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i förändring
Av Carl Adelsköld

Carl Adelsköld

Glimtar från en skogsförvaltning åren 1947 - 1962

mässingsbruk liksom ett pappersbruk
under 30-åriga krigets dagar. Efter väx-
lande lönsamhet blommar industrien upp
under 1700-talet. Holmentomet byggdes
1750 och det har varit ett dominerande
inslag i stadsbilden intill våra dagar.
Handpappersbruket med lump skulle snart
kompletteras med slipmassa av gran.

Ett nytt bruk anlägges i Hallstavik base-
rad på norrlandsvirke, havsbogserat i stor-
flottar om 400 - 500 m3/st och samman-
förda i släp om 40 000 m-\ Samtidigt
gjordes betydande skogsförvärv genom
inköp av mindre industrier enligt då gäl-
lande "bolagsförbudslagen".

Bjömdammens gamla järnbruk förvär-
vades 1910, Wermbols Fabriks AB (sul-
fatfabrik ) 1916 och Backa Hosjö AB
(sågverk ) 1955. Dessa egendomar skulle
utgöra basen för den nya skogsförvalt-
ningen i Strängnäs.

Bolagets verksamhet leddes under den-
na period av Bruksdisponent Christian
von Sydow ( 1938 - 1963). Under von
Sydows ledning fördubblades papperstill-
verkningen till 360 000 ton, vilket ter sig
blygsamt till dagens mångdubbla produk-
tion vid Braviken och Hallstavik. Hans
relation till människor var positiv och han

enna studie är inte veten-
skaplig, utan avser att vara
en tidsbestämd pusselbit i
den omvandlingsprocess,
vars början anades i slutet

av 1930-talet som alltjämt pågår.
D

Mot bakgrund av det föränderliga
1990-talet kan det finnas fog för en doku-
mentation avgränsad i tiden till perioden
1947 - 1962 och i rummet till en tämligen
typisk skogsförvaltning med tyngdpunk-
ten i norra Södermanland och tillhörig
Holmens Bruks och Fabriks AB.

Den modell av arbetsorganisation lik-
som den kostnadsstruktur man då hade
kommer sannolikt inte igen. Vi står i dag
inför nya helmekaniserade arbetsformer
liksom en avancerad kommunikationstek-
nik och därtill förändrade konkurrens-
och marknadsförhållanden i EU. Det kan
därför inte uteslutas att de som alltjämt
hyllar den traditionella skogsförvaltning-
ens återkomst i stället kommer att möta
en radikalt förändrad skogsnäring att för-
valta.

På en holme i Motala ström, inom
Norrköpings hank och stör, anlades under
tidigt 1600-tal vapensmedjor och 1609 ett
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Skogsfönultaren och författaren på sitt tjänsterum 1961
Foto: Författaren

ägnade sina anställda stor omtanke, allti-
från pensionerade arbetare, till tjänstemän
långt bort i skogarna. Han säger själv att
han var "gla* i människor*’ och detta satte
prägel på chefsskapet. Han grundläde en
” Holmen anda" som blev ett rättesnöre
för all personal i den stora koncernen.
"Människan i centrum” begagnades ofta i
de stora sammanhangen. Omtanken om
sina anställda var en påtaglig del i hans
mångfacetterade verksamhet. Den utgör
den första delen av förändring i skogsbru-
ket som alltmer skulle präglas av mekani-
sering och hårdare villkor för skogens
folk, icke minst i glesbygderna.

Det centrala skogskontoret skulle ledas
av Skogschefen Åke Norlén från 1934
som hade att samordna egendomsförvalt-
ningen, virkessinköp, flottläggning med

havstransporter och fördelning av virkes-
fångsten till bruken. Organisatoriskt upp-
delades fältverksamheten på fem förvalt-
ningar i Södra Sverige och sex i Norrland.

Åke Norlén var en skicklig affärsman
och medverkade till merparten av fastig-
hetsköpen och ledde personligen de större
avsluten med de många skogsägareföre-
ningarna, Kungliga Domänstyrelsen och
Uppsala Akademi med flera. Han vann
motpartens stora uppskattning genom sin
ordhållighet och sin personlighet.

Strängnäsförvaltningen

Strängnäsförvaltningen startade den 15
september 1947, som en ny fältenhet.
Dess uppgift var att handlägga skötseln
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av bolagets egendomar i norra och östra
Södermanland samt att inköpa virke i hela
Mälardalen och att slutligen flottlägga
granmassaveden för vidare befordran till
industrierna samt att försälja övrigt virke
på bästa sätt.

Organisationen omfattade från start ett
kontor med förvaltare (författaren ) bok-
hållare och kontorist samt skogvaktare för
bevakningarna i Björndammen. Torpesta

M ••och Orboholm. Arla tillkom 1955.
Inköpsskogvaktare placerades i Sträng-

näs. Jäma och norr Mälaren i Enköping.
Märsta och Kolsva (sedemera Örsunds-
bro). Den produktiva skogsmarken omfat-
tade cirka 7 500 ha vartill tillkom jord-
bruk och impediment. 1 takt med ökande
virkesfångst utökades personalen på kon-
toret och förmännen månadsavlönades.
Den begynnande mekaniseringen höll sitt
intåg.

Arbetsmetodiken till och med andra
världskriget var tämligen oförändrad och
väl etablerad. Gemensamt var dock att
huggningsarbetet bedrevs manuellt, virket
kördes ut till väg eller strand med häst
och arbetstagarna satt ute i ur och skur.

Skogsbrukets metoder

Skogens skötsel reglerades efter gällan-
de lagstiftning från 1903 (SVL ) som före-
skrev återväxtskyldighet efter slutavverk-
ning. I 1923 års SVL fastslås i § 1 att
skogsmarken skall användas till skogs-
börd. Yngre skog fick endast avverkas
genom gallring och återväxtskyldigheten
bestod. 1948 års SVL inleddes med por-
talparagrafen "att skogsmark skall skötas
så att tillfredställande ekonomiskt utbyte
vinnes så vitt möjligt jämn avkastning
erhålles. Hänsyn skall tagas till naturv år-
dens intressen” . Den skulle fortsätta gälla
under en ganska lång period 1948 -1979.
Föreliggande studie omfattar sålunda sist-
nämda SVL, som var väl förankrad i det
praktiska skogsbruket såväl genom
utbildning som tradition. Denna inrikt-
ning följdes i huvudsak fram till nuvaran-

Huggarens utrustning var timmersvans, båg-
såg, barkspade och yxa. Köraren hade lunn-
kälke med släprede. Ernst Israelsson med timmersvansen.
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Kvarliggande massaved fick handbarkas i vårdagarna sedan föret tagit slut och läggas i triangel
för torkning. Seved Walter från Stålboga i arbete.
Foto: Författaren

de SVL tillkommen under 1990-talet. där
helt nya värderingar och produktionskrav
kommer att påverka skogsskötseln.

Naturvårdshänsynen formulerades under
denna tid av Generaldirektör Erik W.
Höjer i detaljerade anvisningar i natur-
skydd och landskapsvård och dessutom i
hans berömda cirkulär 1 /1950 om de
norrländska skogarnas restaurering. Till
de många kritiker av skogarnas skötsel
riktar han en kraftig gensaga på ett SNF-
möte 1953 -” Skogsmän saknar inte natur-
sinne. Det finns säkert flera naturvänner
bland skogsfolket än bland människor i
allmänhet” .

- Detta kan vara värt att begrunda i
dagens debatter, där Maria Hugosson
leder arbetet med Svensk Skog och kon-

staterar att okunnigheten om svenskt
skogsbruk är högst betydande (februari
1995).

Lars Kardell , SLU, har i ett betydande
antal skrifter berört rekreationsvärdet av
miljöer i skogslandskap, dess mångfor-
mighet och värde även av turistiska skäl.
Redan Folke Thöm, länsjägmästare i B
län 1947 - 1963, framhöll att ett hygge
med fröträd är en angenäm syn både i
skogsmannens och lekmannens ögon.

Slutavverkning bedrevs som trakthyg-
gesbruk, om än i modifierad form. med
föryngring under skärm/fröträd. Hyggena
var av blygsam omfattning cirka 5 ha i
snitt och gränserna fastställdes med hän-
syn till bonitet, jordmån och andra förhål-
landen till exempel kärr/berg impediment.
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Detta kallas idag för ståndortsanpassning,

vilket äldre tiders skogsmän var väl för-
••

trogna med. Aven I. af Ström visste
mycket härom 1830 i sin gärning.

All skog stämplades under denna tid.
Skogsvaktaren visade kunnighet och man
hade siktet inställt på hur återbeskogning-
en skulle utformas genom alternativen
självsåddd, plantering eller frösådd med
eget frö.

Hyggesbehandlingen var nästa steg och
kravet på registrering av kalytoma växte
fram i slutet av 1940-talet. På förstansade
aluminiumskyltar i "närmsta” hyggeskant
kunde sedan årtalen för vidtagna åtgärder
stansas in.

Hyggets löpnummer och åren för
avverkning, markberedning (MB ), rens-
ning ( R ), kemisk buskbekämpning ( KB )

självsådd (SS), sådd/plantering (S/PL)
och eventuell hjälpplantering (HJPL)

Som regel klarade sig skylten i tio år
och då var föryngringen godkänd.

Markberedning skedde först manuellt
men med en liten bandtraktor. Oliver Cle-
trac, kunde detta arbete mekaniseras med
hjälp av bland annat SM-kultivatom.
Denna byttes rätt snart mot Professor
Lennart Nordströms ” leno-aggregat” ,
sedemera utvecklat till ett dubbelt med
förtjänstfulla egenskaper. Först med
hydraulikens hjälp kom nya redskap för
jordbearbetning.

Den kemiska buskbekämpningen av
lövsly blev aktuell dels därför att får och
getter börjat avhysas från skogen och dels
var intresset för björkved negativt, innan
man kunde tillverka björkmassa. Hormos-
lyr var ett preparat av fenoxisyror som
väckte livlig debatt och förbjöds så små-
ningom genom en massmediai insats.

Beståndsanläggningen var nu väl förbe-
redd med ovan nämda åtgärder och den
största delen självföryngrades, komplette-
rade med sådd och/eller plantering, där
varje bevakning hade sin egen plantskola.
Man förfogade härigenom ett material av
god kvalitet som kunde avhämtas vid
lämpligaste tidpunkt och så kunde även
skogsarbetarfruama få arbetstillfällen.

HOLMENS BRUKS & FABRIKS AKTIEBOLAG
STRÄNGNÄSFÖRVALTNINGEN

ArHYGGE Nr

SSR MB KB

S/PL

HJPL

ÅrMaximum ha/årMedeltal ha/år

1960Plantering
Sådd
Markberedning
Röjning ungskog
Hyggesrensning
Dikesrensning
Kostnader

81 241
13 42 1951

195823 128
276 196090
315 1957130

22.5 km
80 700 kr/år

40 km
219 800 kr/år

1950
1960

Penningvärde: 1948 = 100 kr, 1954 = 76 kr, 1961 = 60 kr. 1994 = ca 6 kr

Skogsvården varierade av skilda skäl och några uppgifter kan möjligen vara av intresse perioden
1948 - 1961 som speglar konjunktur och stormfällningen i januari 1954.
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Den vedeldcide rastkojan kom 1950.Ombyggda sjuktransportbussar i skogstrafik
1950.
Foto: Författaren

Skogsvården varierade av skilda skäl
och några uppgifter kan möjligen vara av
intresse perioden 1948-1961.

Gallring var under denna period en
dominerande åtgärd med bland annat syf-
te att överföra produktionen på ett mindre
antal träd och därigenom erhålla en bättre
dimensionsutveckling och samtidigt lägga
denna produktion på kvalitativt bättre
stammar. Generellt var andelen gallring
inklusive genomhuggning ungefär 80%
under denna period.

Länsjägmästare Otto Bundy ( 1939 -1953)
presenterade sitt program: "Välj ut cirka
400 huvudstammar per hektar och gynna
dessa med så kallad brunnshuggning” .
Man skulle då kunna producera grovt tall-
timmer och skörda två generationer gran-
massaved. Detta blev också Holmens
policy på hithörande marker.

Foto: Författaren

Omsorgen om personalen, som var von
Sydows huvudbudskap, tog sig uttryck i
den vedeldade rastkojan och transportme-
del för arbetsfolk och deras handredskap.
Virkesmätningen kunde koncentreras lik-
som vinterväghållningen. Även tillsyn
och arbetsledning förenklades. En bryt-
ningstid väl värd att minnas med den
tidens förutsättningar, som dagens gene-
ration knappast kan förstå, bortskämda
med datastyrda operativa planer, högme-
kanisering och avanserad kommunika-
tionsteknik. Behovet dikterades då som
nu av kostnadsskäl och under efterkrigsti-
den ökade dessa med cirka 30%.

Fällningsarbetet utgjorde ungefär 20%
av huggarens insats och motorsågens his-
toria har dokumenterats i tidskriften 4/94.

Hästkörning med nordsvensken var slit-
sam och den omtalade bandtraktom "Cle-
trac" började komma till användning och
samtidigt kom jordbrukstraktom försedd
med snökedjor och virekran i drift, för att
i slutet av perioden ersättas med halv-
bandtraktor med virekran och hytt.

Barkning av massaved tog cirka 50%
av huggarens arbetstid och var föremål
för nytänkande och "barkningskryssaren"

Avverkning

Förändringens vindar började nu blåsa.
Det ställdes krav på koncentrerade trak-
ter, som i sin tur krävde bilvägar, basvä-
gar och upplagsplatser med vändplaner.
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Hästköming var ett slitsamt jobb med tunga lyft, mycket snö och mycket virke som försvårade
framkomligheten. Björndammen /959.
Foto: Författaren

såg dagens ljus. Våren 1959 övergick
Holmens Bruk till obarkad granmassaved,
som levererades ” färsk” till upplag utan-
för Norrköping för vidare befordran till
pappersbrukets renseri. Man hade två
Cambiomaskiner med en kapacitet av
1 000 m3t ved /dygn.

I Skogsindustriernas tidning juni 2/95
redogör Hans Halling för en stor landvin-
ning om färsk ved på 10 dagar, vilket
Holmen introducerade 1959; dvs för 36 år
sedan.

Under perioden 1948 - 1962 tredubbla-

des produktiviteten vid avverkning från
1,2 m3sk/dgv till 3.6 m3sk/dgv för att vid
högmekanisering mångdubblas.

Virkestransporter

Behovet av bäriga bilvägar ökade
snabbt och med hjälp av entreprenörers
” Caterpillar” och egen arbetskraft skapa-
des succesivt ett utbyggt vägnät, som i
allt väsentligt håller dagens 60-tons eki-
page. Det byggdes nära 83 km ny väg till
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.t
Bottennvarvet dragés i 14-stöttorsram i Mariefred. / bakgrunden syns Gripsholms ärevördiga
slott.
Foro: Författaren
en kostnad av 9:10 kr per löpmeter (4:50 -
12:20 kr) bortsett från inflation. Last-
bilarna var efter kriget avpassade för cir-
ka 10 tn3t torr massaved av två meters
längd men utvecklades snabbt från 1äng-
flak med virekran till vikarmsutrustning
på boggie med släpvagn.

Flottläggning och havsbogsering hade
gammal hävd i Holmen och verksamhe-
ten koncentrerades under 1950-talet till
Hjulsta gamla färjläge. som utrustades
med "bubbelslang” för upptining av isen
och medgav då virkesköming på frusna

vägar och minskat tryck på upplagsplat-
serna. Den andra platsen var Skutudden
på bolagets egen mark (20 km SV Trosa ).

1948 - 1958 flottades årligen cirka 100
000 m3t med ett virkesvärde av 10 Mkr
( 1958 års priser) Flottläggningen var ett
eftersökt arbete och ' elitgubbarna" från
skogen fick företräde till jobben.
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Virket Arbetskraften

Efterkrigstiden präglades av brist på
arbetskraft och det gällde att bevara de
resurser som ännu fanns i form av torpare
och arrendeställen på egendomarna. Av-
flyttningen från avlägsna torp var stor och
motdraget blev att centralisera bebyggel-
sen till en större arrendegård (potatis och
mjölk) eller rusta en gammal industribe-
byggelse.

Bjömdammens gamla bruk, där masug-
nen blåstes ned 1883, förde en tynande
tillvaro kring sekelskiftet. Först på 1950-
talet investerades i upprustning och
nybyggnation. Som största samlade enhet
fick man en yrkeskunnig arbetarstam i
denna nya miljö, som samtidigt kom att
tjäna som utbildningscentrum först för
förvaltarpersonal och senare för arbets-
kraften. Till detta kom representationsjak-
ter för bland andra de norrländska säljar-
na som tog upp sedvanliga diskussioner
med skogschefen.

Ett flertal förläggningar upprättades för
tillfällig arbetskraft. För rotpostverksam-
heten anlitades lokala befolkningen som
gärna återkom år efter år, när inköpen låg
passande till.

Personalvården i form av ett förbättrat
materiellt boende har redovisats. Möjlig-
heterna att bygga badrum i alla bostäder
bedömmdes som helt orealistiska. Upp-
förande av bastuanläggningar var däremot
en både billig och enkel åtgärd. Dessa
sköttes av ” byalaget” och frekventerades
med extra förtjusning av de finska skogs-
arbetarna. vilka ” bussades” från sina för-
läggningar. Introduktionen av TV låg
ännu i sin linda medio 1950-talet och
skulle långt senare bli var mans egendom.

Fritiden skapade förutsättningar för
någon form av samlingslokal där föreläs-
ning, samkväm och underhållning kunde
serveras de anställda. 1956 läser man i
ortsbladet med feta rubriker ” Bortglömd

Anskaffningen kom delvis från egna
skogar, dels från inköp runt Mälaren och i
anslutning till egendomarna. Rotposter
inköptes i fast pris, där säljaren tillhanda-
höll stämplingslängd med ett antal träd
fördelade på dimension och trädslag.
Köparen fick själv bestämma volymen,

kvalité och därav virkesvärdet på rot samt
efter avdrag av beräknade kostnader lägga
anbud.

Domänverket, Uppsala Akademi, vissa
allmänningar och större skogsägare sålde
sitt virke på auktion till högstbjudande.
Det var spekulativa tillställningar med
skogschefer och sågverksdisponenter som
huvudaktörer.

En enklare form var det så kallade leve-
ransrotköpet som innebar att köparen för-
värvade ett parti, vars värde fastställdes
vid bilväg efter uppmätning och gällande
prislistor samt med avdrag för de verkliga
drivningskostnadema.

I den mån skogsägaren själv önskade
avverka sitt virke upprättades ett leve-
ranskontrakt med kvalitet, priser och tid-
punkt, samt eventuellt förskott. De mest
långsiktiga förbindelserna tog oftast den-
na form. Sortimenten var allt från kraft-
lednings- och telefonstolpar, granpålar till
plywoodvirke, sågtimmer, massaved av
olika trädslag samt en kort tid efter kriget
även vedsortiment.

Inmätningsbestämmelser har varierat
under alla tider vad gäller dimensioner,
kvalitéfordringar och justeringar för olika
fel. Mätningsföreningar tillhandahöll spe-
cifikationer av respektive sortiment, vilka
låg till grund för vidare prisuträkning,

baserad på uppgörelser mellan säljparten
(Domänverket och Skogsägarrörelsen )
och köpparten oftast representerad av en
Virkesförening.
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Timmermons Gammelgård.

Foto: Författaren.

skogsby fick fin present av Holmens” . En
övertalig ganska ruffig byggnad, byggdes
om till samlingslokal och invigdes av
Disponent von Sydow med orden -” Den
här lokalen skall heta Timmermons gam-
melgård".

Detta blev också upptakten till vad som
idag kallas bygdespel, men som då rubri-
cerades som "revygäng” med allsköns
spex och underhållning för skogsfolket
och deras familjer. Det blev snabbt en
spridning och det bildades revygäng på
alla bevakningar och man började besöka
varandras tillställningar även från närlig-
gande inköpsdistrikt. Bolaget "sponsrade”

med transporter, varm korv och några
spelmän till dansen. Denna form av per-
sonalvård förstärkte den Holmensanda,

som inspirerats av högsta chefen. Bättre
rastkojor, ändamålsenlig skyddsutrust-
ning och ökande mekanisering skulle
komma under 1960-talet.

Centrala samlingar ägde rum 1948 på

” skogsfolkets dag” i Norrköping med
samdrag i Folkborgen, disponenttal och
förtäring. Vid bolagets 100-årsjubileum
var det många aktiviteter på gång, företrä-
desvis i Norrköping där såväl huvudkon-
tor som tyngdpunkten av industrierna
lokaliserats. Strängnäsförvaltningen sam-
lade sitt folk med bussutfärd till S:t
Eriksmässan samt avslutning på Skan-
sens Högloft med middag för cirka 300
personer. Då var "Holmen-familjen” ett
etablerat faktum.

Kontakter utåt

En titt i backspegeln kan bekräfta att
"inre harmoni” skapade förtroende utåt.
Arbetstvister förekom sällan och aldrig på
fackföreningsnivå. Affärskontakterna sköt-
tes väl och punktlighet i betalning av vir-
ke och tjänster var föredömligt. Holmens
var ett ansett företag och de strukturförän-
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Disponent von Sydow i samspråk med kyrkoherde Bengt Erik Bengtsson.

Foto: Författaren.

dringar som påkallades genom nedlägg-
ning av olönsamma enheter kunde väcka
irritation på landshövdingenivå. Det fanns
dock alltid konstruktiva lösningar som
föll myndigheterna på läppen och man
kunde åtskiljas i vänskaplig anda.

Intresset för bolagets skogsbruk kom
delvis att koncentreras till just det nyrus-
tade gamla bruket vid Bjömdammen, där
de materiella förutsättningarna var goda
och ett välordnat skogsbruk kunde demon-
streras.

Exkursionernas mångfald har lämnat
många minnen genom åren. Stockholms
Jägmästarkubb med Erik W. Höjer i spet-
sen besökte förvaltningen 1951, Skogs-
forskningsinstitutet med utländska forska-

re 1953 samt Länsjägmästareföreningen.
Några avtalexkursioner har hållits liksom
avskedexkursioner för pensionerade för-
valtare. Kronojägarförbundets danska
skogfogdeexkursion var en glad utfärd
trots att dialekten på Fyen var obegriplig.
Stockholms Skogsmannaklubb besökte
oss redan 1949, mest beroende av deras
energiske klubbmästare som tillhörde för-
valtningens virkesköpare. Skogselever
från Bjärka-Säby med sin rektor kom på
en drivningsexkursion.

Den märkligaste exkursionen var kan-
ske Kungliga Skogshögskolans vårbesök i
maj 1959 under ledning av tvennc Sällska-
pets prominenta professorer Bo Eklund
och Lennart Nordström. Det finns måhän-
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da några medlemmar i förskingringen
som ännu kan erinra sig besök på Hol-
mens skogar.

råd. avverkningar, tillväxt och förser fält-
personal med detaljkartor.

Kontakten med skogen och de lokala
biologiska förhållandena har minskat.
Specialister med ganska smala arbetssek-
torer har fått stort svängrum och det synes
mig att detta är omvänt proportionellt till
helhetskunnandet. Likaså har synen på
den svenska skogen förändrats i den nya
SVL. där äldre tiders produktionskrav (jfr
SVL 1903 - 1980) luckrats upp, eller sna-
rare halverats till förmån för andra värde-
ringar av stundtals luddigt tyckande. Man
måste acceptera föränderligheten både
hos människan och i naturen men slutsat-
sen blir ändå:

Sammanfattning

Med facit i hand kan förhållandena
efter andra världskriget te sig primitiva.
Det var mera omständligt på den tiden
och det mesta gjordes manuellt. Under
1950-talets sista år var motorsågen var
mans egendom. Handbarkningen för-
svann och de första traktorerna började
köra virket och man lastade maskinellt.
Lastbilarnas kapacitet mångdubblades
och de vikarmsförsedda griplastama kun-
de liknas vid "reservdelar till jätteödlor"
vid tomkörning. "Budningen" till arbets-
folket försvann, när alla fick telefon. Det-
ta var ett lika stort framsteg som dagens
Yuppi-nallar i alla bilar och skogsmaski-
ner. Skogsindelning ”för hand" med kar-
tering och stamräkning har ersatts med
flygbilder med så hög upplösning att fält-
arbetet numera görs inomhus. Komplice-
rade datasystem håller reda på virkesför-

- Det var roligare förr!

Uppgifterna är hämtade ur en 90-sidig
rikt illustrerad skrift av författaren.
Skogsbruk i förändring - En skogsför-
valtning åren 1947 - 1962. Skriften
utgavs år 1994.

Timmeraptering
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