
Skogsbruket
i Kramfors Bolag
Av Svante Fahlgren

Svante Fahlgren

Några iaktagelser och minnen från åren 1939 - 1951
lan i Ådalen. Skogsbruket minskade dock
succesivt i takt med att kulturbeten anla-O

A r 1939, när jag började i
Kramfors bolag, förekom
ännu ett intensivt bete av
nötkreatur och getter inom
hela Ådalen.

des.
För skogarna i lappmarken gällde lapp-

markslagen, fram till 1934 med Domän-
verket som handhavare, därefter Skog-
svårdsstyrelsema. När lagen kom till fanns
ett stort överskott av mycket gammal skog
och mycket litet skog i ung ålder.

Den föryngring av skogen, som elden
tidigare i god takt skött, hade i stort ett
upphört under senare delen av 1800-talet.
Därtill hade den avverkning, som bedrivits
innan lappmarkslagen kom till, nästan helt
skett som dimensionshuggning.

Man var då rädd för att en virkessvacka
skulle uppstå och ville fördröja avverk-
ningen av den överåriga skogen så mycket
som möjligt. Fastighetsvis indelningsplan
blev obligatorisk. Avverkning i annat än
yngre skog Fick ske först efter stämpling
av tillsynsmyndigheten och högst i den
takt som fanns angiven i planen.

Vid såväl indelning som utstämplingen
klassades de enskilda träden i den äldre
skogen i två klasser, de som utan större
risk kunde behållas indelningsperioden ut
och de som ej kunde det.

De förra hänfördes till ransoneringsför-
råd, de senare till realisationsförråd. I pla-

Sådder och planteringar hade knappast
någon chans att utvecklas ens till halvdåli-
ga bestånd. Till och med självsådder på
lättföryngrade marker hölls ofta effektivt
nere av betet.

Ronge böljade redan tidigt en hård
kamp för förståelsen av den skada betet
åstadkom och för en lagstiftning, som
möjliggjorde betesfred.

För att klart visa betets skadliga inver-
kan lät han här och var inhängna delar av
föryngringsytoma.

Jag såg sådana som redan i början av
40-talet var bevuxna med välsluten 3 - 6
meter hög blandskog på för övrigt så gott
som kala hyggen. Det gav klart besked om
att skogsodling var meningslös under
rådande förhållanden.

Möjlighet till betesfredning kom först
med 1934-års lag, som gav stängselvitsord
mot grannarna för den som ej hade betan-
de djur. Men den utnyttjades mycket säl-

2

Skogshistorisk Tidskrift 1995, sidan 2-18



nen förskrevs hur många kubikmeter som
fick avverkas av vardera klassen under
planperioden och då vanligen med en
ojämförligt mindre andel av ransonerings-
förrådet än av realisationsförrådet. Om
markägaren ville att hygge skulle tas upp
blev snabbt medgivet uttag av ransone-
ringsträd förbrukad. Sedan kunde blott
plockhuggning av realisationsträd ske i
resten av avverkningen. Föryngshuggning
var i praktiken ej att tänka på i lappmar-
ken.

som rena granbestånd efter skogsbrand så
tätt, att de sedan de nått ett par tre meters
höjd knappast släppte ned snö, aldrig sol
till marken. Tillväxten stagnerade då helt.
Temperaturmätningar visade att marken
aldrig blev tjälfri.

Ronges metod att i ett svep röja ned
flera 10 000-tal stammar per hektar till
knappt 1 000 väckte stort uppseende. Det
gav otrolig effekt. De vingliga stammarna
stabiliserade sig och exploderade i till-
växt. (Se bildpå följande sida).

På Hk fanns, när jag kom dit 1940, en
liggare där skogsodlade röjda, gallrade
arealer införts sedan cirka 20 år och som
sedan ålåg mig att föra. Jag minns att den
röjda arealen då var ungefär 70 000 ha.
Den skogsodling, som då utförts under de
sista 1 0 - 1 5 åren, inskränkte sig till några
hektar efter skogsbrand intill Backe. När
vi sent hösten 1939, efter krigsutbrottet,
satte igång att kola var det några år tidiga-
re nedröjt virke, som då var torrt och det
enda omedelbart användbara. (Se bild).

Vid första företagstaxeringen 1947 - 48
klassades gallringsskogen i två bestånds-
typer, yngre och äldre gallringsskog. Det
gjordes inte efter ålder utan efter trädens
dimensioner. Till yngre gallringsskog
( 11:1) fördes bestånd som vid gallring
skulle ge huvudsakligen massaved, till
äldregallringsskog (11:2) de, som skulle
ge också betydligt mer timmer. Kramfors
hade långt större andel 11:2 än Sundsvalls-
bolagen. Någon fara för virkessvacka
fanns ej i Kramfors men väl i Sundsvalls-
bolagen. Det borde med hänsyn till boni-
tetsskillnaden ha varit tvärt om då åldrar-
na var desamma - Ronge hade röjt, Sund-
svallsfolket inte.

För att klara virkesförsöijningen gallrade
Ronge allt vad som gick i den utvecklings-
bara skogen och i den gamla tallskogen. Men
i den gamla granskog, som egentligen
skulle ha slutavverkas, var han tvungen att
glesa ut genom uttag av de större träden.

Ransoneringstänkandet var djupt rotat
bland Skogsvårdsstyrelsemas tjänstemän
även utanför lappmarken. När vi 1941
började med trakthyggen i stor skala Fick
vi nogsamt erfara detta. "Yngre skog" tol-
kades ofta som "yngre träd". Sådana fick
ej avverkas även om de stod till stor ska-
da i en lovande självföryngring. Man
tänkte i träd. inte i bestånd.

Ronges skogsskötsel

Inom Kramfors hade man tidigt börjat
med trakthyggen och skogsodling. Man
hade anlagt en plantskola i Hoting, som
levererat stora mängder plantor. År 1939
sov den sedan länge en Tömrosasömn.
Man kan förstå att Eric Rongde, under de
förhållanden som rådde, i stort sett slutat
med trakthyggesbruk. Han satte istället i
ofantlig skala fart på den utvecklingsbara
skogen genom hård röjning i de bestånd
som ännu ej gallrats. Det skedde till
bestämt förband med sikte på att vad som
ej då fälldes skulle hålla gagnvirkesdi-
mension vid kommande gallring.

Röjningen motsvarade Bergslagens kol-
vedhuggning. Bestånden kunde, som sta-
vagransbestånden, vara ända uppåt 100-
års åldern, mycket tätt uppkomna efter
skogsbrand. Stavagran fanns rikligt på
mjälamarker i Ådalen. De har uppkommit
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Fotot taget 1977 av ett före detta stavagransbestånd vid Bellvikssjön, Tåsjö,

illustrerar detta. Inom 2 m2 bar stubbarna från röjningen cirka 1925 märkts
med vita lappar. Min hustru Britta håller upp en under mosstäcket funnen väl
bevarad nedfälld stam att jämföras med beståndet ett halvt sekel efter röjning-
en.

Ronge hade utarbetat en instruktion där
det angavs för vaije beståndstyp hur röj-
ning och gallring skulle ske, vad som
skulle sparas vid genomhuggning i den
gamla granskogen, hur föryngring skulle

åstadkommas med mera. Den var tryckt
på tunn kartong, vikt i sex sidor i fickfor-
mat att ha till hands hos alla arbetsledare.
Alla åtgärder skule anpasssas till ståndor-
tens förutsättningar helt i dagens anda.
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Högörttypen skulle föryngras genom
blädning. På lågörttyp, Dryopteristyp och
fuktig ristyp skulle gran. somej höll gran-
virke, lämnas att efter röjning växa upp
till nytt bestånd. Man arbetade också nog-
grant så. Del blev dock så att de lämnade
granarna aldrig gav upphov till annat än
mycket lågproduktiva bestånd.

De större träden reagerade som förvän-
tat men släppte inte upp kringstående
mindre. Nya plantor kom ej in. Resultatet
blev att vid första företagstaxeringen
1947 drygt 15% av den skogsmark, som
då bedömdes möjlig att ekonomiskt bru-
ka, var bevuxen med mycket lågproduce-
rande restbestånd. Och förråden i den
som normal klassade genomhuggna gam-
la skogen var endast cirka 65m3/ha.

ger att föreslå åtgärder. Lämnad åt mig
själv gick jag efter stor tvekan in för att
föreslå avveckling av restbestånden av
gran samt kultur, eller bränning under
fröträd för självföryngring där fröträd
fanns. Så var också mitt förslag å det hyg-
ge å Svartberget, upptaget 1928, som
Vretlind brände 1942. Efter någon månad
kom Håkan på kontroll och hade ingen
erinran. Han satte 1940 dåvarande aspi-
ranten Björn Hagström att undersöka till-
växten i bättre restbestånd av gran på oli-
ka marktyper behandlad enligt Ronges
föreskrifter. Resultatet var nedslående.
Tillväxten låg normalt under 1m3 sk per
år per hektar. Det blev klart att en
omläggning av skogsskötseln var nödvän-
dig. De lågt producerande restskogama
avvecklas.

År 1941 for Håkan och jag till Vretlind
och såg hans resultat. Jag lämnades att
lära mig under ett par dagar och fick efter
hemkomsten besöka de olika förvaltning-
arna och utse en trakt å varje föravverk-
ning ock bränning 1942.

Vretlinds metod att självföryngra och
behandla plantskogen å torra marker lär-
des ut av Håkan i en ojämn självföryng-
ring å lavtyp på Ormäs. Där stod i en
plantskog. normalt cirka 1.5 meter hög,

enstaka frodiga tallar i 40 - 50 års ålder
men runt dessa var planten endast någon
decimeter hög. De stora tallarna avverka-
des och beståndet toppades till enhetlig
höjd över större ytor.

Läraktigt satte Stig Lindgren igång i ett
liknande bestånd om ungerfär 1 ha vid Fly-
bäckens anhalt efter vägen mot Bodum.
Det blev omedelbart förbud att avverka de
ca 30 "Görtallama". Bläckorna rödmålades
trots protester från Håkan vid sammanträf-
fandet med jägmästare Troell vid platsen
för det tilltänkta brottet. Det blev upptakten
till en 10 år lång kamp med skogsvårdsor-
ganisationen innan vi i lugn och ro kunde
avveckla restskog varom mera nedan.

Skogsskötselns omläggning

Ronge efterträddes av Håkan Swan,

dess förinnan förvaltare å Fjällsjö förvalt-
ning. Han hade vuxit upp på Lövsta Bruk
i Uppland, där hans styvfar var skogsför-
valtare och bedrev traktshyggesbruk med
bränning och sådd eller plantering. Själv
hade jag. innan jag kom till Kramfors,

arbetat fyra år på Surahammars Bruk med
indelning under sommarhalvåret, med
alla andra förekommande arbeten under
vinterhallvåret. Å Surahammar bedrevs
sedan 1850-talet trakthyggesbruk och
intensiv skogsvård. Kontrasten mellan
skötseln av Surahammars och de Ström-
näs skogar jag sattes att indela var oer-
hörd.

Visserligen gjordes också på Strömnäs
trakthyggen, som hyggesrensades. Frötall
ställdes där lämplig tall fanns men någon
självföryngring kom ej å råhumusmarken.
Annars lämnades smågran, om sådan
fanns, att bilda nya bestånd. Jag såg
snabbt att varken det ena eller det andra
gav godtagbara bestånd. En indelare ålig-
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Gösta Liljeqvist 1951 i planteringen å Svedje, Tåsjö. 9 år efter bräimingen, den sista i Kramfors
bolag.

I maj 1942 brändes det första hygget å
Svedje, Tåsjö, av förvaltaren Gösta Lil-
jeqvist och skogsvaktare Gustav Dahlén
med mig som förmodad sakkunnig. Jag
hade inte bränt hos Vretlind men noga
lyssnat till tal om brandgata, risrenremsa
innanför denna om 5 meter, tändning med
näverlunta i lä och varit med å Svedje
samt förberett därefter. Vi tände tidigt på
dagen på läsidan men inte vid brandgatan,
som därtill låg en bit upp i en sluttning,
utan i rissträngen. Elden hoppade natur-
ligtvis över brandgatan och tog väldig fart
upför sluttningen i en omgivande rest-
skog, som var full med tallar från tidigare
avverkning.

Tåsjöfolket är ett hårt släkte. På bak-
sluttningen av kullen lyckades de stoppa
elden och fick ta igen sig en stund. Tände
på nytt, denna gång rätt i kanten på den
ungefär 4 decimeter breda med MoDo-
hacka upptagna brandgatan. Men det var

för tidigt på dagen. Vinden vände och
elden gick iväg från oss. Folk skickades
iväg att tända på andra sidan men med
order att avvakta signal från mig, ty vin-
den kunde vända än en gång på morgo-
nen.

Det hade jag som seglare lärt mig. Så
gjorde den också och kom tillbaka snett
emot mig. Vi hann tända emot - dock
strök ett hektar med av yngre skog, som
sköt ut som en udde på hygget och som vi
hade tänkt spara. Senare på dagen visade
det sig att de vattenfyllda surdrog, som vi
vid förberedelserna trott oss kunna använ-
da som ersättning för blottlagd mineral-
jord i brandgatan, blivit för torra.

Där blev hårt arbete men sent på natten
var allt bränt. Eftersläckningen startades
emellertid för sent. Vid 1O-tiden dagen
därpå blåste det upp och hygget började
åter brinna. Hygget blev verkligen hårt
bränt!
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Självföryngring å det av Vretlind brända hygget efter sista röjning 1963.

Plantskolan i Bosundet sattes i drift.
Innan den gav tillräckligt drog vi upp två-
årig tall i beståndplantskolor utlagda på
lämplig del av hygget efter Bergslags-
modell från 1800-talet. Detta på inrådan
av professor Lars Tirén med vilken vi
intimt samarbetade från 1942 och i vart
fall till och med 1951.

På Åseleförvaltningen togs de första
åren också upp ett 100 000-tal tallplant i
vägkanterna och användes med gott resul-
tat. Det mesta såddes dock under min tid
med tallfrö. Tallfrö insamlades årligen,

under min skogschefstid 1948 - 1951 fick
vi, med god marginal, ihop vad vi behöv-
de härav. 1942 och 1943 var ett otroligt
rikt gamkottår med god frömognad. Vi
samlade då 16 000 hl kott och fick 14 500 kg
frö varom mera nedan. I brist på tallfrö
och tallplant besåddes något år under för-
sta hälften av 1940-talet en stor mängd
hyggen med granfrö.

Efter att ha gjort alla tänkbara fel hade
vi lärt oss bränna. Men så fick både sådd
och spettplantering, som utfördes med
tall, en rivstart, som syns på bilden på
föregående sida.

Någon månad senare kom Joel Vretlind
och brände ett hygge på Svartberget i
Fjällsjö, som sedan 16 år legat väl rensat
med gles fröträdställning av tall utan
annan effekt, än att i mossan dold mar-
gran krupit upp någon decimeter.

Förvaltare och skogsvaktare hade kom-
mit tillstädes för att lära. Redan året efter
bränningen kom mycket rikligt uppslag
av tallplantor. År 1949 toppades tallen
och röjdes till 1 800 stammar per hektar.
Senare under året brändes hyggen å bland
annat Espnäs i Strömsund, Harrsjö i Ala-
näs, Övra i junsele och Avaträsk i Doro-
tea.I fortsättningen brändes under mer än
10 år, nästan alla hyggen undantages å
lavhävdade marker.
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Bilden visar tre av Tiréns såddytor på det av Vretlind brända hygget å Svartberget. Här syns en
yta med gran mellan två ytor av tall anlagda 1943 eller 1944.
Fotot taget 1963.

Det gick bra med planten fick en lång
stampperiod. Tirén lade från 1943 ut en
mycket stor del av sina sådd- och plante-
ringsförsök på våra marker, på såväl brän-
da som obrända. Det gav oss tidig infor-
mation och rådgivning, som vi väl utnytt-
jade.

All utglesning genom plockhuggning i
äldre skog förbjöds. Bestånden skulle
antigen genomhuggas och då hållas slutna
eller slutavverkas. Inga nya luckor fick
uppstå. Hyggena skulle göras så stora
som praktiskt var möjligt inom gränserna
för den avverkningsmogna skogen. Upp-
skattningsvis halva virkesuttaget skedde
under 1940- och 1950-talen genom gall-
ring. Där nog med fröträd fanns satsades
på självföryngring efter bränning med
utmärkta resultat bland annat å Svartber-
get och Avaträsk. Slutaverkningama kon-
centrerades från 1941 till restgranskogar-

na. Virkesbytet blev då oftast ringa cirka
15 m3 f/ha och nästan bara granmassaved.

Under kriget var sulfatfabrikernas och
sågverkens virkesbehov litet. Vissa av
dem stod helt stilla. Men i sulfitfabrikerna
producerades cellfor för fullt. Björken
och den klena granen blev långved. Så det
passade bra. Men ekonomiskt blev det
tungt men klarade sig tack vare en årlig
avverkning avdrygt 400 000 m3 t ved för
avsalu eller framställning av gengaskol.
Vi var en av landets största producenter
av såväl ved som gengaskol. Den yngre
skogen fick under fem till sex år en rejäl
gallring, mycket välbehövligt speciellt för
de cirka 75 000 ha tillhöriga Strömsnäs
och Sandö, som tidigare nästan ej alls
röjts.

Att få slut på plockhuggningen av "rea-
lisationsträd" var i lappmarken mycket
svårt. Skogvaktare fortsatte länge som
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vanligt att vid genomhuggning av gran-
skog stämpla halvdåliga stora träd oavsett
om lucka uppstod eller ej. När jag vid
inspektion påtalade nytillkomna lucko var
vanligen försvaret, att trädet var nästintill
dött.

År 1949 utfärdades till sist order om, att
om lucka uppstod om döende eller dött
träd togs bort, skulle det stå kvar. Luck-
huggningen upphörde.

restskog av gran och hårt motstånd i
Jockmokk gällande de blädade tallhedar-
na. 1 Jämtland hade Lars Burholm låtit
stämpla ett margranbestånd om 5 0 - 1 0 0
ha å Espnäs vettande mot Gäddedevägen.
Det hade repat sig något efter det att
beståndets gagnvirkesträd avverkats några
årtionden tidigare men växte säkert långt
under 1 m3 sk/år och höll cirka 15 m3 f
ub/ha. Det blev avverkningsförbud. Däri
stod att det var skog av uppenbar ung-
skogskaraktär det gällde.

Något som var uppseendeväckande
eftersom det på andra sidan vägen fanns
mycket kontrasterande bild av dylik, en
vacker meterhög tallplantering om cirka 5
ha uppkommen efter hyggesbränning
1942. Lasse satte efter vägen upp en stor
tavla bland de mer än 100-åriga margra-
nama med text: Skog av uppenbar sung-
kogskaraktär enligt skogsvårdsstyrelsen.
Efter ett tag ringde länsjägmästaren med
besked, att om vi tog bort tavlan så skulle
han ta bort förbudet. Så skedde.

Att slippa luckbläda tall på lavhävdade
marker i Jockmokk var svårare. Skogen
låg under lappmarkslagen och skulle
stämplas av Skogsvårdsstyrelsens jäg-
mästare. Bolagens jägmästare och forst-
mästare kunde dock få tillfälligt lönlöst
förordnande som tjänstemän i Skogs-
vårdsstyrelsen och stämpla i bolagets
skog med Skogsvårdsstyrelsens stämpe-
lyxor. Gunnar Jacobsson. Kramfors för-
valtare i Jockmokk, hade fått sådant för-
ordnande och bland annat stämplat alla
gagnvirkesträd i hårt luckblädade tallbe-
stånd på lavhävdad mark i akt och
mening att sedan enligt modell Vretlind
hyggesrensa allt ned till det rikligt före-
kommande skiktet av småplantor. Bland
de stämplade träden fanns som vanligt
sedan länge i luckhuggna gamla tallbe-
stånd en del medelålders och yngre tallar.
Men dessa ville Skogsvårdsstyrelsen spa-

Den nya given

Att få skogsvårdsstyrelsemas folk att
acceptera avveckling av de beståndsrester
av gran, som man allmänt sedan årtion-
den hade satsat på som en ny generation,
var inte alltid lätt. Inte heller att få grönt
ljus för avlägsnande av enstaka växtliga
tallar i strävan att skapa jämna återväxter
av tall å tallhedar.

Det första avverkningsförbudet gällde
just, som tidigare berättats, enstaka frod-
vuxna tallar 40 - 50 år äldre än en ojämn
tallföryngring om cirka 1 hektar vid Fly-
bäckens hållplats i Bodum. Det inkom
några dagar efter det Stig Lindgren
demonstrerat Vretlinds principer för sköt-
sel av tallföryngring å lavhävdad mark för
sina skogvaktare. Frågan löstes på brotts-
platsen mellan länsjägmästare Troell och
Håkan Swan med en kompromiss. Det
sista avverkningsförbudet, som kom 10 år
senare, gällde också det avveckling av
överbeståndet av tall i ett antal luckbläda-
de tallbestånd i Jockmokk.

Avvecklingen av de "gröna lögnerna"
mötte också ofta motstånd. Vi fick ta det
varligt, ta det sämsta först med kompro-
missande i början. Det sista avverknings-
förbudet i Jämtland kom 1949.

Själv var jag borta från Kramfors 1945 - 1948
och vet ej hur det då förlöpte. Våren 1949
fanns visst motstånd i Jämtland gällande ra.
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fröträd. markberedning före kultur även
efter bränning, tidig enkelställning av
sådder, tidig röjning av självsådder till
bestämt förband, hårt efterhållande av
björk i återväxtema. Allt tycktes frid och
fröjd efter tidvis mycket prövaande mot-
sättningar mellan Kranfors fältpersonal
och Skogsvårdsstyrelsemas tjänstemän.

Men så kom 1948 års skogsvårdslag
med anvisningr 1949 eller 1950 hur den
skulle tillämpas vad gäller gränsen mellan
utvecklingsbar och ej utvecklingsbar
skog. Skog som förräntade sig själv och
marken med 3,5% eller mera, betraktas
som utvecklingsbar. Den fick ej slutav-
verkas. Enligt anvisningarna fick den ej
heller slutavverkas trots att den ej fyllde
förräntningskravet, om den genom hugg-
ning kunde bringas att göra detta.

För att lära Skogsvårdsstyrelsemas per-
sonal hur den skulle fastställa om slutav-
verkning fick ske eller ej lades, med hjälp
från Skogsforskningen, ut ett antal provy-
tor i varje län. i Norrlands inland gav de
därvid utförda beräkningarna stadigt
markvärdet noll. Det räckte sålunda att
träden förräntade sig själva med 3,5% för
att slutavverkning ej fick ske. Distriktrikt-
sjägmästaren i Lycksele larmade mig när
han fann att ytorna gav vid handen, attt i
fortsättningen fick "gröna lögner" och
blädade tallhedar ej avverkas men väl
goda och välslutna tall- och granbestånd
som växte mest. Jag larmade, efter besikt-
ning av ytorna och beräkningarna, MoDo,

som drev samma avverkning av restskog
som vi. Tillsammans fick vi Norrlands
Skogsvårdsförbund att sammankalla till
exkursion till vilken prominenta skogs-
skötselkunniga från Sverige, Norge och
Finland plus de för föreskrifterna och
ytorna ansvariga från Skogsförsöksanstal-
ten, totalt ett 25-tal personer.

Hans Lundberg och Torsten Andrén,

skogsvårdschefer i Kramfors och MoDo,

skötte förberedelserna. Vid exkursionen

Det blev ett antal avverkningsförbud,

rödmålning av bläckorna å de stämplade
träden samt indragning av yxor och för-
ordnande. Skogen skulle i fortsättningen
stämplas av Skogsvårdsstyrelsens jäg-
mästare. Våra försök att få ändring miss-
lyckades.

Vi beslöt då att utan varsel begära ome-
delbar stämpling av ett antal bestånd lik-
nande dem, som förorsakat att Jacobssons
"Jackes" förordnande drogs in. Jacke
skulle se till att stämplingslaget hänvisa-
des till dessa sådana dagar, då den i Luleå
boende jägmästaren, som hade anförtrotts
uppdraget att svara för stämplingen åt
Kramfors, ej var tillstädes. Det fungerade.
Mot höstkanten hade ett antal förut starkt
luckhuggna tallbestånd på lavhävdad
mark med full föryngring i botten stäm-
plats för ytterligare stark utglesning. Vi
anmälde då till Skogsstyrelsen att Skog-
svårdsstyrelsen i Norrbotten stämplade
vår skog mot vedertagen uppfattning om
god skogsskötsel.

Skogsstyrelsen utsåg tre synemän.
bland dem Lars Tirén. Vid synen voro de
överens med oss om att antingen skulle
beståndentills vidare lämnats orörda eller
skulle allt tagas och noggrann hygges-
rensning följa. Sista synen var vid Sudok.
När vi skulle skiljas stod det klart för län-
sjägmästaren vad syneutlåtandet skulle
bliva. Han talade och sade - Om ni tar till-
baka er anmälan, och ärendet därmed
avskrivs, får Jacke tillbaka sitt förordnan-
de och stämpelyxoma.

Så blev det. Därefter hade vi inte någon
svårighet med någon Skogsvårdsstyrelse
ute i skogen.

Sommaren 1950 höll vi, Hans Lund-
berg och jag, på begäran av länsjägmästa-
re Ruben Holmer, en två dagars exkur-
sion för Skogsvårdsstyrelsens jägmästare
och länsskogvaktare i Västemorrlands
län. Vi presenterade vårt sätt att arbeta
med stora hyggen, bränning med och utan

10



kom först en starkt luckhuggen gammal
tallskog på lavtyp, slutenhet 0,3 - 0,4 med
träd i alla åldrar från cirka 40 år och uppåt
och med massor av småplant i botten. Vi
inledande diskussion ville alla, som yttra-
de sig, snarast ta bort allt utom planten i
botten. Så presenterades Skogsforsk-
ningens beräkning för denna demonstra-
tionsyta. Markvärde noll, värdetillväxt å
beståndet mer än 3.5%. Det fick sålunda
ej slutavverkas! Nästa bestånd var ett säll-
synt fint svagt gallrat äldre tallbestånd i
sin bästa tillväxt. Alla som yttrade sig vil-
le klassa det som utvecklingsbart men
beräkningen kom till motsatsen.

I den stilen fortsatte det till lunchdags,
då vi kom till en mycket välsluten. hög-
producerande granskog med en värdetill-
växt under 3,5%. Hans Lundberg frågade
Manfred Näslund om de formler som
fanns i hans bok " Den gamla råhumus-
skogens reaktionsförmåga" gällde för det-
ta objekt.

Svaret blev ett obetingat JA. Därefter
gick vi till ett lunchbord något hundratal
meter bort. Sedan tillbaka till beståndet,
vars slutenhet under lunchen med hjälp av
motorsågar så hårt dimensionshuggits att
kubikmassan reducerats med 3/4-delar.
Men användande av Näslunds formler
visade Hans Lundberg att beståndets vär-
detillväxt i fortsättningen skulle vara mer
än 3,5%. Då markvärdet var noll var den
avverkning som gjorts den enda lagliga.
Lagens anvisningar föreskrev nämligen
att om ett bestånd genom huggning kunde
fås att förränta sig och marken med 3,5%
eller mer, var det utvecklingsbart.

Dagen efter ägnades åt en grundlig dis-
kussion på MoDo's kontor i Örnskölds-
vik. Den slutade med att Skogsstyrelsens
chef förklarade att anvisningarna till skog-
svårdslagen skulle omarbetas. Så skedde.

Men i Västerbottens län kom ett nytt
hinder 1951. Landshövdingen hävdade
lagens ransoneringsbestämmelser skulle

tillämpas fastighetsvis och motsatte sig
att bolagens fastigheter i lappmarken
sammanfördes till brukningsenheter. Om
en del av fastigheten var bevuxen med
restskog fick en del av denna inte avver-
kas. Vid överläggning i Umeå inför Skog-
svårdsstyrelsen ilsknade landshövdingen
till när Thorsten Andrén, jag och skogs-
chefen Bror Temstedt i Holmsund stod på
oss. Vi blev utkörda i nämnd
ordning.Efter överklagande av Skogs-
vårds-styrelsens beslut vann vi i sista
instans 1952. Efter att under de första
åren ha tagit det varligt med skogsvårds-
myndighetema utan att helt lyckas hade
vi senare fört en delvis frän strid och efter
elva år äntligen fått fritt fram att avverka
restskogama. Då hade den nya generaldi-
rektören Erik Höjer, i cirkulär nr 1/1950,
givit Domänverkets personal direktiv om
övergång till trakthyggesbruk och
avveckling av restskogen.

Skogskontrollen

Det gamla Kramfors AB omfattade 240
000 ha produktiv skogsmark varav drygt
100 000 ha i lappmarkerna. Tillsyns-
myndighet för lappmarksskogama var
fram till 1934 Domänverket, därefter
Skogsvårdsstyrelsema till dess lappmark-
slagen upphörde. Lappmarksskogama
indelades av tillsynsmyndigheten, som
också fastställde hur mycket och vad som
fick tagas ut i den äldre skogen och också
verkställde stämplingen i denna.

Ledningen för Kramfors hade här, fram
til mitten av 1940-talet, liten möjlighet att
påverka skötseln av annat än yngre skog
och då med röjning och gallring, När
SCA 1928 bildades tillfördes Kramfors-
gruppen ytterligare cirka 40 000 ha tillhö-
riga Salsåkers AB och Ulviks AB, som
lades under Ronges förvaltning. Därtill
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kommer väl ihåg att det hygge på Svart-
berget, som Vretlind brände 1941, var
upptaget 1926 och rensat 1928.

Från 1941 skärptes driftskontrollen
ytterligare efter ett system, som utarbetats
av Lars Burholm 1940. Hyggeskort upp-
rättades för alla hyggen med karta och
uppgift om areal, vidtagna åtgärder, kost-
nad för var och en av dessa liksom ock
noterat resultat vid efterkontroll. Liggare
upprättades över alla hyggen med uppgift
om vilket år kontroll skulle ske. Vid en
utlottad del av kontrollerna företogs
plantinventering av personal underställd
skogsvårdschefen.

Efter avverkningsberäkning fastlades
för perioder om tio år för varje förvalt-
ning hur stora kvantiteter som skulle röj-
as, gallras och slutavverkas av normal
skog, respektive restskog, samt hur stor
kubikmassa som skulle tagas ut i de olika
huggningsformema. Det gällde bland
annat att se till att uttaget i den relativt lil-
la andelen sluten, avverkningsmogen
skog ej blev för stort.

Efter företagen avverkningsberäkning
efter den första företagstaxeringen 1948
fastlades på nytt på samma sätt arealer
ock kvantiterer, nu för perioder om fem
år. Åtgärdade arealer och uttagna kvanti-
teter. samt kostnader följdes upp förvalt-
ningsvis och på HK. Allt löpte planenligt
utom att vädret vissa år ej medgav brän-
ning av allt som iordningställts. Det blev
ett lager av obrända hyggen.

cirka 90 000 ha tillhöriga Strömsnäs -
Sandö, som behöll sin skogliga ledning
till 1939. Totala skogsmarksarealen var
vid första företagstaxeringen 1947 - 1948
380 000 ha. Därtill förvaltades 19 000 ha
Pensionsstiftelsens skogar.

Det gamla Kramfors fria skogar (i mot-
sats till lappmarksskogama) omfattade
knappt 140 000 produktiva hektar. De
blev tidigt, sannolikt i slutet av 1800-talet,
föremål för fastighetsvis kartläggning och
taxering med uppföljning av avverkning
och tillväxt i en fastighetsvis förrådsbok-
föring. Indelningsplanema förnyades med
jämna mellanrum. Det utfördes av unga
jägmästare och forstmästare. som efter
några års väl förrättat värv befordrades
till chefsassistenter och vidare till skogs-
förvaltare. Förrådsbokföringens kubik-
massa stämde oftast förvånande väl med
taxeringsresultaten.

När jag 1939 kom till Kramfors var tre
indelare på gång i de just inlemmade
Strömsnäs- och Sandöskogama. och så
fortsatte det till den första företagstaxe-
ringen 1947 - 1948. Sedan Ronge kom till
Kramfors fördes också liggare över utför-
da skötselåtgärder som sådd, plantering,
röjning och gallring med angivande av
hektar, detta gällde även lappmarkssko-
gama.

••Aven Strömsnäs och Sandö hade tidiga-
re indelat sina fria skogar. Vid den indel-
ningen, som igångsattes av Swan vid
övertagandet av ansvaret för dessa 1939,

användes skogskartor med påtecknad
beståndsbeskrivning i form av olikfärgade
koncentriska cirklar (så kallade skog-
sklocka) som stomme vid kartritningen.
Kartorna i skala 1:8 000 var förmodligen
gjorda i slutet av 1800-talet. Bestånden
hade då varit mycket stora, ofta 50 - 100
ha, ibland större allt efter den skogsbrand
som gått fram. Ustförda huggniggs- och
skötselåtgärder hade noggrant lagts in
från i vart fall mitten av 1920-talet. Jag

Förvngringsåtgärder

Ronge hade insett att så länge ohejdat
bete pågick på skogen med getter var det
omöjligt att få upp godtagbar föryngring
genom kultur. Man slutawerkade under
1920- och 1930-talen knappast något i
Ådalen där kultur fordrades. I mitten av
1940-talet minskade getbetet på de flesta
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Vi lät alltid elden gå ostörd mot vinden över hela hygget för att få hårdast möjliga hränning och
därmed så långt som möjligt döda plant, stuhbjörk och gräsrötter. Bilden visar detta. Framför
och bortom elden föryngringar pä tidigare brända ytor.

håll så, att om hyggesytoma bleve nog
stora, utgjorde det inget hinder.

Avvecklingen av restskogama kunde
startas med utsikt att få nöjaktig återväxt
även där kultur erfordrades. Men på de
friska markerna fordrades radikala åtgär-
der för att sådan skulle lyckas, i synnerhet
efter restbestånden. Bränning blev från
1941 för ett drygt årtionde standardmo-
dellen på de friska markerna om hygget
kunde göras nog stort.

Det var för dyrt på små hyggen, som
oftast därtill hade för bränning dåliga
gränser. Där det fanns tillräckligt med
fröträd kom efter bränning oftast mycket
god självföryngring. Men så var sällan
fallet i restskogama. Det blev fråga om
sådd eller plantering. Enligt statistik jag
har brändes i medeltal under åren1949 -
1952 knappt 2 000 ha per år av upptagna
2 200 ha hyggen. 450 av dessa såddes och

250 planterades.
Elden gick ju också över fuktiga mark-

typer, som täckte delar av hyggena. Var
det nog torrt vid bränningen och elden
fick gå mot vinden dog och multnade
även vit- och björnmossor på ett eller
annat år om tjockleken var mindre än 3 -
4 decimeter. Stubbarna med sina rötter
låg då där som bläckfiskar på bar mineral-
jord. Marken blev för årtionden frisk mot
förut fuktig eller blöt.

Det första hygget för bränning å Sved-
je. Tåsjö, låg i en lång, sakta sluttning full
med blöta partier med gränsen bitvis i
surdrog, som vid utläggningen 1941 del-
vis var så blöta, att man med korta stövlar
hade svårighet att ta sig över. Vi hade lagt
gränserna så i förhoppning att där slippa
göra brandgata ned till mineraljorden.

När jag en sommar cirka 30 år senare
gick upp genom den då gallringsfärdiga
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År 1950 föreskrevs årlig inventering av
alla treåriga sådder och planteringar för
kompletterande åtgärder, där behov kon-
staterades föreligga. Denna inventering
ålåg förvaltningen. Därtill utlottades ett
antal av dessa objekt för noggrann under-
sökning av ett lag underställt skogsvårds-
chefen. Objektets areal uppmättes och cir-
kelprovytor utlades i regelbundet förband.
Å dessa räknades lyckade såddfläckar
respektive levande plantor. Vidare
bestämdes, så gott sig göra lät, orsaker till
att såddfläckar var tomma eller plantor
dött. Vi fick på så sätt allt bättre kunskap
om vad som fordrades för gott resultat.

Vi fick redan första året klart för oss
vilken avgörande betydelse god hygges-
rensning hade liksom kvaliteten på mark-
beredningen. Genom att alla kostnader för
föryngringsåtgärdema noterats på hyg-
geskorten och arealen mätts vid kontrol-
len kunde kostnaden per levande planta
och lyckad såddfläck beräknas.

Det visade sig att kostnaderna sjönk
mycket kraftigt med ökande hyggesstor-
lekberoende på kombinationen lägre kos-
tandper hektar och högre andel levande
plantor respektive lyckade såddfläckar.
Instruktionen blev därför att hygge skulle
göras så stort som möjligt inom gränsen
för sammanhängande avverkningsmogen
skog.

nya skogen var det torrskodd i lågskor.
Bäckar fanns men inga fuktiga ristyper
och surdrog. Att surdrog försvann och
myrkanten drog sig 10 - 20 meter tillbaka
efter bränning hade också Vretlind iakta-
git -

De torra markerna självföryngrades
med tall efter Vretlinds modell med strä-
van att, under skärm eller fröträd och
genom hyggesrensning ned till botten av
all förväxande plant, få i höjd helt jämna
återväxter. Då ojämna återväxter redan
uppkommit toppades dessa till jämnhet i
höjd så gott det gick om slutenheten var
tillräcklig, om ej så hyggesrensades ned
till botten om tillräckligt med fröträd kun-
de påräknas.

Före kultur markbereddes såväl brända
som obrända hyggen. De förra i samband
med sådd eller plantering året efter brän-
ningen, då humuslagret oftast multnat ned
och ej var mer än centimetertjockt. Från
1949 gjordes detta delvis med traktordri-
vet aggregat, Nils Hultmarks Kangeroa.

Efter några år fann vi att tallplantorna i
täta sådruggar, när de kommit upp i några
decimeters höjd, oftast drabbades av snö-
skytte. De fungerade som snöskärmar. År
1949 utlades därför försök med tidig
enkelställning av tallar i såddrutoma.
Redan efter våren 1950 kunde konstateras
att tallen på de delar av hyggena där den
enkelställts, förskonats från snöskytte
under det att tallen i sådddruggar varit
svårt åtgången. Tidig enkelställning av
sådden av såväl tall som gran infördes
1950 som rutin. Detta i synnerhet som
mätningar 1949, i cirka trettioåriga tall-
sådder bland annat å Strömsunds kyrko-
herdeställe, visat att kubikmassan per såd-
druta var större ju färre plantor som fanns
i såddrutan.

Samtidigt infördes tidig röjning av
björk i tallplantskog, då den snabbare än
tall växande björkplanten förorsakar
högre sködjup och starkt ökat snöskytte.

Plant- och ungskogsröjning

De röjningar som under Ronges tid, och
framför allt under 30-talskrisen utfördes
med statsbidrag i ofantlig skala, skedde i
huvudsak i bestånd från 40 år och uppåt i
dimensioner motsvarande Bergslagens
kolved. Under andra världskriget ersattes
de av vedhuggningar. Röjning i plantskog
startades, som omtalats tidigare, år 1941
med syfte att få jämnt krontak modell
Vretlind, men utan tidig reglering av

14



plantantalet. Sådan förekom då ej i Norr-
land. I slutet av 1940-talet hade det år
1941 införda hyggesskogsbruket ochdet
upphörda skogsbetet resulterat i begov av
röjning i de uppkommande plantskogar-

mycket tidig och en senare röjning. Men
den skadeverkan som stubbskottsbjörken
gjorde med sin stora rotkonkurrens, var
ofta omöjlig att komma tillrätta med. Fre-
drik "Kniven" Ebeling, då överjägmästare
i Nedre Norrbotten, började cirka 1948 på
försök bekämpa stubbskottsbjörken ge-
nom fickning. Det skedde med herbicider
i grövre stammar, samt punktbesprutning
av stubbuketter.

År 1949 började vi i Kramfors i liten
skala att göra likadant och fann att det
fungerade. Men vi hade mycket stora are-
aler restskogar fulla med såväl icke
avsättningsbar stambjörk som stubbuket-
ter, som skulle oskadliggöras om en god
barrskogsföryngring skulle kunna åstad-
komas. Handarbete skulle inte förslå lång.
Jordbruket hade efter kriget börjat med
flygbesprutning av ogräs å sädesfält med
herbicider. Vi beslöt pröva flygbesprut-
ning mot hyggesbjörken.

Gullviks var intresserade men ville inte
ställa upp för användande av mindre än
cirka 30 liter herbicider per hektar, vilket
man använde i jordbruket. Man var rädd
att ett misslyckat försök skulle resultera i
att metoden kom i vanrykte i skogsbruket.
Vätskan var så dyr att vi ansåg oss ej ha
råd med mer än 3 liter per hektar. Sedan
vi lovat att förlägga ett försök till en
mycket avlägsen trakt och hålla det hem-
ligt gick de med på att försöka med dose-
ringarna 1 och 2 samt 3 liter per hektar på
ett nyupptaget hygge fullt med lämnad
björk, i höjdläge och fjärran från väg på
Harrsjö i Ströms socken, Jämtland. Hör-
nen på 9 stycken 4 hektar stora ytor, ett
stycke från varandra märktes ut med bal-
longer.

Besprutningen skedde med tre stycken
olika preparat från helikopter. Vid besök
ett par veckor senare sågs från håll liksom
ett schackbräde av rutor i nyanser från
brunt till grönt. Vi hade lyckats att i första
försöket bestämma bästa preparat. Gull-

na.
Det gällde att begränsa lövinblandning-

en, att få plantskogen jämn i höjd och se
till att stamantalet begränsades så att de
kvarvarande plantorna kunde växa upp
till minsta gagnvirkesdimension till tiden
för första gallring. De fick dock ej vara
färre än tillräckligt för god virkeskvalitet.
Underlag för fastläggande av lämpligt
stamantal efter röjning skaffades genom
stamräkning på ytor om 100 kvadratmeter
så snart ett idealbestånd vad avser dimen-
sionsspridning och kvalitet, färdig för för-
sta gallring påträffades.

Variation i stamantal var mycket liten
mellan ytor å samma bonitet. Med känne-
dom om undersökningar av avgången i de
planteringsförsök som Skogsforskningen
lagt ut och följt upp under ledning av Lars
Tirén, fastlades det plantantal till vilket
röjning skulle ske i bestånd av olika höjd
och å olika boniteter.

Björken

För riklig insådd av björk på föryng-
ringsytoma var inget problem så länge
som skogsbetet pågick i den skala det
gjorde till mitten av 1940-talet. Stubb-
skott av björk var däremot ett mycket
stort problem. Stundom, exempelvis å de
torra markerna i Jockmokk, omöjliggjor-
de de godtagbar återväxt av tall och gran.
Men när betet upphörde översållades på
få år hyggen på frisk och fuktig mark med
björkplant i sådan utsträckning att tallkul-
turen oftast utan tidig hjälp hårt decimer-
des genom överväxning och snöskytte.

Björkplanten kunde hållas nere med en

15



viks hormoslyr och erfoderlig dosering,

cirka 2 liter per hektar. Det blev normgi-
vande för den flygbekämpning av såväl
äldre björk som björkplant i föryngringar.
som blev allmän i skogsbruket i hela lan-
det under följande 25 år. I stora delar av
inre Norrland värden av avgörande bety-
delse för möjligheten att skapa goda för-
yngringar efter den avverkade restskogen.
1951 kom besprutningen av löv igång
med cirka 500 hektar och 1952 var man i
Kramfors redan uppe i drygt 3 500 hektar
för året.

morän där fanns. Miloma stod färdiga att
tändas den 1 december 1939. Några kol-
kojor hade ej hunnit byggas men vi var
många, så kolkojor borde vi hinna bygga
under dagen.

Så tände vi den första milan på morgo-
nen för att hinna kola färdigt före julen.
Efter någon timme kom fjärdingsman
med mobiliseringsorder. Ryssland hade
anfallit Finland och alla utom tre måste
ge sig iväg. Den morän vi hade täckt med
hade tjälat hårt och blivit gastät med
påföljd att milan slog våldsamt. Stora hål
uppstod som måste fyllas med ny jord.
Det var inte lätt, ty backen hade tjälat hårt
innan snön kom. Det var därtill cirka 20
grader kallt och snöstorm. Trots att milan
slog ett trettiotal gånger lyckades vi att
hindra den att brinna upp. Mellan slagen
värmde vi oss i lä vid en eld under skydd
som vi byggt av kolved. Det dygnet
glömmes aldrig!

Våren 1940 var milkolning av björk i
full gång på Dorotea. Fjällsjö, Hotings
och Strömsunds förvaltningar. Ingenstä-
des fanns gamla kolbottnar med stybb så
miloma täcktes med morän. Vid milor-
mas rivning kom naturligtvis sten med.
Svart, som den blivit, var den svår att
skilja från kolet. Det senare måste dessut-
om hackas till lämplig storlek. Bortsorte-
ring av sten och hackning utfördes av
kvinnor, som stod utmed enkla transport-
band vid utlastningsstationema, vart efter
kolet fylldes i hektoliterssäckar. Det för-
sta leveranskonttraktet tecknades med
Stockholms spårvägar och avsåg täckning
av dess bussars behov.

Det stod inte på förrän dessa stannade.
Sten och annat hade smält av hettan i
ugnen och bildat kakor, som hindrade
lufttillträdet. Håkan Swan blev nedkallad
och såg eländet. Han ringde mig med
order, att nästa morgon - tillsammans
med Lasse Burholm, förvaltare i Ström-
sund - möta honom vid Lövberga.

Vedhuggning och kolning
1939 - 1946

Kramfors högg, vad jag minns, drygt
400 000 m3 t kast- och långved per år från
och med 1940 till och med 1946, troligen
något mindre 1947 och knappt 100 000
m31 år 1948. Den helt övervägande delen
var björk var av en betydande del blev
gengaskol. Nästan allt togs i gallringar till
stor nytta för speciellt de björkrika
bestånden, som ej kunnat skötas genom
gallring, då avsättning av lövvirke sak-
nats. Något av björken togs också ut vid
den avveckling av "gröna lögner" som
startade 1942 på allvar.

Någon kolning hade Kramfors ej syss-
lat med i mannaminne. Sådan drogs
kvickt igång efter krigsutbrottet i septem-
ber 1939. Den ved som hann huggas hös-
ten 1939 skulle inte bli torr nog för kol-
ning förrän sent nästa vår. Men det fanns
på sina ställen gott om under tidigare år
nedfällt röjningsvirke i kolvedsdimensio-
ner, i vart fall nog till att snabbt lära folk
folk att kola. Vi drog igång med att hugga
upp rikligt förekommande sådant bortom
Siksele vid Jämtgränsen och lät de för-
män som utsets att lära sig kolningskon-
sten, resa ett antal Östgötamilor. Stybb
fanns ej så vi täckte med den mjälhaltiga

16



Lövberga var utlastningsstation för för-
valtningen och där skulle en inspektions-
resa starta, till samtliga stationer. "Syn-
darna" måste ertappas och rättas. Vid
Lövberga anslöt även ansvarige skogvak-
taren Anselm Sandemo. Swan satte igång
med ett förgrymmat tal om allt vad han
sett hopsamlat från bussarnas gengasag-
gregat. -"Stora kakor av nedsmält sten.
spikar, hästskor. ja till och med en skift-
nyckel". Vid ordet skiftnyckel avbröt
Sandemo.

-"Skiftnyckel! Å den som jag har letat
så förbannat!". En syndare var ertappad.
När vi gick därifrån väste Lasse till mig. -
"Den där Sandemo är så förbannat pin-
samt hederlig"

Till syndamas försvar måste sägas att
det var praktiskt taget omöjligt att skilja
milkolet helt från sten. Vi måste i en hast
bygga kolugnar på Ådalsförvaltningama,
flera tillsammans på varje ställe. Kram-
fors blev en av de största tillverkarna av
gengasgasol i landet med en tillverkning
av cirka 400 000 hl per år. när den låg på
topp åren 1942 - 1945.

Kramfors AB var också en av landets
största vedleverantörer under kriget. Den
stora bränslekrisen kom våren 1945. Den
Svenska regeringen hade dock räknat
med krigsslut hösten 1944 ock ökad kol-
import snart därefter. Bränslkommisionen
hade anmanats att se till att det inte skulle
finnas stora lager av ved som skulle förfa-
ras, liksom under första världskriget.

Kommisionen hade rättat sig efter direkti-
ven. Men kriget varade till maj 1945 och
den betydande import av kol, som vi hade
haft från Polen under kriget, upphörde helt.
Företag som ansågs ha arbetskraft lämplig
för vedhuggning, ålades att avdela sådan för
att hugga ved, inköpt på rot, åt företaget.
Kramfors tog sommaren 1945 snabbt emot
1 800 banarbetare från SJ, ordnade förlägg-
ningar och awerkningstrakter åt dessa. Sed-
vanlig vedhuggning pågick därjämte.

Förutom den ved det ålåg Kramfors att
hugga till försäljning eller kolning, inne-
bar det en stor försäljning av ved på rot.
Därtill kom. under något år, långved för
egen förbrukning i sulfitfabriken, dit den
flottades som buntar. Totaluttaget av ved
torde under åren 1940 - 1948 ha varit i
storleksordningen 5m3 per hektar produk-
tiv mark. Till stor nytta för skogen!

Granfröinsamlingen 1942

Året 1942 var ett sällsynt gott granfrö-
år. Träden dingnade av kott och frömog-
naden var god ända upp i fjällkanten.
Håkan gav mig order att samla in all kott
som gick. Jag utlyste en pristävling. Den
skogvaktare som samlat mest skulle få 1
krona per hektoliter kott. Den som kom
på andra plats skulle få 50 öre och den
som kom på tredje plats 25 öre. På sen-
vintern visade rapporterna att 16 000 hl
samlats ihop. Insamlingen stoppades.
Alfred Månsson på Kramfors bevakning
vann med 5 800 hl och fick i pris mer än
en årslön. Åberg i Stigsjö var tvåa (jag
minns ej med hur mycket), och Qvam-
ström i Risbäck trea med drygt 1 700 hl.

Återstod att klänga kott och rensa frö.
Kontrakt med landets alla Skogsvårds-
styrelser gav vid handen att de hade
sammanlagd möjlighet att ta emot cirka
5 000 hl kott från oss, huvudsakligen i
Hälsingland. Vi måste klara arbetet själ-
va. Björknäs såg stod tidvis stilla då
export ej kunde genomföras.

Brädgårdsvagnar byggdes på med ställ-
ningar, som likt en luftig byrå kunde ta
emot ett stort antal lådor, var och en med
nätgaller i botten och fyllda medkott. De
fick gå igenom sågens virkestork, som
drevs dygnet runt. Denna eldades med
den torkade kotten, som endast delvis
gick åt till detta. På kort tid var allt
klängt. Återstod avvingning av fröet och
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per kilo. Skogsvårdsstyrelsema fick beta-
la oss långt mera. Risbäcksfröet kostade
långt mer än medelpriset för allt, på grund
av dyrare kott och lägre utbyte per hekto-
liter kott.

Den övervägande delen av fröet kom
från nedre delen av Ådalen och låg höjd.
Vårt behov låg i huvudsak i övre delen
och på högre höjd. På fråga om man kun-
de flytta frö till högre breddgrad och höjd
svarade professor Langlet på Skogsför-
söksanstalten, att därom visste man intet
men att det inte torde vara riskabelt att
flytta lika som tallfrö, en breddgrad eller
50 meter uppåt i höjd. Jag sade då att det
enda som var säkert var, att om vi ej flyt-
tade rejält uppåt skulle det kosta pengar,
då inlandsfröet var långt dyrare och därtill
snart skulle ta slut. Sedan flyttade vi sys-
tematiskt rätt mycket uppåt. Vi anlade en
serie planteringsförsök från kust ända upp
till fjällbjörken ovan Gäddede med dels
ortens frö, dels kustfrö på varje ställe.
"Föreningen för Växtförädling av skogs-
träd" fick revidera ytorna. Kustfröet gick
bäst upp till fjällbjörken vid jaktstugan
vid Sätertjäm, Jormlien. Ytorna lades ut
av Finn Knudsen. Så vitt jag vet var det
landets första större proviniensförsök med
inhemsk gran.

rensning. Jordbruket i Kramfors hade en
klövemöt och rensningsmaskin för utsä-
de. Efter mycket experimenterande lycka-
des det att med den förra utan nämvärd
skada klara avvingningen, med den sena-
re att klara avskiljning av boss och tom-
frö. Jag ägnade projektet några kvällstim-
mar mest varje dag under lång tid och var
inte alltid så välkommen hem, insmord
med mjöl inpå bara kroppen.

Kotten kom i hektoliterssäckar märkta
med insamlingsort, dess breddgrad på en
halv breddgrad när, samt höjd över havet
på 50 meter när. Partier från samma höjd-
och breddbrad klängdes ihop. Fröet skulle
sedan förvaras lufttätt efter höjd- och
breddgrad i så nära 5 grader Celsius som
möjligt. 14,5 ton frö fördelades på, jag
vill minnas, 143 plåtdrums om 155 liter å
vilka målades uppgift om höjd- och
breddgrad. I Kramfors fanns en mycket
stor potatiskällare i två våningar. Den
hade byggts på Jacob Mannerheims order
för att säkra potatislagringen åt bolagets
anställda under första världskriget. Det
blev en utmärkt förvaringsplats, som
utnyttjades i de 15 år som gick innan fröet
tog slut. Betydande partier hade då i bör-
jan av 1950-talet sålts till Skogsvårds-
styrelsema.

Fröet kostade på plats 10 kr och 20 öre

Vi stödjer Skogshistoriska Sällskapets verksamhet

STORAJÄMTLAMELL
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