Gösta Skogvall
Född 1925 och uppvuxen i Sävsjöström. Anställd vid
Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län 1951. Arbetat med
väg- och dikningsfrågor under 25 år och fram till
pensioneringen. Sekreterare i Små lands Skogsvårdsf örbund.

Säfsjöströms bruk
- järn- och skogsbruk under 350 år
Detta ä r berä ttelsen om ett säteri i
nordöstra delen av Kronobergs län .
Skogen har alltid spelat en viktig roll .
J ärnet hade sin tid från 1830-talet till
slutet av 1800- talet. Då var träkol en
viktig produkt. En järnväg mot Kalmar
på 1870-talet gav ett uppsving fö r sågade trävaror och snickerier. Det fanns
mycket gammal skog att exploatera.
Skogsskötsel fick ö kad betydelse på
1900-talet. 1933 infördes rationell
bl ädning under överinseende av dess
upphovsman överjägmästare Uno Wallmo. 1957 övergick man till trakthyggesbruk.

dess utlopp Alsterå n. Berggrunden bestå r i
huvudsak av h ä lieflinta. Den täcks av ett
blockrikt , sandigt- moigt morä nlager av
varierande tjocklek. Moränen har sitt ursprung huvudsakligen ur hälleflintan och
ä r dä rfö r relativt n ä ringsfattig. Medelproduktionen ä r drygt 5 m 3sk enligt 197980 å rs skogsbruksplan.
Ursprunget till Säfsjöströ ms Bruks
skogskomplex ä r Sä fsjö bolby med anor
frå n tiden fö r Kristi födelse. Ett fossilt
kulturlandskap frå n denna tid vittnar om
detta. Men indikationer finns också om
mä nsklig aktivitet frå n 2000 å r f. Kr.

Säfsjö bolby blir säteri
Sävsjöströ m ä r beläget i Lenhovda socken ,
Uppvidinge hä rad . Det ligger i kanten på
sm å l ä ndska högslä tten, som h ä r övergå r i
en djup dalsänka kring sjö n Alstern och
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Bolbyn bestod omkring 1640 av sju gå rdar, varav en frälse. Vid denna tid fö rvä rvades de flesta av kronobefallningsman
Knut Matson, Tegnaby. 1647 sålde han

Fossila åkrar vid Sävsjö säteri. Brukningsytorna är i regel långsmala, 40-90 m långa och
12- 15 m breda och avgränsade med vallar av upplagd sten.

sitt innehav rill översten vid Kronobergs
regemente H å kan Nilsson Skytte, adlad
1645. Denne förvä rvade också övriga gå rdar i byn . Genom att uppfö ra en sä tersbyggnad samt bruka jorden med egen
avel ” , dvs. vara självförsörjande, blev det

l ä mpligt till herremans boning och hemvist ” . Dä rmed kunde innehavet av drottning Kristina omvandlas till sä teri med å tföljande belrielse frå n skatter och utlagor
till kronan .
Med ledning av fö rrä ttad hä radssyn av
sä teriets rågå ngar samt jordeboken 1651
kan den d å varande arealen berä knas till ca
4.000 ha , varav ca 3.000 torde ha utgjort
skogsmark. Skytte bosatte sig på sä teriet
1653. Fem å r senare utn ämndes han till
landsh övding i Blekinge och Kristianstads

l ä n och fick d ä rmed en ledande roll i arbetet med att fö rsvenska dessa områden .
1683 beskrivs sä teriet som kostsamt bebyggt och bebott av sin ägare.
Skytte fö rvä rvade också ett antal andra
gå rdar. Under Karl XI:s reduktion på
1680- talet lyckades han fa behålla Sä fsjö
Sä teri , medan övriga gå rdar, som i mantal
omfattade ca h ä lften av innehavet fö rlorades. 1688 övertogs sä teriet av sonen Nils
Skytte, som var bosatt på Sinclairsholms
gå rd i Skå ne. Denne var också officer.
Hans intresse fö r sä teriet var litet. Av hans
dagbok framgå r, att han besö kte det en dast ett tiotal gå nger under sin ägaretid ,
som varade till 1720. Sommaren 1711 rasade pesten i Sk å ne och d å l ä t han sina
barn och deras informator vistas d ä r. Men
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alldeles riskfritt var det inte i Lenhovda
socken . 48 personer avled i pesten detta å r.

Liten verksamhet på 1600-talet

N ågra noteringar om skogstillgå ngen på
Sä teriet finns ej fö re 1689. På Assar Roh
Kalmar - stapelstaden
mans h ä radskarta över Uppvidingc fö r
All utrikeshandel frå n syd östra Sverige detta å r finns ett positivt omd ö me om
skulle enligt kronans privilegier gå över skogen på ett område: ” H ä r ä r skö n Furu Kalmar. Men det hindrade inte att man och Granskough ” . Men skogen torde ha
också drev handel via hamnstäder i Ble- utnyttjas i mycket begrä nsad omfattning.
kinge. Sävsjöströ ms belägenhet 7,5 mil Inom Sä teriets område, men ej i dess ägo,
frå n stapelstaden utgjorde ett stort hinder lanns en sågkvarn vid Forsa. Det var den
fö r utnyttjande av skogen till avsalupro- enda i socknen vid denna tid. Tjä rbrä n dukter. Detta eftersom d å tidens tran- ning, som frå n 1600- talet var en stor verksportsä tt var ox- eller h ästforor och skulle samhet i Sydsverige, tycks inte ha bedriså fö rbli fram till 1870-talet då en jä rnväg vits i n ågon stö rre omfattning. Anläggan kom till st å nd. Det fanns inte heller n ågon det av sju jä rnbruk i södra delen av l ä net ,
anslutningsväg till landsvägen Lenhovda- vilka fö rbrukade stora kvantiteter trä kol ,
Kalmar, en sträcka på en halv mil. Senare, skulle under n ästa å rhundrade få efterföltroligen i samband med uppfö randet av jare i Uppvidinge.
ett jä rnverk , byggde bruket en väg, som
1675 fick d å varande ägaren H å kan
man också fick underh ålla. Först 1763 Skyttc tillstå nd att uppfö ra ett jä rnbruk.
fick man hä radsrä ttens medgivande till att Men det blev endast en stå ngjärnshammaallmogen skulle hjä lpa till med underh ål- re, till vilken rå vara h ä mtades frå n Lessebo
let. H ä radsvägen frå n Lenhovda via Sä te- masugn. Verksamheten avstannade snart.
riet till Älghult var fram till 1649 en rid - Brukets skogstillgå ngar tycks d ä rfö r under
väg, som enligt på bud frå n landsh övding- 1600- talet kommit till anvä ndning som
örbä ttras husbehovsvirke och till brä nsle. N å gon
en Gabriel Gyllenankar skulle f
till en s. k. vagnväg.
n ä mnvä rd svedjning fö r jordbruksä ndaUnder 1600- talet blev Sveriges export mål har inte noterats.
av trävaror allt stö rre. Barrvirket tog över
efter ekvirket , som minskade. Stö rsta sortimentet frå n östra Sm åland var bräder. Järnbrukstiden inleds
Dessa skulle h å lla minst 12 tums bredd . Uppvidinge ligger inom det gamla sm åVirket hade på den tiden betydligt stö rre l ä ndska jä rnbä rarlandet. H ä r och inom
dimensioner ä n nutidens. Men den vikti - angrä nsande delar i Kalmar l ä n bedrevs
gaste produkten var tjä ra. Under en stor frå n omkring å r 150 e. Kr. i tä ttslutna sm å
del av å rhundradet var Kalmar den n äst gropugnar i marken en l ågteknisk och
sm åskalig jä rnframställning. Den var basestö rsta exporthamnen i landet fö r denna
vara. Rekordå ret 1650 utfö rdes d ä rifrå n rad på myr- och sjö malm . I n ästan varje
10.100 tunnor tjä ra , vilket var 15 % av by fanns en liten sm ältugn samt smedja
fö r att framstä lla jä rn och produkter dä rav
den totala exporten .
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fö r eget bruk och avsalu. Skruv i bynamnct indikerar, att det funnits en ugn . Produktionens omfattning ä r okä nd . Den an ses ha varit stö rst under ä ldre medeltid
med bö rjan under vikingatid . Ännu på
1200- talet var Kalmar jä rn ett begrepp i
nordtyska städer. Det sm å l ä ndska jä rnet
konkurrerades ut av der mellansvenska

bergsbruket under medeltiden , men tillverkningen f ö r eget bruk pågick till in på
1600- talet.
N ä r de primitiva ugnarna ersattes av
masugnar och efterfrågan på jä rn ö kade i
Holland och England på bö rjades en uppbyggnad av jä rnmanufaktur under 1600talets f ö rsta h ä lft. 1 Sm å lands humusrika
sjöar fanns stora jä rnavlagringar och i skogarna gott om virke till kol . På 1620- och
1630- talen anlades i l ä net bl.a. Huseby
jä rnbruk och ett århundrade senare Klavreströ ms, Orrefors' och Sä fsjöströ ms j ä rn bruk i nord östra delen av l ä net . Det senare
1730 på Säfsjö Sä teris marker vid sjö n
Alsterns utlopp. Sjö n d ä mdes upp fö r att
ge kraft till verksamheten . Ägare var d å
Håkan Skvtte d .y. Befintlig sågkvarn , troligen anlagd i bö rjan av å rhundradet,
mjölkvarn samt pappersbruk , omn ä mnt
redan 1679, flyttades till ett längre ner befintligt fall , h ä r kallat det mellersta. Pappersbruket förstö rdes vid en brand 1739,
men å teruppfö rdes. Det var i drift till in
på 1860- talet. Vid denna tid tillverkades
å rligen skriv och postpapper samt maku
laturpapper till ett antal av 5-6000 ris
( 1 ris = 500 ark ).

-

-

"Skogen f örslå till kolning"
Vid syn 1728 av bergm ästaren Gustaf Le-

moine konstaterades, att skogsmarken var
beväxt med "storvuxen furu och endels
gran, dock hestär större delen av växtlig
mark till svedjande bekväm, som på 20 a
30 år uppväxer till kolning, men vad de
trakter angår som bära fur och tall, äro de
stenige backar och mojord belägne, och kan
den skogen förslå framdeles till kolning av
1.300 eller 2.000 stigar kol, (/ stig eller läst
= 2 m3 ) utan avsaknad eller förminskning.
Skulle någon starkare kolning betarvas, så
är där tillräcklige skogar såväl krono som
frälse- och skattehemman , vilkas bisittare
lätteligen skulle så väl till detta som de övriga bruken i Kronobergs län till kolning stå
att vätijas. " Bruken hade laglig rä tt att
skriva kontrakt med bö nderna inom det
s.k. privilegieområdet ( kolningsmilen ).
Inom detta område var svedjning fö rbju den , viket stundom orsakade konflikter.
Det tog l å ng tid att lä ra bö nderna
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kolningstekniken .

Järnbruket i drift
Då brodern Karl Henrik Skytte övertog
Bruket 1737 var masugnen , st å ngjä rnshammaren och knipphammaren fullt fä rdiga och i produktion . 1837 producerades
63 ton tackjä rn och en ok ä nd kvantitet
st ångjä rn . Under det följande årtiondet
utvecklades rö relsen . Men Skvtte trö ttnade, överl ä t driften till en bruksinspekt ö r
och flyttade till sin egendom Sinclairsholm .
Fö rst n ågra å r efter Skyttes död lyckades sterbhuset 1755 sälja bruket till ami ralitetsfiskalen Mathias Broek . Denne ägde tidigare Madesjö jä rnbruk och kö pte
ett par å r senare Klavreströ ms Bruk. Han
4
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utvidgade verksamheten i Sä vsjöströ m

med en stå ngjä rnshammare i Skahus, bel äget vid Brukets nedre fall i Alsterå n. Senare flvttades en hammare hit frå n det
gamla bruksområdet vid Alsterns utlopp.
En knipphammare flyttades till mellersta
fallet , d ä r ett drageri fö r jä rntråd anlades.
ör
Det lades ner efter n ågra å r på grund av f
d å lig lö nsamhet. Men produktionen togs
senare upp igen och pågick enligt uppgift
1829. Broek l ä t också uppföra ett corps
de logis vid bruket. Ditintills hade bruksägarna bott på Sä teriet. Han var ä ven en
intresserad malmletare och fann spå r av
silvermalm på flera stä llen i socknen. På
brukets marker söder om Å ltorps gå rd
gjordes en provgrä vning, men silverhalten
i den funna blyglansen var fö r låg, fö r att
brytning skulle l ö na sig.
J

-

såg i Skahus. Hiir fanns vid denna tid hu
vuddelen av bruksrörelsen fö rlagd .
Fö r tiden fram till 1775 saknas uppgifter om produktion samt fö rbrukning av
trä kol . Fram till sekelskiftet var det å rliga
behovet i genomsnitt drygt 1.400 l äster.
Med ledning av en utredning om kolleveransområden 1789-1795 gö r jag den
uppskattningen , att mindre ä n h älften av

kolet kom frå n brukets skogar. Det innebä r, att med en berä knad tillväxt om 1 ,5
m3f per ha eller totalt ca 4.500 m 'f utnyttjades mindre ä n hä lften å rligen till
kol. Till en l äst kol berä knas 3, 1 m 'f ved
å tgå. N å gon fråga om överavverkning och
skogsbrist inom kolområdet tycks det in te varit fråga om . Den begrä nsande faktorn fö r att fa fram kolet var d åligt vinterfö re, men också prissä ttningen på tran sporten kan ha inverkat. Fö r sågat virke
fanns ä nnu ingen marknad.

Bruket blir bolagsägt
Efter Broeks d öd 1764 drevs bruket av
hans ä nka och son. På grund av ekonomiska svå righeter och inkompetent ledning undergrä vdes ekonomin . Bruket såldes på auktion 1774. Säfsjöströms och
Klavreströ ms Bruk ropades in av bolager
Eksjö Flofgå rd . Den nye ägaren hade resurser att starta upp järnbruksverksamheten igen . Stor upprustning och nybyggnad
av lokaler samt bost äder gjordes. Sedan
masugnen f ö rst ö rts vid en översvämning
1778 utgjordes produktionen av stå ngj ä rn , i medeltal under å ren fram till 1800
122 ton. Dä rav smiddes en mindre del till
olika produkter. Tackjä rn kö ptes frå n
Klavreströ m och Holmeshult . I bö rjan av
1790- talet uppfördes också en enbladig
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Filial till Orrefors Bruk
1811 avvecklades Eksjö Hofgå rds bolag
och Sä fsjöströ m med sä teri och jä rnbruk
så ldes till Carl Henrik Barchaeus på Orrefors Bruk. Det innebar att bruket fram till
1830 blev en filial till Orrefors. Den sista
stå ngjä rnshammaren vid Alsterns utlopp
flyttades dit. Dä rmed f ö rlorades 1813 45
ton privilegierat st å ngjä rnssmide. 1 den lediga smedjan startades med en räck- och
två spikhammare manufakturtillverkning. Kolleveranserna under denna tid l åg
på drygt 2.100 l äster å rligen. Andelen kol ,
som kom frå n egna skogar torde ha uppgå tt till ca en tredjedel. En stor del av kolet
samt sjö malm levererades till Orrefors.

Samä gt med Bra å s
och Böksholm. Ny masugn
1830 fö rvä rvades Bruket av greve Gustav
Hamilton, som ägde bruksegendomarna
Braås och Böksholm , bel ägna 2, 3 mil väster om Sä vsjöströ m. Dä r fanns också j ä rn bruk. Senare inkö pte han även egendomarna Varetorp och G å rdsby. Hamilton
ä r ä nnu i dag fö rknippad med Böksholms
herrgå rd genom en minnespelare, som restes d ä r två å r efter hans bortgå ng 1854.
Hamilton var energisk och initiativrik
samt utrustad med goda ekonomiska resurser. Å ret efter tillträdet uppfö rdes en ny
pappersbruksbyggnad. Dä refter en masugn som ersä ttning fö r den , som fö rstö rdes vid översvä mningen 1778. Masugnen
togs i bruk 1837. N ågra å r senare uppfö rdes en ny manufaktursmedja. Genom in kö p av marker i anslutning till bruket utökades arealen. Forsa såg- och mjölkvarn,
som ditintills varit i annan ägo, inkö ptes

1834.
Masugnen medfö rde ö kad st å ngjä rnsproduktion . Fö r perioden 1859-1867 var

den 221 ton per å r, vilket var en ökning av
det privilegierade smidet med 85 ton . Under den perioden k ö ptes ca 5 % av malmen frå n en gruva i Fröderyd. Inbland ning av bergsmalm gjordes fö r att öka jä rnets kvalitet. Av ren sjömalm erh ölls ett
kallbräckt jä rn, som var mindre lä mpligt
fö r smide. Men det hade en f
ördel i , att
det inte rostade så l ä tt. Huvudparten av
stå ngjä rnet exporterades via Kalmar medan en tredjedel fö rädlades till manufaktur och spik. En del av detta l ä mnades
som ersä ttning till kolleverantö rerna. Av
jä rnbruken i Uppvidinge hade Säfsjöströ m den h ögsta produktionen av tack jä rn under å rtiondet före nedl äggningen .
Men Huseby Bruk var stö rst i l ä net. 1875
var tackjä rnsproduktionen d ä r 595 ton . I
Sä fsjöströ m 382, Orrefors 298 och Klavreströ m 255 ton .
N ä r det gä ller kolleveranserna skedde
en svag ö kning frå n 1795 fram tills masugnen togs i drift . Då skede en fö rdubbling till 3.670 läster i genomsnitt f ö r de
öljande 30 å ren . Behovet kunde tillfred f

KARTA ÖVER BRUKSOMRÅDET 1872
Beskrifning till kartan:
1 Ladugård
12 Rostugn
2 Kollada fö r masugnen 13 Tackjärnsbod
14 Masugnsarb . bosrad
3 Våghus
4 Magasin
15 Masugn
16 J ärnsvarv, slipverk o stamp
5 Smedbyggningår
6 d:o
l 7 Spiksmedja
7 Kontorsbyggning
18 Modelsnickarens bostad
8 Svinhus
och verkstad
9 Vist husbod
19 Virkesbod
10 Corps de logi
20 Ladugå rd
11 Inspcktorsbvggning
21 Kollada till spiksmedjan
"
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genom ö kad kolning i områ den ,
som l åg l ä ngre frå n bruket. H ögre pris på
kolet och transporterna stimulerade till
detta , liksom att vä gn ä tet var likvä rdigt i
alla riktningar. Någon n ä mnvä rd ökning
av kolningen på egna marker tycks inte ha
skett. Under å ren 1858-1863 kom drygt
700 l äster eller 24 % av behovet dä rifrå n. I
slutet av 1850- talet var priset för en läst
kol 2,25-3,00 riksdaler med tillägg f ö r
transportkostnaden . Vid ett avst å nd av en
mil uppgick denna vanligen till en halv
riksdaler, Kolande bö nder kunde fa hyggliga fö rtjä nster. Som jä mf ö relse kan nä mnas, att priset på en tunna råg 1855 var 15
riksdaler.

st ä llas

Skogstillgång
I ett besiktningsprotokoll frå n 1858 kan
l äsas: "Efter beräkning ä 1680 års upprättade karta öfwer Säfsjö Säteri af Roman inhämtas att Säteriet innehar en ägovidd i
skogsmark av ca 5.067 tunnland (innefattar ej Brukets hela areal) och vid besigtning
å desamma har blivit utrönt att ca 2.000
tnl. Ä r med stor wacker skog tjenlig till Balk
och Sågvirke. 2.000 tnl. större och mindre
skog tjenlig till kolning och 1.067 tnl. utgöres av mossar och barrödda trakter. Å förestående 4.000 skogbevuxna tnl. har blifunt
beräknat att å vafe tnl. skall per medium
kunna utkolas 150 läster, hivarför hela koltillgången af Sä fjö Säteri skog bör utgöra
600.000 Läster kol. ”
N ågra klagom ål frå n frå n j ä rnverken
om brist på kol h ö rdes sä llan fö rrä n på
1810- talet . Då kom den ö kade efterfrågan
på sågat virke att medf ö ra bittra skrivelser
till Bergskollegium. Men bruket var på
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grund av sitt läge inte n ä mnvä rt drabbat
av konkurrens om skogen frå n kust- och
inlandsstä dernas virkeshandlare. Förädling av skogens träd till sågat virke hade
fortfarande liten omfattning.1860 redovisas fö r sågarna i Skahus och Forsa 473 st
plankor och 6.672 st bräder. Der skulle
drö ja n ästan två å rtionden innan det sågade virkets tid skulle komma.

Torparen - en arbetskraftresurs
1650 finns sex torp noterade. Enligt syn
och vä rdering fanns 1774 15 torp, 1826
16 torp, ” försvarligt byggda ” , inom Brukets dom ä ner. Totalt har det funnits ett
40- tal torp. Tillkommer bostadshus och
backstugor. Torparen hade ingen lä tt lott.
1 gamla kontrakt kan läsas om hans omfattande skyldigheter mot ägaren .

Släkten af Petersens ny ägare
Vid arvsskiftet efter Gustaf Hamilton
kom Säfsjöströms Bruk i släkten af Petersens ägo 1860 genom , att dottern Hedvig
Sophie Hamilton var gift med ryttmästaren Sebastian af Petersens. Denne hade redan 1854 av sterbhuset fatt i uppdrag att
fö rvalta bruket. Under hans tid uppfö rdes
en ny st å ngjä rnssmedja i n ä rheten av masugnen och 1863 ett nytt manufakturverk
i Skahus. Pappersbruket lades ner och på
grunden byggdes 1866 en snickerifabrik.
1884 uppf ö rdes ett nytt corps de logis i
italiensk stil av sonen vice h ä radshövding
Gustaf Herman af Petersens, som n ågra å r
tidigare övertagit ledningen av bruket.
1895 blev han dess ägare. Under å ren
1870-1879 var GA af P. ägare till Alster-

till en kostnad av 1 ,89 milj. riksdaler inkl.
rullande material . Brukets insats var
115.000 riksdaler. Inte alla var positiva till
det nya transportmedlet. En av forbö n dernas fö reträ dare ansåg, att j ä rnvägar var
Masugnsepoken går mot sitt slut
till mer skada ä n nytta fö r den jordbru Under 1800- talet inträ ffade stora fö rä nd- kande allmogen. De skulle utarmas geringar för jä rnindustrin . Sverige hade i slu- nom att förtjä nsten av legoforsling borttet av 1700- talet fö rlorat sitt monopol på
togs. J ä rnvägen fö rl ä ngdes till N ässjö
j ä rnmarknaden i Europa. Konkurrensen 1914. 1921 blev Sä vsjöströ m jä rnvägsh å rdnade både på vä rldsmarknaden och knut. Då ö ppnades den smalspå riga jä rn inom landet. I mitten av 1800-talet be- vägen Brittatorp-Älghultsby, en del av
friades nä ringen frå n alla regleringar i sam- Östra Vä rends jä rnväg.
band med , att n ä ringsfrihet infö rdes. Men
Under invigningsmiddagen i Sävsjödet fö rä ndrade inte utvecklingen . N ä r strö m den 20 oktober 1876 yttrade landsman i England bö rjade utnyttja koks till h övding Wennerberg, kä nd som f ö rfattare
att sm ä lta malmen med , föll den markna till duettsamlingen Gluntarne, i sitt skålden bort. I st ä llet ökade f ö rsäljningen till tal bl.a. följande: '1 m å ngas ögon vore
Amerika. Men det hjälpte inte de små- onekligen de jä rnvägståg, som bö rjat rulla
l ä ndska sjömalmsbruken . Under senare fram till Uppvidinge h ä rads skogar verkh ä lften av å rhundradet tvingades n ästan liga plundringståg, liksom vikingatågen
alla att lägga ner masugnar och stå ngjä rns- varit i vå ra f ö rf ä ders dagar, men talaren
hammare. I stället satsade man som Säf- hoppades, att de skulle bä ra samma fruksjöströ ms Bruk på gjuteri- och verkstads- ter utan att i övrigt förete n ågra jä mfö relrö relse och på fö rä dling av skogens pro- sepunkter med dem .''
dukter. I n ågra fall på glas, trä massa eller
J ä rnvägarna lä ra medfö ra både gott och
papper. Fö r Sä fsjöströms del släcktes mas- ont. Den ä r en l änk i en kedja , som omugnen fö r gott i mitten av 1870-talet. sluter hela riket och en föreningslänk mellan Kalmar stad och Kronobergs lä n. En
Dä refter kö ptes tackjä rn till driften .
tanke som slog talaren var, att man sö ker
fåfä ngt en ort en ort inom eller utom KroJärnvägen kommer till Sävsjöström
nobergs l ä n , som hitintills varit en sådan
I mitten av 1870- talet skulle jä rnvägarnas obygd som Uppvidinge. Det har legat avutbyggnad radikalt fö rä ndra fö rutsä tt - glö mt i sin vrå av Sm å land.
ningarna fö r brukets utnyttjande av skogen . Byggandet av Kalmar- Nybro- Em maboda j ä rnväg gav bruksägarna i Upp- Ångså garnas tid
vidinge incitament till en jä rnväg frå n Ny- Efterfrågan på svenskt virke ö kade på
bro till Sävsjöströ m . Den 4, 1 mil lå nga vä rldsmarknaden under sista h ä lften av
banan utf ö rdes med normalspårvidd och 1800- talet . J ä rnvägen medf ö rde, att ” sko-

fors järnbruk med tillhö rande 1.500 ha
skogsmark och under en tid omkring
1900 också en å ngså g i Vägershult .
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örts en stavsåg sedan dammen rasat
uppf
örstö rts av vattenoch stå ngjä rnssmedjan f
massorna. Frå n Skahus och frå n Snickerifabriken byggdes rälsbanor, totalt ca 3
km , till hållplatsen i Skogstorp. Banorna
var i bruk till in på 1940- talet.
Vid sågen producerades ohyvlade plankor, battens, scantlings och bräder av gran
och fur. Fram till sekelskiftet i en kvantitet uppgiven till 3.000-4.700 m 3. ( Ekeroth ) Frå n 1902 var produktionen i genomsnitt 3.300 m 3 per å r under perioden
fram till 1914. Stavsågarna i Skogstorp
och Skahus redovisade fö r 1909 668.900
styck och 1910 879.800 styck stav, list,
läkt och ribbor i olika l ä ngder.
På 1880-talet moderniserades snickerifabriken. Det
..
i
4 Ét
kan noteras, att alla maskiner
var av egen tillverkning.
(Post- och telegrafadress: Sufsjöström.)
Fö nster, d ö rrar, paneler, skollevererar
bä nkar, lusthus m. m. samt
frå n Snfsiöstr öins Ä ng $d|)
hyvlat virke ingick i sortiså gade Bjelkar och Sparrar, Plank, Bråder, Staf, fa onerad och vanlig, Läkt, Ribb, m. m.
^
mentet. Det avsattes i huvudfrån S ä fsjostroms Snickerifabrik,
sak på den tyska marknaden .
af varmluftfcorkadt virke : Fö nster, Dörrar, Foder, Tand , Listverk, m.
Produktionen upphö rde vi
Hyllade och späntade Bråder,
tiden fö r fö rsta vä rldskrigets
äfvensom Verandar, Lusthus, Badhus etc.
utbrott på grund av för dålig
frio Såfsjöströms Gjnteri och Mekaniska Verkstad
lönsamhet. Vid Alsterns utLandtbruksredskap: Bingcultar , Stifttröskterk, Hästcandringar, Ä ngsharfvar, Triörer ,
lopp drevs gjuteri- och
Sudesharpor, Hakdseverk m. m.
verkstadsrörelse i stor skala
Arbetsmaskiner f ör bearbetning af trä : Hyfcdmaskiner, Sugar, Riktmaskincr etc.
fram till 1890- talet . Dä refter
Maskiogods till Qcarn- och Silgcerk , efter modeller eller ritningar.
Handels® utgods: Kokspidar, Kokkärl, Ugnar , Strykjem, justerade och ojusterade Vigter,
i allt mindre omfattning fram
Jrmfönster etc. etc.

garna hade bö rjat falla ” som man sade i
denna obygd . Sävsjöströms station drog
under ett par å rtionden till sig mycket virke frå n alla håll fö r utlastning. Under den
tid det var vinterfö re såg stationsområdet
ut som en jättelik brädgå rd . Hamnen i
Kalmar var nästa uppehåll på resan. Brukets enkla sågkvarnar ersattes med en å ngsåg med två ramar samt en stavsåg. De
ördes i anslutning till jä rnvägen vid
uppf
hållplatsen Skogstorp 1876. Det påst ås ha
varit Sydsm å lands modernaste sågverk vid
denna tid. Det brann 1902 men återuppfö rdes omgående. 1 Skahus hade 1890
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till bö rjan av 1900- talet, då
ö rtillverkningen upphörde; f
ör eget bruk. Tillverkutom f
ningen omfattade olika jordbruksredskap, maskingods,
spisar, grytor, spik m . m . An-

ningen n ästan helt. Det var i fö rsta hand
brukets torpare som vid denna tid levererade en del skogskol . Bakar och ribb från
ångsågen kolades också i fortsä ttningen.
Fram till 1914 så ldes i genomsnitt 559
läster per å r. Det egna behovet torde varit
obetydligt.

Skogen under kolningstiden
Reklambild för skolbänkar.

talet anst ä llda vid Bruket var å r 1900 ca
250.
Bruket deltog under de sista å rtiondena
på 1800- talet på flera utstä llningar med
gjutgods och snickerier. På Industri- och
slö jdutstä llningen i Malm ö1891 och i
Sundsvall 1881 erh ölls medaljer. I G ö teborg 1891 silvermedalj. På Tysk- Nordiska handels- och industriutställningen i
Liibeck blev belö ningen en guldmedalj.

Kolningen minskar
N ä r j ä rnverket och grovsmidet lagts ner,
minskade behovet av trä kol. Fö r eget behov till klensmide redovisas mindre ä n
100 läster per å r under 1890- talet. J ä rn vä gsn ä tets utbyggnad gav m ö jligheter att
sä lja träkol , i fö rsta hand till jä rnbruk i
Mellansverige. Men det fanns inga j ä rn vägsvagnar byggda fö r koltransporter.
Bruket fick d ä rfö r sjä lv sö rja fö r, att f ö rse
vagnar med en h äck. Den f ö rsta leveransen
gick till Degerfors. Frå n 1881 till 1902
såldes i genomsnitt 1.243 läster per å r. I
bö rjan av 1900-talet upph ö rde skogskol-

Under kolningstiden kalhöggs stora om råden . De blev fö rem ål fö r svedjning och
d ä refter så ddes råg. Dä rmed fick man en
bra grobädd fö r skogsplantor med lyckade
sjä lvfö ryngringar som resultat. Stora likåldriga bestå nd har vittnat om detta. N ä r
man slutade med svedj ningen blev å terväxterna glesa och risiga , viket också fanns
exempel på. Fö r att sä kra en bä ttre å terväxt utfö rdes frösådd i stö rre skala om kring 1910. På mindre områden fanns exempel från 1880- talet. En vid bruket an st ä lld ingenjö r, von Post, konstruerade en
s.k. såddsko. Denna patenterade 1897.
Tyvä rr uppfyllde den inte kraven på antalet oskadade så dda frö n , varf ö r konstruktö ren avskedades. Ett bestå nd har utpekats
som uppkommet efter sådd med skon.
Det var ett vackert tallbestå nd i en ålder,
som tidsm ässigt st ä mde.

Häradshövding af Petersens
- en skogsintresserad ägare
Både på Brukets marker och på omkringliggande fanns mycket gammal och mogen skog. Den var en efterfrågad sågvara.
Hä radshövdingen var mycket sparsam
med den egna skogen . Dä rf ö r inkö ptes
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partier mogen skog på rot till fö rsågning. De täckte ca en tredjedel av det å rliga
behovet. Sedan skogskolningen upph ö rt
fick den yngre skogen i stort sett sköta sig
själv. I en del biandbestå nd avverkades
granunderväxten fö r att skapa rena tallbestå nd och fa rå vara till stavsågarna. Det berä ttas, att en skogvaktare i bö rjan av 1900talet fick avsked fö r en sådan å tgä rd . Det
fanns då som nu olika uppfattningar om
skogens skö tsel.
H ä radshövdingen hade stort intresse
fö r skogen och dess skö tsel. Från skogsvå rdsstyrelsernas tillkomst 1905 var han
ordf ö rande i lä nets styrelse. I denna nedlade han ett stort arbete. Sä rskilt ivrade
han fö r skogsdikning som ett medel att
ö ka skogsproduktionen . På Brukets marker utlades 1907 ett fö rsö k med kalkning.
Det var dels på nysådda hyggen och dels i
yngre bestå nd . Hans sista å r som bruksägare präglades av en hel del problem , som
delvis var självfö rvållade. En strejk 1907

stora

om fö reningsrä tt ledde till, att samtliga
inblandade, ett 40- tal , avskedades och
vrä ktes. Strejkbrytare togs in och det kom

på verka bruksandan under decennier
framå t. Det fick också ekonomiska effekter genom brist på arbetare samt genom
den blockad mot utskeppning frå n Kalmar hamn , som pågick till in på 1910talet.

att

Skogen stamräknas
1910 stamrä knades brukets barrskogar
under överinseende av l ä nsjägm ästare Eugen Hemberg. Minimidimension var 7”
under bark och klavning skedde 5 fot frå n
mark. Det måste ha varit ett stort och
tidsödande arbete innan totalt 973.618
träd , varav 636.596 tall och 337.022 granar var noterade. Men för en blivande köpare skulle det komma att ge en god bild
av den m ä ngd gammal skog, som fanns
att avverka.

Skogtorps ångsåg, nerlagd 1920.
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AB Brusafors-Hällefors ny ägare
På hösten 1914 såldes Säfsjöströms Bruk
till AB Brusafors- H ällefors, Silverdalen ,
som d å ägdes av bruksägaren Fredrik
Esmarch, fö r 2,25 miljoner. Denne insåg
det stora vä rde, som fanns i den uppsparade gamla skogen . H ögkonjunkturen
under krigså ren skulle ytterligare hö ja vä rdet. Bruket fick egen förvaltning 1919.
Kamreren vid huvudkontoret i Silverdalen , Otto Schlemeier, utsågs d å till disponent.
Ett nytt ångsågverk med två såglinjer
uppfö rdes vid Framnäs 1915. Det låg vid
en vik av Alstern , väster om stationssam h ället. Hit förlädes sågningen av klenare
timmer. Det grövre sågades på Skogsto rpssågen.
Nu inleddes en avveckling av det stora
sparade kapitalet av gammal skog. Enligt
muntliga uppgifter skall avverkningen ha
utfö rts som dimensionshuggning d ä r allt
frå n 10- tumsträ d och grövre h öggs. Men
detta bekräftas inte av bevarade stam rä kningslistor. I dessa finns stora uttag
frå n 4” . Dock tycks en del tall i dimensionen 8 ” och gran 7 ” - 8 ” kvarlämnats som
frö- och skä rmträd . Noterade vindf ällen
1917-1918 upptar 8.806 tallar och
22.362 granar i dessa dimensioner. Då ti dens uppfattning om , vad som kunde an ses vara äldre mogen skog vittnar, att skogen i Västramark , som övergå tts av skogseld 1825, rä knades som ungskog.
Fö r att få en ungefä rlig uppfattning om
skogskapitalets storlek samt takten i avvecklingen har jag lagt till det barkavdrag,
som gjordes vid stamrä kningen och kuberat efter Jonsson klass 4, mindre god .

Klassen överensstä mmer ganska bra med
kuberingstal framtagna vid senare taxering. N ågon hä nsyn till den högre klavningshö jden har ej tagits, varf ö r kubikmassan i detta avseende ä r underskattad.

Statistiska uppgifter
Stamrä kning 1910: Iall 293- 700 m 3sk.
Gran 123.200 m 3sk. Totalt 416.900
m 3sk.
Avverkning 1910-14: Tall 11.900
3
m sk. Gran 10.900 m3sk. Totalt 22.800
m3sk. = 5.700 m 3sk / awerkningså r.
Avverkning 1914-18 med tyngdpunkt
1915-17: Tall 105.800 nVsk. Gran
53.000 m 3sk . Totalt 158.000 nTsk. Dessutom avverkades 17.500 m3sk tall och
5.200 m 3sk gran i dim. 4” -6” .
Avverkning 1918-21: Tall 9.900 m 3sk.
Gran 13.900 m 3sk. Totalt 23.800 m 3sk.
Under 11-å rsperioden avverkades totalt
av 1910 å rs uppräknade virkeskapital:
Tall 127.600 m 3sk eller ca 43 %. Gran
77.700 m 3sk eller 63 %. Totalt 205.300
m 3sk.
Det upprä knade virkeskapitalet per ha
var 1910 ca 80 m 3sk / ha ( 5.000 ha ). Av
detta avverkades h älften. N ågra tillväxtberä kningar fö r den aktuella perioden
finns ej. Men en stor del av den överå riga
skogen torde haft en mycket låg tillväxt.

En god aff är
Genom den starka prisuppgå ngen på
skogsprodukter under krigså ren blev in kö pet av bruket en mycket god affä r fö r
AB Brusafors- H ä llefors och dess ägare,
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som d ä rmed kunde stä rka det egna kapita
let. Under å ren 1915-19 så ldes 1 ,75 milj.
kubikfot sågat virke, varav 0,95 miljoner
var o/s furu. Det inbringade totalt 3,24

miljoner kronor. Hela bruket inklusive
inventarier hade som nämnts, kö pts fö r
2, 25 milj. kronor. Dessutom så ldes
11.000 m 3 props, 2.243 m 3 massaved
samt 36.675 m 3 brä nnved. Av det senare
gick huvuddelen till Brä nslekommissionen . Sågavfallet kolades. 11.250 läster kol
fö rsåldes.

Återvä xtåtgärder
De kalytor som upptogs 1914— 18 hyggcsrensades och frösåddes. På 1920-talet
började man odla plantor. De sattes ut på
f ö rvildade hyggen. I en redovisning av
å tervä xtå tgä rder utfö rda 1921 framgå r, att
31.5 ha besåddes med 6,2 kg tallfrö och
26.5 kg granfrö. På 2 ha sattes 12.500
tallplantor. 3,4 ha hjä lpplanterades med
9.500 tallplantor. Fö r tjädern blev tallplantorna ett eftertraktat foder.

Försågningen
minskar. Träsliperi byggs
Sedan de stora avverkningarna slutfö rts
minskades verksamheten. Skogstorpssågen lades ner. H å llplatsen har d ä refter an vä nts fö r utlastning av pappersmassa och
hyvlat virke. All sågning fö rl ädes till
Framn ässågen och begrä nsades i allm ä nhet
till tiden januari-juli . I mitten av 30-talet
byggdes en mindre cirkelsåg intill Framn ässågen. På den sågades slipers.
Fö r att sysselsä tta den övertaliga personalen byggdes 1921 ett träsliperi i Skahus.
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Det utrustades med maskiner, som kö ptes
billigt i Tyskland under den d å pågående
inflationen. Träsliperiet drevs med elkraft.
Rå varan utgjordes i huvudsak av granmassaved i 1,8 m:s l ä ngder frå n egen skog.
Produktionen av sågat virke var under
1920- talet och fram till 1934 i genomsnitt 2. 800 m 3 per å r. Under å terstoden av
1930- talet fö rdubblades produktionen .
Under krigså ren 1941 45 sjö nk den till
1.600 m3 fö r att dä refter ö ka till i genom snitt 3.450 m 3 å rligen fram till 1955, då
en ny såg i Skahus togs i bruk. Ca 70 % av
timret kom frä n egen skog. Efter att i stor
utsträckning sålt virket i sågfallande, övergick man på 1940- talet till att sälja i
mindre specificerade poster till kö pare
framfö rallt i Sverige, Danmark, England ,
Holland och Tyskland. En mindre del
hyvlades; mest fö r eget behov.

—

Skogstaxering 1924-25
Under å ren 1924-25 övergicks skogen
med en 10’ -ig linjetaxering med tillväxtberä kning. Den totala kubikmassan berä knades till 345.344 m 3sk, eller 69 m 3sk
per ha. Dä rav var 53 % tall, 42, 5 % gran
och 4,5 % löv. Tillväxten var 10.100
m 3sk per å r. För uppföljning lades en
stambok upp. I den redovisades antal träd
och kubikmassan dimensionsklassvis.
Varje å rs avverkning och tillväxt noterades.

Skogsbruksmetoder
Skogsbruket under 1920-talet inriktades
på resningshuggningar i bestå nden samt
svaga låggallringar. Ett mindre antal små

kalytor togs upp. I mindre skala prövades
skä rm huggningar samt Wagnergator. Den
totala avverkningen fram till 1933 uppgick till den beräknade tillväxten . En un dersökning 1933, initierad av Uno Wallmo visar, att utfö rda gallringar 1918-32
åstadkom en kraftig minskning av tim merä mnen i grovleksklass 9 och dä run der. Som ovan noterats, hade en del av
dessa troligen avverkats 1914— 18. Verkningarna av dimensionshuggningarna
1914-18 frå n 10 ” och uppå t hade övervunnits, genom att nya träd vuxit och fyllt
upp i dimensionsklasserna under de 17 å r,
som förflutit. Se diagram .

rådet , innefattande m ä tning av å rsringshredder, gjordes. Med detta som grund
upprä ttades en awerkningsberäkning fö r

å ren 1934-43. Under 1934-39 genomgicks hela skogen med bl ädningshuggning
i individvå rdande syfte. Totalt avverkades
55.600 m 3sk enligt plan. Till detta skall
läggas 7.200 m 3sk som skadades av snöbrott i december 1937, d å bl ö t sn ö fö ll
och frös fast på trä den . Senare snöfall ö kade på tyngden . Det påstås ha varit det
mest ödeläggande sn ö brott , som drabbat
skogen under de senaste hundra å ren . Det
berö rde Uppvidinge samt södra delen av
Aspelands h ä rad i Kalmar l ä n .

Tr äkol
Kolning av sågverksavfallet fortsatte fram
till 1955. Frå n sågen i Framn äs forslades
sågavfallet , utom barken som brä ndes, på
linbana över sågviken till kolgå rden . Totalt såldes under å ren frå n 1920 28.909
läster, i huvudsak till jä rnbruk i mellan Sverige. Under andra världskriget anvä n des kolet också gengasbrä nsle. En del sågverksavfall så ldes som brä nnved .

Från vänster: skogvaktare Cunnar Skogvall,
f. överjägmästare Uno Wallmo och
disponent Sven Esmarch.

Uno Wallmo

introducerar blädningsbruket
1933 inleddes en stor fö rä ndring av skogsbrukssä ttet d å överjägm ästare Uno Wallmo fick uppdraget att vara skoglig rå dgivare. En enprocentig taxering av virkesfö r-

Ny awerkningsplan
1938 upprä ttades en ny awerkningsplan
fö r de kommande fem å ren . I detta minskade uttagsprocenten i grovleksklass 21
30 cm fö r att bä ttre ta tillvara vä rdetillväxten och ö ka virkeskapitalet. Awerk mngarna berä knades till 46.200 m3sk eller
9.200 m 3sk per å r. Det understeg med ett
par tusen kubikmeter den å rliga awerkningen under f ö regående period .

—
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Bruksledning
Efter disponenten Otto Schlemeiers bortgå ng 1942 övertogs chefskapet av Sven
Esmarch, son tillbruksägaren Fredrik Esmarch , som 1914 kö pte bruket och som
fortfarande var chef i Silverdalen. Under
de fö rsta å ren skedde en upprustning och i
vissa fall också nybyggnad av bostadsbestå ndet. På Sä teriet uppfö rdes ny huvud byggnad och ladugå rd.

Andra vä rldskrigets utbrott medfö rde stor
efterfrågan. En brä nslekommission hade
inrä ttats och awerkningstvå ng införts.
Under å ren 1940-46 så ldes totalt 56.205
m 3t, varav 20.999 m 3t utgjordes av ribbved . Högsta kvantiteten fö r ett å r, 19.777
m 3t, redovisas fö r 1944.

Gunnar Ullén skoglig konsult
1947 övertog jägmästaren Gunnar Ullé n
ansvaret fö r skogarna.

Skogstaxering samt
awerkningsplan för 1940-talet
I bö rjan av 1940-talet utfö rdes en 5- procentig linjetaxering med tillväxtundersö kning. I den upprä ttade awerkningsplanen
f ö r å ren 1944-48 togs hä nsyn till behovet
att öka virkeskapitalet. Avverkningen bestä mdes till 4.400 m 3sk tall och 4.800
m 3sk gran; summa 9.200 m 3sk per å r.
Det utgjorde 2, 5 % av virkeskapitalet,
som uppgick till 385.000 m 3sk eller 74
m 3sk per ha enligt taxeringen . Den å rliga
avverkningen under perioden uppgick till
10.624 m 3sk å rligen .

Världskrig och vedhuggning
Produktionen av brä nnved under första
vä rldskriget har tidigare berö rts. 1920-24
såldes 16.160 m 3t. Under å ren fram till
andra vä rldskriget så ldes å rligen i genom snitt 1.400 m 3t. Det var mest awerkningsavfall, som h öggs upp. Veden såldes i
stor utsträckning till omkringliggande
glasbruk, som var stora fö rbrukare. Redan
1891 finns noteringar om leveranser till
Målerås glasbruk, som startades 1889.
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Han gick i Wallmos
fotspå r nä r det gä llde skogsskötselmetod .
Ett par å r senare taxerades delar av skogsmarken . Med stöd av denna samt stam boken berä knades kubikmassan till
439.000 m3sk eller 84 m3sk per ha. Dä rav
var 209.000 m 3sk tall , 212.000 m3sk
gran och 18.000 m 3sk löv. Under 1940talet ökade enligt denna uppskattning virkeskapitalet med 10 %. Tillväxten beräknades till 3, 5 m3sk per ha/å r. Med en berä knad tillväxt på drygt 18.000 m 3sk an sågs, att den å rliga avverkningen skulle vara h ögst 11.000 m 3sk. Den faktiska avverkningen för perioden 1949-54 uppgick till i medeltal per å r 11.742 m 3sk fö r
tall och gran . Dessutom avverkades totalt
4.800 m 3sk l öv, huvudsakligen bjö rk.

Nytt sågverk
1955 ersattes sågen i Framn äs med en ny.
Den uppfö rdes i Skahus. Som såghus utnyttjades det nedlagda träsliperiets byggnad . Belägenheten vid ett fall i Alsterå n
gav elkraft och också m ö jlighet att utnyttja dammen som timmermagasin. Sågen
utrustades med ett komplett Söderhamnsverk med två ramar. Allt träavfall

flisades fö r fö rädling till pappersmassa.
Sågspå nen såldes till vä rmeverk och skivindustri . Barken utnyttjades fö r att vä rma
anläggningen . Dä rmed var kolningstiden
slut. Hyvlingen upphö rde också. Virket
såldes på hemmamarknaden eller till l ä n der i Väst- och Mellaneuropa. 1955 var
antalet anställda vid bruket 110.
Efter ett inkö rningså r, d å man sågade
12.000 m 3 virke steg produktionen , så att
man året 1964 n ådde 19.000 m 3. Den å rliga medelproduktionen av sågat virke var
t.o. m . 1968-69 16.431 m 3. Det betydde
ett ö kat behov av råvara. Avverkningarna i
egen skog mer ä n fö rdubblades. Under
å ren 1955-60 var de i genomsnitt 28.000
m 3sk med en topp 1957 på 31.400 m 3sk.
En tredjedel föll ut som massaved. Den
egna skogen räckte inte, utan i fortsä ttningen kö ptes stö rre delen frå n andra leve-

som fröträd och kvarst ällda klena
tallar l ä mnade inget frö. De blev helt sys-

ställa

rantö rer.

selsatta med att bygga ut sina kronor. Det
var endast granen som i en del fall lyckades
etablera sig. Resultatet blev m å nga glesa,
oväxtliga bestå nd , som m åste avverkas
trots att utfallet mest blev massaved . 1957
gick man över till trakthyggesbruk. Nu
blev det stora kalhyggen , i fö rsta hand på
glesare områden . Plantering blev den
gä ngse f ö ryngringsmetoden . Ledningen
av skogbruket hade vid denna tid tagits
över av moderbolagets skogschef, forstm ästare Sven Berggren . 1958 beslutades,
att all in ägojord utom Sä teriets och
Å ltorps avvecklas och planteras med skog.
H ä nsyn skall tas till kultur-, natur- och
viltvå rdssynpunkter. Gamla torp, l övä ngar och liknande sparas. 1956 fanns på bru kets marker 406 ha in ägor. Arealen hade
minskat till 298 ha 1960.

Bruksledning

Skogsinventering 1961

I mitten av 1950- talet lämnade Sven Esmarch ledningen fö r andra arbetsuppgifter
mom AB Brusafors-Hällefors. Gunnar
Wegberg blev ny driftschef. Efter kortare
mellanspel av ett par andra, blev Torsten
Lönegå rd 1966 den siste innehavaren av

Trahns Skogsbyrå redovisade detta å r sin
inventering med fö rslag till sk ötsel och
awerkningskvantiteter. Den å rliga avverkningen berä knades till 22.500 m 3sk , vilket var 4.000 m 3sk över tillväxten. 34 %
skulle tas ut som gallring och 66 % i f ö ryngringshuggningar. Den å rliga fö ryngringsytan skulle vara 95 ha eller 1 ,71 % av
skogsmarksarealen + in ägojordar. 1957
61 hade den å rliga fö ryngringsytan uppgå tt till mer ä n 1 ,8 %.

posten .

Skogsbruket byter metod
På 1950- talet bö rjade blädningen på bru kets relativt svaga marker att ifrågasä ttas.
Självfö ryngringarna blev allt annat ä n lyckade. Fö rsö k med markberedning och
sjä lvsådd misslyckades n ästan alltid . Det
fanns inte heller n ågra l ä mpliga tallar att

—

Skogshistoriska Sällskapets hemsida :

www.skogshistoria.nu
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Skogen ger en evigt förnybar r å vara. Efterfrå gan på trä
och papper ökar. Det ä r produkter som uppfyller höga
miljökrav och kan å tervinnas bå de som material och energi.
Det finns m ä nga skä l att se ljust på framtiden i skogen .
Vi sköter Holmen - koncernens skogar som uppgår till cirka en miljon hektar.
Merparten ligger i norra Sverige men stora skogar finns också i Hälsingland och
Härjedalen samt i Östergötland, Uppland, Sörmland och norra Småland. Vi är också
en stor köpare av virke. Virket levereras till Holmens egna industrier samt till andra
skogsföretag och sågverk. Cirka 60 procent av försäljningen går till externa kunder.

HOLMEN SKOG
ETT FÖRETAG I HOLMEN- KONCERNEN

www.holmenskog.com
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Sammanställning av skogsuppskattningsuppgifter
Prod. mark
Ha

År

1924"
1933’
1942"
19504 >

4.972
3.210
5.237
5.230

19515)
19606'
19687)
19798 )

5.492

’

5.380
5.683

Kubikmassa m3sk
Tall

183.080
204.200
194.400
209.000
267.850

249.119

Gran

Löv

Totalt

146.551

15.703
14.000
14.800

345.334
396.000
400.000
439.000
567.200

177.800
190.800
212.000

271.500

18.000
27.900

277.147

20.849

5.623

547.115
574.300
567.039

Per
ha

Årlig
tillväxt

69

10.100

76
76
84
103
102
101
100

15.727
16.000

9.699
11.400
9.575

18.000
18.000
18.000

16.000
22.000

Årlig
aw.m3sk

20.045

Taxerad areal: ' 10 %. Kubikmassa frå n 8 cm, 3 cm, klasser. 2) 1%. 315 %. F.ö. samma som ". 4 ) Berä kning enl. stamboken samt kompl . enprocentig taxering. " 1 % - provytetax. Ö kningen av kubikmassan
beror till viss del på, art kubering skett pä en halv cm större diameter inom klassen . h) 0,54 % provytetax.
Trahns Skogsbyrå . AB Skogsplanlä ggning. 8) Skogsbruksplan .

Under 1900- talets fö rsta å rtionden har
tallen minskat mycket i fö rh å llande till
granen. Vid stamräkningen 1910 var an delen 70 %, 1924 55, 5 %, 1933 53,5 %,
1942 50,5 %, 1951 49,7 % och 1960
47,3 %.
Riksskogstaxeringen redovisar följande
kubikmassor per ha fö r Kronobergs l ä n ,
alla ägarekategorier: 1923 58 m3sk, 1950
93 m 3sk, 1961 116 m 3sk , 1968 122
m3sk, 1979 143 m 3sk. Vid den senare
tidpunkten fanns 104 m 3sk. på bolagsskogar. Förrådet på dessa skogar, som d å
omfattade 10% av den totala skogsmark sarealen , har alltså ökat betydligt mindre
ä n på övriga ägarekategoriers.

Bruk ny ägare. Det innebar stora
fö rä ndringar. Sågverket såldes 1973 till
Geijerträ i Lå ngasjö. Det lades ner 1988.
Nu finns endast kvar i drift på området en
trä fö rädlingsfabrik, som tillverkar ä mnen
till mö bler och lådor. Den sysselsätter ett
30- tal man . De båda jordbruken , Sä teriet
och Å ltorp har styckats av och sålts. Så har
också skett med stö rre delen av byggnadsbestå ndet. Av de gamla industrilokalerna
finns en verkstad bevarad. ” Brukshushållet” , som har inrymt en bruksaffä ren i
bö rjan av seklet , har kö pts av Hembygdsfö reningen . Dä r finns nu ett museum
med minnen frå n Brukstiden. MoDo:s
ägaretid blev kort. 1979 så ldes skogsmarken till AssiDom ä n .
strö ms

Ny ägare - brukstiden slut
I september 1970 fö rvä rvade MoDo aktiemajoriteten i AB Brusafors- H ällefors i
Silverdalen . Dä rmed fick också Sä fsjö-
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Dungel, Per H.
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Khisson, S- H.

Klassan, S- H.

Hälleflintans och den storblockiga
moränens socken .
Lenhovdaboken 1948.
Glimtar frå n Sä vsjöströ ms skogar.
Silverdalen . Historien om ett
smålä ndsk pappersbruk 1948.
Skogen inom Lenhovda socken .
Lenhovdaboken 1948.
Sävsjö och Granhult i Uppvidinge
h ä rad , exempel på fossila kulturlandskap. Kronobergsboken
1979-80.
Skogarna i Sä vsjöströ m. Minnesbilder frå n en 40-årig epok som
praktikant och skogvaktare.
Lcnhovdakrö nikan 1989.
Muntliga uppgifter samt
granskat materialet om de
senaste å rtiondenas skogsbruk .

Först bytte vi
inriktning.
Nu byter vi namn.
Den 1 januari 2002 byter
Sveriges Skogsvårdsförbund
namn till Föreningen Skogen.

Nilzen o Hagsted
Nihlen, John

Nordström, Olof

Skytte> Nils
Ståhle, Viktor

Ullen, Marian
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Studier rö rande ä ldre svensk
jä rntillvcrkning med sä rskild
h ä nsyn till Sm å land . J ä rnkontorets
Bergshistoriska skriftserie nr 2
1932.
Bruk och omland och östra
Småland 1952.
Silverdalen 1874-1974. Historik.
Dagbok 1675-1720. Utgiven av
Otto Bergström 1901 .
Kalmar jä rnvä g 50 å r 1924 .
Sä fsjöströ ms Bmks arkivmaterial.

Kronobergsarkivet .
H åkan Nilsson Skytte till Sä fsjö.
Artikel tidn. Smp.

Föreningen

Föreningen Skogen är en
ideell medlemsorganisation
som arbetar för skogen som
framtidsresurs.

Las mer om oss på

Anteckningar om en gå rd och
jä rnbruk i Sm å land .
Lenhovdaboken 1948.
Kalmar stads historia 1983.

www.forestry.se

Skogen
Föreningen Skogen
Box 1159
11181 Stockholm
Tel 08 -41215 00
Fax 08- 412 1515
F post info@ forcstry.se

