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Sten Rådman

Troligen var jag en av dem som aktivt
bidrog till historierna om honom, eftersom
han bodde på ” min” skog och var t o m
vad man kallade torpare där. Vi konfronte-
rades med varann många gånger varje år
och kom att stå varann ganska nära. Det lät
kanske inte så när vi pratades vid. Vi bull-
rade mot varann, och sköt inte under stol
med det vi tänkte och kände. Det var långt
ifrån ovanligt, att vi ifrågasatte varandras
förståndsgåvor.

Under många år arbetade han varje som-
marsäsong på skogen. När almanackan
utvisade slutet av september, blev han oro-
lig. Hur länge skulle jobbet räcka och när
skulle första snön komma?

Snön kommer när den kommer och då
slutar sommarjobben och kan inte Du
förespå snöns ankomst, hur ska då jag
kunna göra det?

Nää, konstaterade han. saknar man för-
måga att sköta skogen, kan man naturligt-
vis inte spå väder heller.

Han gav sig sällan tid att vänta tills snön
kom. Han bara slutade eftersom han hade
så oerhört mycket att göra hemmavid. Det
skulle tvättas och höstskuras och dessutom
skulle "innani-fönstra” monteras.

Sen gick han där ensam på sitt torp hela
hösten. Under vintern var han totalt insnö-
ad. Skotern användes när det behövdes,
men inte mer. Vägen till torpet låg där som

'Tan var den siste på sko-
§ m gen. Den siste utan elektri-

Æ. *Å. citet, centralvärme eller
oljekamin. Han hade en batteri-
radio, men aldrig några batterier.

I allmänhetens ögon var han lite
konstig, ett original, en särling.
Det berättades ofta om hans livs-
stil, man skrattade men förundra-
des samtidigt över den inre styrka
han måste besitta, eftersom han
klarade av att leva som han gjor-
de.
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Hösten 67 avverkade man överståndare och restskog i Råberget.
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En gång kom jag vandrande mot honom
på ett hygge. Han såg mig på långt håll och
stannade sågen. Tog av sig hjälmen och
hörselskydden och tittade ut över den sto-
ra kalytan. När jag befann mig på någor-
lunda hörhåll skrek han: Jasså, du är ute
och letar dom där tre tallarna du inte har
hunnit stämpla.

Han hade en grundmurad negativ
inställning till allt vad indelningsplaner,
avverkningsberäkningar och tillväxtsiffror
utvisade. Hans filosofi var enkel och
egentligen logisk. Det tar 150 år, sa han,

innan ny skog har vuxit upp, och hur den
då ser ut, det vet ingen. Hur den ser ut i
dag, det vet vi.

Är det då verkligen klokt att låta den stå
här och ruttna ner, när sågverk och massa-
industri ropar efter råvara, och en massa
arbetslösa människor vill ha sysselsätt-
ning?

Sysselsättning? Joo, för vansinniga
maskiner, och obegränsat med papper till
myndigheter som ska lägga sig i. I går fick
jag brev från kommunen. Man var så lyck-
liga för att man ordnat mig en modern
bostad i ett pensionärshus. Nää, ska dom
Hytta mig får det bli med fotterna först.
Nåt arbete åt folket blir det inte.

Där hade han åtminstone för tillfället
missbedömt situationen. Skogkonjunktu-
ren gick upp och det ropades från alla håll
efter skogsarbetare. Han slutade hos oss
som vanligt sista dagarna i september.

Under oktober hade han upprepade
gånger sökt mig på kontoret. Men alltid
var jag ute. Han hade ringt många gånger,
både till bostaden och jobbet. Jag bad alla
inblandade att försöka ta reda på hans
ärende, men det vägrade han att yppa.

I början av november kom jag sent hem
en kväll. Han hade ringt min fru, och nu
var det allvarligt. I klartext hade han låtit
meddela: Om du inte är på kontoret klock-
an åtta i morgon kommer själva fan att ta

ett böljande vitt band, men han ville inte
ha den upplogad, även om det så skedde
utan kostnad. Då böljar dom färdas här
och köra som fan fram och åter och man
får aldrig vara i fred, sa han.

När vintern så småningom var över,
hans gårdstjädrar spelade för fullt och bar-
marksfläckar började uppträda i markerna,

var det dags för nytt säsongsarbete. Fjor-
ton dar före start brukade jag besöka
honom. Efter en stunds veklagan över den
vinter som varit, kom frågan: Nåå, när ska
vi bölja?

Jag hade tänkt att vi skulle köra igång i
övermorgon. Om du passar upp vid mili-
tärförråden får du skjuts.

Nää, nää, inte har jag tid att börja redan
då. Du har ju haft hela våren på dig, varför
har du inte kommit tidigare? Nää, jag har
inte tvättat än och inte vårskurat heller.
Sen måste jag ta ut innani-fönstra också.
Få se då, inte nu på månda men nästa mån-
da kan jag börja. Då ser du till att jag blir
hämtad vid förråden.

Vi kunde varann, det var bara det att
rutinerna skulle följas.

Ni vet hur vi människor är. Grabbarna i
laget där han skulle ingå, var fulltränade
efter vinterns avverkningar. Han däremot,
som i stort legat stilla hela vinterperioden,
var nästan helt utan kondition.

Första dagarna varje vår var därför tem-
pot högt uppskruvat. Han måste hänga
med och var mer död än levande när kväl-
len kom. Men han var lättränad och efter
en vecka fungerade han som alla andra.
Svetten rann i strömmar, magen krympte,
men han klagade aldrig.

Däremot klankade han alltid mig för
mitt sätt att sköta skogen. Det kunde han
aldrig förlika sig med. Det avverkades för
mycket, röjdes och gallrades för hårt och
hyggrensades där det inte alls var nödvän-
digt. Dessutom stämplades det för stora
poster och alldeles för många. Om några år
är gammelskogen slut. konstaterade han. dig.
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Lumsejav avverkades 1970

Och Råberget fick sig en ansiktslyftning.
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Exakt klockan åtta kom han. Vi utbytte
normala artighetsfraser. Han beskyllde
mig för att missköta mitt arbete och i
huvudsak hålla mig undan. Jag framhöll
det olämpliga i att han som ungkarl skulle
springa hos gifta fruntimmer så fort hus-
bonden vände ryggen till. Att försöka slis-
ka sig in med hjälp av telefonen var dömt
att misslyckas.

Till saken: Vad har du på hjärtat efter-
som du t o m hotar att ta din närmaste
medarbetare till hjälp?

Hördudu, sa han, först och främst pratar
jag med vilka fruntimmer jag vill och pre-
cis när jag vill. Sen, vet du hur det ser ut på
Björkmyren?

Jaadå, stor myr, enstaka torvryggar och
småholmar, ca 30 urgamla tallar och lite
sly här och var. Stämmer det?

Det stämmer, men har du verkligen varit
en hel kilometer från landsvägen nån
gång? Nåå, det är precis de där tallarna jag
är ute efter. Får jag köpa dem?

Vad i all sin dar, ska du med 300-åriga,
ihåliga, märgspruckna och förvridna gam-
meltallar till?

Det är bara så, att nu springer det folk
hos mig varje dag och tjatar och tjatar om
timmerhuggning, och jag har ingenting att
skylla på.

Vi människor har nog allt för lätt att
underskatta varandras problem. Naturligt-
vis fick han lov att ta tallarna. Båda visste
vi att det var löftet det handlade om. Pris
och avverkningstidpunkt fick framtiden
utvisa.

Efter 25 år ser Björkmyren ut precis som
mannaminnet minns den. Ett 30-tal
urgamla ihåliga, vresiga tallar, sly som
växer upp, äts upp och växer upp igen.
Löftet finns kvar men nu behöver han det
inte.

hade ont om tid, enligt egen utsago. Ved-

huggningen var en av orsakerna. Fast
egentligen var det kanske inte riktigt så.
Han bar sällan in mer än 8-10 vedträn åt
gången. Sen hushållade han med dessa,
medeltemperaturen hölls alltid låg. Han
såg ut att må gott av det och var sällan
sjuk.

Fiske, kanske någon enstaka isgädda på
våren, och jakt sa han, sånt pratar man inte
om i skogvaktarns närvaro. Men någon
åverkan på viltstammarna gjorde han
säkerligen inte. Han betraktade det som
rörde sig i torpets närhet som såta vänner.
En tidig vårmorgon med skarföre, hörde
jag hur han gick omkring och pratade med
en riptupp som uppenbarligen kände sig
kränkt av hans närvaro på inägan.

Älgjakt kunde han tänka sig. Att vår per-
sonaljakt ofta gav magert resultat ansåg
han fullt förståeligt, eftersom det var kär-
ringar med och jagade.

Området runt torpet räknade han som
sin mark. Han var inte direkt motståndare
till avverkningar, men enligt reglerna skul-
le han själv svara för utmärkningen av de
områden som skulle åtgärdas. Även om
det inte alltid lät så, var vi egentligen gan-
ska överens.

Han brukade ta tillvara stormbruten
gran. Några prisuppgörelser träffades
aldrig i förväg, men han brukade påtala att
han förväntade sig ” ett vettigt pris” . Det
fanns knappast någon anledning att ta
betalt, men att göra rätt för sig, var någon-
ting av ett krav.

En vår kom budet att virket låg framme
för mätning och debitering. Det gav mig
orsak att starta extra tidigt och köra några
svängar i bergen runt hans torp. Troligen
hade han hört att jag var i faggorna. När
jag vid sextiden kom till hans avlägg, satt
han redan och väntade på mig. Han
uttryckte sin förvåning över att jag var
uppe vid denna tid på dygnet men antog i
nästa andetag att det berodde på tråkighe-

Han slutade som säsongsarbetare. Lite
småjobb på ackord i torpets närhet, tog
han gärna på sig. Aldrig mer något lagar-
bete, det blev nog i stimmigaste laget. Han
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Hördudu, kan jag få ut pengar för hela
ackordet fastän jag bara har börjat?

Det kom så överraskande att jag bara
stod och gapade och därför fyllde han
omedelbart i med en förklaring: Systerdot-
tern tar körkort nästa vecka och jag hade
tänkt ge henne en bil.

Det tog en lång stund innan jag fick fram
ett ord. Jag såg att han tog illa vid sig av
min tystnad, troligen upplevde han den
som att jag var tveksam till förslaget.

Naturligtvis får du alla pengarna, inget
snack om det, jag blev bara så förvånad.
Du tar väl inte illa upp om jag ställer en
privat fråga. Skulle du inte även kunna
tänka lite grand på dig själv också? Köp en
riktig fotogenkamin, köp dig en riktig
radio eller varför inte en batteridriven TV?

Frågan behövdes för att återställa jäm-
viktsläget. Svaret kom som ett piskrapp:
Sån skit behöver inte jag, skicka pengarna
direkt som du kommer till kontoret så har
jag dem innan helgen.

Vi har båda lämnat skogen, han för alltid
och jag för andra uppdrag. Jag minns
honom med stor tacksamhet. Det som
ibland irriterar mig är, att jag inte gav mig
tid att tränga djupare in i hans livsfilosofi,
och lära mig mer av det hans ögon och sin-
nen upplevt under alla dessa år som särling
i en karg norrländsk natur.

ter i äktenskapet. Men, sa han, som man
bäddar får man ligga.

Jag gick runt och tittade på virket och
låtsades räkna.

Nää, sa han, sluta med de där dumheter-
na och säj vad du ska ha.

I höstas betalade sågarna 165 kr kubiken
från området här intill, men det är möjligt
ätt . . .

Men för faan, det var frötallar, det här
har du egentligen redan fått betalt för, slut
tookes och säg vad du ska ha.

Okey då, det ska börja med en etta, men
nollor får du sätta själv.

Han blev totalt överrumplad, tittade
länge på mig innan han började mumla för
sig själv: En nolla, tie, nää, tre nollor, nä
tre nollor blir tusen, nää aldrig i hellvittis,
men två blir hundra, hundra får du. Affä-
ren var avklarad.

Sommaren som följde åtog han sig ett
större ackordsarbete som gällde skogs-
vård. När jag första gången besökte
honom märkte jag att han hade bekymmer.
Vi satt länge och pratade och drack kaffe.
Han var fåordigare än vanligt och jag
märkte att han, ännu mindre än vanligt,
lyssnade till vad jag sa. Någonting var på
gång, men vad?

När jag började plocka ihop sakerna i
ryggsäcken, kom det:

En osedvanligt liten hölada
vid Furunäsvägen.
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