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Arvid Carlsson

En av Sällskapets mest aktiva och kända exkursionsprofiler som alltid
deltager med liv, lust och intressanta synpunkter i diskussionerna.
Sekreteraren mötte honom under Sällskapets Estlandsexkursion
senaste september och fick då en inblick i ett långt, engagerat och
väldigt aktivt skogsmannaliv från en start som statarpojke med
föde seår 1922. Hä r nedan Arvids hå gkomster från en del av sitt liv som han ombetts teckna ner - skogshistoria från en ovanlig vinkel.

"Memoarer"
Skogshistoria frå n annat perspektiv ä n
revirfö rvaltarens. Tycker egentligen inte
om att utl ä mna min person men ser det
som enklaste vägen att beskriva ett historiskt skeende. Lå ngt frå n helt äckande
- bara inhopp h ä r och var under ett 65å rigt yrkesliv.
Jag har konsekvent inte tagit med n å gra namn på personer, men d ä remot en del
ortnamn . Dels fö r att de har med historien att göra och dels för att jag ä r mycket
bä ttre på att komma ihåg namn på orter
ä n på personer.
Arbetslivet startade tidigt för en statarpojke på 1920-30 -talen . Betgallring, potatisplock, vandringskörning, tistelplock
i vä xande grödor, f ör att n ä mna n ågra
av alla de sysslor som betraktades som
barnarbete.
Som 15-å ring blev det vuxenjobb. Först
sommarjobb på Dom ä nverket 1937. Sommaren - 38 tegelbruk , på h östen å ter till
Dom ä nverket. Vä gbygge, dikning, huggning, allt med handverktyg och som regel
betalning per ackord.
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Sommaren -39 fick vi en ny jägmästare
på reviret. Han kom frå n G ä llivare och
hade en annan syn på både skog, arbete
och arbetare.
Jag jobbande n ä ra honom hela sommaren som provträdstagare vid rotpoststä mplingar över hela reviret. Vid den tiden så ldes det mesta som rotposter per
anbud eller auktion. Mest gallringar,
inga hyggen över hektaret. Det var lucker och kantbl ädning som gä llde.
Jag minns sä rskilt stä mplingar vi gjorde i Nösslinge krp. I en cirka 25-å rig frösådd stä mplades ut sm å rotposter om
cirka 10-20 m 3sk. Bara grä nsmarkering
mellan posterna tog en massa tid , dä r
fanns inte plats för några tveksamheter.
Trä den m ä rktes ner till 8 cm brösthö jd ,
klenare bara bl äckades. De h ä r rotposterna så ldes senare till bö nder l ä ngre ut
mot kusten . Mycket begä rliga var poster
med stor andel klengran . H ässjestö r var
en bristvara i 30 - talets Halland . Ett landskap, som med n å gra få socknar som undantag var mycket fattigt på skog.

Vå ren-sommaren 1940 högg jag kolved i Ä lvdalen och Orsa finnmark . Varför kolved och just på n ä mnda orter ? Jo,
yxan var mitt verktyg och med en vass
så dan och ögonm å tt så bra att man slapp
dra med sig m ä tribba för 3-metersbiten
gick det att tjä na pengar ( med den tidens
m å tt ) , och d å bäst i övre Dalarna d ä r syndikalisterna satte priset.
Vi bodde i gamla flermanskojor, och
var och en skötte sin egen math å llning.
Bä ttre kojor med kockar hade bö rjat
komma men inte överallt.
Huggarkompisar kom och gick . Den
tidens skogsarbetare, sä rskilt de yngre, var rö rliga och utnyttjade bristen på
skogsarbetare i vissa områden och sökte
sig till bättre villkor.
Nå gra veckor delade jag koj med en
gammal ” bolackare” ( bolagsarbetare) .
Han var i 70 -å rså ldern ” obefintlig” , d .v.s.
inte skriven eller kyrkobokfö rd n ågonstans. Detta var f ö re kä llskattens och personnumrets tid . Han fick stora bekymmer med försö rjningen d å han inte kunde ta ut n ågra ransoneringskort . Hur han
hade lyckats bli så gammal på sin diet var
för mig en gå ta. Jag såg honom aldrig ä ta
annat ä n kolbullar, amerikanskt fl äsk och
lå ngmjölk . Men det var ju så att kostcirkeln ä nnu inte var uppfunnen .
Hösten 1940 sökte jag, och kom in vid ,
H ä rnösands skogs- och sågverksskola.
Mina planer hade vä l varit att gå skogsskolan, men å ldersgrä ns och kö till den
d å obligatoriska kolarskolan gjorde att
m å let lä t avlä gset. Dessutom hade jag ett
par ä ldre kamrater som gå tt i H ä rn ösand
och få tt hyggligt jobb efter skolan.
Eleverna på skolan var inte så m å nga.

En blandning av arvtagare till gods,
hemman och så gverk . Jag var den ende
” proletä ren ” . Undervisningen tyckte jag
om . Den var bra . ä ven om den nog deklinerat n å got frå n tiden d å d åvarande
rektorns far stod fö r driften .
Vid skolans slut vid jul var både egna
och lå nade pengar slut så jag liftade frå n
H ä rn ösand och hem . En prestation , med
tanke på krigså rens trafik, eller snarare
brist på . . .
1941 å terfanns jag i ett rikstaxlag. Ende
sö rlä nning bland å ngermanlä nningar
och en grabb frå n Nä rpes i finska Österbotten , med en dialekt som fick ä lvdalska
och Kalixm å l att verka begripligt.
Jag jobbade mest som ” trä ng” , d .v.s.
med en paketcykel fö rflyttade jag mig
per vä g frå n lagets startpunkt vid en
gå rd eller by till en annan sådan vid n ä rheten av dagens slutm å l, så n ä ra linjen
som mö jligt . På cykeln hade jag maten
och sovsäckarna plus viss gemensam utrustning. Alla personliga nödvä ndigheter bars av var och en . Jag hamnade som
” bä rare” , dels f ö r att jag trivdes med jobet
och dels var jag bra på kartor och hade en
viss fö rm åga att prata in laget på de gå rdar och byar som lå g i linjen . Inte alltid så
enkelt. Jag minns ett tillf ä lle i m örkaste
Sm å land. Det var en by som gjorde skä l
fö r epitetet ovan. Ett tjugotal sm å gå rdar
utan el, utan bilväg. Jag fick leda cykeln .
Mycket religion , två konkurrerande frikvrkor. Eftersom vi inte kunde rä kna oss
till nå got av l ä gren kom vi inte in utan
fick tillbringa natten under en gran utanför byn.
I brist på radio, television ( ä nnu inte
kommen till Sverige) och inte ens fä rska
J
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tidningar fördrevs kvä llarna med kortspel och snack om det mesta. En kvä ll
n ä r vi satt och pratade kom samtalet in
på vem som var vä rst att hugga å t, av
den tidens m å nga holag i Mellannorrland . Dä r n ä mndes m å nga namn på bolag, f örvaltare och chefer av olika slag.
Till slut enades de flesta om att ” Vä rstegens” ( Veerstegens) Graninge var vä rst.
Då hov en mycket lugn och sävlig grabb
frå n Holgum upp rösten. Den vä rste att
hugga å t ä r en ung uppkomling som gift
sig till ett hemman i R ådom. Uppkom lingen blev senare partiledare, minister och misslyckad chef fö r Norrlands
skogsä gare.
En på minnelse om den h ä r tiden fick
jag m å nga å r senare. Jag hade varit i
Stockholm på n ågot sammanträde och
på vä gen ner mot centralen hamnade jag
hakom ett par ivrigt pratande flickor. En
dialekt jag k ä nde igen , så även med risk
att bli betraktad som oh övlig fr ågade jag
om ursprunget. Jo, de var frå n Nä rpes.
1942 jobbade jag hos skogsvå rdsstyrelsen som en av m å nga snabbutbildade
vedskogsst ä mplare. Har m å nga gå nger
undrat vad som skulle hä nt med västSveriges m å nga frösådder frå n början
av seklet om inte kriget och vedbehovet
kommit emellan.
Underlig kä nsla att som 20 -å ring betraktas som myndighetsperson . N ä r man ,
trö tt och svettig, cyklat ut till hä radets
yttersta gå rd , satts att ä ta frukost ensam
i ett ouppvä rmt finrum , medan familjen
gonade sig i k öksvä rmen . Gjorde vä l vad
jag kunde fö r att ä ndra på sakernas tillstå nd , men lyckades l å ngt ifrå n alltid .
Vintern före arbetade jag hos A- K ,
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den tidens AMS, som instruktö r och
arbetsledare. Vi bodde i baracker och
högg ved på Risveden , ett skogsområde
mellan G öta ä lvdal och sjöarna MjörnAnten. Huggarna hade mycket skiftande bakgrund. Sjöm ä n som inte kunde
komma ut på grund av spä rren, arbetslösa frå n andra yrken som stoppats av kriget på grund av råvarubrist, plus en rä tt
stor del av Göteborgs kriminella vä rld
som anvä nde jobbet och kojan som alibi.
Prestationen varierade, n ågra fick knappt
ihop till maten medan andra l å g på 4-5
m 3t kastved på d å lig skog, fullt i klass
med proffsen .
Kockorna var ett st ä ndigt bekymmer,
vä rst var en som stack sin väg med matpengarna och en stor del av köksutrustningen . Varken vi eller polisen såg röken
av henne.
1943 44 gjorde jag vä rnplikten . Den
enda skogliga anknytningen var vä l kunskapen att hitta tjä rstubbar till tä ltkami nerna. N ågot som uppskattades av t ä ltkamraterna.
Hösten 1944 var jag tillbaka hos A-K,
men nu fylldes barackerna av helt annat
folk. De flesta var flyktingar frå n baltlä nderna, Finland och ryska Ingermanland . De satte full fart frå n första dagen . Några med tidigare erfarenhet frå n
skog gick upp i elitklass direkt och övriöljde efter. En av esterna hade seglat
ga f
med svenska bå tar före kriget och kunde
hjä lpligt tolka . Ambitionen hos de flesta
var att snabbt tjä na pengar och etablera
sig i det nya landet. De levde extremt billigt. Ingen kocka , det var för dyrt. Huvudfödan var potatis, gammalt bröd som
man h ä mtade , på l å nad cykel , i ett bageri
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i Alingsås. Med samma cykel hä mtades
strö mming i hela lådor frå n jä rnv ä gsstationen . Den hade skickats av andra balter
som fiskade på ostkusten.
Bland dem jag minns bäst var en karelare, som var den skickligaste jag trä ffat
på sågfilning. En å ttatumsstock på å tta
dubbeldrag med trä båge. Vem gör om
det i dag ?

En annan var en cirka 40 -å rig bonde frå n trakten av Tartu i Estland . Han
skulle ha tag i en gå rd igen . Han fick den !
Några å r efterå t sprang jag en DM- kavel
uppe i Tiveden. Vä xeln dä r jag skulle ta
vid lå g vid en gå rd . Dä r fanns han , huggaren frå n Risveden på sin egen gå rd. Ett
roligt och kä nslosamt å terseende.
En lettlä ndare frå n gä nget trä ffade jag
13 å r efterå t i Vancouver. Jag k ä nde igen
namnet på en bageriskylt , gick in och d ä r
fanns han .
1945. Bröt stubbar till brä nsle mellan
uppdrag som virkesm ä tare för den nybildade m ä tningsf öreningen.
Stubbrytning var en stor sak i Sjuh ärad det å ret. Textilindustrin hade f å tt in
f örut svå råtkomliga råvaror och gick för
fullt. Problemet var brä nsle och n ågon
kom på att stubbar gick att elda. Det
bröts på de sm å hyggen som f ö rekom, på
kulturbeten anlagda på skogsmark men
också i vä xande skog med svå ra följder,
som kan ses ä n i dag. Ett nytt brä nsle,
jag rä knade snabbt ut att det var billigare
att elda med den plank som låg kvar vid
sågverk och inte kommit ivä g på grund
av kriget. Så jag v å gade inte satsa fullt ut ,
men boomen räckte betydligt l ä ngre ä n
jag trott. En blivande storbyggm ästare i

Borås brydde sig inte om att rä kna, höll
på boomen ut och fick sitt startkapital
frå n stubbfå ngsten .
På senhösten -45 började jag som inköpare på ett så gverksbolag i Sjuhärad. Arbetet gä llde att fö rsörja tre stycken cirkelså gverk med timmer. Mest frå n inkö pta
rotposter. Samma höst kö ptes fö rsta bilen , en -38 å rs Opel Kadett. Bilen gick
utan stö rre bekymmer, frå nsett d ä cken ,
knappast en dag utan punktering.
1946 så ldes bolaget till den lokala
skogsä gareföreningen (som senare gick
upp i Södra ). Fick snart nog och slutade. Det på gick en olustig kampanj mot
allt och alla som hade virkesaffä rer utom
föreningens ram. Det betydde att man
knappt kunde prata med kolleger man
gjort affä rer med i å ratal.
Vintern -47 bö rjade jag hos ett trävarubolag i G ö teborg. Första uppgift blev
att klara ut en, med sjuh ä radsm ått m ä tt,
stor drivning i mycket svå r terrä ng. Bolaget och jag hade tur. Vintern var kall och
sn öfattig. Alla mossarna frös h å rda och
l å g in i maj. Det var för mig f ö rsta kontakten med traktor, jeep och epatraktor
i skog. Tidigare hade vi bara haft h ästar
som draga re.
Fortsatte sedan med bolaget. Till en
bö rjan l ö nsågade vi på 4-5 cirkelsågar.
1949 kö pte familjen en liten gå rd . Den
l å g vackert , men det var det enda positiva.
Då liga hus och sönderhuggen skog, dessutom dyr. Varfö r kö pte vi d å ? Det gä llde
att ta chansen for gå rdar skulle bö nder
ha, så för oss, utan rä tt bakgrund , gick
det bara att kö pa det som ingen bonde
ville ha. Trots att man var ensam budgi27

vare utsattes man fö r rä tt f ö rödmjukande
” förhö r ” , bl.a. om min frus kunnighet i
mjölkning, av lantbruksn ä mnden .
1951. Korea- boomen . Aldrig har priset
på trä och dess produkter varit i n ä rheten det å rets priser, och aldrig har kvali tetsnormer och regler tolkats så liberalt
som d å.
Jag, och må nga med mej, trodde att
den nya prisnivå n skulle stanna f ör ett
tag, men den fö rsvann lika hastigt som
den kom, så den nyinkö pta trasskogen

hann aldrig avverkas.
Mitt på 50 -talet ersattes cirkelsågarna
med ett två ramigt ramsåg. I skogsbruket
skedde vä ldiga förä ndringar under fem tiotalet. I bö rjan av å rtiondet förså gs 43
5 cirkelså gar med cirkai 5.ooo m to frå n
n ästan enbart gallring. I slutet på samma
å rtionde kom allt , cirka 20.000 m 3to frå n
trakthyggen . Hästen f örsvann , traktorer
mer eller mindre l ä mpade f ö r skogsbruk
kom in.

1958.

Chefsbyte på bolaget. Fö rre
VD: ns son tog över. Personkemin fungerade inte så bra gentemot den nye chefen.
Av en ren h ä ndelse, stötte jag på en gammal bekant , kommen frå n H ä lsingland ,
men nu verksam i British Colombia , Canada. Han ville ha mig med över som
medhjä lpare, eventuellt kompanjon . Jag
var inte svå r att övertala , lovade att å ka
över och kolla lä get.
Å ret 1958. DC3 med Loftleidar frå n
Torslanda via Reykjavik till New York,
vidare med Greyhoundbuss tvä rs över
kontinenten Vancouver B.C.
En orsak till att B.C. lockade var stor
publicitet om ett stort kraftverksbygge i
Peace River. Ett område stort som Jä mt28

land skulle ö ppnas upp och koloniseras.
Wenner-Gren , den svenske finansmannen var en av huvudintressenterna. Vä l
ute i B.C. framgick att han bara var n ågon sorts galjonsfigur. De stora planerna
fullföljdes bara till en mindre del.
H ä lsingens såg var i högsta grad en
realitet. Ett Ariverk frå n O-vik beläget
vid Lone Butt på jä rnvägen Vancouver
Prince George, i Caribou County B.C.
Det var första sågen som i n ågon skala
brukade Contorta-tall som råvara . Best å nden som höggs var cirka 80 å r gamla , mycket täta och virkesrika. 700-800
m 3sk per har. Allt h öggs i 8 -fots l ä ngder
ner till 5V2 . Ingen kvistning ä gre rum .
Den klena torrkvisten fö rsvann i hanteringen och den korta grovkronan l å g
som regel under topptumtalet. Om inte
lä mnades den ä nd å. Alltså mycket bä ttre
kvalitet jä mf ö rt med vad Contortan visar h ä r. Jag tror inte så mycket på skillnader i proveniens. Förklaringen ligger
i tät sjä lvsådd contra glest satta, gödda
plantor, samma torde gä lla för nordisk
tall. Avfallet efter huggningen, vä ldiga
mängder, rakades ihop med caterpiller
till mä ktiga ” lumpor ” , som sedan eldades vid lä mpligt väder.
Vid sågen fö rsågades allt till 2 ” -4"reglar, som sedan skickades, direkt utan
torkning per jä rnvä g till Vancouver. Avfallet spå n och bakar eldades i en stor
Seattle- burner, brinnande dagar och
veckor ut.
Inte lå ngt frå n sågen bodde en drygt
å ttioå rig ex-sm å l ä nning, i en stuga obetydligt större ä n en svensk " Friggebod ” .
Han hade kommit över som ung emigrant n å got å r fö re sekelskiftet och job-
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bet med skog på Vancouver Island och
kusten innanför. Han hade varit med
n ästan frå n bö rjan av skogsexploateringen i B.C. Han bodde nu l å ngt frå n kusten och stortimret , beroende på att han
de sista å ren före en sen pensionering jobbat på jä rnvä gen .
Jag var med ett par kvä llar i hans stuga och h ö rde honom berä tta om livet i
B.C.:s skogar.
Ett litet miniurval som visar hur ungt
B.C.:s skogsbruk å r.
Han hade skakat hand med Mr Mac
Millan efter det att n å gon arbetstvist
ordnats upp. ( Mac Millan ä r en av grun darna av i dag jä ttestora skogskoncernen
Mac Millan & Bloudel.)
En tid i ungdomen hade han jobbat som ” highrigger” , vilket innebar att
kl ä ttra upp i ett jä tteträd , kapa toppen
och rigga upp linorna för vinchningen.
Han hade ” loggat ” (avverkat) , som
ör nuvahan uttryckte det , på platsen f
rande Burrard Street , affä rsgata i Vancouver City. Så ung ä r storstaden Vancouver.
Det finns dock en ä ldre del nere kring
gamla fortet med samma namn.
Resan till Canada gav mycket , trots att
jag å kte tillbaka efter ett par m å nader.
Anledningen till att jag inte stannade var
att det blev fö r svå rt att ordna på ett vettigt sä tt fö r lamiljen. Jag l ä rde mig på ett
mycket tydligt vis vad infrastruktur, eller
snarare brist på så dan, betyder. Jag blev
också övertygad om att rå vara till pappersmassa alltid kommer att finnas, medan tillgå ngen till kvalitetstim mer inte
ä r sjä lvklar. Såg hygglig skog av hemlock
mejas ner av caterpillrar i en flera kilo-

lå ng väggata för att komma å t ett
best å nd av gammal Douglasfur.
En annan bild jag har kvar på n ä thinnan ä r den levande lyftkranen . En
enormt stor svensk ä ttling fr å n Manitoba , som kö rde kubb till så gen . Han körde en gammal Dodge som han lastade
för hand. Kubben på tvä ren cirka 2 meter h ögt , d.v.s. med bilen vä l över 3 meter h ögt.
Vä l hemma igen kö pte jag ett litet
skogsskifte. Som förut så pass d å ligt att
ingen behö rig, d.v.s. bonde, ville ha det .
Jag hade en liten gå rd , odlade jordgubbar, hade få r och höns, men rä knades
inte som lantbrukare. Var vä l för lite
hemma och hade inga kor!
ödkroken blev rundvirkesDen nya f
handel, hemma och på export. Stolpar, på lar, stamblock , granl å ngtimmer,
sparrar, islandsslan , massaved , mest till
norska bruk. På somrarna bö rjade jag
sä lja och montera gä rdsgå rdar. Ä kta
vara . stö r, hank och trol. Mitt på sextiotalet var vi sex man , byggande gä rdsgå rd
frå n Hallandsåsen upp till Stockholms
sk ä rgå rd.
Var också involverad i tillverkning
av en skogstraktor tillsammans med en
verkstadsägare i norra Halland. Han var
konstruktören , min roll var mera idégivare och finansi ä r. Röde Olle, som vi kallade den ( namnet inspirerat av Gustav
Hedenvinds romanoxe Vita Olle) byggdes delvis av begagnade Volvo-lastbilsdelar. Axlar nervä xlade ute vid naven med
kedjor; begagnad Volvo-vä xellåda ; Perkins dieselmotor och Mercedes Unimoghjul. Midjestyrningen var av egen kon struktion och vid den tiden troligen bästa
meter
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lösningen i landet. Vi visade upp traktorn på skogsveckan i Stockholm , dä r
den rönte visst intresse. Men utvecklingen sprang frå n oss, traktorn var fö r liten .
Det skulle vara stort så Hemek i Östborgs
och Rottne, som faktiskt lå g senare i utvecklingsfasen ä n vi, tog över. Först 30
å r senare kom intresset fö r mindre, och
framför allt lä ttare, traktorer tillbaka . Då
var det så dags. Vi gjorde sju stycken ” Ollar ” och av dem gå r minst en ä n i dag.
1965 köpte jag ä nnu ett litet skogsskifte. Samma som fö rr, jag var inte nog
bonde, men skiftet var också tillräckligt
d å ligt.
Någon gå ng under de h ä r å ren hade
jag en amerikansk praktikant en vecka.
Varför han hamnade hos mig vet jag
inte. Kanske för att jag kunde göra mig
förstådd på engelska . Hur som helst var
han en trevlig och intressant grabb och
vi hade diskussioner om det mesta. Bland
annat pratade vi om gallring contra deras thinning ( ung utglesning ) . Jag h ävdade den kvalitetshö jande aspekten på
gallring. Hans stå ndpunkt var träd som
träd , ingen skillnad . Jag tror jag lycka-

des övertyga honom om min uppfattning
som den rä tta. Ironiskt nog ä r det hans
syn på gallring som gä ller i dag. Det ä r
ingenting annat ä n utglesning n ä r skördarna drar fram genom bestå nden , som
vä rst i svart natt.
Senare - 65 rå kade jag ut för en olycka
som ä ndrade mitt liv en hel del. Hamna-

lå ngtimmerlass och var arbetsoduglig nästan ett å r, mesta tiden på
lasarett. Det var inte enkelt att sköta ett
fö retag av min sort frå n sjuksä ngen, så
undan för undan avvecklades rö relsen.
Var också trött och besviken på den
d å senaste tvä rvä ndningen i skogsbruket.
4" i topp på massaveden som ett exempel . Fö rlorade pengar på en norsk massabrukskonkurs bidrog.
Vå ren 1967 arrenderade jag en, med
sjuhä radsmå tt m å tt , medelstor skogsgå rd. Med uttalat löfte att jag skulle få
kö pa den ganska så snart. Jag skulle bli
bonde på allvar, men utan kor. Det var
kanske också orsaken till att jag aldrig
fick fullfölja köpet.
Livet fortsatte ju trots detta , men det
f å r bli en annan historia . . .
de under

ett

Skogshistoriska Sällskapets hemsida :
www.skogshistoria.nu
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