
Erfarenheter som skogsförvaltare
vid AB Klippans Finpappersbruk
1951 - 1980
Av Ame Witte

Arne Witie

nomen Tycho Brahe, byggde 1573 en
pappersmölla vid Rönne å vid Klippan,

Skåne.
Efter freden i Roskilde 1658 kom bru-

ket i Svenska Kronans ägo. Under skilda
ägare utvecklades bruket och ombildades
till aktiebolag med ett aktiekapital på 600
000 kr.

År 1900 köpte ett konsortium med
bland andra bankirfirman C. G. Cervin
aktiemajoriteten. Verksamheten expande-
rade kraftigt. Efter inledande samarbete
med Böksholms sulfitfabrik och Lessebo
AB förvärvades samtliga aktier i dessa
bolag 1926. Till detta kom köpet av Les-
sebo Skogar med sågverk år 1930 och
nedlagda Konga AB 1943.

I Lessebo, som redan då var en gammal
bruksort, byggdes ett pappersbruk 1693.
Handgjort papper, om än i liten skala, till-
verkades fortfarande. Efter omfattande
modemiseringsarbeten i böljan av 1900-
talet byggde Lessebo AB 1905 - 1906 en
sulfitfabrik, landets första i kombination
med finpappersbruk. Björkholms sulfitfa-
brik byggdes 1900.

Med förvärven av Smålandsbolagen
följde för sydsvenska förhållanden omfat-
tande skogsegendomar.

nom svensk skogsindustri och
skogsmark, där även tidigare stora
omvälvningar och förändringar
skett, har vi under tiden efter andra
världskriget upplevt en intensiv

period med mycket stora förändringar.
T

Ny teknik med slopandet av barkning i
skogen, förbättrad avverkningsteknik med
motorsågar, traktorer och på senare tid
skördare har minskat behovet av arbets-
kraft drastiskt. Internationell konkurrens
och cellulosaindustriens behov av stora
kapitalkrävande enheter har tvingat fram
sammanläggningar och köp av skogsbola-
gen, så att vi nu endast har ett fåtal stora
block.

När jag gick ut ” skogis” i mitten på 40-
talet, fanns det ett flertal fina, självstän-
diga tjänster som nu försvunnit. Det kan
därför vara av ett visst intresse att skildra
händelseförloppet under ett yrkesverk-
samt liv från denna period.

Jag skall därför ge några glimtar från
AB Klippans Finpappersbruk, ett av Sve-
riges äldsta skogsbolag, där jag anställdes
som skogsförvaltare 1951.

Den historiska bakgrunden började
1573. Sten Bille, som var länsherre i Her-
revads klosters län, och morbror till astro-
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All massaved barkades fortfarande i början på 1950-talet. Här ligger massaved i "kista" för att
torka innan den körs ut.

Markberedning med jordbrukstraktor med halvband. Obsenera att varken skyddshjälm eller
störtbåge hade införts.
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av Skogsträd, Ekebo. Källstorp, som efter
flera omorganisationer numera ingår i
SkogForsk.

Klippankoncernen var
som störst under 1960 - 1970-talet

Under 1960-talet ökade skogsinnehavet
från 27 000 ha till 36 000 ha produktiv
skogsmark genom köp av Alsterfors
Skogs- och Sågverks AB, Klavreströms
skogar. Kosta skogar och Emsfors AB.

Fabrikssidan utökades förutom med
Emsfors med förvärven av Nyboholm,

Långasjönäs, Östanå och Håfreströms AB.
Under perioden byggdes sulfitfabriker-

na i Lessebo och Böksholm om. Man
övergick från kalcium till magneciumbas,
vilket gjorde det möjligt att ersätta massa-
ved med sågverksflis. Inom pappersbru-
ken i Lessebo och Klippan skedde en suc-
cesiv utveckling och tillbyggnad. Nytt
sågverk uppfördes i Lessebo.

Vid motorsågsarbete lade vi tidigt stor vikt vid
rätt arbetsställning. Det dröjde dock en bra
bit in på 1950-talet innan skyddshjälm inför-
des.

Bolagens verksamhet
och utveckling sedan 1950

1951 tillverkade bolagen 20 000 ton
finpapper, 35 0000 ton blekt sulfitmassa
och 3 000 - 4 000 stds sågade varor jämte
dörrar, lådor och snickerier. Till bolagen
hörde cirka 27 000 ha produktiv skogs-
mark. Bolagen var tillsammans med
bland andra grannbolagen Katrinefors,
Munksjö, Strömsnäs Bruk, Ohs Bruk,

Hylte Bruk, Oskarsström, Fridafors Bru-
safors - Hellefors, Holmens och fiskeby
anslutet till Sydsvenska Virkesföreningen

Det var på sin tid en imponerande och
mäktig församling, när herrar verkställan-
de direktörer och skogschefer träffades
för att diskutera prisnivåer, kontrakt och
skogspolicy. Föreningen är nu utan bety-
delse.

Bolaget deltog även i andra betydelse-
fulla aktiviteter för svenskt skogsbruk.
Bolagets VD Carl Johan Malmros var
bland annat under 30-talet en av initiativ-
tagarna till Föreningen För Växtförädling

Personalbuss framför nyuppförd skogsarbe-
tarbostad.
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Tabell 1.
Rörelsens omfattning och utveckling 1951 - 1973

1951/52 1969/70 1972/73
Produktion
Papper, ton
Sulfitmassa
Sågade trävaror m3

Avverkning egna skogar m3sk
Produktiv skogsmark ha

20 000
35 000
18000

100 000
27 000

156 000
103 000
40 000

210 000
36 000

149 000
87 000
45 000

175 000
36 000

Råvarubehov
Massaved m3fub
Timmer m3toub

160 000
35 000

400 000 x
70 000

340 000
80 000

Skogspersonal
Jägmästare
Skogvaktare
Skogsarbetare
Byggmästare
Byggnadsarbetare

3 3 2
I I 1 1 7

ca 500 170 131
1 1 1

26 1

x Anm. Därav som flis ca 1 miljon m3s

Organisationsförändringar tjänst hos Södra Skogsägarna, bantas till
en skogsförvaltning med sju skogsvakta-
redistrikt, som svarade för drift, skötsel
och utveckling av egna skogar och en
affärsförvaltning som svarade för fabri-
kernas försörjning av vedråvara samt all
fastighetsförvaltning. Förvaltningen hade
gemensamt kontor i Lessebo.

När jag kom til Lessebo 1951 var
skogsavdelningen, som svarade för för-
valtningen av egna skogar samt råvaruan-
skaffning och transporter till fabrikerna
och sågverk, organiserad med skogskon-
tor och skogschef i Lessebo samt två
skogs- och inköpsförvaltningar. Lessebo
respektive Böksholm. Lesseboförvalt-
ningen som var uppdelad på sju skogs-
vaktaredistrikt, omfattade 17 000 ha.
Böksholmsförvaltningen, vars areal efter
hand kom att öka hade 10 000 ha uppde-
lade på fyra skogvaktare.

Trots att råvaruanskaffningen till fabri-
kerna ökat 2,5 gånger och skogsinnehavet
med 33% kunde skogsavdelningen 1973.
då skogschefen erbjöds en skogschefs-

Hur var
denna organisation möjlig?

I början på 1950-talet var affärsklimatet
mellan bolaget och Södra Förbundet
mycket kärvt. Bolaget köpte en stor del
av råvarubehovet som rotposter, vilket
krävde mycket arbete. Så småningom
gled vi in i mera normala affärsförhållan-
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Tabell 2
Dagsverksåtgång per avverkad mhk

1965 1967 1969 1971 1973
0,140 0,100 0,090 0.085 0,075
0,045 0,035 0,020 0.014 0,014
0,004 0,004
0,031 0,031 0,030 0,035 0.033
0,030 0,030 0,030 0.009 0.005

1995 1960
0,26 0,19
0,08 0,07
0,11 0,03
0,12 0,06
0,02 0,02

Huggning
Köming
Vägarbete, dikning
Skogsvård
Övriga arbeten

0,59 0,37 0,25 0,20 0,17 0,143 0,127Summa

Från och med 1969 ingår dikning i skogsvård och vägarbete i övriga arbeten. 1955
var dagsverksåtgången 4.6 ggr högre än 1973

den med förbundet och fabrikernas över-
gång till sågverksflis bäddade för långsik-
tiga leveranskontrakt med traktens såg-
verk.

Efter mitten av 1950-talet skedde en
kraftig minskning av dagsverksåtgången i
skogen. En sammanställning som vi gjor-
de 1973 visar utvecklingen. Förändringen
av antalet skogsanställda redovisas i
Tabell 1.

Motorsågarna som började användas
1951 var 1955 fortfarande tunga och
klumpiga. 1965 kom kastskydd och ked-
jebroms samt höghastighetskedjor, vilket
gjorde det möjligt att kvista med motor-
såg. Prestationsförbättringen vid hugg-
ning framgår tydligt av tabellen. 1955
hade vi endast några få hästkörare kvar.
Brist på hästkörare tvingade fram trakto-
riseringen fortare än det i många fall var
lönsamt. Efter några försök med Fergu-
sontraktorer och bandtraktorer övergick
vi till Brunetter - midjestyrda skötare.
Som mest hade vi 1965 17 stycken. Från
1967 övergick vi till Rottne-Blondiner.
Det var praktiskt då de tillverkades i Rott-
ne och vi hade goda förbindelser med till-
verkaren.

Fram till slutet av 1960-talet skedde en

kraftig utbyggnad av bilvägnätet. 1969
hade vi 42 mil egna skogsbilvägar, 10,6
vägsamfälligheter inom egen mark samt
25,5 mil allmänna vägar eller totalt 68,1
mil.

Inom skogsvården minskade dagsverk-
såtgången med förbättrad markberedning
och planteringsteknik och allt bättre röj-
ningssågar. I den egna plantskolan över-
gick vi till "kopparforssystemefi början
på 1970-talet. 1973 räknade vi med att vi
saparade 1 200 dagsverken , motsvarande
5 årsarbetare, genom att använda rotade
plantor i jämförelse med barrotsplantor.

Liksom i alla bruksorter hade vi en kär-
na pålitliga skogsarbetare. Huvudparten
av arbetskraften var dock säsongsarbetare
(småbrukare ) eller den tidens vandrande
dagsverkare. I början på perioden hade vi
därför huggarförläggningar och en del
tillfälligt inhysta i ödetorp.

Under 1950-talet var attitydförändring-
arna stora i samhället. De yrkesverksam-
ma skogsarbetarna började ställa krav.
Det var inte självklart att man skulle bo i
skogen bara för att man var skogsarbeta-
re.

1952 anställde vi en byggmästare och
började bygga skogsarbetarebostäder i
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Tabell 3
Årsproduktion, ton

RåmaterialTillverkning
Finpapper
Sulfitmassa
Kartong

90 000
30 000 sågverksflis levereras av Södra
20 000 återvinning av returfibrer

3. Nytt resultatområde ” Egna skogar" bil-
dades där Klippans Skogsförvaltning
ingick med oförändrad organisation. Till-
sammans med Södras övriga bolags-
skogar blev totalarealen 62 000 hektar
produktiv skogsmark.
4. Efter MBL-förhandlingar lades såg-
verket i Lessebo och sulfitfabriken i
Böksholm ned.

tätorter. Skogsarbetarna bussades ut. 1965
hade vi ett tjugotal VW-bussar och Pick-
Upper. Till en början var det många som
tyckte att de gav upp sitt fria yrke. Sam-
åkningen tvingade fram fasta arbetstider,

precis som på fabriken.
Förbättringarna med rastkojor, arbetar-

skydd, ergonomiskt allt bättre arbetsplat-
ser i maskinerna och succesiv yrkesut-
bildning bidrog, allt sammantaget, till allt
bättre resultat. Arbetsledningen förenkla-

des med färre anställda och ett förtroen-
defullt samarbete, i jämförelse med tidi-
gare kommandoledning och kontroll.

Staten övertar
Klippans skogar 1981

I samband med försäljning av Södras
bolagsskogar såldes Klippans skogar till
Domänverket 1981. Jag hade fått en tjänst
som skogskonsult i USA året innan. För
min efterträdare blev glädjen för jobbet
som förvaltningschef kortvarig.

Södra Skogsägarna
köpte samtliga aktier i Klippan 1976.

Södra Skogsägarna som under en läng-
re tid köpt Klippanaktier lyckades, genom
att lägga ett högt bud som de större aktie-
ägarna inte kunde motstå, förvärva samt-
liga aktier 1976. Klippan hade då redan
sålt Nvboholm till MoDo och Emsfors till
Föreningen.

Efter förvärvet gjordes följande förän-
dringar:

Nya organisationer
inom Domänskog AB

Efter några omorganisationer och sedan
Domänverket bolagiserats ingår huvud-

parten av Klippans skogar i AssiDomän
AB:s Lessebodiistrikt inom Växjö skogs-
förvaltning.

Distriktet som omfattar 37 000 ha är
1994 organiserat med en skogstekniker,
som distriktchef och en biträdande skog-
stekniker.

All avverkning sker maskinellt med
fyra inhyrda skördare och två egna gall-

1. Skogsdivisionens marknadsavdelning
övertog försörjningsansvaret för skogs-
råvara och transporter. Klippans "affärs-
förvaltning” upphörde.

2. Nytt stabsorgan inom skogsdivisionen bil-
dades för fastighets- och upplåtelsefrågor.
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ringsskördare samt tre skötare. Övriga
arbeten skall klaras med 17 årsarbetare.
En skogsarbetare arbetar periodvis som
planerare vid avverkningarna.

Jämför vi Klippans organisation 1969,

då vi hade ungefär samma areal, var vi tre
jägmästare, 11 skogvaktare och 170
skogsarbetare. Vi hade visserligen viss
köpverksamhet, men skillnaden är enorm.
För mig förefaller det ofattbart att man
skall kunna driva ett intensivt skogsbruk
med en så hårt bantad organisation och
liten personalstyrka.

Klippan blir
ånyo ett självständigt företag

1989 sålde Södra resterna av Klippan
samt Fridafors bruk till ett konsoortium
med Klippans VD Kay Frödin i spetsen.
Det något vingklippta AB Klippan fin-
pappersbruk består nu av finpapperbruk i
Klippan och sulfitfabrik i Lessebo samt
kartongfabrik i Fridafors. All tillverkning
är klorfri.

Klippan är numera börsintroducerat på
O-listan.

Extra prima sekunda Ers Majestät, var guskarens utlåtande då Kung
Gustaf VI Adolf gjorde handpapper vid sitt besök i Lessebo.
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