängder. 
(English summary.) (Sveriges Lantbruks
universitet. Institutionen för virkeslära. 
Rapport nr 18.) 1958. Ej KSLAB, finns Jo 

Färgmärkning av virlw i fast mått. Werm
ländslw inmätningsföreningen. Karlstad, 
1958. 5 S. Ej KSLAB, finns Jo 

Tumning - drivningsövervakning, ett be
tydelsefullt experiment. S: 45(1958), s. 462, 
465. 

Nylinder, P., Fastmasseprocenten hos någ
ra klenvirkessortiment. (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 21.) 1959. EJ KSLAB, finns Jo 

Nylinder, P., Om noggrannheten vid mät
ning med AVA mätstä/I. (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 26.) 1959. Ej KSLAB, finns Jo 

1960-64 
Brindt, U., Något om virkesför/usten vid 
aptering av massaved i olika längder. S: 
47(1960),s. 103-104. 

Enmansmätning. S: 47(1960), s 172. 

Förenklad massavedsmätning. S: 47(1960), 
s. 245. 

Gripenberg, N.B., Tankegångar kring redo
visningsproblem vid virkesmätnings- och 



flottningsföreningarna i Norra Sverige. S: 
47(1960), s. 332-333, 340. 

Hedlund, H., Man ta/arom - Wermländska 
inmätningsföreningen. [ 50-årsjubileum.] 
(Sign. H.H.) S: 47(1960), s. 3. 

Ny typ av apteringstabe/1. (Sign. Tehå.) S: 
47(1960), s. 62. 

Bl.a. "tvåprissystem" på sågtimmer. 

Nylinder, P., Om justermånens längd hos 
sågtimmer (English summary.) (Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Institutionen för 
virkeslära. Rapport nr 29.) 1960. Ej KSLAB, 

finns Jo 

Peterson, 0., Sågtimmerkvaliteten i Kalix 
åda/. Redogörelse för en sammanställning 
av mätbesked från Norrbottens mätnings
förening avverkningssäsongen 1939-54. 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för virkeslära. Rapport nr 27.) 1960. Ej 

KSLAB, finns Jo 

Register över virkesmärken. Dalä/varnas 
Virkesmätesförening, Falun. 1960. 7 s. 
[KSLAB: V okat nr 21.] 

Vann by, K.-G., Några reflexioner över mins
ta toppdiametern. (Mellan- och Sydsven
ska skogsbrukets arbetsstudier (MSA). 
Redogörelseserie. 18.) 1960. Ej KSLAB, finns 

Jo 

Virkesmätning (exkursion och studiekonfe
rens). S: 47(1960), s. 257. 

Hedlund, H., Man talar om - mätningskine
seriet. (Sign. H.H.) S: 48(1961), s. 23. 

Hedlund, H. , Man talar om ... virkesmät
ningen. (Sign. H.H.) S: 48(1961), s.395. 

Johansson, B., Virkesmätning i skogen. S: 
48(1961),s.40-44. 

Mätningskineseriet. (Sign. Kubikfot.) S: 
48(1961), s. 77. 

Nordquist, M., Virkesmätningsverksam
heten. (Sign. Wood.) S: 48(1961), s. 79. 

Nordström, L., Skogen. Lärobok för den 
grundläggande skogliga utbildningen. 
Stockholm, 1961. 

Avsnittet Virkesmätning och virkessor
timent, s . 169-179. 

Nylinder, P., Hur lång bör justermånen vara 
hos sågtimmer? - Särtryck ur tidskriften 
Sågbladet 1961:3. (Skogshögskolan. Insti
tutionen för virkeslära. Uppsats nr 4.) 
1961. Ej KSLAB, finns Jo 

Nylinder, P., Om justeringsmånens längd 
hos sågtimmer Recension av sign. M. N i 
S: 48(1961), s 117. 

Nylinder, M., Orienterande studier över 
spånvedens fastmasseprocent och vikt. 
(English summary.) (Sveriges lantbruks
universitet. Institutionen för virkeslära. 
Rapport nr 31.) 1961. Ej KSLAB, finns Jo 

Redovisningsinstruktion för mät/ag (fast 
mått). Sundsvalls Virkesmätningsförening 
u. p. a. Sundsvall, 1961. 8 s. [KSLAB: V okat 
nr 57.] 

Virkesmätningen. S: 48(1961), s . 417. 

Virkets mätning. Förslag till nya mätnings
bestämmelser för rundvirke. S: 48(1961), s. 
398-399, 412. 

Elektronisk tumning. S: 49(1962), s 347. 

Granlund, T. & Quennerstedt, H., Virkes
mätning. Ingår i: Skogsbruk. Stockholm, 
1962, s. 93-95. 
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Johansson, F., Försök med vägning för 
kvantitetsbestämning av obarkad massa
ved. NST: 1962, s . 223-244. 

Nordquist, M., Nya mätningsbestämmelser 
för sågtimmer och massaved av barrträd. 
(Sign. M.N.) S: 49(1962), s. 225. 

Silven, F., Virkesmätningen under debatt. S: 
49(1962), s. 322. 

Tillägg till mätningsinstruktion [för sågtim
mer]. S: 49(1962), s . 358. 

Utbytesberäkning av uirkesposter. Utg. av 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län. 

Recension i S: 49(1962), s. 35. 

Virkesmätningen. S: 49(1962), s. 389. 

Hedlund, H., Man talar om .. . virkesmät
ningen. (Sign. H.H.) S: 50(1963), s. 257, s. 
409. 

Hermansson, A., Enander, G. & Karlen, A., 
Kostnader för virkesmätning och mätnings
hantlangning under olika förhållanden. En 
sammanfattning. NST: 1963, s. 139-147. 

Johansson, F., Förenklade mätmetoder för 
massaved i fallande längder. S: 50(1963), s. 
157- 158. 

Silven, F., Barkuolymen hos lövträdstockar. 
En undersökning 1962 i Skogss tyrelsens 
avdelning för virkesmätning och s tatistik. 
S:50(1963),s.385. 

Wesström, E. & Bäcklund, 0., Virkesmät
ningen. S: 50(1963), s. 455. 

Bergen, L. von, Kan längdmätningen slopas 
vid kapning au timmer?S: 51(1964), s. 230. 

Bjärmark, 0., Virkesmätningen. S: 51(1964), 
s. 70-71. 
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Erikson, B. & Jo hansson, A., Virkesmät
ning - aptering. Södra delen. Söder om 
Ljungans åda!. En kursbok från LT:s Korre
spondensskola, LTK. 2. uppi. Kris tianstad, 
1964. 127 s. -Studieplan av P. Enocson. 
1964. 15 s. Stencil. 

Norra delen, se Burvall. 

Hedlund, H. , Man talar om ... virkesmät
ningen. (Sign. H.H.) S: 51(1964), s. 55, s , 
275. 

Hedlund, H., Ny apparat för mätning au 
vedknippors volym. (Sign. H.H.)S: 51(1964), 
s . 42. 

Jansson, T., Massa vedsköp på basis av den 
absolut torra vedens vikt. S: 51(1964), s. 
102- 103. 

Kjellberg, B., Virkesmätningen. S: 51(1964), 
s. 132. 

Nylinder, P., Studier över antalet 3-meters 
massaved.bitar per m t . [Summary.] Stu
dies of the number of 3-metre pulpwood 
pieces per cubic meter volume stacked. 
(Skogshögskolan. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 45.) Stockholm, 1964. 15, 
(25) S. Ej KSIAB, finns Jo 

Rationell virkesmätning. [Redogörelse för 
förslag till ett mätningsförfarande ställt av 
en a rbetsgrupp inom Domänverket: N. 
Smith, G. Lundqvist, 0. Lennartsson, J. 
Västerbo.] S: 51(1964), s. 343-344. 

Rationell virkesmätning. [Ur ovan nämnda 
arbetsgrupps förs lag återges i samman
drag vad som i flottningssammanhang 
kan vara av intresse.] SF: 38(1964), s. 
6546-6550. 

Utbytesberäkning av uirkesposter. Utg. av 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län. [ 1 ]-
2. Karlstad, 1961- 1964. [Stencil.] - D.2. Bil. 



Anvisningar för stämpling, kubering och 
utbytes beräkning av virkesposter. Karl
stad, 1964. 30 s . Ej KSLAB, finns Jo 

1965-69 
Man talar om ... de många enheterna [för 
kubikmassan i skogsbruket}. S: 52(1965), s. 
257. 

Virkesmätningsrådet. Stadgar. Antagna vid 
ordinarie sammanträde den 24 mars 1965 
samt extra sammanträde den 15 oktober 
1965. Stockholm, 1965. 7 s. Ej KSLAB, finns 

Jo 

Västerbo, J., Rationell virkesmätning. Fö
redrag vid SFF årsmöte 19 mars 1965. SF: 
39(1965), s. 6625- 6632 (inräknat Summa
ry och Diskussion). 

Burvall, T. , Virkesmätning- aptering. Nor
ra delen. Ljungans åda! och norrut. En 
kursbok från LT:s Korrespondensskola, 
LTK. 3. uppi. Kristianstad, 1966. 111 s. -
Studieplan. 1966. 17 s. Stencil. 

Södra delen, se Erikson. 

Hedlund, H., Man talar om .. . tum och fot. 
(Sign. H.H.) S: 53(1966), s. 299. 

Lönner, G., Stickprovsmetoder. (Forsk
ningsstiftelsen Skogsarbeten. Handled
ningar 3.) Stockholm, 1966. 31 s. 

Stockprovsmärkning av virke, s. 21-23. 

Omorganiserat virkesmätningsråd. (Sign. 
0.B.) S: 53(1966), s . 316,331. 

Skogsgårdens handbok. En kursbok från 
SSR utg. i samarbete med LTK. Kristian
stad, 1966. 

Avsnittet Virkesmätning, s. 159- 168. 

Wahlström, C.-G., Led i vardagsrationalise
ring: Apteringsmätning. S: 53(1966), s. 410-
412. 

Erfarenheter från stickprovsmätning. [Ut
skild och buntad massaved.] S: 54(1967), 
s. 220. 

Luhr, F., Apteringsmetod för södra Sverige. 
SST: 65(1967), s. 171- 195. 

Mätningsinstruktioner rekommenderade 
av Virkesmätningsrådet den 24 augusti 
1967. (Skogsstyrelsen. Cirkulär 1/67.) 2. 
uppi. Härnösand, 1967. 31 s . Ej KSLAB, finns 

Jo 

Nylinder, P. & Peterson, 0., Relativa fast
volymen hos tre-meters massaved av tall, 
gran och björk. (Skogshögskolan. Institu
tionen för virkeslära. Rapport nr 59.) 
Stockholm, 1967. 50 s. Ej KSLAB, finns Jo 

Nylinder, P. , Synpunkter på inmätning av 
virke genom vägning. SST: 65(1967), s . 
565-589. 

Nylinder, P., Weight measurement of pulp
wood. (Skogshögskolan. Institutionen för 
virkeslära. Rapport nr 57.) Stockholm, 
1967. 25 bl. EjKSLAB,finnsJo 

Nylinder, P., Wood measurement in Scan
dinavia especially in Sweden. (Skogshög
skolan. Institutionen för virkeslära. Rap
port nr 58.) Stockholm, 1967. 17 bl., ap
pendix 1-5. Ej KSLAB, finns Jo 

Västerbo, J., Värdering av stammar, såg
timmer och ståndskog. ldeer bearbetade 
för Kungl Domänstyrelsen. 1967. 46 bl. 
Stencil. 

Andersson, 0., Ruskapning eller mätning 
av sågtimmer?SST: 66(1968), s. 253-267. 

Burvall, T., Aptering. Mätning av skog och 
virke. Stockholm, 1968. 152 s. 

2. uppi. 1971 (med studieplan) (Bur
vall, T. & Bylund, N.): 3. uppi. 1974 (Bur-
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vall & 8ylund); 4. uppi. 1979 (Bylund) ; 5. 
uppi. 1984 (med arbetsbok av 8ylund, N. 
& Lorentsson, 0 .) (Bylund). 

Nomenklatur för virkesmätning och uirkes
redouisning. Virkesmätningsrådet. 2. uppi. 
Härnösand, 1968. 36 s. [KSLAB: V okat nr 

8.] 

Nylinder, P., Orienterande studie över sam
bandet mellan volym och vikt hos tall och 
gran. (English summary.) (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 61.) 1969. f,j KSLAB, finns Jo 

Wallin, 8., Orienterande undersökning av
seende olika inmätningsmetoder för mas
saved i fallande längder. (Sveriges La nt
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 62.) 1969. f,j KSLAB, finns Jo 

1970-74 
Forsberg, C., Forsberg, L. & Jonsson, K., 
Skogsräkning. Stockholm, 1970. 198 s. 

Kapitlet Virkesmätning, s. 155-171. 

Orver, M., Klassificering au tallsågtimmer 
med objektivt mätbara faktorer. (Grading 
of Scots pine saw timber using objective
ly measurable factors.) (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Ins titutionen för virkes
lära. Rapport nr 65.) 1970. f,j KSLAB, finns J o 

Tamminen, Z. , Fuktighet, volymvikt m m 
hos ved och bark. /11. Björk. (English sum
mary.) (Sveriges Lantbruks universitet. 
Institutione n för virkeslära. Rapport nr 
63.) 1970. EJ KSLAB, finns Jo 

Holmberg, L.-E., Virkesmätning. Vol. 1-3. 
Skogsstyrelsen, Jönköping, 1971. 46 + 72 + 

49bl. 
Avsedd för utbildning: frågor, svars

rutor och facit. 

40 

lgnell, 8., Traumätning au massaved -
metod under utveckling. S: 58(1971), s. 
423-424. 

Karlsson, J., Mätning au massaved i travat 
mått. (English summary.) (Sveriges Lant
bruksunive rsitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 73.) 1971. Ej KSLAB, finns J o 

Instruktion för sortering och märkning au T
uirke. Utfärdad av T-virkesföreningens 
styrelse 1972. 4. uppi. Stockholm, 1972. 

1. uppi. utkom 1951. Ej KSLAB 

Nylinde r, P., Measuring of wood chips. 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för virkeslära. Rapport nr 79.) 1972. f,j 

KSLAB, finns Jo 

Nylinder, P., Om vägning au massaved. Dansk 
Skovforenings Tidsskrift 57(1972), s. 1-28. 

Orver, M. , Klassificering au tallsågtimmer. 
Professor Mats Orver, Skogshögskolan, 
presenterar analyser som visar att man 
kan skapa objektiva värderingsnormer 
för tallsågtimmer. S: 59(1972), s . 88-89. 

Traumätning med bedömning au fast
uolymprocent. Exempel med bilder sam
manställt för Virkesmätningsrådet au VMF 
Syd. Jönköping, 1973. 56 s. 

Wallin, 8., Volymuiktsbedömning vid väg
ning au massaved i fallande längder. (Ocu
lar estima tion of green de nsity when 
weighing pulpwood in free cut lengths.) 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för virkeslära. Rapport nr 88.) 1973. F,i 
KSLAB, finns Jo 

Zacco. P., Barktjockleken hos sågtimmer. 
(The bark t hickness of saw logs.) (Sve
riges Lantbruksuniversitet. Ins titutionen 
för virkeslära. Rapport nr 90.) 1974. Ej 

KSLAB, finns Jo 



• 

, 

1975-79 
Johansson, J. & Mårtensson, N.Å., Virkes
mätares arbetsmiljö. Intervjuundersök
ning inom Mellansvenska VMF och VMF 
Syd. 1975. (Rapport. Statens skogsmäs
tarskola, Skinnskatteberg; 1975:4.) Skinn
skatteberg, 1975. 42 bl. 

Zacco, P., Relationstal hos sågtimmer. 
(Conversion factor of saw logs.) (Sveriges 
lantbruks universitet. Institutionen för vir
kes lära. Rapport nr 94.) 1975. Ej KSLAB, 

finns Jo 

Sortering au sågat virke au furu och gran. 
Anvisningar utarbetade av 1958 års vir
kessorteringskommitte. 4. uppi. Stock
holm, 1976. 

Tamminen, Z., Mätning och uolymbestäm
ning au massaved i fast mått. (Measure
ment and volume determination of pulp
wood in solide volume.) (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr I 02.) 1977. Ej KSLAB, finns 

Jo 

Tamminen, Z., Det upparbetade virket. 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för virkeslära. Uppsats nr 73.) 1977. 

Tryckt som kap. 14, s. 201-222, i Prak
tisk skogshandbok, 8. uppi. 1977. 

Tamminen, Z., Virkesmätning i Norden. Del 
!V. Sverige. 43 s. Ingår i Virkesmätning i 
Norden. (Nordiska samarbetsgruppen i 
virkeslära. Rapport Nr 3.) Uppsala, 1978. 
Sammanlagt 180 s. Stencil. 

Innehåller historik, lagstiftning, organi
sation, mätningsmetoder, kvalitetsbe
dömning, några rundvirkessortiment, 
kontrollmätning m.m. samt litteraturför
teckning. 

Automatiska diametermätare. Skogsstyrel
sen. Jönköping, 1979. 64 bl., ill. 

Nylinder, P., He/trädsråuarans vedegen
skaper och inmätning. (Wood qualities 
and measurements of whole tree.) (Sve
r iges Lantbruksuniversitet. Institutionen 
för virkeslära. Rapport nr 108.) 1979. Ej 

KSLAB, finns Jo 

Tamminen, Z., Omräkningstal för virke. 
Sågverken 1979, s. 51-57. 

1980-84 
Drake, E., En jämförelse mellan olika 
metoder för skattning au volymer för stick
prousmätta uirkeskollektiu. (A comparison 
between some methods for estimating 
the volume of sample measured timber.) 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för virkeslära. Uppsats nr 98.) 1980. 

Eckerbom, C. & Tamminen, Z., Swedish 
wood measurement - a reuiew of the past 
and same thoughts on the future. Lecture 
made at a meeting with the joint Swedish
Soviet wood measurement group, 1978. 
(Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutio
nen för v irkeslära. Uppsats nr 82.) Upp
sala, 1980. 14 s. Stencil. Ej KSLAB, finns Jo 

Englund, A., Prousortering av sågat v irke 
enligt olika sorteringsreg/er. (Grading of 
sawn t imber according to different prin
ciples.) (Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Institutionen för virkeslära. Uppsats nr 
94.) Uppsala, 1980. Ej KSLAB, finns Jo 

Instruktion för sortering och märkning au T
uirke. Utfärdad av T-virkesföreningens 
styrelse 1981. 5. uppi. Stockholm, 1981. 

Gustafsson, J., Nordansjö, I. & Olsson, P., 
Tumregler för bra aptering. S: 1982:10, s. 
60-62. 

Gustafsson, J. &Sandström, J.O., Aptering. 
Handbok. (Forskningsstifteisen Skogs
arbeten.) Stockholm, 1982. 76 s. 
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Omtryck 1986, 1991. Vänder sig till 
apterings- och utbildningsansvariga på 
företagen samt till lärare och elever i 
skoglig utbildning. 

Nylinder, M., Mätning och värdering av 
sågverksflis. (Sveriges Lantbruksuniver
sitet.) Uppsala, 1982. 18 s. F,j KSI.AB, finns Jo 

Gustafsson, J., Apteringen släpar efter. 
Ingår i: Kvalitetsskog. (Projekt Kvalitets
skog.) U.o. 1983(?), s. 47-57. 

Melin, A., Helträdsförsök: trädslagsfördel
ning, stamvedsandel, medellängd [kontroll 
och klassificering av helträdslass leverera
de till Gruvöns Bruk]. Examensarbete i 
ämnet virkesmätning. SLU, Skinnskatte
berg, 1984. 18 s. Ej KSI.AB, finns Jo 

Sederholm, J. , Optimerat sågutbyte förut
sätter noggrann mätning och många kon
troller. Akad. avh. (Kungl. Tekniska Hög
skolan. Träteknologi.) Stockholm, 1984. 
[4],42s. 

Nylinder, M., Mätning av träd och trädde/ar 
vid Gruvöns bruk. Ett samarbetsprojekt 
med Wermländska inmätningsföreningen, 
Billerud AB och Maskinkonsult Bror Hult 
AB. 1-2. (Sveriges Lantbruks universitet. 
Institutionen för virkes lära. Rapporter nr 
151, 166.) Uppsala, 1984-85. 33 + 47 s. F,i 

KSI.AB, finns Jo 

1985-89 
Aptering och virkesmätning. Ingår i: Grund
bok för skogsbrukare. (Skogsstyrelsen.). 
Stockholm, 1985, s. 89-95. 

Jacobson, 0., Är dagens virkesmätning ett 
steg efter? (Elmia Wood 85. Sågverkens 
råvaruplanering - nyckeln till lönsamhet. 
Jönköping. 28 maj 1985.) Ingår i: Sågverk
ens råvaruplanering - nyckeln till lönsam
het. [ 1985.] S. 1: 1-1: 16. Ej KSI.AB, finns Jo 
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Johansson, L. , Aptering och värdering av 
stående skog - ett nytt system med flera 
användningsområden. Skogsfakta. Inven
tering och ekonomi nr 9. 1985. 4 s. 

Wachtmeister, C.-G., Att aptera i terminal -
ett bra sätt att utnyttja skogens kvalitet. 
(Kvalitet - behöver vi det? Skogs högskol
ans höstkonferens 4- 5 december 1984, 
Uppsala.) Skogsfakta. Konferens. Nr 6 
(1985), s. 80-85. 

Weslien, H., Sågtimmennätning. (Kvalitet
behöver vi det? Skogshögskolans höst
konferens 4-5 december 1984, Uppsala.) 
Skogsfakta. Konferens. Nr 6(1985), s. 70-
71. 

Aptering av tall: hugg kortare kvalitets
stockar! S: 1986, s. 52-52. 

Blomqvist, H., Mätning av gagnvedsandel 
i träddelstravar vid Gruvöns bruk. (Sveri
ges Lantbruksuniversitet. Institutionen 
för virkeslära. Rapport nr 166.) Uppsala, 
1986. FJ KSI.AB 

Nylinder, M., Mätning av bränsleflis, spån 
och bark. (Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Institutionen för virkeslära. Rapport nr 
173.) 1986. Ej KSI.AB, finns Jo 

Nylinder, M., Mätning och värdering av 
skogsenergi. (Skogen i energiförsörjning
en. Skogshögskolans höstkonferens 2-3 
december 1986, Uppsala.) Skogsfakta. 
Konferens. Nr 10(1987), s. 81-87. 

Orke, J., Höj virkesvärdet. [ Apteringsanalys 
med datorer ger maximalt utbyte av varje 
träd.] S: 1987:3, s. 12-13. 

Björklund, L., Dags för ny prissättning? Vikt 
eller volym. S: 1988:10, s. 6-9. 



Björklund, L., Vägning au massaved - en 
rättvisande metod. Skogs fakta. Teknik och 
virke nr 24. 1988. 5 s. 

Lönner, G., Kundanpassad aptering - går 
det? (Skogsbrukets ekonomi. Skogshög
skolans höstkonferens 1-2 december 
1987, Uppsala.) Skogsfakta. Konferens. Nr 
11 (1988), s. 118-121. 

Nylinder, M., Ta tillvara timrets kvalitet 
automatisk kua/itetssorter ing au timmer. 
(feknik och vi rke. Skogskonferensen 30 
november 1988. Sveriges lantbruksuni
versitet, Umeå.) Skogsfakta. Konferens. 
Nr 13(1989), s. 73- 76. 

Björklund. L., Vikt eller uolymmätning? 
(feknik och virke. Skogskonferensen 30 
november 1988. Sver iges lantbruksuni
versi tet, Umeå.) Skogsfakta. Konferens. 
Nr 13(1989), s . 68-72. 

Davner, L., Virkesmätning sedan 1935. Sju 
opartiska föreningar. S: 1989:2, s. 9. 

Davner, L., Växtplatsen avgör lövpriset. 230 
eller 157 kr per kubik? S: 1989:2, s. 6-7. 

1990-94 
Alr iksson, B.-Å., kommentarer om tim
merpriser i S: 1991: 11, s. 44-45. 

Mer likfo1mig virkesmätning. [VMF Syd.} S: 
1991:11, s. 45. 

Nylinder, M., Automatisk kualitetssortering 
au sågtimmer - ett sätt att utnyttja råvaran 
bättre. Skogsfakta, 1991:4, 6 s. 

Alriksson, B.-Å., kommentarer om tim
mernriser i S: 1992:8, s. 10-11; 1992:11, s. 
14-15. 

Alriksson, B.-Å., Nya mätningsregler för 
sågtimmer. S: 1992:4, s. 42. 

Davner, L., Hur exakta är skördarnas mät
hjul och pulsgiuare? [Apteringsdatorer.] S: 
1992:9, s . 38-39. 

PS Praktisk skogshandbok. 13. uppi. Täby, 
1992. 

Kapitlet Virkesmätning, s. 215-221. 
Första upplagan se Praktisk skogs

handbok här ovan ( 1922) .. 

Alriksson, B.-Å., Grantimrets kvalitet rasar. 
- "Kantkuist och tjurued slår hårdast. " S: 
1993:6-7, s. 19- 20. 

Alriksson, B.-Å., komm.entarer om tim
merpriser i S: 1993:12, s. 22. 

Alriksson, B.-Å., Är granmassaueden färsk? 
Klarare regler efterlyses. - VMF svarar. S: 
1993:6-7, s. 18-19. 

Nylinder, M., Föredrag om ny teknik och 
nya metoder inom virkesmätning. (Sunds
valls virkesmätningsförening. Jubileums
dag i Härnösand 3 december 1992.) Sunds
vall, 1993. 28 s. 

Alriksson, B.-Å., kommentarer om t im
merpriser i S: 1994:3, s. 20; 1994:12, s. 12. 

Forsberg, L., Virkessortiment och sorte
r ingsregler. (Virkesmätningsrådet , Mär
sta.) S&F 1994:3, s. 4-10. 

1995-2000 
Alriksson, B.-Å., Enklare aptering och bätt
re netto när ekstockarna mäts in på nytt 
sätt. S: 1995:12, s . 26-27. 

Alriksson, B.-Å., kommentarer om tim
merpriser i S: 1995:2, s. 6; 1995:10, s. 3. 

Alriksson, B.-Å., Nya virkesmätningen star
tar i Norrland. [Den nya ändamålsklass
ningen.] S: 1995:8, s. 14-17. 
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Alriksson, 8.-Å., SkogForsk testar apterings
datorer. S: 1995: 11, s. 28-31. 

Alriksson, 8.-Å., Tillverkarna i nytt sam
arbete. Skördarens driftuppföljning förenk
las. [Apteringsdatorer.] S: 1995:10, s. 41. 

Andersson, M., Aptering och uirkeskänne
dom. SLU, Garpenberg, 1995. 158 s. - 2. 
uppi. 1996. 158 s. [I stort sett oförändrad.] 

För grundutbildning, kurser, studie
cirklar och självstudier. Virkesmätning 
samt Skogliga måttenheter och volymbe
stämning av virke, s. 31-49. 

Studiehandledning. se 1996 på titeln. 

Alriksson, 8.-Å., Nya timmerklassningen 
sågas! [Dvs en gemensam bedömnings
norm. ] S: 1996:6-7, s. 18-20. 

Kraftigt prisfa/1 för massa. S: 1996:2, s. 5. 

Studiehandledning till Aptering och uirkes
kännedom. 2 uppi. SLU, Garpenberg, 1996. 
25s. 

Alriksson, 8.-Å., Hur fungerar den nya tim
merklassningen? [Reportage från VMF 
Syd, Wermländska lMF, VMF Mellan och 
VMF Nord.] S: 1997:2, s. 30-32. 

Virhesmätningsföreningen Syd. Stadgar. 
Antagna v id ordinarie föreningsstämma 
1996-12-11 och extra föreningsstämma 
1997-04-1 1. Jönköping, 1997. 13 s. 

44 

Davner, L., Beröringsfri [diameter- och} 
längdmätning ökar virkets värde. S: 1999:2, 
s. 32-33 .. 

Davner, L., Vem vet virkets verkliga värde? 
Virkesmätningen vid industri. S: 1999:4, s. 
8-12. 

Kompendium i virkesmätning. Virkesmät
ningsrådet, VMR; redaktör L. Forsberg. 
Märsta 1999. Lösblad i 12 avdelningar, 
sammanlagt 291 s. 

Innehåll: Förord. Sakordsförteckning. 
Organisationer inom svensk virkesmät
ning. Virkesmätningsföreningen som 
opartiskt värderingsorgan och arbets
givare. Allmänt om virkesmätning och vir
ke. Mätning av barrsågtimmer. Mätning 
av massaved. Mätning av specialsorti
ment. Något om statistik och stickprovs
mätning samt felteori. Automatmätning. 
Tekniska hjälpmedel i virkes redovisning
en. Virkesmätningsinstruktioner. 

Virkesmätningsrådet [foldrar): Avvikelser 
och fel vid virkesmätning. U.å. -Mätning au 
sågtimmer och massaved. Upplaga Södra 
Sverige. 1996; Norra Sverige. 1996. -Skogs
röta i massaved. 1996. - Kualitetsklassning 
au barrsågtimmer. 1997. - Tjurued i barr
sågtimmer. 1997. 

Se även Appendix. Förteckning över utred
ningar och rapporter redovisade genom 
Virkesmätningsrådet (s. 55 ff.). 



Litteratur om flera länder 

5.NORDEN 

KÄLLSKR!FTER MM 
Tamminen, Z., Virkesmätning i de nordiska 
länderna. 22 s. Ingår i: Virkesmätning i 
Norden. (Nordiska samarbetsgruppen i 
virkeslära. Rapport Nr 3.) Uppsala, 1978. 
Sammanlagt 180 s. Stencil. [Separat redo
görelse för Danmark, Finland, Norge och 
Sverige, se resp. land.] 

Sammanfattande jämförelse (även 
översatt till engelska) beträffande äldre 
lagstiftning, gällande lagar, bestämning av 
volym och vikt vid handelsmätning, rela
tionstal för omvandling till "verklig" 
volym samt kvalitetsbedömning. 

6. INTERNATIONELLT 
KÄLLSKR!FTER MM 
lnternationa/e Einigung iiber Massein
heiten, Sortierung und lnhaltsbestimmung 
der Nutzhälzer. Beschliisse der Sektion 
VIII. Forstwirtschaft. Referat 11. Bd 1, s. 
772 och 773 [på tyska och franska). (Vill. 
lnternationaler landwirtschaftlicher Kon
gress Wien 21.-25. Mai 1907.) Wien, 1907. 

- -. Sektion Ylll, Referat 11. Bd IV, T. IV. 
Als Manuskript gedruckt. 

Ekman, W. (Stockholm), lnternationale 
Einigung Gber Masseinheiten, Sortierung 
und Gehaltsbestimmung der Nutzhölzer. 
2 s. 

Kahl, A. (Colmar), Internationale Be
stimmungen Gber EinfGhrung gleicher 
Holzsortimente und Messungsverfahren. 
7 s. 

Martin (Professor Dr, Tharandt), Inter
nationale Einigung Gber Masseinheiten, 
Sortierung und lnhaltsbestimmung der 
Nutzhölzer. 9 s. 

Wien, 1907. 

Internationell öfverenskommelse i mått, 
sortering och kubering af gagnvirke. [Ut
drag ur referat från den VIII internationel
la landtbrukskongressen i Wien 1907.) 
SST:6(1908), Fackuppl., s. 90. 

Tamminen, Z., Beräknade vikter hos olika 
virkessortiment exporterade från och im
porterade till Sverige. (Estimated weight of 
various assortment ranges exported from 
and imported to Sweden.) (Sveriges Lant
bruksuniversitet. Institutionen för virkes
lära. Rapport nr 106.) 1979. EJ KSIAB, finns 

Jo 
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Litteratur om övriga Europa 

7.DANMARK 

KÄLLSKRIFTER MM 
Henriksen, L., En Maalridser. Tidsskrift for 
Skowresen. 5(1893), s. 59-60. 

Oppermann, A., Beregning af en Tftmmer
tavle. Tidsskrift for Skowresen. 5(1893), s. 
136-141. 

Gylding, J., Et Par Nemheder ved Udregning 
af Rumfang. Tidsskrift for Skowresen. 
6(1894),s. 149-153. 

Meldahl, C.V., En Udregning af Midde/tal. 
Tidsskrift for Skowresen. 6(1894), S. 153-
155. 

Gylding, J., Udregning af Cylindres Rum
fang efter Omkredsmaal. Tidsskrift for 
Skowresen 10(1898), s. 131-133. 

Hauch, L.A. & Oppermann, A., Haandbog 
i Skovbrug. K0benhavn, 1898-1902. 

Kap. 28, Udmaaling og Vurdering, s . 
682- 695. 

Sabroe, A.S., Svenske Staa/k/uppe. Dansk 
Skovforenings tidsskrift 19(1934), s. 147-
148. 

Moltesen, P., Lidt om Tr<Emaaling. Dansk 
Skovforenings tidsskrift 28(1943), s. 517-
532, ill. 

Aarestrup Frederiksen, J. , Fastmassemaa
ling af skoveffekter. I. Dansk Skovforenings 
Tidsskrift. Bd 27(1942), s. 488-518. - Il. 
Dansk Skovforenings Tidsskrift. B d 33 
(1948), s. 85-99. 

M0ller, C.M., Tr<Emå/ings- og tilv<Ekstl<Ere. 
2. udg. Udg. af Den kg!. Veterinrer- og 
Landboh0jskole. Kbhvn, 1951. 340 s., il!. 

Opmåling af f<Eldet tr<E, s.98-115. 

Grenaa Kristensen, V., Råtr<Eopmåling i 
Norden. Del I. Danmark. 17 s. Ingår i Vir
kesmätning i Norden. (Nordiska samar
betsgruppen i virkeslära. Rapport Nr 3.) 
Uppsala, 1978. Sammanlagt 180 s. Stencil. 
Innehåller his torik, lagstiftning, mätning: 
kvantitetsbestämmelse, sortering: dimen
sions- och kvalitets bestämmelse samt lit
teraturförteckning och tre bilagor. 

8. FINLAND 

KÄLLSKRIFTER MM 
Cajanus, W. , Ett nytt diametermätnings
instrument. Suomen metsänhoitoyhdistyk
sen julk. 29(1912), s. 507-515. 

Ett lagförslag rörande virhesmätning. Finsk 
kommitte framlägger betänkande i frågan. 
S: 23(1936), s. 216, 222. 

Virhesmätning. (Lilla lagsamlingen. 58.) 
Helsingfors, 1939. 77 s. [Kopia.] 

Den första lagen kom 1938. 

Tamminen, Z. , Ny virhesmätningslag i Fin
land. S: 56(1969), s. 426,434. 

Heiskanen, V., Synpunhter på valet av vir
kesmätningsmetod i Finland. Föredrag 
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Appendix 
Förteckning över utredningar och rapporter redo
visade genom Virkesmätningsrådet1 

Innehållsförteckning 
1. Aktuella instruktioner och cirkulär 
2. Volyrnbestämning 
3. Mätning genom stickprov 
4. Sågtimmer 
5. Massaved 
6. Specialsortiment 
7. Mätningsjuridik 
8. Virkesskador 
9. Anvisningar för mätplatsutformning 

10. Arbetsmiljö 
11. Mät- och redovisningsteknik 
12. Övriga dokument 

1. Aktuella instruktioner 
och cirkulär 

Mätningsinstruktioner för rundvirkessor
timent, Nr 1-99. 

Normalstadgar för virkesmätningsför
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Kommentarer till Virkesmätningsrådets 
normalstadgar för virkesmätningsför
ening, 1996-04-18. 

Riktlinjer för Virkesmätningsrådets aukto
risation av virkesmätande företag, 
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Normer för kontroll och uppföljning av 
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Koder för virkesredovisning, Nr 2-96. 
Nomenklatur för mätning och redovis
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General conditions for delivery and mea
surement of pulpwood. imported to 
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Operativa krav vid vederlagsmätning 
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Anvisningar för driftsättning och löpande 
kontroll av skördare för vederlagsmät
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Skillnaden mellan erhållen mätstations
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ämnad för sortering, Skogsstyrelsen 
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1 Senast kompletterad 2000-01-28. Datorutskrift från Internet: 
http://www. virkes matnings radet.org/ rapport. htm 
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