
Pitprops - ett förfärligt
farligt sortiment!
Ett eftermäle
Av Rolf Albertsson Rolf Albertsson
Född 1926 i Berga socken, Kronobergs län.
Bjurfors skogsskola 1948-49, Skogsmästarskolan 1959-60.
Bl a företagsledare för Sannebro Trä AB och produktionschef vid Anebyhus och
Kvillfors Träindustri. Läst historia på akademisk D-nivå.

1860-talet var ett decennium, då förän-
dringens vindar blåste över vårt land.

Näringspolitiskt levde vi i det s.k. Gri-
penstedska systemet, så kallat efter J. A.
Gripenstedt, finansminister under större
delen av perioden 1848 till 1866.

Vi hade fått aktiebolagslag 1848 med de
möjligheter detta gav företagandet. 1863
uppnådde vi i stort sett tullfrihet och 1864
blev näringsfriheten nästan obegränsad.
1865 anslöts vi till Cobdentraktaten, vilket
ytterligare förbättrade våra möjligheter att
driva handel på Europamarknaden.

Bankväsendet (affärsbanker i modern
mening) började utvecklas och 1864
släpptes räntan fri efter att under lång tid
ha varit maximerad till sex procent.

Allmänpolitiska förändringar inträffade
både på det lokala planet och på riks-
nivå. Vi fick nya kommunallagar 1862,
lagar som blev grunden till vår moderna
kommunala självstyrelse med, en
begränsad rösträtt baserad på fyrktal,
inrättande av landsting m.m.
Genom representationsreformen 1866
bröts ett flera hundra år gammalt
mönster med ståndsriksdag, där några
grupper alltid varit överrepresenterade
( adel och präster ) och senare nya yrkes-
grupper varit utestängda från det poli-
tiska livet, t.ex. industriidkare utan
burskap eller jordegendom. Vi började
1866 vandringen mot parlamentarisk
demokrati.

Infrastrukturen genomgick sin andra
stora förändring genom järnvägsbyggan-
det - den första var förstås kanalbyggan-
det. Stambanan Stockholm - Göteborg
öppnades 1862 och 1864 anslöts i Falkö-
ping stambanan över Jönköping och Näs-
sjö till Malmö.

1860-talet var också det årtionde när vi i
Krimkrigets spår på allvar drogs in i de
internationella konjunkturväxlingarna, fast
om det är meningarna delade bland ekono-
merna. Det rådde, också i Krimkrigets
spår, spekulation och stor oro i handeln
med jordbruksfastigheter och konkurserna
var många. Böndernas ekonomi blev
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2 1/2 å 3 ända till 7 verktum i topp på det
sätt, att antalet verktum i toppändan och
längdfot blir ungefär lika. De räknas i hun-
draden eller tusenden och betaltes för
några år sedan vanligen med lika många
ören per längdfot som de höllo verktum i
topp. Sedermera ökades priset dock något.
År 1873 utfördes från Sverige 15,3 milli-
oner stycken (13,1 millioner kub.-fot) pit-
props till ett värde av 3,3 mill. kronor i
runda tal, af hvilket belopp mer än hälften
gick öfver Göteborg. Numera torde dock
pitpropsafverkningen ha minskat betyd-
ligt” .

Strängt taget täcker denna utmärkta för-
klaring såväl sortimentet som sådant som
dess introduktion i svenskt skogsbruk.
Men det kan ändå vara intressant att loda
en aning djupare. Kanske en tur till Stor-
britannien kan svara på frågorna "Pitprops
- hur?” och ” Pitprops - varför?” .

Man hade där allt sedan medeltiden
använt sig av stenkol som hushållsbränsle,
för smide och för diverse andra ändamål.
Det handlade dock om små volymer. När
ångan började användas som drivkraft och
när stenkolet kunde användas i masugns-
processen kom stenkolets storhetstid. Och
i den brittiska jorden fanns och finns enor-
ma stenkolslager.

Stenkolet ligger i Storbritannien oftast
inlagrat i lerskiffer på varierande djup.
Skikten, eller flötsen, av stenkol har vanli-
gen en tjocklek av mellan 1 /2 och 3 meter
och förekommer ner till ett par tusen
meters djup. Brytning ner till 1000- 1100
meter har varit vanlig, vilket inneburit en
ganska varm arbetsmiljö.

Den lerskiffer, som omger stenkolet är
inte en stabil bergart som granit eller dia-
bas. När man hackar bort kolskiktet ger det
lätt efter för trycket ovanifrån och man
måste vid brytningen hela tiden stötta ber-
get mot ras och som skydd mot nerfallan-
de material. Principen för brytningen
framgår av följande figuration.

ansträngd av investeringar för modernise-
ring av jordbruksdriften och av kostnader
för laga skiftet, som hade sin största
omfattning 1840- 1880.

Skogsbruket påverkades självfallet av
ovanstående, inte minst av laga skiftet. I
Norrland hade den stora expansionfasen
för sågverken inletts. För landet söder där-
om fruktade auktoriteterna i skogsbruket,
bl.a. Falkman, Segerdahl och Sprengtpor-
ten, för skogsbrist inom en nära framtid. Vi
befann oss ju mitt i den stora uppodlings-
perioden, som gjorde att allt större arealer
skogsmark blev omvandlade, om inte till
åker så till betesmark, eller utsattes för bet-
ning. Skogsmarken var en del av den agra-
ra hushållningen. Bruk, gods och större
gårdar hade dock börjat driva ett ordnat
skogsbruk, skilt från jordbruket, och ofta
” indelat skogarna till trakthuggning” , som
modetermen löd.

Den ovan nämnda tullfriheten liksom
näringsfriheten gav ökade möjligheter till
handel med och export av skogsprodukter.
Och järnvägarna öppnade landet. Så
omkring 1864 slog ett nytt virkessortiment
ner som en bomb i södra delen av Sverige.
Det var pitprops eller gruvstöttor. Och vad
var då pitprops?

I ” Tidskrift för skogshushållning” (bör-
jade utges 1872) gjorde dess redaktör Axel
Cnattingius vad han kallade ” Ett försök till
Svenskt Skogslexikon". Där kunde man
1876 hitta följande definition:

"Pitprops eller gruvstöttor, ett i senare
tid, från 1864 ungefär, tillkommet virkes-
sortiment af särdeles klena dimensioner,
hvars tillverkning i och för export i stor
skala väckt mycket buller och oro i landet
såsom förstörande ungskogame, visserli-
gen till en del med rätta. Pitpropsen, hvar-
till hufvudsakligen användes tall men även
gran och andra trädslag, har till allra stör-
sta delen utförts till England för att begag-
nas i dervarande stenkolsgrufvor. De
aftrummas i längder från 2,5 till 6 fot med
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Schematisk bild av ett skede vid stenkolsbry tning.

—
Schematisk bild av ett senare skede under brytningen.

Som synes fyllde man ut den redan
avbrukade delen av en flöts med sten,

skräp och mindrevärdigt material. I sam-
band med det kunde man i viss utsträck-
ning ta bort och återanvända en del pit-
props, men huvuddelen stannade kvar i
gruvan. Det finns således åtskilliga kubik-
metrar virke gömda i den brittiska berg-
grunden.

Det inses lätt av användningen, att pit-
propsen måste hålla vissa krav pä hållfast-
het. Den måste således vara frisk, ej grov-
kvistig och ganska rak. Av arbetsmiljöskäl
måste den vara välkvistad. P.g.a. värmen
var gruvarbetarna lätt klädda, och sårska-
dor kunde lätt uppstå, om propsen var
dåligt kvistad. Detta gällde även för de
dragare, som användes, i regel ponnies
men även getter förekom.

Under lång tid bröts i Storbritannien
omkring 250 miljoner ton stenkol per är
och det krävde 4 miljoner m’t props! ( Vi
använde själva för den delen i Sverige runt
2( XX)( ) m't props per år i kolgruvorna kring

Bjuv och Höganäs med en kolvolym ca
400000 ton ).

På 1860-talet handlade det inte om så
stora volymer, kanske tiondelen, men till -
räckligt mycket för att de skogfattiga brit-
tiska öama inte skulle kunna täcka beho-
vet.

Bortfallet av handelshinder och jäm-
vägsbyggandet i Sverige öppnade för
inköp av pitprops.

Men hur kunde nu detta väcka sådant
rabalder? Nya sortiment, som dyker upp
på markanden brukar betyda ökad konkur-
rens om råvaran och därmed stigande pris.
Och goda priser utgör ju en huvudförut-
sättning för ett ekonomiskt lyckat skogs-
bruk.

Låt oss lyssna till en del reaktioner, när
pitprosalfärema kommit igång. T.ex den
hedervärde jägmästaren A.H. Sandblad,

ledamot av förvaltningsutskottet i Jönkö-
pings Läns Kongl. Hushållningssällskap. I
sin skrift *‘Oni skogens wärde för landt-
bruket../’, utgiven 1866 på uppdrag av
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man ana att pitpropsuppköpama utnyttjade
böndernas behov av kontanter så långt det
gick och kanske inte alltid tillämpade jus-
ta affärs- och mätmetoder. Eller var det
bara så, att Sandblad i största allmänhet
var en “ gnällspik"? Kan motsvarande upp-
fattning om pitprops spåras på andra håll?
Och vilka var de alternativa avsättningar-

länets landsting, skildrade han all den van-
skötsel av framför allt allmogens skogar,
som han ansåg föreligga. Och som inte allt
traditionellt elände var nog: “ Härtill kom-
mer ytterligare, liksom en krampaktig
dödsryckning, de oerhördt l ättsinniga,
under förra och detta året ingångna leve-
ransaftalen om pitprops, hvarigenom mil-
lioner träd i sin bästa och vackraste wäxt,
utan urskiljning eller ömmande för kom-
mande skogsbehöfvande slägten, nedhög-
gos, och detta oftast med en direkt pen-
ningeförlust, utom det myckna träl och
obehag som leverantören måst utstå. Den-
na 30 å 60-åriga wackrare ungskog utgjor-
de det wärdefullaste ämnet för timmersko-
gen, och kan således denna sköfling liknas
vid en orättrådig handling, för att taga ett
kraftigare ord, begången emot näst kom-
mande generationer. Det är en lycka dock
för länet, att dessa pitpropshuggare nästan
allmänt gjort mer eller mindre kännbara
förluster, ty i annat fall, om penningevinst
uppstått, skulle säkerligen inom få år stör-
re delen af wår wärdefullaste ungskog blif-
vit fraktad till Englands kolgrufvor".

Han skrädde sannerligen inte orden! I
slutet av sin skrift gjorde Sandblad en
beräkning över det ekonomiska utfallet vid
försäljning av ett oxlass pitprops, som han
beräknade till 500 löpfot. Priset per löpfot
låg mellan 0,50 och 0,75 öre, vilket
inbringade mellan 3 och 3,50 kronor för de
två mansdagsverken som åtgick. Enligt
markegångstaxan för Jönköpings län var
ett “ drängdagsverke" värt 1 ,00- 1,10 kro-
nor och ett “ oxdagsverke" 3,50 kronor, så
något större rotnetto kan det knappast ha
blivit. Propsaffärer gjordes också i kubik-
famn. och dem varnade Sandblad alldeles
särskilt för. Dels var priset sådant att det
gav ännu sämre resultat, dels var risken för
stor. Så om man nu absolut villa sälja pit-
props, så borde den säljas per löpfot. och
den borde uttagas “ hjälpgallringsvis".

Bakom Sandblads formuleringar kan

na?
För att ta det sistnämnda först, så kunde

man på sina håll naturligtvis sälja ved.
Barrved betalades enligt markgångstaxan i
Jönköping med 6,00 riksdaler per famn.
Sandblad angav en spännvidd på 2,50-
6,00 riksdaler beroende på efterfrågan (=
läge i förhållande till tätort ). Och fortfa-
rande fanns det en bergslag och en järn-
hantering i Småland, som krävde träkol.
Landshövdingen i Jönköpings län angav i
sin femårsberättelse för 1856-60 behovet
i länet till 100.000 läster per år. Där mas-
ugntu- och hyttor låg tätt betalades vid sex-
tiotalets mitt kolen med 4,00 riksdaler per
läst eller något mera, enligt Bergmästare-
ämbetet. Variationen var emellertid stor,

och det priset gav inte heller det upphov
till något större rotnetto, vilket Sandblad
också medgav. Men han menade att kol-
ni ngen trots allt gav arbetsinkomst och att
gallringsvirke och rester vid timmerav-
verkning kunde tas till vara.

Det fanns alltså viss avsättning för klena
dimensioner, pitprops förutan, men trans-
porterna var förstås en begränsande faktor.
En vinter med menföre kunde spoliera
mycket och järnbruken garderade sig
genom att ha stora lager av träkol.

I Jönköpings län "drabbades" två hära-
der av järnvägen. I det ena, Tveta h:d, var
Sandblad gillesordförande, och hans
inställning har vi lärt känna. 1 det andra.
Västra h:d, hette ordföranden Gyllen-
krook. 1 sin årsberättelse till Hushållnings-
sällskapet för år 1866 konstaterade han. att
skog för husbehov fanns men “ för afsalu
ymnig endast i några delar af häradet och
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å några större egendomar". Och han fort-
satte: "I synnerhet i närheten af jernvägen
hotas ungskogen med fullkomlig förstörel-
se genom den sedan några år i följd af kon-
trakter pågående och för det mesta utan
urskiljning bedrifna huggningen av så kal -
lad pitprops, hvarå säljarna haft stor för-
lust, men sällan någon vinst".

Det låter som en bekräftelse av Sand-
blads synpunkter, och synpunkterna åter-
finns sedan i Landshövdingens femårsbe-
rättelse för perioden 1866- 70.

Bergmästaren var ganska utförlig i sina
s.k. Relationer till Kommerskollegium.
Han tog upp inte bara träkolssituationen
utan gjorde något vidare reflektioner kring
skogsbruk och kring det ekonomiska till-
ståndet i bygderna.

År 1867 skrev han följande:
"De svårigheter, som under året förefun-

nits i allmänna penningmarknaden, har
tvingat allmogen att uppleta alla möjliga
utvägar för anskaffande av kontanta medel
till sina dryga utskylder till kronan och
dels för likvider till hypoteksinrättningar” .

Efterfrågan på träkol hade minskat och
tvingat allmogen att söka efter annan
avsättning. "Denna strävan har till en del
lyckats därigenom att trävaruhandlare fin-
nas vid nästan alla järnvägsstationer, vid
vilka allmogen finner snabb avsättning
(ehuru till låga priser), ej allenast av det
grövre virket utan ock för en mängd andra,
späda skogseffekter. Till följe härav hava
skogarna uthuggits betydligt".

Och de följande åren fortsatte det på
samma sätt. Vid alla järnvägsstationer,
"mellan Jönköpings läns nordligaste gräns
ända ned till sydliga gränsen av skogstrak-
terna i norra Skåne" låg det trädeffekter av
olika slag, "till största delen tillverkade av
späd skog” . Och Bergmästaren uttryckte
av och till sin oro för framtiden.

Kalmar län hade ännu ingen järnväg -
det skulle dröja ett decennium till. Men det
hade flera stora hamnar och många små

hamnar och lastageplatser. Och där lasta-
des det ut bl.a. pitprops i sådan mängd att
det inte lämnade Landshövdingen oberörd.
1 sin femårsberättelse för åren 1866 - 70
beklagade han sig över den sedan lång tid
rådande, usla skogsskötscln i länet, undan-
tagandes en del större egendomar, d.v.s
ungefär samma bedömning som Jönkö-
pingskollegan gjorde. Och så kom han in
på det aktuella problemet: ” Detta betänkli-
ga förhållande tycks hava fortgått även
under 1866 - 70, och stor förödelse av
skog har i flera trakter av länet under den-
na period uppkommit genom ansenligt
ökad fällning av ungskog, sedan genom
borttagandet av utförseltullar för sparrar,
läkter och annat virke av små dimensioner
det blivit möjligt att med fördel avsätta
dylikt virke, varibland synnerligast pit-
props eller ämnen till gruvstöttor de sena-
re åren blivit föremål för stark efterfrågan
från exportörernas sida.

För åstadkommande av dylikt virke,
som betingat ett tämligen högt pris (min
emfas) erfordras inte någon tidsödande
aptering, och då forslingsvägen till hamn-
platsen icke varit för lång, har försäljning-
en därav således berett producenten en lätt
och hastigt vunnen inkomst, varav mången
begagnat sig utan att besinna den framtida
förlust, som måste uppstå genom fällandet
av en stor mängd unga uppväxande träd".

Landshövdingen gjorde dock en annan
värdering än kollegan i Jönköpings län och
de båda gillesordförandena där. Pitprops-
försäljningen kunde under rätt betingelser
i och för sig ge en "lätt och hastigt vunnen
inkomst". Det betänkliga var skövling av
växande ungskog, som förmodligen hade
ett högre förväntningsvärde än det realisa-
tionsvärde pitpropsen gav upphov till. I
Jönköpings l ä n ansågs ju redan försälj-
ningen förlustbringande.

Man kan tycka att pitpropshandeln gan-
ska snart borde ha självdött, om det eko-
nomiska resultatet var så negativt. Men för
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Argumenten var många, men under alla
låg att det egentligen inte var sortimentet
som sådant man ville komma åt utan det
sätt, på vilket det togs ut, samt en viss räd-
sla för brist på virke för inhemska behov.

Justitierådet Lagerstråle tillhörde mot-
ståndarna till tull och exportförbud. Sådant
var ingrepp i den enskildes rätt. Och
beträffande sifferuppgiften om en export
av 4 miljoner st. pitprops årligen så mot-
svarade väl inte det "så synnerligen många
hundra tunnland". Han uttryckte också
förståelse för den betryckta allmogen:

"Vad åter beträffar skälet, att behållning-
en av denna avverkning var ringa, ville
talaren allenast hemställa, huruvida ej den
behövande varit vida sämre lottad, därest
han saknat denna förvärvskälla".

Greven och politikern Corfitz Beck -
Friis menade att eftersom vedprisema i 40
år inte stigit mer än andra produkter, så var
talet om skogsbrist och skövling överdri-
vet. Generaldirektör C. O. Troilius (järnvä-
garna ) påpekade konsekvenserna för
bergshantering, pappersbruk m. fl. hante-
ringar. om man skulle begränsa avverk-
ningen till grövre dimensioner. För man
kunde väl inte enbart straffa exporten?

Akademins sekreterare, professor Arrhe-
nius tillhörde också motståndarna. Full fri-
het borde tillerkännas envar att in- eller
utrikes söka avsättning för sina skogspro-
dukter. Och det viktiga var inte om man
slutavverkade ung eller gammal skog, utan
det viktiga var att man sörjde för ny skog i
den avverkades ställe.

Argumentationen uttryckte en för tiden
vanlig motsättning mellan de radikalt eko-
nomiska liberalerna och dem, som bar på
en kvardröjande merkantilisti.sk uppfatt-
ning. Akademin beslöt utan votering att
avslå förslag om exportförbud, och med
siffrorna 28-7 att avslå förslag om export-
tull för sparrar och pitprops.

Kan man då inte finna några "förmil-
drande omständigheter" för pilpropsen?

det första, om det var lurendrejeri med i
uppköpen i början, så straffade det sig
snart. Bonden kanske lät sig luras en gång,
men inte två eller tre. För det andra ökade
i takt med ökande kolbrytning också beho-
vet av gruvstöttor, och det ökade efter
hand priset: Men för det tredje, och kanske
viktigast, var böndernas ekonomiska situa-
tion svår, väl belyst av Bergmästaren. Och
i brydsamma situationer med behov av
kontanter gäller inte kalkyl modeller. Även
om bonden inte alltid fick godtagbar dags-
förtjänst för sitt eller oxens arbete, så fick
han dock pengar i sin hand och kunde kla-
ra hypoteket eller kronoutskylderna eller
köpa en vedspis Norrahammar nr 127 (och
minska vedbehovet ).

Någon kanske invänder, att det skildrade
var ett lokalt händelseförlopp, begränsat
till Småland.

Låt oss flytta några år framåt. Kongl.
Lantbruksakademien tog i slutet av 1860-
talet tag i skogsfrågan och gjorde en enkät
hos hushållningssällskapen om synen på
den enskilda skogshushållningen och
behovet av olika åtgärder, såsom lagstift-
ning. Inkomna förslag och synpunkter
behandlades av akademin i februari 1870.
Där framkom bl.a. att avverkningen av
klenskog/ungskog till sparrar och pitprops
hade spritt sig över landet och numera oro-
ade även norrlänningarna.

Några Hushållningssällskap hade fram-
fört önskemål om exportförbud eller export-
tull för klena sparrar och pitprops eller för
rundvirke under ett visst topptumtal.

Rera bemärkta talare talade också för
exportförbud eller -tull för att skydda unga
bestånd mot skövling. Dit hörde t.ex gene-
raldirektören Falkman (lantmäteriet). Han
påpekade att 100 miljoner unga träd per år
krävdes inom landet för hägnad. Eftersom
klent virke således behövdes inom landet,
och eftersom både skogsägarna och landet
förlorade pengar på propsaffärema, så bor-
de de förhindras på ett eller annat sätt.
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Jodå, de kom. "I Tidskrift för skogshus-
hållning” flöt år 1876 in en artikel med
titeln ” Något om pitprops-afverkningen” ,
signerad ” H. K.” . Signaturen tog upp den
kritik som riktats mot sortimentet och
medgav att den hade visst fog för sig och
lett till överavverkningar på en del håll.
Men han fann också positiva effekter. All-
mänheten hade lärt sig förstå det stora vär-
de, som låg i skogen och som betydde att
det kunde vara lönsamt att skogsodla.

Han föreslog så ett nytt och radikalt
skogsbrukssätt, helt enkelt baserat på
gruvstöttor. Han tänkte sig då att man
skogsodladc, ägnade plant- och ungskogen
viss vård och sedan slutavverkade och
gjorde gruvstöttor av beståndet när det nått
30-årsåldern. På så sätt kunde man hinna
med tre skördar piprops på samma tid som
en timmerskörd.

Med de priser på sortimenten, som han
angav - 500:- per tid på rot för pitprops,
2000:- per tid för timmer - och en skogs-
odlingskostnad på 20: per ltd, lyckades
han få till en kalkyl till pitpropsens fördel.
Han diskuterade också kring mark- och
klimateffekter av en omläggning till kort
omloppstid men fann inga övertygande
invändningar.

Man hade kunnat förvänta sig omedel-
bara, ilskna genmälen på artikeln. Skogs-
folket visade stor debattglädje redan vid
den här tiden. Men först 1880 kom en arti-

kel i frågan, ” Om pitpropsafverkning” .
Författare var skogsförvaltare E. Wolf i
Presterud i Värmland.

Wolf påvisade både sakfel och tankefel i
artikeln av "H. K ” . Han gjorde en nog-
grann analys av förutsättningarna för
avverkning av pitprops, både ur skogssköt-
selmässiga, tekniska och ekonomiska syn-
punkter, och gav goda råd. Bl . a. visade
han på de risker leverantörerna tog genom
att leverera propsen i form av långslan,
d.v.s. slanor "så långa som varje stam med
3” toppdiameter medgiver” . Avmätningen

skedde då på så sätt, att medelst järngafflar
märkas de punkter på slanan, där grovle-
ken ökas med en tum, och längden för var-
je sektion uppmättes och noterades. Det
här förfarandet betecknade Wolf som ett
"bråkigt" aibete, som inbjöd till menings-
skiljaktigheter. Det fanns också goda skäl
för säljaren att emellanåt kontrollera gaff-
larna, ty "dessa vilja ofta blifva så der en
half tum för vida, om med eller utom
handhafvames afsiktliga göranden, vare
osagdt". Dessutom kunde det vara svårt att
hålla avtalad medellängd, vilket vållade
avdrag.

Nej, mera lönsamt var att leverera kapad
props efter konsumenternas beställning,
även om apteringen kunde vara knivig.
Handlade det om större partier kunde det
vara idé att hyra yrkesskickliga propskapa-
re från Göteborg.

Wolf redovisade så resultatet av en pit-
propsavverkning, som skogsskolans "lär-
lingar" hade utfört och noga mätt och
redovisat. Den omfattade såväl 2:a och 3:e
gallring som gallring i äldre skog. Virket
levererades randbarkat och kapat efter
köparens specifikation fritt Göteborg. Av
den omfattande redovisningen förtjänar
själva slutsammanställningen att återges.

forts.
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Innehåll
beräknadt

efter
medeldiam.

kbfi

Pris
franco Gbg UtgörAntal

styc-
Utgör-
ande

löpfot

Diam.
tum S:a perper

kbftken löpfot kro-
oreore nor
227438 927: 886 1179
34733020 2 10403 12568 51995

620 27722259 27x372 291905400
1123 244680 27x9421 472874

3316 272 670 207s472 4393 26796
372 237223093 3487 8085 3951

2748 2273572 2566 15155 4 606
247a838 5233 1065 5 2626

574 237467: 450 3079 765 177
22727 237 1713 492 672 1 1 1

engelskt mått204406 21870 Vh 5426 2475S:a 40003
275 svenskt mått 1S:a 209884 23663 5426 2340003

* Tabellen är. utöver silt egentliga budskap att redovisa resultatet av avverkningen, också ett "måuhistoriskt" dokument. Över-
gängen till metersystemet var visserligen päböijad genom förordningen av 22 nov. 1878. men det skulle dröja innan den näd-
de ut i skogen. I generationer hade vi levt med "allmänt bråk", gätt fjärdingsvägar. sålt ved i olika famnmått och träkol i läst
och stig, sågat plank och bräder i norska tum lör att de efter torkning skulle hålla engelska, o.s.v. Det sista var cn viktig punkt
- kunden har alltid rätt och måste rimligen få varan i ett för honom gångbart mätt.

Men de 5426 kronorna franco Göteborg var bruttot. Kostnaderna måste dras ifrån, och de
var följande:
1 ) fällning och barkning, 7808 träd å 4 öre 312:32
2) utköming till sjöstranden, väglängd 2000 fot

209:—
168:—

ä 1:50 147:—
209 mandagsv. å 1:20
84 hästdagsv. å 2:—
98 oxdagsv.

3) virkets avsågning i korta längder
4) lastning pä fartyg 179 famnar å 70 öre
5 ) sjöfrakt till Gbg 179 kbfamnar å 7:75
6) kanal och slussavgift 179 kbfamnar å 1:06

återstår nettobehållning
Nettobehållningen utgör i medeltal för engelskt mått 1 'U öre per löpfot, 11 Vs öre per kbft
Nettobehållningen utgör i medeltal för svenskt mått 11h öre per löpfot, 1OVs öre per kbft

524:—
300:—
125:30

1387:25
189:74 2.838:16

2.587:63

ningen gav alltså ett täckningsbidrag till
förvaltning och rotnetto. Och "täcknings-
bidraget" uppgick ju till nästan samma
belopp som totalkostnaden, eller till 48%
av totala intäkten. Så man måste förstå de
penningbehövande bönder, som föll för
frestelsen att avverka bestånd med ett för
dem svårfattbart förväntningsvärde.”

Det som åtminstone förvånade mig i
efterkalkylen var den dryga fraktkostnaden
över Vänern och ner genom kanalen till
Göteborg. Den drog ju faktiskt 55% av
totalkostnaden! Hur som helst, "rånettot"

uppgick i alla fall till I 1.8 öre per eng. kbf.,
toppmätt under bark och klassbottenkube-
rat, eller drygt 4:- per kubikmeter. Avverk-
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Som bekant skulle det dröja ända till 1923
innan det kravet slutgiltigt villfors.

Hur utvecklades då propshandeln under
1900-talet? Som nämnts svängde det
mycket mellan de enskilda åren, både i frå-
ga om volymer och priser. Den mest stabi-
la perioden inföll mellan 1890 och 1907,
då den årliga exportvolymen uppgick till
mellan 700.000 och 1.000.000 m3f. Prisni-
vån var också ganska stabil och följde där-
med det rådande konjunkturmönstret. De
här åren får väl betecknas som pitpropsens
storhetstid. Från 1908 och fram till 1930
höll sig volymerna på runt en halv miljon
m3f per år, med lågmärken 1917 och 1918
och ett rekordår 1923 med 1.100.000 m3f!

1930-talet innebar en succesivt sjunkan-
de volym fram till kriget, då exporten i
princip upphörde. Efterkrigstiden innebar
till en början leveranser på ungefär 30-tals-
nivå, men med en stark period från 1949
till 1955 och ett rekordår 1952 med en mil-
jon m3f och ett "all time high" ifråga om
priset - 120:- per m\cif. Medelvolymer
och medelpriser redovisas femårsvis i
tabellen nedan.

Den här affären ägde rum 1880. Man
kan säga att pitpropsen då var ett etablerat
sortiment på svensk virkesmarknad. Det
året exporterades nära 400.000 kubikme-
ter, och den siffran skulle succesivt öka
under resten av seklet till nära 1 miljon
kubikmeter de första åren av 1900-talet.
Men svängningarna mellan de olika åren
var stora. Kritiken mot affärerna med pit-
props kvarstod. Fast egentligen var det ju
inte en kritik av sortimentet utan av det
sätt, på vilket det ofta togs ut, d.v.s. total-
avverkning av för ändamålet lämpade,
yngre bestånd. När Kungl. domänstyrelsen
1896 yttrade sig om behovet av en skogs-
vårdslagstiftning betonades just den
aspekten. Och man nämnde inte bara pit-
props utan också egyptiska sparrar (ofta
bilade eller sågade 3” x 3” ) och pappers-
ved. Domänstyrelsen uttryckte sig så här:
” Trämassefabrikationen och pitpropsav-
verkningen vore visserligen fullt berättiga-
de och naturliga näringspengar, för så vitt
de bedreves på det sättet att de kunde äga
bestånd” . Domänstyrelsen ville redan då
ha ett lagskydd för det växande beståndet.

Exportvolym per år, m3f Medelpris per m% cifFemårsperiod

8:60966 000
623 000
546 000
368 000
661 000
534 000
291 000
178 000

12 000
304 000
527 000
247 000

16 000

1900 - 1905
1906 - 1910
1911 - 1915
1916 - 1920
1921 - 1925
1926 - 1930
1931 - 1935
1936 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
1951 - 1955
1956 - 1960
1961 - 1965

9:80
10:00
33:90 Världskrig 1
16:60
14:10
10:50 Lågkonjunktur
19:00
19:00 Världskrig II
49:90
92:40 Koreakrisen 1951 - 52
73:00
78:00
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Lotorp, Finspång sept. 1922 Foto G. H.
9 fots randbarkad tallprops

Medeldiam. 12.4 cm. Minsta toppdiam. 6.4 cm
Vedmasse % 62.1, fm % 65.6 (sektionerad massa)

Nr VIII

Slutet av 50-talet innebar ett sakta avdö-
ende och efter 1960 saknade sortimentet
betydelse på virkesmarknaden, även om
smärre kvantiteter fanns med i statistiken
in på 70-talet. Dels hade ju vår inhemska
efterfrågan på massaved ökat hela efter-
krigstiden, och propsen passade kanske
inte in när högmckaniscringcn började.
Dels hade stenkolets huvudroll som ener-
gikälla övertagits av oljan. Men stenkol
behövdes även fortsättningsvis, framför
allt i järn- och stålprocesserna men också i
den kemiska industrin, så stenkolsbryt-
ningen upphörde ju ingalunda.2 Däremot
förändrades sättet att bryta kolet under
jord. Den "halvmanuella” tekniken ersat-
tes av en högmekaniserad med hjälp av
framför allt hydraulik. Den innefattade
även stöttningen.

Sammanfattningsvis, så skulle pitprop-
sen under ungefär hundra år ha betydelse-
' Så bröts t.ex. 1990 75 miljoner ton stenkol i Storbritannien.
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ibland större, ibland mindre - på svensk
virkesmarknad. Cirka 40 miljoner m3 pit-
props skeppades ut för att stötta gruvgång-
ar, framför allt i Storbritannien, men också
i Tyskland, Belgien och ytterligare några
länder. "Millioner träd" för att återknyta
till A. H. Sandblad, har avverkats för ända-
målet, förhoppningsvis inte alla i sin
"vackraste wäxt". Huvuddelen har nog
tagits ut "hjelpgallringsvis".

Är det mycket eller litet? Tja, skulle man
roa sig med att omföra volymen till m3sk
och dessutom med att räkna fram en
medelåldersavverkning under sortimentets
"livstid", så kanske de siffrorna skulle
hamna ganska nära varandra.

Det har några gånger skymtat fram, att
inte alla uppköpare uppträdde korrekt,
antingen det nu gällde att skriva finurliga
kontrakt eller fiffla vid inmätningen.
Framför allt gällde detta i startskedet. Men



Rånäs aug. 1922 Foto G. H.
3 fots randbarkad granprops ( ngt tall )
Medeldiam. 8.7 cm. Minsta toppdiam. 6.4 cm

Vedmasse % 68.5, fm % 74.6 (mittmått massa )
Nr XIII

mycket trubbel uppstod naturligtvis på
grund av måttfloran och på grund av okun-
skap om aptering och inmätning (observe-
ra Wolfs påpekande om betydelsen av
yrkeskunskap vid kapningen!).

De minst seriösa propshandlama föll
naturligtvis, på eget grepp, och en praxis
för handeln utbildade sig. När de affärsdri-
vande skogsägarföreningarna etablerade
sig på 30-talet blev propshandeln en natur-
lig del av deras verksamhet, och som de
ibland kunde ha glädje av vid förhandling-
ar med motsträviga massavedsförbrukare,
men som säkert ibland också vållade
bekymmer på grund av ryckig efterfrågan.

Sortimentet pitprops bibehöll tiden ige-
nom sin ursprungliga karaktär, även om
t.ex. relationen toppdiam./längd förändra-
des. Styckevis inmätning övergick till sta-
pelmätning, men s.k. skalmätning var van-
lig fram till andra världskriget. Den inne-

bar, att toppdiametrarna mättes med s.k.
propssticka, och med hjälp av löpfotsska-
lor räknades volymen fram i engelsk
kubikfamn (216 kbf) eller Göteborgsstan-
dard (180 kbf). Ett omständligt förfarande.

Hur som helst, så växte efter hand beho-
vet av en kvalificerad inmätning med en
viss opartiskhet och uniformitet. 1922
infördes auktoriserad propsmätning ge-
nom en institution, som kallades Svensk
officiell mätning -SOM. Landets handels-
kammare ställde sig som garanter och
bemyndigades av Kungl. Maj:t att auktori-
sera propsmätare inom respektive distrikt.
Efter det att vi fick en virkesmätningslag
(1947) övergick auktorisationen 1949 till
virkcsmätningsförcningarna och Skogssty-
relsen. Skogsstyrelsens cirkulär nr 25
innehöll bestämmelser om hur props skul-
le vara beskaffad och hur props och props-
ämnen skulle mätas in. Och i "grevens tid"
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Källmaterial:
Bergmästarämbetets i nionde distriktet
” Relationer” 1865-70.
KONGL. LANDTBRUKS-AKADEMIENS
TIDSKRIFT No 5 1870.
Landshövdingeberättelser för åren 1866-70 i
Jönköpings och Kalmar län.
” Props, dess användning, tillredning och mät-
ning” , Kungl. Skogsstyrelsen 1953.
Sandbladh, A.H. ” Om skogens wärde för
landtbruket...” Jönköping 1867.
Skogsstatistisk Årsbok.

Statistik över utrikeshandel.
TIDSKRIFT för SKOGSHUSHÅLLNING
1876 och 1881.

skulle man vilja säga, utgav Skogsstyrel-
sen 1953 en broschyr: ” Props, dess
användning, tillredning och mätning” .
(Den skulle ha gjort större nytta om den
hade kunnat utgivas 90 år tidigare).

I forordet sägs följande, som också får
utgöra slutord för den här lilla betraktel-
sen: ” Bland exporterade trävaror och träin-
dustriprodukter intar props en tämligen
blygsam plats, men tilldrar sig uppmärk-
samhet som det enda vid export för direkt
förbrukning helt färdigställda smårund-
virket. Props omges vanligen med anta-
ganden beträffande tillredning och
användning, som icke sällan är felaktiga” .

Anm.: Skogsförvaltare E. Wolf måste vara
indentisk med Eberhard Wolf som inflyttade
till Sverige från Tyskland 1857, och som an-
lade skogsskolan i Presterad, föregångare till
Gammelkroppa.

- 70-


	Omslag - Framsida
	Presentation HIP, HIP, HURRA!! - Den gamla redaktionen
	Föreningsmeddelanden
	Skogshistoriska Sällskapets tillkomst - Carin Ehrenberg
	Hotbilder inom svenskt skogsbruk under 300 år - Johan Lindeberg
	Skogsarbetsvandrarna från Värmland - Egil Akre
	Arvidsjaurs allmänningsskog - Axplock ur dess snart 125-åriga historia - Sten Rådman
	Tankar kring skogshistoria och naturvård - Lasse Edlund
	Att plöja utan plog och gödsla utan gödsel - Olle Berglund
	De drog till skogs - Gösta Jönsson och Valter Långström
	Pitprops - Ett förfärligt farligt sortiment! - Ett eftermäle - Rolf Albertsson
	Skogsförstörelsen Från Adam till Clinton - Reidar Persson
	Häradsallmänningar - Ett arv från hedenhös - K G Rosendal
	Exkursioner - Exkursionen på Hallands Väderö den 6 maj 1998 - Jan Lannér
	Exkursioner -Skogsbruk i vallonbrukens Uppland under 300 år - Skogshistorisk exkursion hos Korsnäs AB i Gimo den 26 maj 1998 - Åke Troedsson
	Exkursioner - Skogshistorisk försommarexkursion den 28 maj 1998 till VISINGSÖ - "Ekskogarna på Visingsö förr, nu och i framtiden" - Inge Höjer
	Exkursioner - Exkursionen vid Virå Bruk den 2-3 juni 1998 - "Bland rövare och nunnor" - Rolf Pettersson
	Exkursioner- Referat av exkursion mellan Hoting och Dorotea den 13 och 14 juni 1998 - Paul Willén
	FÖRTECKNING - Över de personer som skänkt ett frivilligt bidrag till årsskriften 1998 (per den 10.10.1998)
	Skogshistoriska Sällskapet, medlemsmatrikel 1998-10-04
	ARTIKLAR INFÖRDA I SKOGSHISTORISK TIDSKRIFT NR 1-8 ( 1991-1998 ). Här upptas inte årsstämmeprotokoll. exkursionsreferat o. dyl .
	Innehållsförteckning
	Omslag - Baksida



