
Sven Arnell
Bonde - skogsbrukare - hästkarl - förtroendeman - bondeledare
- rättskämpe - vältalare - litteraturälskare - friluftsmänniska -
skogshistoriker - en man med alldeles ovanligt många strängar på sin
lyra - född 1930 och fortfarande ytterst aktiv med både jord och skog
på sitt kära Bosgården.

Sven Arnell minns

Förhistorien
Under 1800-talets sista årtionde blev det
allt mer uppenbart att ägaren till Bosgår-
den i Sätila socken, Marks härad, höll på
att tappa greppet, både om sig själv och
om gå rden.

Min farfar, framgångsrik vävnadsför-
läggare (se nedan 1), sökte lämplig plats
för ett bomullsspinneri och på Bosgården
fanns ett vattenfall. Han anmälde sitt in-
tresse, kanske lite för hänsynsfullt och ef-
tersom han var nykterist ingick inte flas-
kan i hans förhandlingsmetoder.

Ett skogsbolag frå n Värmland hade
redan börjat sina gårdsköp i trakten, de
kallades ” Värmlänningera ”, och de tog
hem spelet. Att det fanns en ramsåg vid
fallet spelade säkert stor roll och skogen,
ja, enligt min sagesman, Rikard Dahl,
stod den som en ” hamp” hela vägen från
nedersta änden upp genom hela skiftet.

Vad ” hamp” betyder har jag aldrig fått
helt förklarat men troligen var den tät,
lång och grov med myclet fur.

Nu får Rikard fortsätta att berätta:
” Värmlänningera kom en kväll, en in-

spektor och ett par till, och patron sa till
mig: I morrn bitti ska du följa med och
visa skogen men när I kommer till Ut-
sflug så sparka dom åt helvete.”

Vi gick på morron och börja längst ner
och drog oss sen uppåt. När vi kom till
Iglatjärn (inte ens halvvägs) sa inspek-
torn ” Nu vilar vi oss lite. Kan han inte
rita upp här på marken hur gränserna går
och var vi är nu ? De gjorde ja. Kan han
säja oss hurdan skogen är i fortsättning-
en, bättre eller sämre eller likadan som
den vi har sett? ”

Likadan alltihop”, sa ja. Då kan vi gå
hem, då behöver vi inte se mer”, sa han.

När vi kom hem till gården så stod
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samt ved. Ett par pojkar körde ut alltef-
tersom det höggs och de sade att lassen
var svåra att björna ihop eftersom det var
så många ” hjul, korkaskruvar och vagge-
medar” bland virket.

Allt jag hörde under barnaåren, om
skogen som funnits en gång, hur den
försvann, om rotposter och hässjevirke
och det jag själv såg när en bärlina på lo-
gen brast och skulle ersättas, att det bara
fanns två träd i hela skogen som det gick
att såga 6" x 9" av - allt detta grundläde
hos mig en stor misstro till skogsbolag
och virkeshandlare.

Anells häst bunden där. ’Nu ä de för-
sent’, sa ja till Anell.”

Förvisso kom han försent. 1 fyra år
gick sågen natt och dag, sen var skogen
slut utom en liten dimensionshuggen rest
längst bort.

Någon gång under året 1904 köpte
farfar gården men hans planer blev ald-
rig satta i verket. Ritningarna till bygge
och maskiner låg klara när han vid års-
skiftet 1905— 1906 fick lunginflamma-
tion och dog. Min farmor stod kvar med
nio omyndiga barn (min far var knappt
fyra år och yngsta barnet var bara nå-
gon månad). Farmor hade naturligt nog
fullt upp och ingen lust att flytta till ett
nytt ställe. Hon och dödsboet lät sköta
Bosgården med inspektor och förvaltare
samt hade slutligen arrendator. Stora de-
lar av skogsmarken såddes och plantera-
des men en del fick sköta sig självt. En-
ligt uppgift gick det att skrapa ihop ved
men 1916 fick man köpa hässjevirke av
en granne.

När min far 1929 köpte gården räkna-
des skogen. Den höll då 6.000 m3sk på
360 ha, styvt 16 m3sk/ha.

I början av 1930-talet stämplades och
såldes en klen gallringspost i den dimen-
sionshuggna restskogen. Posten höggs
och kördes av gå rdens folk. Min far sa
aldrig själv något om den affären men nå-
gon mer post blev det inte och jag hörde
ofta av folket om virkeshandlarens miss-
bud och att Anell nog knappt fick så det
räckte till arbetet.

Under min barndoms vintrar arbeta-
de ett par man i skogen och fick ihop
lite timmer som kunde sågas för repara-
tioner, en del klent lådvirke (sillalådor)

Vändpunkten
Så kom kriget och därmed bränslebrist
och för vår del å läggande att årligen

En ny generation under upplärning.
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Bosgården.

Inspektorn var en språksam och trev-
lig karl som hade lätt för att skratta. Hela
familjen såg fram mot hans besök och för
mig blev således skogsägarföreningen lik-
tydigt med något roligt. När jag sedan
i fjortonårsåldern fick uppgiften att föra
gårdens kassabok såg jag också snart vari-
från de största inkomstposterna kom.

hugga 1.200 m3t brännved. Plötsligt steg
arbetsstyrkan i skogen till sex eller åtta
man och alla hästar var igång varenda
dag. Vad denna systematiska gallring be-
tydde för skogens utveckling lämnar jag
dä rhän, betydelsen är självklar och inte
ämnet för denna berättelse.

Fullt klart var att ett nytt skede hade
börjat, skogen började ge pengar och nu
fanns en ny köpare på marknaden, Söd-
ra Alvsborgs Skogsägarförening, som be-
talade efter känd prislista. Min far var
kontrakteringsombud och när han hade
tillräckligt mycket mätningsfärdig ved
anmäld kom en skogsinspektor med tå-
get från Borås och hade cykeln med sig.
Ofta stannade han i tre dagar och låg
över hos oss. Jag gick i varannandags-
skola och lediga dagar fick jag cykla med
runt i socknen och stämpla vedlagor med
skogsägarnas stämpelyxa.

Förtroendemannen
När ytterligare några år gått — i början på
1950-talet - efter skolor och militä rtjänst
efterträdde jag min far som skogsägarnas
ombud i Sätila socken. Socknen var gan-
ska hårdarbetad. Det var svårt att få nya
medlemmar och att skriva kontrakt i för-
väg, innan massaveden var utkörd, ville
inte många göra.

Telefonen var inte användbar till den-
na verksamhet, man måste göra person-
liga besök. Varje höst gick det åt några
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har visat sig hålla genom alla år. Det var
kort sagt en ideologisk skolningstid.

Nästa skede inleddes när Södra Älvs-
borg, Halland och Jönköping fusionera-
de med Sydöstra Sveriges Skogsägare år
1964. Vid vårt första distriktsmöte i den
nya föreningen fanns ingen valberedning
vilket gav tillfälligheterna fullt spelrum.
När ordföranden begärde förslag till full-
mäktige till årsstämman, blev det allde-
les tyst. Två karlar på stolarna bakom
mig lutade sig fram, en över vardera ax-
eln, och viskade: ” Har du lust att åka? ”
Utan betänkande nickade jag och blev
så vald som fullmäktig till stämman i
Varberg där Väröprojektet presenterades.
Som avslutning for vi ut till den tänkta
byggplatsen som ännu inte hade annat än
ljung och klippor att visa upp.

Samma år var jag ombud till RLF:s
riksförbundsstämma. Senare samma år
bildades vårt Skogsbruksområde med
mig som ordförande och inom kort satt

också i RLF:s länsförbundsstyrelse
och avtalsråd.

Plötsligt var jag förtroendeman på all-
var. Det hade gått rasande fort, som om
jag halkat eller sparkats in i organisa-
tionslivet. Men jag hade ingenting där
emot och förblev SBO-ordförande och
så småningom ledamot i Södras förvalt-
ningsråd fram till 1995 med ett kort av-
brott något år runt 1980.

Hur skall man nu skildra 30 år med
en skogsägarförening som vuxit och för-
ändrats, som hållit på att gå överstyr men
kommit igen och fortsatt att växa och för-
ändras. Detta under en tid med många,
ibland våldsamma, konjunkturväxlingar
med minst tre ordentliga skiften i skogs-

dagar för att fara runt, och det gav, om
inte annat, god kännedom om vägarnas
beskaffenhet och gårdarnas läge. Ofta
blev utbytet magert, som den gången jag
kom till tre syskon, en syster och två brö-
der. Den äldste brodern stod för medlem-
skapet och var en trogen leverantör med
ungefä r samma kvantitet massaved varje
å r. Här borde det gå att få ett kontrakt,
tyckte jag, knackade på, steg in och häl-
sade. Efter lite preludier ryckte jag fram
med ärendet. Jo, han skulle skriva kon-
trakt när veden var ute. Jag framhöll vä l-
taligt vikten av att föreningen visste hur
mycket den kunde räkna med att med-
lemmarna tänkte leverera för att i sin tur
kunna försörja sin industri och sina kun-
der. Jo, han förstod och han skulle som
vanligt hugga, men precis hur mycket var
inte så gott att säga, annars kunde han väl
skriva ett kontrakt. Nu började systern
bli orolig, reste sig frå n stolen och börja-
de pyssla med något på spisen. Jag återtog
med att 10% upp och ned på kontraktet
var tillåtet och tilläggskontrakt var en-
kelt att skriva. Han började bli mogen,
jag böjde mig lätt åt sidan för att ta upp
portföljen som stod bredvid stolen. Då
sprang systern ut i farstun och drog igen
dörren men öppnade nästan meddetsam-
ma och stack in huvudet. ” Skriv inte på
nå nting!” , ropade hon och försvann ut.
Det blev inget kontrakt. Alltför sällan
kröntes mina ansträngningar med fram-
gång. Behållningen dessa första år var
träffarna med andra förtroendemän, med
tjänstemännen och affärsledningen. De
kooperativa idéerna om samarbete, sam-
manhållning och samlat utbud, som all-
tid var det huvudsakliga samtalsämnet,

Jag
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politiken samtidigt med en makalös tek-
nisk utveckling i själva skogsbruket.

Hur göra detta utan att förlora sig i
föreningshistoria, bedömning av skogs-
politiken eller i ekonomisk värdering av
teknikutvecklingens betydelse för rotnet-
tot?

Man kan säga att på hemmaplan har
jag inte behövt strida, det är den närings-
politiska valplatsen som krävt krafterna
och det stod klart redan från början.

Som nybliven ordförande deltog jag på
hösten 1964 i ett massmöte i Värnamo.
Ett protestmöte mot föreslagen föränd-
ring i jordförvärvslagen syftande till att
bolag och staten åter skulle få köpa skog.
Mötet var en mäktig manifestation men
kunde inte hindra sakens gång. Följden
blev att Domänverket började föra en i
vårt tycke aggressiv inköpspolitik, och
därmed sällade sig som den tredje till de

de förtroendemannen kan fylla uppgif- två arvfiender jag redan tidigare hade,
ten. Med omkring tusen medlemmar i bolagen och virkeshandlarna. En annan
ryggen stå r man pall lä nge även om det följd var att det stod klart för mig att i
blåser hårt. fortsättningen var det kamp som gällde.

Egentligen är det endast den stora Kamp för skogsägarnas villkor och rätt-
medlemsavgången i samband med Söd- tigheter. Den kampen har med växlan-
ras kris 1983 som rubbade sinnesjämvik- de framgång förts sedan dess i stort och
ten, men det gällde ju inte bara SBO : t smått, ibland lågintensivt, ibland med
utan hela Södra. uppbåd av alla krafter, stundom råder

Att vara ordförande har för mig inne-
burit just att föra och fördela ordet, inte
att lägga mig i inspektörernas arbete på
fältet eller kontoret. Däremot att vara
tillhands som stöd när det behövts och
att träda fram som SBO:s personifika-
tion vid de tillfällen då endast den val-



lugn, så blossar den åter upp. Den har
gällt skogsvårdsavgifter, avverknings-
konto, extra fastighetsskatt och nu
sist orimliga naturvårdskrav.

Klarast i mitt minne står kampen mot
avverkningskontot. Men först åter till
början av förtroendemannabanan. Från
1964 och framåt blev uppdragen efter-
hand fler och allt mer krävande. 1 LRF, i
Föreningsbanken och Lantmännen. Ar-
betet hemma blev lidande, familjen pro-
testerade och 1977 gick det inte lä ngre.
Jag avsade mig allt utom platsen som le-
damot i skogsbruksrådets förtroenderåd
och där gjorde jag inte mycket väsen av
mig. Jag var hemma, skötte gården, slu-
tade läsa Land, ägnade mig åt skönlitte-
ratur och började rida på Göteborgs rid-
hus. Strax före jul 1982 förstod jag dock
att jordbruksministern var orolig för att
inte tillräckligt med virke skulle komma
fram och att han förberedde åtgärder för
att tvinga fram avverkningen med eko-
nomiska styrmedel. Skogsägaren skul-
le tvingas sätta in 25 % av taxeringsvär-
det på ett konto och inte få ut det innan
han avverkat viss del avverkningsmogen
skog. Dumt och krångligt, knappast ut-
förbart tänkte jag, men fortsatte att följa
skeendet på avstånd utan att precis lägga
mig i. Så en kväll, sista veckan i febru-
ari 1983, ringde telefonen. Det var från
LRF: ” Vi sitter här och har bestämt att

göra något åt det som hotar. I nästa vecka
kallar vi alla skogsägare i Sjuhäradsbyg-
den till möte och demonstration i Borås
och Du skall hålla brandtalet och elda
massorna!” Det gick som en stöt genom
mig, som om någon väckt mig och åter-
kallat mig till livet. Nu gick det fort igen.

till

En trogen exkursionsdeltagare.

Fyra dagar senare tågade 2.000 bönder
och skogsägare genom Borås. Jag talade
från rådhustrappan, vi sände en budkavle
med traktor genom Jönköping, Östergöt-
land och Södermanland till Stockholm.
Dagen efter utnämnde Aftonbladet mig
till upprorsledare. Nästa dag nä r min fru
kom till sitt arbete hälsades hon med ett
” God morgon fru Dacke”. Vid middags-
tid den tredje dagen kallade Olof Palme
LRF och Skogsägarnas Riksförbund till
överläggningar och Aftonbladet frågade
mig om jag tänkte stoppa traktorn. Fjär-
de dagen sade min fru, sedan hon läst i
tidningen om var traktorn befann sig och
om oron i Kanslihuset: ” Det är som när
mrs Thatcher skickade brittiska flottan
mot Falklandsöarna - den går sakta men
obevekligt framåt.” När en vecka gått var
traktorn framme i Stockholm och vi, fyra
stycken frå n Sjuhäradsbygden, fick före-
träde hos jordbruksministern och dagen
efter drogs förslaget om avverkningskon-
to tillbaka.

Den kampen tog under nästan en må-
nad all tid, jag han inte mer än fora krit-
terna och efterdyningarna tog ytterligare
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ett par veckor. Inget blev gjort i skogen
mer den vintern, men en lördagsmor-
gon i april stod 14 man på stallbacken
med röjsågar och frågade var de skulle
sätta igång. Det var förtroenderådet och
tjänstemännen på SBO:t som ville beta-
la tillbaka. Ingen musik kan vara ljuvare
att höra än den fulltoniga sången från 14
röjsågar, och jag var åter med bland de
mina.

Tio år senare var det dags igen att dra
ut till strid. Då ville regeringen lägga en
extra skatt på 0,5 % av skogsbruksvärdet
på skogsfastigheter för att finansiera EU-
avgiften. Som vanligt blev förslaget fram-
lagt i lagom tid för att störa julfriden. Så-
dant hade hänt tre eller fyra gånger tidi-
gare under mina 30 år som förtroende-

man. Nu tyckte jag att kunde vara nog,
kände mig trött och vanmäktig, ville ha
ro. Det värkte och molade i mig under
julafton och juldagen och sent på julda-
gens kväll stod det plötsligt klart för mig
att för en bonde, en skogskarl, ja för en
riktig människa blev det aldrig någon
ro. När rätt och rättvisa kränks, då sitter
snart även friheten trångt och då mås-
te man slåss. Kampen mot det orimliga,
mot dumhet, okunnighet och fördomar
tar adrig slut. Vad jag inte förstå r är att
vi alltid måste kämpa mot statsmakten i
det land där vi är medborgare.

Mitt uppdrag har naturligtvis innebu-
rit mycket mer än att stå på barrikader-
na. Den största uppgiften är väl att som
en bland många ingå i förvaltningsrådet
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ser jag sällan någon av dem som jag be-
traktat som mina. I stället ä r det fullt av
dem som hörde till mina arvfiender en-
ligt min barndoms och ungdoms sätt att
se. Folk med annan bakgrund, andra er-
farenheter, annan kunskap och större ve-
tande. Sådant betyder ingenting längre.
Det som betyder något ä r vår gemensam-
ma lidelse : skogen, den levande, växande
skogen och dess historia.

som styrelsen ofta rådfrågar och testar
sina förslag på. En av orsakerna till Söd-
ras framgång är att ledningen använder
denna länk till medlemskå ren till att
förankra sina beslut. Att vara delaktig
är livsviktigt i ett kooperativt företag om
det skall bli framgångsrikt.

Södra är framgångsrikt och jag känner
stor stolthet och glädje över den industri,
den fältorganisation, det skogsbruk vi ge-
mensamt byggt upp och som hävdar sig
väl i jämförelse med andra skogsägare,
skogsförvaltningar och skogsindustrier i
Sverige.

Mitt uppdrag i Södra Skogsägarna är
slutfört men ett annat finns kvar. I tolv
år har jag företrätt familjeskogsbruket i
Skogshistoriska Sällskapets styrelse. Där

Vävnadsförläggare fanns endast i Sjuhäradsbyg-
den och innebar att en person skaffade garn och
förläde det till vävning eller stickning som hemar-
bete i bygden runtomkring. Min farfar hade om-
kring 1900 ca 400 väverskor i stugorna hemom-
kring. Denna verksamhet var mycket omfattande
i Marks härad och ursprunget till textilindustrin
i hela Viskadalen.

SKOGS
A K A D E M I K E R N A

- ett modernt fackförbund
med rötterna i skogen!

SKOGSAKADEMIKERNA
Box 2088, 103 12 Stockholm

Telefon: 08-613 49 40

www.skogsakademikerna.saco.se
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