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En skogsförvaltare minns
1950-talet
Av Bengt Brynte

1950-talet var en brytningstid inom många
skogliga områden och stora förändringar
skedde, framför allt i Norrland. I min
följande framställning behandlassådana
frågor och ämnesområden som var vä-
sentliga ur förvaltarsynpunkt och där
skillnaden mot dagens verklighet är stor.
Jag vill också fästa uppmärksamheten
på sådana förhållanden som jag tror
fått stor betydelse för den senare ut-
vecklingen av skogsbruket i Norrland.

Mina huvudrubriker skulle kunna for-
muleras på följande sätt:
— årsrytmen i revirarbetet
— arbetskraftsfrågorna
— den tekniska utvecklingen
— den nya skogsvårdssynen (Cirkulär

1/1950)

Jagavstår alltså från att belysa många
andra viktiga spörsmål, t ex
— den långsiktiga ekonomin

— virkesfrågorna och avsättningen av
virke— flottningen och transportfrågorna i
stort

På flera av de här områden skedde
också stora förändringar under 1950-
talet, men de får belysas i ett annat
sammanhang.

Jag vill gärna foga en brasklapp till
min framställning. Vad jag kommer att
säga, utgår från vad jag själv minns
från 1950-talet - och minnet kan vara
både kort och skevt. Jag har försökt
komplettera hågkomsterna med att stu-

dera exempelvis Domänverkets årsredo-
görelser för aktuell period, då gällande
avtal samt diverse handlingar och redo-
görelser.

o

Årsrytmen i arbetet inom
reviret
Klimatet och de naturligt givna hand-
lingsmöjligheterna styrde helt arbetets
gång. Liksom nu varade skogsåret från
augusti till juli . Målet var att få med
årets virkeskvantitet i flottningen.

Höstmånaderna ägnades för revir-
tjänstemännens del åt förberedelser för
den kommande awerkningskampanjen
och för utsyning (stämpling) för näst-
kommande års avverkning och rotpost-
försäljning. Gallring, i form av höst-
avverkning med uppläggning för utkör-
ning under vintern förekom i begränsad
omfattning. I övrigt var ytterst få skogs-
arbetare sysselsatta under denna tid.

Omedelbart efter jul- och nyårshelgen
startade avverkningarna. Nu kom en
bråd tid, som varade fram till mitten av
april för all revirpersonal. Huggare och
körare skulle anskaffas, avverknings-
kontrakt skulle förhandlas och skrivas,
basvägar skulle trampas, avlägg iord-
ningställas, kockor anskaffas osv. Fram-
för allt arbetsledarna/kronojägarna
skulle se till att allt blev gjort som kunde
underlätta för huggare och körare att få
ned virket till flottlederna.
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Kocka med förnödenheter transporteras ut till förläggningen. Åsele 1953.

Visserligen var kuskarna ansvariga
for basvägarna, men vid svårare snöfall
måste revirets resurser sättas in for att
snabbt få igång avverkningen igen.
Plogservice med revirets vesslor var en
vanlig uppgift för biträdande jägmäs-
tare och kronojägare.

Från den mödosamma starten i ja-
nuari i djup snö, kyla och med korta
dagar accelererade produktionstakten
För att kulminera i vårvintersolen strax
innan bäckarna bröt upp i april. De sista
veckorna gällde inga 8-timmarsdagar.
Det gällde för huggare och körare att
kapa åt sig så stor förtjänst som möjligt,
medan skaren ännu bar och det var
lättarbetat.

Den efterföljande förfallstiden inne-
bar ett stort lugn i skogen. Huggare och
körare var huvudsakligen sysselsatta
med att trygga det egna vedförrådet för

kommande vinter, i väntan på flott-
ningen, där majoriteten deltog i varje
fall i biflottlederna.

Skogsvården dvs bränning, hygges-
rensning och sådd - senare plantering -
utfördes under maj-juli, till stor del av
ungdom och kvinnor. Samtidigt hade
revirexpeditionens personal bråda da-
gar med att sammanställa awerknings-
resultatet med ledning av tumsedlarna.
Slutlikvid utbetalades i regel till mid-
sommar.

Arbetskraften
Ett högst växlande antal personer var
således anställda under olika tider av
året.

Med dagens mått var både uttaget av
virke per hektar och avverknings-

oprestationerna blygsamma. För Asele
revir om 59 000 ha skogsmark varie-
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rade årsuttagen mellan 0.5 och 1.25
m3sk/ha, dvs 30 000 till 75 000 m3sk.
Fem arbetsledare (kronojägare) jämte
två biträdande, en kontorist (kassör)

samt 2 jägmästare administrerade de
25-30 hästar och 125-180 man, som ut-
förde arbetet.

Under skogsvårdssäsongen kunde ar-
betsstyrkan kortare perioder uppgå till
150 personer, men var i regel avsevärt
mindre. Hur fick man då tag i erfor-
derlig arbetskraft? Alternativa syssel-
sättningar till huggning och körning
fanns ju inte, men konkurrensen mel-
lan skogsarbetsgivarna var hård.En av-
folkning av skogsbygderna, där ström-
men av människor gick mot mellersta
Sverige, ökade svårigheternaför Domän-
verket. Före 1950 hade man huvudsak-
ligen sålt sitt virke på rot, och nu till-
kom svårigheten att komma in på en
arbetsmarknad, där bolagen dominerat.

Konkurrensen ledde, framför allt un-
der 1950-talets första hälft, till mycket
höga ackord för arbetet där nivån låg
långt utanför avtalets ram. Enligt skogs-
avtalet skulle hästköraren skaffa erfor-
derligt antal huggare, träffa avtal om
ackord för dessa och vara deras förman
under arbetet. Averkningsarbetet var
ett ganska renodlat entreprenadarbete,
där köraren och huggaren skulle göra
det mesta. Detta minskade naturligtvis
arbetsgivarens möjlighet till och intresse
av att välja lämpliga huggare. Men de
negativa erfarenheterna av att inte
kunna påverka huggarprestationerna
ledde både till att man försökte höja
kunnigheten genom utbildning och till
att man organiserade central filning av
sågarna.

Under årens lopp ändrade sig förhål-
landena snabbt, så att redan år 1960
hade både fast anställning av huggare
och en organiserad utbildning av skogs-
arbetare kommit till stånd. Vissa s k

kronotorpare hade dock sedan tidigare
kontraktsenlig arbetsskydlighet. Bara
de s k brossiarna anställdes fortfarande
av hästkörarna. Detta förhållande upp-
hörde inte förrän den ordnade stickvägs-
huggningen med huggarbrossling helt
och fullt infördes.

S k stränghuggning förekom här och
där, och modifierades till ordnad stick-
vägshuggning med uppläggning i hög,
när traktorerna blev vanligare.

Den tekniska utvecklingen
Yxa, såg, barkspade, lyftkrok och snö-
skyffel var 1950 de enda handredskapen.
Först i slutet av decenniet började mo-
torsågen vinna insteg och då endast vid
trädfällningen. Barkspaden var viktig
eftersom allt s k befarat sjunkvirke
skulle helbarkas, utom den s k flott-
ningsbrännveden som endast behövde
randbarkas.

Som ” befarat sjunkvirke” klassades
alla stockar som hade mindre än 50%
kärna i den grövre änden. Mängden så-
dant virke var ansenlig i avverkningarna
av de s k ” gröna lögnerna” (se nedan).
Under 1958-59 började maskinell bark-
ning komma i bruk genom att den första
Cambio-maskinen anskaffades till Lyck-
seleområdet. Barkningen var arbets-
drygare än det övriga huggningsarbetet,
särskilt vid stark kyla.

Traktortransport av virke på längre
avstånd förekom, liksom givetvis bil-
transport på bilbasväg till flottled. Men
hästen var helt dominerande som dra-
gare. Man hade under tiden sedan an-
dra världskriget lagt ner mycken möda
på att finna nya hästredskap och på att
göra basvägarna bättre. Hyvling, vatt-
ning och spårisning möjligjorde att man
kunde lasta ända upp till 15 m3fub om
basvägen inte var för brant och saknade
motlut. Tidigt började man använda
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Traktortåg på snöpackad basväg. Åsele 1952.

traktorer av olika slag for skötsel av
basvägarna och for servicetransporter
av olika slag. Att ta upp en basväg igen
efter ett kraftigt snöfall, särskilt under
senvintern då snödjupet var stort, var
ett arbete som, i avsaknad av maskinell
hjälp, kunde kräva hela arbetslagets och
flera hästars medverkan i flera dagar.
Då var olika slag av bandgående fordon
till stor hjälp: små Oliver Cletrac med
olika typer av efterplogar, t ex Rusk-
träskplogen, och Caterpillar-traktorer.
Stor möda och uppfinningsrikedom äg-
nades åt förbättringar av dessa trakto-
rer såsom:
— nya bandkonstruktioner för vessloma— högre bandklackar for de små trak-

torerna med fasta band, som förbätt-
rade förmågan att gå i djup snö— nya typer av snögående traktorer,
alltifrån Domänvesslan, (en kombi-
nation av Oliver Cletrac med band-

vagnen från en vessla), till rena ny-
konstruktioner som Nordverk snö-
traktor och Modovesslan.

Ett väsentligt framsteg var när man
lärde sig att göra bärkraftig väg enbart
av snö. Av gammalt kände man till att
vid låg och stadig temperatur kunde
man enbart genom att trampa ihop snö
(bulta) få en bärkraftig yta som tålde
körning med häst och lätta översnö-
fordon. Genom bl a Axel E-son Lejon-
hufvuds och Bengt Agers arbeten lärde
man sig, vilka moment i behandlingen
av snön som ledde till snöpackade vägar
av sådan kvalitet att de kunde tåla bil-
transport (blanda - slå sönder snökristal-
lerna - packa). Särskilda vesslor, och
packningsvältar enbart för snöpackning,
konstruerades.

Kunskapen om att göra väg av snön
var högt utvecklad och spridd i övre
Norrland omkring 1960. Den glömdes
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snabbt bort när de nya storhjuliga trak-
torerna kom och tekniken blev obehöv-

som besjälade jägmästare och kronojä-
gare i arbetet att äntligen få ta itu med
all skräpskog, och att få göra krafttag
för att sätta markerna i skick igen. Man
uppfattade sig som pionjär och nyda-
nare med snarare en ideell än en ekono-
misk uppgift.

En av anledningarna till att skogs-
männen reagerade så häftigt under
1960- och 1970-talen på angreppen från
miljöjournalister m fl, var nog att man
uppfattade skriverierna som ett slag
under bältet. De dristade sig till att
trampa på något närmast heligt.

För att forstå vad som sagts, kan det
behövas en redogörelse för den aktuella
situationen och dess bakgrund. Under
främst 1930-talet sparades de gröna trä-
den i awerkningstrakterna i förhopp-
ning att de skulle reagera för friställ-
ningen och väl också för att ge ett visst
skydd åt de självföryngringsplantor som
man hoppades skulle komma upp mel-
lan de kvarlämnade träden.

Genom upprepade ingrepp av detta
slag blev restbestånden glesare och gle-
sare och i de flesta fall infann sig ingen
återväxt. Så uppstod vad Fredrik
Ebeling senare kom att kalla ” gröna
lögner” , bestånd som såg ut att vara
beskogade, men som bara innehöll ett
glest bestånd av kvistiga granar till-
sammans med några björkar. Hela 28%
av skogsmarken i Norr- och Västerbot-
ten ansågs vara i behov av föryngrings-
åtgärder av något slag år 1950. Revirens
virkesförråd var också mycket låga. Så

o

t ex hade Asele revir 1953 bara 62 m3sk/
ha och inom Skelleftedistriktet var de
ännu lägre, 40-50 m3sk/ha.

o

Atgärdstaxeringar hade startats re-
dan före andra världskriget, delvis fort-
satts under kriget och tagits upp med
full kraft under 1940-talets senare del.
Även om man väl på flera håll förstod
att något radikalt måste göras för att

Hg
Så länge hästarna dominerade utkör-

ningen av virke var det naturligtvis svårt
att rationalisera virkeslastningen. I de
fall virket skotades ihop till övre avlägg
med häst, kunde man ibland se olika
slags lastapparater för lastning av trak-
torernas kälkar. Vanligast var nog s k
timmerhästar.

Så småningom kom små linkranar i
bruk, vilka manövrerades av föraren
direkt vid traktorn - tvåmansbetjäning
erfordrades således.

Omkring 1960 gjordes de första försö-
ken med hydrauliska gripkranar. Ut-
vecklingen tog snabba kliv mot en full-
ständig mekanisering av terrängtrans-
porten.

Den nya skogsvårdssynen -
Cirkulär 1/1950
Den snabba förändringen av arbetsme-
toderna är det som mest faller i ögonen,
när man betraktar skogsbruket i Väs-
terbotten under 1950-talet. Men den nya
synen på skogsvård och sättet att sköta
skog är väl så intressant.

Som nytillträdd generaldirektör för
Domänverket skickade Erik W Höjer i
januari 1950 ut ett cirkulär till alla över-
jägmästare och jägmästare i de sex norra
distrikten (med undantag av Koppar-
bergs, Gästriklands, Garpenbergs och
Grönsinka revir) angående utsyning-
arna och revirens skogsvårdsåtgärder.

I cirkuläret föreskrevs hur äldre kal-
marker skulle behandlas för att bli
skogsbärande.

Cirkuläret hade redan varit i kraft i
två år, när jag kom i kontakt med dess
innehåll, varför jag inte personligen upp-
levde den stora förändringen. Men jag
märkte mycket starkt den entusiasm
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Planteringskurs på kronoparken Rissjölandet, Åsele revir 1954.

överföra dessa oändliga arealer med
skräpskog i produktivt skick, blev väl
Norrlands Skogsvårdsforbunds exkur-
sion 1947 i Malå revir, den händelse
som definitivt fick skogsnäringen att
tänka om. Joel Wretlind inte bara vi-
sade vart det dittills tillämpade skogs-
brukssättet ledde, han lärde också skogs-
männen hur de skulle forfara för att
skapa nya växtliga skogar.

Erik W Höjer beordrade nu alla jäg-
mästare att årligen föryngra - genom
självsådd eller kultur - en femtondel av
all befintlig kalmark samt all den kal-
mark som tillkommit genom senaste
årets avverkning.

De nya riktlinjerna ledde till ett stopp
för all avverkningi fullsluten äldre skog.
Man övergick istället till att restaurera
de glesa restskogarna, de ” gröna lögner-
na”. Restskogsawerkningama var myck-

et kostsamma genom den låga stämp-
lingstätheten, den låga medelvolymen
per träd och den extremt svåra kvist-
ningen och barkningen. Granen hade
ofta kvistar ända ned till marken.

Men ekonomin i avverkningarna
hjälptes upp av de höga virkepriserna,
orsakade av Koreakriget och därav föl-
jande virkesefterfrågan. Även kvalita-
tivt dåligt virke, t ex s k flottnings-
brännved och klent virke (9 fot x 2 1/2
tum) kunde säljas. Ofta var avverk-
ningarna så glesa - 15-25 m3sk/ha - att
det blev problem att få tillräckligt med
brännbart hyggesavfall för hygges-
bränningen, vilken i regel utfördes ef-
terföljande sommar. Det hände tom att
bränningen inte kunde utföras på grund
av detta skäl.

Vid hyggesbränningarna behövdes
mycket folk och ofta var både förval-
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Primus hyggeständare sätter fart på hyggesbränningen. Åsele 1954.

lande bl a genom de åtgärder som vidta-
gits för att samla in mera kott och ge-
nom att bygga flera fröklängar.

Men så småningom blev bristen på
frö besvärande. Man övergick därför mer
och mer till plantering, som krävde mind-
re frömängder och som också var en
användbar föryngringsmetod i höjd-
lägen. För att erhålla tillräckligt antal
plantor startade man därför större, cen-
trala plantskolor. Tillkomsten av frö-
plantager ändrade inte denna utveck-
ling, och vid slutet av 1950-talet hade
såddens andel krympt till en bråkdel.

Ungskogsröjning - inklusive toppning
av ojämna plantbestånd av tall på he-
darna - blev också mer och mer vanlig
under 50-talet. Avsikten var bl a att till-
skapa jämna och homogena bestånd.
Skiktade bestånd ansågs leda till glesa
skogar med förväxande vargar, vilka

tare, assistent och kronojägare engage-
rade som bränningsledare. Bränning-
arna fick snabbt så stor omfattning, att
det blev problem att hinna med de efter-
följande nödvändiga åtgärderna.

Markberedning utfördes till en bör-
jan för hand och ofta i samband med
sådden. Under 50-talets senare del tog
den maskinella markberedningen över-
handen. En stor mängd redskap prova-
des.

Plantering hade praktiserats i mind-
re skala sedan 1920-talet, och små re-
virplantskolor fanns på flera håll. Ett
flertal planteringsmetoder var också
kända, både för barrotsplantering och
klimpplantering. Men avgången av plan-
tor var stor. Den allmänna erfarenhe-
ten var därför, att sådd var en en säk-
rare metod, utom i höjdlägen. Tillgången
på frö var till en böljan tillfredsstäl-
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bidrog till uppkomsten av snöskytte-
skador.

Men cirkulär 1/1950 fick en vidare
innebörd än enbart de gamla skräp-
skogarnas överförande i produktiv plant-
och ungskog.

Erik W Höjer införde ett nytt betrak-
telsesätt, som för oss idag kanske ter sig
självklart, men tydligen inte var det före
1950 i Norrlands skogsbruk. Han ge-
nomdrev följande principer för restau-
reringsarbetet:
1. Föryngringsmöjlighetema skulle fast-

ställas innan utsyning fick ske.
2. Användbara metoder skulle anges.
3. Kostnader och resursåtgång skulle

beräknas.
Om det inteföreföll vara möjligt att få

tillbaka ny skog eller om kostnaderna
för detta inte stod i rimlig relation till
den tillväxt, man kunde förvänta av det
nya beståndet, fick den gamla skogen
inte röras. Detta var ett helt annat syn-
sätt än det, som varit rådande. Dess
princip utgick från slagordet att ” rädda
det virke som bara stod och ruttnade” ,
tankegångar, vilka tyvärr inte varit helt
främmande även under senare decen-
nier.

En följd av det nya betraktelsesättet
blev också en successiv övergång från
att i utsyningsplaner föreskriva den vo-
lym virke som reviren skulle ta ut ur
skogen till att ange den areal som skulle
behandlas med olika åtgärder. I själva
verket markerade man också härige-
nom att man definitivt lämnat blädnings-
skogsbrukets tankesätt och anammat
trakthyggesbruket fullt ut.

Genom åtgärdernas förläggning i tiden,
dröjde det ofta tre år efter avverkningen
innan alla åtgärder inom en awerk-
ningstrakt var utförda.

Trots att arealen slutgiltigt behand-
lad kalmark per år steg med nära 300%
under tiden fram till 1960 och man en-
skilda år behandlade 2.2% av skogs-
marksarealen, var åtgärdsbehovet i slu-
tet av perioden fortfarande mycket stort,
över 20% av skogsmarksarealen.

Något bör sägas om det ekonomiska
utfallet av Norrlandsrevirens verksam-
het under 1950-talet.

Restaureringen av gles, klen, kvistig
skog gav lågt försäljningsvärde och höga
awerkningskostnader. Men Koreakri-
sen hjälpte upp det låga virkesvärdet,
vartill kom att avsättningsförhållandena
var goda, i varje fall i början av 1950-
talet. Skogsvården kostade avsevärda
belopp och investeringsverksamheten
var intensiv både ifråga om vägbyggnad
och anskaffande av maskiner.

Täckningsbidragen från alla de norr-
ländska reviren blev därför obetydliga.
o

Asele revir behövde t ex under fem av
åren 1951-60 tillskott för att klara de
egna utgifterna, vilket torde ha varit
normalt för de flesta revir i Norrland.

Pengarna till restaureringsarbetet
hämtades från reviren söderut, och man
måste beundra den friska satsning och
framtidstro som Domänverkets ledning
visade. Endast vid ett tillfälle i slutet av
1950 skedde en viss återgång till av-
verkning av fullslutna bestånd i syfte
att hjälpa upp nettot.

Cirkulär 1/1950 innehåller också ett
intressant avsnitt om hur revirens re-
sultat skulle bedömas. Genom att sam-
manväga det aktuella ekonomiska ut-
fallet (överskott/underskott) med resul-
tatet av vidtagna åtgärders framtids-
avkastning (skogsvårdseffekten) erhölls
ett mera rättvist mått på revirets re-

o

Exemplet Asele revir
Vad blev då resultatet på exempelvis
o

Asele revir? Föret i portgången var trögt
och det tog tid innan arbetet i de
svårföryngrade markerna gav resultat.
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sultat. Detta var ett nytt och epokgöran-
de sätt att bedöma insatserna. Revir-
förvaltarna fick därigenom erforderligt
stöd, att utföra kostnadskrävande åt-
gärder, vilka ledde till god tillväxt i fram-
tiden.

Uppmärksammas bör också den ” pe-
dagogiska” disposition som Erik W Hö-
jer tillämpade. Efter en kortare motive-
ring, anges vad som skall göras. Däref-
ter meddelas hur kontrollen av resulta-
ten skall ske - till stor del i form av
självkontroll. Slutligen anges efter vilka
principer resultatet skulle komma att
bedömas.

När man summerar 1950-talet bör
man till redogörelsen för den snabba
och revolutionerande mekaniseringen
och den nya synen på skogsskötseln,
också lägga den ytterst värdefulla för-
ändringen i relationerna mellan perso-
nalgrupperna. Utvecklingen mot dagens
likställdhet och fördelning av ansvar är
naturligtvis i första hand en följd av
samhällets allmänna förändring, men
frön såddes också vid den utbildning i
arbetsledning som skogsskolorna med-
delade redan 1960. Denna gick mera ut
på att leda genom att övertyga och sam-
arbeta än genom att ge order. Kanske
hade också skogsavtalen fostrande be-
tydelse, då man nödgades förhandla om
tillämpningen. Parterna tvingades att
ta hänsyn till varandra varigenom för-
ståelsen ökade för motpartens villkor.

Relationerna mellan olika
personalgrupper
1950 var gränsdragningen mellan olika
tjänstenivåer skarp. Överläggning före
fattande av beslut förekom knappast
och i tjänsten given order skulle åtlydas
utan invändningar. Man kunde exem-
pelvis bo veckovis i samma koja, laga
sin mat vid samma spis, sova i samma
rum, utan att säga du till varandra. För
de yngre kändes detta besvärligt, fram-
för allt om man utom tjänsten hade kon-
takter av annat slag.

Avståndet till skogsarbetarna var na-
turligtvis ännu större. Det förekom nor-
malt inte att man utnyttjade samma
förläggning, om det gick att undvika.
De stod med mössan i handen också
inför den allra grönaste jägmästare el-
ler kronojägaryngling. Misstron mellan
olika personalkategorier kunde också
vara stor, inte minst statuerad i skogs-
avtal och reglementen, som föreskrev
minutiös kontroll av prestationer, anför-
trodd utrustning och penningmedel.

Slutord
Mycket av det som under 1950-talet var
stora och viktiga kunskaper och händel-
ser, saknar idag betydelse för den skog-
liga verksamheten. Hit hör t ex

— spårisade basvägar
— snöpackade vägar
— maskinbarkning
— hyggesbränning
— rotpoststämpling
— ackordsarbete
— flottgodsets behandling

Men för att förstå hur dagens synsätt
och metoder vuxit fram och varför sko-
gen ser ut som den gör, kan det kanske
vara värdefullt att ägna en stunds upp-
märksamhet åt det som varit. Kanske
hjälper det oss att forma framtiden.
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