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För att vara medlem i Ådalarnas Skogs-
ägareförening (ÅSF) krävdes ingen årsav-

gift, men när man levererade virke till ÅSF, vilket 
i starten var ett stadgekrav, måste man avstå 1 % 
av leveransvirkets värde eller 2 % av nettot på av-
verkningsuppdrag eller rotpost. Det gick till s k 
insatser och var beskattade pengar, men när man 
av yttrade fastigheten fick man tillbaka pengarna. 
Om föreningen fick ett över skott kunde styrelsen 
besluta om en efterlikvid på levererat virke, ge 
ränta på insatserna eller bygga upp föreningens 
egna kapital. Att så många skogs ägare accepte-
rade avgifterna visar hur väl de förstod hur vik-
tig samman hållningen var. Bolagens målsättning 
var – och är– att ge aktieägarna största möjliga 
vinst och vill därför inte betala mer för virket än 
nödvändigt för att klara sina råvaru behov.

Dessutom fick skogsägarna bättre möjlighe-
ter att påverka politiska beslut som kunde vara 
negativt för skogsägarna. Tidvis har det funnits 
politiker som ansåg att familjeskogsbruket var 
för småskaligt och inte skulle klara erforderlig 
meka nisering och övrig rationalisering, varför 

det skulle övergå i statlig ägo.

Började som fältchef
Juni 1965 anställdes jag som fältchef för ÅSF. 
Föreningen var då i huvudsak en virkesförmed-
lare och påverkare av privat skogsbrukets nä-
ringspolitik. Inom området fanns virkesombud 
som skrev virkeskontrakt med medlemmar. Det 
fanns också några inspektorer anställda, men de 
flesta saknade utbildning. Trots detta bedrevs 
en viss service, men utan fast anställda arbetare. 
Kvaliteten på dessa arbeten var av varierande art 
bero ende på vilka man för tillfället lyckades an-
ställa. För att ändra på detta hade ÅSF:s styrelse 
beslutat att bilda skogsbruksområden (sbo). Man 
hade ju exem pel från Jämtlands Skogsägare-
förening, där bildades nämligen landets första 
sbo i Hammerdal 1955. 

Skogsbruksområden bildas
En av mina första arbetsdagar var jag med och 
bildade det första sbo:et, Resele sbo, i juni 1965. 
För att bilda ett område kräv des att ett tillräck-
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ligt antal med lemmar skrivit på en överens-
kommelse som innefattade följande: sbo-med-
lemmen skulle leverera sitt virke till ÅSF samt 
anlita området för skogliga arbetsuppgifter som 
de själva inte utförde. De skulle också avstå 1 % 
av leve ransvirkesvärdet och 2 % på nettot från 
avverk ningsuppdrag till sbo:et. Med lemmarna i 
sbo:et skulle välja ett råd som skulle arbeta för 
en effektiv organi sation och stödja inspektoren 
samt ordna aktiviteter för att öka samman håll-
ningen och trevnaden i bygden. ÅSF lovade 
att tillsätta en skogsskoleutbildad inspektor till 
området samt sträva efter att ge området en fast 
skogsarbetarkår. Det köptes också in olika red-
skap som bergborr, röjsågar, planteringsverk-
tyg, raststugor, allt efter rådets beslut. Sedan bil-
dades successivt flera områden. Men det dröjde 
flera år innan ÅSF lyckades skapa en effektiv 
organisation inom hela sitt område. 

Föreningens arbetsuppgifter
Det skedde också en viss uppdelning av arbets-
uppgifterna mellan skogsvårds styrelsen och 

ÅSF. ÅSF ansåg det lämpligt att SVS skulle svara 
för vägplaner, skogsbruksplaner, plantleveran-
ser samt givetvis myndighetsutövandet. Samråd 
skulle ske beträffande planernas utförande och 
innehåll. Även utbildning och rådgivning skulle 
ske i samråd. 

ÅSF ansvarade för transporterna för sitt hop-
samlade virke. ÅSF skrev kontrakt med åkerior-
ganisationer eller ibland direkt med bilägarna. 

Så länge flottningen pågick ordnade ÅSF även 
maskinbarkning och utvältning av virke. Flott-
ningen lades ned 1987. Martin Alback och jag 
ville lägga ned flottningen tidigare när det var 
möjligt att liksom i Ingan-området få pengar till 
en särskild fond för utbyggnad av skogsbilvägs-
systemet. Tyvärr fick vi inte gehör för våra syn-
punkter. 

Hedlund säljer till Svanö
Jag minns att på slutet av 1960-talet sålde Hed-
lund en slutavverkningstrakt till Svanö. När det 
blev känt försvarade sig Hedlund med att ÅSF 
just då inte hade resurser att avverka och därför 

Norrskogs 
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hade han sålt stämplingen till Svanö. Inspekto-
ren Martin Johansson, en trotjänare som dess-
utom bodde i Mo intill Hedlunds svärföräldrars 
hus vilket nu fungerade som Hedlunds sommar-
bostad, blev väl digt arg eftersom han hade svårt 
att få avverkningsuppdrag och hade flera hug-
gare boende i Mo. På ÅSF:s stämma avfärdade 
Hedlund det hela med att dot tern som under 
tiden förvärvat fastigheten hade sålt posten för 
att få inkomsten på rätt år för att minimera skat-
ten. Många stämmodeltagare ville inte acceptera 
förklaringen men vågade inte opponera sig på 
själva stämman.

Ytterligare inspektorer anställs
Jag minns också att jag som fältansvarig önskade 
öka antalet inspektorer snab bare men fick inte 
gehör för mina önskemål. Då tog ÅSF:s inspek-
torsklubb upp frågan vid löneförhandlingarna. 
Inspektoren Ivan Ångman hade noga förberett 
sig men dåvarande VD Karl Paulsson hade också 
anat att det skulle bli en svår förhandling och 
tagit med sig ordföranden Gunnar Hedlund. 
Ångman hade en plansch på vilken han satt upp 
olika arbetsuppgifter och ungefär hur lång tid 
det behövdes för att klara dem. Hedlund och 
Paulsson tyckte att det såg rimligt ut och upp-
gifterna kunde ju lösas under normal arbetstid. 
Då vände Ångman på planschen och där fanns 
flera nödvändiga arbetsuppgifter som beräkna-
des ta ungefär samma tid. Paulsson röt till och 
tyckte att detta går ju inte. Ångmans svar blev 
”Nä, det gör det inte heller”. Resultatet blev att 
jag fick anställa flera inspektorer och de fick ett 
bra lönelyft det året.

Speciella händelser
Vid årsskiftet 1966/1967 drabbades skogen inom 
stora delar av Kramfors och Härnösands kom-
muner av en storm som pga stor snöupplega 
knäckte träden. Träden spjälkades och industrin 
ville inte ta emot virket. Till sist fick vi Ncb:s vä-
jafabrik att ta emot virket fast till reducerat pris. 
Knappast något av virket dög till timmer pga 
sprickbildningar. De mätningar av blåsten som 
fanns, vi sade att stormstyrkan inte var tillräcklig 
för att ersättning skulle utgå för dem som hade 

sin skog stormförsäkrad. När föreningen fick 
reda på att finans minister Gunnar Sträng skulle 
komma och hålla 1 maj-talet i Kramfors 1967, 
körde jag och en från SVS ut Sträng för att visa 
och informera honom om hur hårt de utsatta 
ägarna drabbades. Sträng lyssnade och verkade 
inse problemen, men något bidrag lyckades vi 
inte utverka. Han frågade om Gunnar Hedlund 
hade skog inom skadeområdet. När det inte var 
fallet sa Sträng: ”Som vanligt har den mannen 
tur."

1966 hade det kommit extremt mycket snö i 
våra kustområden. Det gjorde att Ncb:s industri 
i Köpmanholmen inte fick tillräckligt med råva-
ra. För att hjälp ligt klara situationen beordrades 
vi att avverka en grantimmerställning på Ncb:s 
skog på ”Ullångersfjället”. Det var 2,15 meter 
djup snö, så vi fick ha två hug gare som skottade 
runt träden och fällde. Sedan hade vi en schakt-
maskin som winschade fram de okvistade stora 
träden till vägen. De okvistade träden kördes 
fram till industrin där en kvist- och kapmaskin 
hyrts in. Trots att de grova trä den borde ha sågats, 
flisades allt till massaindustrin. Den djupa snön 
gjorde de redan smala vägarna ännu smalare och 
snövallarna ännu högre, så det var en bedrift att 
forsla det virket från skogen till industrin.

Förvaltningsföreningen Norrskog bildas
I slutet av 1960-talet markerade Gunnar Hed-
lund att hans mål var att bilda en skogsägare-
förening inom det s k Ncb-området och att den 
föreningen skulle vara lierad med Ncb. Både för-
eningen och industrin skulle ha samma ledning. 
Hans strävan misslyckades men resulterade i 
att de tre södra föreningarna fu sionerades till 
Mellanskog och att Jämtlands (JSF), Medelpads 
(MS) och ÅSF bildade förvaltningsföreningen 
Norrskog. Ö-viksföreningen tackade nej. Det var 
inte helt lätt att skapa Norrskog, ty MS ville inte 
samarbeta med ÅSF. JSF var dock intresserad av 
ett samarbete ty deras engagemang i Bräckeså-
gen, stora belopp som osäkra fordringar samt en 
onödigt stor organisation, hade förstört fören-
ingens ekonomi. Trots att MS, ÅSF och Riksför-
bundet SSR sköt till 3 miljoner kronor vardera 
till JSF var föreningen ekonomiskt svag. JSF och 
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MS hade byggt upp en bättre serviceorganisa-
tion än ÅSF som dock snabbt var på väg mot en 
effektivisering. ÅSF ansåg sig ha den stabilaste 
ekonomin och var helt emot en fusion. MS hade 
en byggvaruhandel i Sundsvall och ett hyvleri 
och en brädgård i Bergsåker, som medlemmarna 
värnade om eftersom de dels fick fördelak tiga 
rabatter i byggvaruaffären, dels fick tillgång till 
kutterspån till sina djurstallar. Det senare var 
så viktigt att det t o m lär ha förekommit slags-
mål mellan de som hade kor och de som hade 
”onödiga” travhästar. MS med lem mar var rädda 
för att de försiktiga ådalingarna skulle lägga sig i 
dessa verk samheter vid en fusion. 

Strid om huvudkontoret … 
Var huvudkontoret skulle förläggas var också en 
strids fråga. MS hade låtit bygga ett stort kontors-
komplex i Sundsvall, där också byggvaruhandeln 
låg, och ansåg att huvudkontoret skulle förläg-
gas dit. ÅSF ansåg att de som var den största 
och ekonomiskt starkaste föreningen skulle få 
huvudkontoret till Sollefteå. JSF önskade nog 
kontoret till Östersund men den svaga ekono-
min gjorde medlemmarna ödmjukare. Det på-
gick samtidigt en kamp om vem som skulle bli 
VD för den nya föreningen. Gunnar Hedlund 
arbetade slugt och idogt för att lösa problemen. 
Industridelen skulle föras ihop till ett dotterbo-
lag, som i stort skulle skötas av MS.  Deras VD 
Erik Vikner skulle basa för den delen och dess 
kontor skulle stanna kvar i MS kontorshus i 
Sundsvall. ÅSF:s VD Karl Paulsson skulle ta sig 
an Norrskog. Norrskogs kontoret blev förlagt 
till Kramfors sedan Hedlund kommit på att det 
var väldigt viktigt att Norrskogs kontor låg intill 
Ncb:s huvudkontor i Kramfors. 

Hedlund lyckades också få in någon formule-
ring om att förvaltningsföreningen skulle vara 
en övergångs lösning under tre år, varefter fu-
sionen skulle ske. An talet medlemmar var drygt 
15.000, men har sedan successivt sjunkit till 
drygt 13.000. Virkesfångsten har rört sig om 1,5 
miljoner ± 10 % m³f. I starten kom ca hälften 
som leveransvirke och hälften från Norrskogs 
avverknings uppdrag. Andelen leveransvirke 
minskade fort, och var 1992 ca 30 %.

… och om organisationen
Norrskog startade den 1 januari 1970 men innan 
dess pågick strider om hur organi sationen skulle 
se ut och vilka personer som skulle placeras in 
på de olika tjänsterna. Paulsson och Vikner för-
sökte båda att dra upp starka gränser mellan sina 
företag. Hedlund försökte däremot att närma 
Norrskog till Ncb, t ex genom att ha gemensam 
virkestransportchef samt informationschef. En-
ligt organisa tionsplanen skulle de tre regionerna 
Sollefteå, Sundsvall och Öster sund ha ett region-
kontor vardera med en regionchef. Regionche-
fen skulle vara direkt underställd VD men de 
anställda på regionerna krävde redan vid starten 
att den skogliga delen skulle lyda under skogs-
chefen. Eftersom inspektorerna har en stark 
ställning i föreningen genom sitt samarbete med 
sbo-råden tvinga des sty relsen att vidta den an-
passningen. Men organisations förändringen var 
nog tyd ligare i organisationsplanen än i verklig-
heten. 

I samband med tillsättningen av tjänsterna er-
bjöds jag att antingen bli region chef i Sollefteå 
eller skogschef för Norrskog, som i inlednings-
skedet innebar att vara chef för den skogliga sta-
ben på huvudkontoret. Jag valde det senare. 

Tiden runt 1970 upplevde jag mycket tung. Det 
förekom många strider, många anställda for illa 
och de avskedade hade svårt att finna likvärdiga 
arbeten. Men samtidigt tyckte jag att vi på skogs-
sidan fann varandra sedan spänningarna mellan 
tidigare föreningstillhörighet och skillnader i fö-
retagskultur successivt avtonade. Därför kände 
jag det intressant och meningsfullt att fortsätta 
som skogschef. Det var också ett bra tillfälle att 
trimma organisationen och fortsätta bygga upp 
och förbättra den. 

Mekanisering på frammarsch
Mekaniseringen var på frammarsch och värde-
fulla erfarenheter fanns att hämta från JSF och 
MS. Norrskogs policy beträf fande mekanise-
ringen var att skogs maskinerna skulle ägas av 
dem som körde maskinerna men föreningen 
skulle låna ut pengarna till investeringarna för 
att samtidigt kunna påverka valet av maskin. De 
skogsmaskiner, som ägts av JSF och MS avveck-
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lades därför i snabb takt. Norrskog hade ungefär 
400 fast an ställda huggare 1971, men be hövde 
dessutom ungefär 100 tillfälligt anställda. Den 
snabba mekaniseringen gjorde att antalet hug-
gare minskade snabbt. Det var en tung uppgift 
för inspek torerna att friställa sina arbetskamra-
ter, speciellt när det var så svårt att finna ersätt-
ningsarbete där huggarna bodde.

MS och JSF:s inspektorsområden var be-
mannade med två inspektorer och ÅSF med 
enmansområden. Men successivt bildades två-
mansområden med en an skaffnings- och pla-
neringsansvarig och en avverkningsansvarig.  
Huggarna köpte själva sina motorsågar i inled-
ningsskedet men snart skulle företagen hålla 
med sågar, bensin och service. Det behövdes 
därför en viss organisation för detta. Kravet på 
rastkojor av god kvalitet skulle också finnas på 
varje ar betsplats. 

Skotarna ägdes i början av maskinägarna men 
maskinerna blev allt dyrare och det blev en prax-
is att Norrskog köpte maskinerna i samråd med 
bli vande ägare och sedan upprättades en amor-
teringsplan och Norrskog hade maskinerna som 
säkerhet tills maskinen var betald. 

Ägaren betraktades i prin cip som arbetstagare 
och åtnjöt de fördelar detta innebar och Norr-
skog kunde styra valet av maskiner samt bevaka 
sin fordran. Storskogsbrukets mekanise ring med 
kvist-stationer, processorer, fällare-läggare, pas-
sade sämre inom privatskogsbruket men ändå 
skedde en successiv mekanisering om än i ett 
modifierat skick, som bättre skulle passa privat-
skogsbrukets mindre avverk ningstrakter. Så bör-
jade skördarna, som fällde, kvistade och kapade 
träden, komma i mitten av 1970-talet. Därmed 
kom en maskin som passade privat skogsbruket. 
Därefter låg Norrskog i nivå med storskogsbru-
ket, ja i många fall före med mekaniseringsgra-
den. 

Det fanns viss kritik mot mekaniseringen från 
vissa medlemmar eftersom arbetstillfällen på 
landsbygden minskade, men de som anlitade 
Norrskogs service valde den metod som gav de 
lägsta kostna derna. Om Norrskog inte mekani-
serade i den takt som gav de lägsta kostna derna 
skulle många uppdragslämnare valt andra än 

Norrskog. Maskinägarna valde att successivt bli 
entreprenörer.

Fyra föreningar – fyra styrelser
För VD och ekonomiavdelningen innebar för-
valtningsföreningen problem. Varje primärför-
ening skulle ha sin egen styrelse och särskild 
redovisning av ekonomin. Dessutom skulle för-
valtningsföreningen redovisas. Det fanns också 
spänningar mellan primärföreningarnas förtro-
endemän, när det gällde efter likvider, satsningar 
i SÄF-bolaget, räntenivå på kapital, virkespriser 
m m. Det fanns också en viss misstänksamhet 
mot tjänstemännen beroende på från vilken pri-
märförening de kom. Men Norrskogs styrelsele-
damöter var vidsynta och hade en stark ställning 
i primärföreningarnas styrelser och därför fung-
erade samarbetet.

Eftersom Hedlund var ordförande i ÅSF och 
Norrskog och successivt i Ncb, VD, koncernchef 
och arbetande ordförande så försökte han se fö-
retagen som en enhet och menade att företagens 
samlade kapital skulle arbeta där de gjorde bäst 
nytta för kollektivet. Hedlunds starka ställning, 
parat med denna ideologi, visade sig innebära 
stora problem för Norrskog framöver.

De tjänstemän som arbetat inom JSF hade 
lärt sig mycket av den ekonomiska krisen och 
arbetade idogt för att förbättra JSF:s ekonomi 
och undvek att hamna i situationer med osäkra 
fordringar. Därför förbättrades JSF:s ekonomi 
snabbt. MS engagerade sig starkt i industrifö-
retaget SÄF. Trots att både JSF och ÅSF hade 
ledamöter i styrelsen betraktades de mera som 
observatörer. Inom ÅSF arbetades det för att 
uppnå samma servicenivå som i de två övriga 
före ning arna.

Hedlund köper industrier
Hannover papier  
Det dyker upp många minnen, som när Gun-
nar Hedlund köpt aktiemajoriteten i Hannover 
Papier och några säckfabriker i Tyskland 1973. 
Många förenings medlemmar och vissa styrelse-
ledamöter tyckte att kapitalet skulle användas för 
att rusta upp industrierna i Sverige. Då ordnade 
Hedlund så att alla styrelse ledamöter och chefs-
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tjänstemän med respektive fick sätta sig på ett 
chartrat flygplan i Kramfors för att åka till Tysk-
land och se industrierna i oktober 1975. Arrang-
emangen var så lyxiga och några skogsägarfruar 
tyckte sig uppleva nå got av sagan tusen och en 
natt. Vid besök på en av säckfabrikerna framför-
des frågan om varför de var så många anställda. 
Hedlund hoppade genast fram och förklarade 
att i Västtyskland fick de industrier som grän-
sade till Östtyskland bidrag för varje anställd, då 
det var lönsamt att ha många anställda.

Johannedal
När Hedlund köpt Johannedal 1975 av SCA och 
förklarade att det var ett önske mål från medlem-
marna i Medelpad jublade ingen utom säljaren 
SCA. Johannedal bestod dels av en fanerfabrik, 
dels av en enhet för framställning av asfaltboard. 
SCA, med sitt stora skogsinnehav, hade haft svå-
ra problem med att skaffa råvara till fanerfabri-
ken och miljön i boardfabriken liknade Dantes 
in ferno. När vi besökte området förklarade Hed-
lund att det stora tomtområdet var värt inköps-
priset för Johannedal.

Från kommunikationsradio 
till mobiltelefon
Jag minns att när skogsbolagen byggde upp ett 
nät med relästationer som gjorde det möjligt 
att med hjälp av kommunikationsradio nå per-
sonal i trakto rer, bilar m m insåg inspektorerna 
hur stor nytta vi skulle ha av ett liknande sys-
tem. De övertygade mig, men jag lyckades inte få 
gehör för satsningen hos dåvarande VD. Jag tog 
upp en diskussion med Ncb:s skogsdirektör Nils 
Gripenberg, som insåg behovet och ställde erfor-
derligt kapital till för fogande. Systemet började 
fungera 1975.

Men medlemmarna tyckte att även de ville ha 
ett liknande system. De arbetade ofta ensamma 
och både ur arbetarskyddssynpunkt och för 
att kunna nå hemmet och verkstaden skulle en 
kommunikationsradio vara värdefull. Norrskog 
byggde därför upp mindre relästationer där det 
fanns tillräckligt många med lemmar som öns-
kade ansluta sig. Sbo-råd, inspektorer och en 
tjänsteman på HK var engagerade i att lösa pro-
blemen. Sedan kom den mobila telefonen som 
var ännu fördelaktigare. Dessa kommunika-

Modern kommunikation 
i teknikens barndom.
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tionshjälpmedel har betytt mycket för att kunna 
rationalisera verksamheten, förbättra servicen 
samt ge ökad trygghet. 

Extra bonus – trots svag ekonomi
Under direktör Paulssons sista verksamhetsår 
betalades en extra bonus på 15 kr/m³to timmer 
levererat 1975/76 samt en efterlikvid till dem 
som levererat virke säsong 1975/76 på samman-
lagt 7,7 Mkr, trots att Ncb:s ställning var svag 
och Norrskogsföreningarna hade aktier för ett 
bokfört värde på 50 Mkr samt en mycket stor 
virkesfordran. 1977 beräknades också bli ett 
svagt år för Ncb.

Tillträder som VD
År 1977 började jag som VD för Norrskog. Jäg-
mästare Bertil Stener anställdes som skogschef. 
Mina arbetsuppgifter ändrades så jag fick mindre 
tid för den skogliga delen och fick ägna mig mer 
åt den totala ekonomin, virkespris förhandlingar, 
virkesförsäljning, transporter, virkesmätning, 
näringspolitik, föreningsideologi m m. 

Jag fick uppleva styrkan med att arbeta med 
primärföreningarnas och Norrskogs styrel-
ser genom att frågorna blev noga bearbetade 
och det framkom flera fördelar och nackdelar 
än om man har bara en styrelse. Däremot blev 
be slutsgången svår eftersom man helst skulle 
uppnå likartade beslut för att inte försvåra för-
valtning eller skapa motsättningar mellan pri-
märföreningarnas medlemmar.

Året efter jag blev VD frågade Hedlund mig 
om jag hade något emot att ÅSF:s styrelse satte 
in Karl Paulsson som en av de tre ÅSF-ledamö-
terna i Norrskogs styrelse. Mitt svar blev ”ÅSF:s 
styrelse har givetvis rätt att sätta in vem de öns-
kar i Norrskogs styrelse, men då slutar jag”. Där-
med dog frågan.

Samtliga medlemmar får sbo-tillhörighet
Tidigare kunde man som medlem välja om 
man skulle vara medlem i både föreningen och 
skogsbruksområdet, eller endast i föreningen, 
men 1979 ändrades denna princip så att alla 
Norr skogs medlemmar också blev medlemmar 
i respektive sbo. De speciella avgif terna för med-

lemmarna i sbo:na hade tidigare tagits bort. För-
eningens stadgar ändrades också stegvis från att 
ha krävt leveransplikt till fritt val.

Ncb-krisen
Det stora problemet var relationerna till Ncb. 
Ncb hade fortsatt sin produktion av massa trots 
de stora massalagren, beroende på lågkonjunk-
turen samt fort satte ta emot massaved. För att 
inte företagen skulle avskeda folk fick massa-
industrin lagerstöd från staten. Jag och ekono-
michefen fick ständigt jaga pengar från Ncb, 
trots vår stora fordran för inmätt virke. Vissa 
månader tvinga des vi att låna pengar kortsiktigt 
av Graningeverken m fl för att klara persona lens 
löner. Någon månad dröjde det t o m några da-
gar över bestämd utbetal ningsdag, vilket givetvis 
oroade personalen.  Norrskogs leverantörer fick 
också ibland vänta på sina likvider. Ncb:s kris 
borde ha varit lätt att förutse eftersom kapitalba-
sen var låg i förhållande till alla industriköp och 
de gamla industrier nas behov av investeringar. 

Redan första året som VD tog jag upp proble-
met i Norrskogs styrelse. Jag minns ännu Hed-
lunds ord ”Föreningens pengar ska vara där de 
största be hoven finns och just nu är det i Ncb”. 
Det innebar att ingen i Norrskogs styrelse ställde 
upp bakom mina önskemål om stöd från Norr-
skogs styrelse. Det under lättade inte mina an-
strängningar att få betalt för virkesleveranserna.

Ncb:s ledning försökte i det längsta att för-
tiga den ekonomiska krisen som kulminerade 
1978-79. April 1978 kallade Ncb till en extra-
stämma. Revisorerna ansåg att Ncb skulle bli 
likvidationspliktigt men Anders Linde, Gunnar 
Hedlunds måg, lämnade en optimistisk rapport 
beträffande dotterföretagen. Samtidigt förhand-
lade Hedlund med staten om att den måste gå 
in för att rädda Ncb och därmed rädda en del 
av sysselsättningen i Ncb:s industrier. Men det 
var brått ty kapitaltillskottet måste komma före 
Ncb:s bokslutsdatum 30 juni 1978. 

Staten ställer krav
För att staten skulle gå in med pengar krävdes att 
Ncb:s styrelse skulle breddas med kunniga sty-
relseledamöter utifrån och att ledningen skulle 
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för nyas. Dessutom krävdes att ägarna skulle gå 
in med 60 Mkr, vilket resulte rade i att Norrskogs-
föreningarna tvingades skjuta till 28,5 Mkr i ak-
tiekapital men av detta bestod 7 Mkr av tidigare 
tecknade industribevis. I beloppet ingår även de 
4 Mkr som Ö-viksföreningen tilldelats, men de 
vägrade betala så Norr skog fick ta det ansvaret. 
Sedan hade Norrskog aktier i Ncb för ett nomi-
nellt värde av 58 Mkr som bokförts till 41,5 Mkr. 
För att skydda Norrskogs leve rantörsfordran för 
virke bildades ett särskilt bolag Skog Sjuttio AB. 
Norrskogs virke, som kördes in till Ncb:s industri 
i Dynäs, mättes in och var i Skog Sjuttios ägo tills 
det flisades, men konstruktionen ansågs osäker 
vid en konkurs för Ncb. Norrskog kunde ju inte 
heller låna pengar eftersom man lätt i balans-
räkningen kunde se hur beroende Norrskog var 
av Ncb:s ekonomi. Tack vare villkorslånet som 
Ncb beviljades av staten kunde Norrskog få ut en 
del av sin virkeslikvid fordran men Ncb behövde 
ytterligare kapital. 

1979 krävde staten föreningarna på 19,5 Mkr 
varav 7,9 för Norrskogs primär föreningar. Där-
efter avskrev staten tidigare villkorslån på 400 
Mkr och gick in med ytterligare 600 Mkr. Dess-
utom fick de s k Ncb-föreningarna lova att leve-
rera lika mycket virke till Ncb som tidigare. Ncb 
behövde snart ytterligare ägartillskott av kapital.

Hedlund satt fortfarande kvar i Ncb:s styrelse 
men statens representanter gav under 1978 klara 
signaler till bl a Martin Alback och mig att han 
måste bort. Därför ville de att Hedlund skulle 
väljas bort ur ÅSF:s styrelse för att på så sätt för-
lora sin plattform. Jag skrev ett brev till Hedlund 
före ÅSF:s stämma i juni 1978 där jag föreslog 
att han skulle avböja återval, eftersom jag befa-
rade att det annars skulle uppstå problem i ÅSF. 
Stämman återvalde Hedlund och jag kom i en 
besvärlig situation, eftersom ÅSF:s styrelse ansåg 
det felaktigt att en VD skulle lägga sig i val av 
styrelse. Jag delar denna åsikt men bröt mot min 
egen åsikt eftersom jag visste statens krav och 
Ncb:s ekonomiska problem. En kon kurs för Ncb 
skulle med säkerhet ha inneburit att Norrskogs 
aktier i Ncb samt leverantörsfordran skulle bli 
värdelös. Då skulle Norrskog samt dess primär-
föreningar också gå i konkurs och de skogsägare 

som i sin tur hade fordringar på Norrskogsföre-
ningarna också förlora. 

Nu började den s k Ådalskrisen. Alback fick 
fler och fler att inse att något måste göras. De 
lyckades få tillräck ligt många stämmoombud att 
kräva extra stämma. ÅSF:s styrelse tvingades där-
för att kalla till extrastämma men beslu tade att 
först skulle man också kalla till extra distrikts-
möten. Det var stridiga möten med Hedlunds-
falangen å ena sidan och Alback-falangen å den 
andra. Trots min ideologi kände jag mig tvungen 
att engagera mig och då på Albacks sida.

 "Hedlundfalangen" 
bildar ny förening
Vid extrastämman den 2 mars 1979 utföll röst-
ningen så att 34 ombud stod på Hedlunds sida, 
44 på Albacks och 3 blanka röster. Då ställde 
styrelse leda mö ter na sina platser till förfogande, 
men 12 av leda möterna, ”Hedlundsfalangen” 
meddelade valberedningen att om inte alla av 
dem blev nominerade och valda skulle ingen av 
dem acceptera en plats i den nya styrelsen. Val-
beredningen godkände inte kraven. De 12 hade 
tydligen räk nat med att de eventuellt skulle kun-
na förlora i valet, ty de bildade genast en ny för-
ening som Hedlund lär ha upprättat stadgarna 
till. De räknade därför med att Hedlund skulle 
ingå i den nya föreningen, men till deras besvi-
kelse blev han kvar som medlem i ÅSF. 

Det finns mycket att läsa om striden i 
lokaltidning arna men innehållen bör granskas 
mycket kritiskt. I Västernorrlands Allehand pu-
blicerades en insändare som önskade sätta mig 
på ett isflak i Ångermanälven för att på detta 
transporte ras bort ut i havet.

Hedlund avgår – och 
förhandlingarna med staten tar fart
Under ÅSF-striden insåg Hedlund att han förlo-
rat sin plattform och avsade sig engagemangen 
i Ncb efter starka påtryckningar. Eftersom Hed-
lund var född 1900 så ansågs han ju till räckligt 
gammal för att avgå med ålderns rätt.

Då tog förhandlingarna med staten fart och 
våren 1979 tvingades föreningarna överlåta alla 
sina röststarka A-aktier till staten. Det inne-
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bar att Norrskogs föreningarnas aktier som var 
bokförda till 50 Mkr såldes för 3 kr. Genom att 
föreningarna sålde aktierna kunde de utnyttja 
förlusten som förlustavdrag i deklarationen. 
Norrskogsföreningarna fick ut sin virkesfordran 
och fick köpa 20.000 ha skog för 40 Mkr, varav en 
del i Äggforsbolaget, som hade ett skatteförlust-
avdrag på ca 5 Mkr. Flera i styrelsen var tveksam-
ma till att Norrskog skulle behålla skogen. Det 
var medlemmarna som skulle äga skogen ansåg 
de. De tyckte därför att Norrskog skulle byta de 
stora fastigheterna mot mindre SCA-fastigheter 
insprängda i områden som i huvudsak ägdes av 
familjeskogsbrukare. Dessa fastigheter skulle se-
dan säljas till medlemmar. Men med stark press 
från regionchef Nils Mattsson och inspektorer-
na beslutade styrelsen enhälligt att behålla sko-
gen i Norrskogs ägo. I organisationen betydde 
skogsköpet mycket. Det stärkte själv känslan och 
framtidstron. Älgjakten på den egna skogen var 

också en fördel när föreningen skulle anställda 
inspektorer.

Medlemmarnas B-aktier och industribevis steg 
2-5 gånger över det nominella värdet beroende 
på om och när aktierna såldes.  Efter som aktier 
och industribevis för ca 50 Mkr i nominellt vär-
de i huvudsak ägdes av Norrskogs föreningarnas 
medlemmar och kunde säljas för 2–5 gånger 
det no minella värdet kom medlemmarna som 
grupp ur Ncb-greppet utan förluster. 

Virkesavtal – en del 
av uppgörelsen
Ett flerårigt virkesavtal hörde också till uppgö-
relsen. Norrskog skulle leverera 600.000 m³fub 
± 10 % varje virkesår och Ncb var också ålagt 
att ta emot denna volym. Prisnivån skulle relate-
ras till vad mark naden i övrigt accepterade. Om 
Norrskog hade svårighet med anskaffningen av 
volymen skulle Ncb er bjuda bättre ersättningar 
för att trygga sin virkesförsörj ning eftersom de 
inte fick konkurrera om virke från privata skogs-
ägare. Jag anser att virkesavtalet var till fördel för 
båda parter. I fortsättningen fungerade relatio-
nerna mellan Norr skog och Ncb bra. Jag upp-
levde att det byggde på ömse sidig nytta av sam-
arbetet. Under Ncb-krisen hade Mellanskogs VD 
Rune Våger och jag många kontakter eftersom vi 
hade de största fordringarna på Ncb.

När vi skulle upprätta virkesavtalet hade en 
advo kat från Svartlings advokat byrå upprät-
tat ett mycket långt och detaljrikt för slag, som 
ingen riktigt förstod. Ncb:s skogsdirektör Nils 
Gripenberg och jag satte oss då ned och skrev ett 
avtal på två A4-sidor. Det blev sedan underteck-
nat och fungerade väl under min tid som VD i 
Norrskog. 

Samarbetsråd
Nya Samarbetsrådet, som bestod av represen-
tanter från ”Ncb-föreningarna”, träffades ofta 
under Ncb-krisen. Protokollen från dessa sam-
mankomster bör vara av intresse för ”historie-
skrivare”.

Möten jag minns
Det dyker upp många minnen, när jag tänker på 

Gunnar Hedlund, porträtt i Norrskogs styrel-
serum. Sign Schmiterlöw -67.
Foto Anders Ohlsson
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stark ställning han hade. 

Virkesfrågor
Virkespriser
Virkesprisförhandlingarna var årligt återkom-
mande, där priser för hela sä songen fastställdes. 
Avsikten var också att Norrskog och köparna av 
massaved och timmer skulle tillämpa samma 
priser inom samma område. För Norrskog var 
det viktigt att uppnå säsongspriser för att un-
derlätta planeringen av upp dragen. För att få 
bättre planeringsunderlag gavs premier för tidig 
kontrakter ing och för avverkningstrakter som 
kunde avverkas under barmarksperioden. 
Under flottningsperioden hade flottningsavdra-
gen ökat ju längre från skiljet virket lades i älven. 
Den principen fortsatte även sedan flottningen 
upphörde fast då var utgångspunkten industrins 
belägenhet. Både flottningsavdraget och trans-
portavdraget ökade inte med hela kostnadsök-
ningen utan det skedde en viss reduktion. Men 
konstruktionen var svår att redovisa och för-
klara, eftersom virket kunde dirigeras till olika 
industrier. Därför kom Norrskog på att man 
skulle arbeta med områdesvisa priser s k sbo-
priser som var lätt att tillämpa och förstås av 
leverantören och underlättade virkesbyten samt 
redovisningen. Vi hade också den åsikten att 
sbo-priserna skulle minska skillnaden mellan de 
som låg nära industrin och de i inlandet, ty pris-
skillnaderna mellan områdena tålde inte att bli 
för stora. Att bygga en skogsbilväg innebar inget 
ökat transport avdrag. Industrin ville först inte 
köpa idén utan hösten 1980 gick Norrskog ensi-
digt ut med sbo-priser. Men till slut accepterade 
industrin både priskonstruktionen och nivån.

Virkesmätning
Virkesmätningsfrågor var givetvis också viktiga 
för våra medlemmar. Jag satt som privatskogs-
brukets representant både i virkesorganisatio-
nen Virkes mät ningsrådet och i den lokala vir-
kesmätningsföreningen.  Min inställning var 
att virket skulle mätas så rättvist som möjligt, 
men att stor hänsyn också måste tas till mät-
ningskostnaderna. Man gick från stockmätning 
till travmätning av massa ved. Traven justerades 

förhandlingarna med statens representanter an-
gående Ncb. 

Vi träffade landshövding Mats Lemne som satt 
ordförande i en grupp, som skulle lösa proble-
men för Ncb, Vänerskog samt Södra som alla 
hade ekonomiska problem. Gruppen hade till-
satts av Fälldin-regeringen. 

Vi träffade Rutger Martin-Lööf som ledare av 
en grupp, både i Fälldins regering och senare i 
folkpartiregeringen med Erik Huss som indu-
striminister. 

Vi träffade också Roine Carlsson, Pappers- 
industriarbetare förbundets ordförande. Han in-
gick i Lemne-kommittén. Han frågade oss hur 
många privatskogsägare vi representerade. Han 
log när jag sa att vi repre senterade drygt 50 % 
och kommenterade: ”Jaså, bara 50 %”. Jag hade 
lust att fråga honom, ”Och Du?”, men vi var ju 
där för att få honom på vår sida. Jag tycker att 
det visar hur viktigt det är att ha en stor andel 
av familjeskogsbrukarna som medlemmar när 
det gäller de näringspolitiska frågorna. Sedan 
blev han intresserad och lyssnade noga till våra 
synpunkter.  

Vi träffade Nils Åsling, som idogt arbetade i 
”de politiska korridorerna” och som, enligt min 
mening, starkt bidrog till att vi fick en acceptabel 
lösning av Ncb-krisen.

Hedlunds Hedersfond
När Hedlund slutade bildade de skogsägare-
föreningar som var delägare i Ncb Hedlunds 
Hedersfond. Hedlund blev ordförande och jag 
sekreterare. Avkast ningen skulle stimulera forsk-
ning värdefull för medlemmarnas skogsbruk. Vi 
träffades en till två gångar per år för att even-
tuellt ge bidrag till forskning som sökts. Det var 
trevliga träffar, men varje gång framförde Hed-
lund att han ång rade att han inte gjort som jag 
rått honom, att sluta på ÅSF:s stämma, då skulle 
splittringen uteblivit. 

Jag tycker att Hedlund var trevlig och om-
tänksam, och att han var en skicklig förenings-
man och politiker, men han var en olycka som 
industriman. Han köpte den ena gamla indu-
strin efter den andra till glädje för säljarna. Att 
för troendemännen accepterade allt visar vilken 
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medels stickprov. Det slog bra för större partier 
men enstaka travar kunde variera något men att 
fortsätta med stockmätning skulle bli förödande 
dyrt genom allt högre personalkostnader. Man 
fick kom promissa mellan kravet på exakthet 
och kostnad. Timret fortsatte man mäta genom 
stockmätning, som dock kunde mätas rationellt 
vid sågverken. För för troendet var det viktigt att 
mätarna var opartiska och utsattes för löpande 
kon troll. Skogsägareföreningarna kunde följa re-
sultaten av stickproven i styrelse arbetet. 

Skogsbrukets Datacentral (SDC)
Jag var också med i styrelsen för Skogsbrukets 
Datacentral (SDC). SDC:s vikti gaste uppgift var 
att ta hand om VMF:s inmätningsresultat, bear-
beta dem samt redovisa dem till leverantören. 
SDC skötte också prisräkningen av virket. Min 
åsikt är att det inte ska vara taktiska mätnings-
system, som ska avgöra eko nomin utan själva 
prissättningen.

Övergången från manuell redovisning ut till 
skogsägarna till helt datoriserad redovisning 
med datorerns hjälp har tidvis inneburit stora 
påfrestningar för de anställda. Önskemålen om 
en detaljredovisning varierar mycket från med-
lem till medlem.

Näringspolitik
Näringspolitisk bevakning var ständigt nödvän-
dig. 
● 1980 kom skogsvårdslagen och detaljföre-
skrifter med bl a röjningsplikt. 
● 1981 rådde virkesbrist och staten be slutade 
om flera bidrag som finansiera des av ökade 
skogsvårdsavgifter. Förslag om tvångsavverk-
ning kunde skogsägareföreningarna och LRF 
förhindra. 
● Under 1983 infördes krav på minimiavverk-
ning, gallringsskyldighet och kravet på skogs-
bruksplan. Under året pågick också arbete med 
att för ändra Plan- och Bygglagen (PBL) samt 
Naturresurslagen (NRL). Enligt förslagen skulle 
ägande rätten avsevärt försvagas. Skogsägarrö-
relsen age rade med skrivelser, sammankomster 
med många deltagande, en bud kavle i form av 
en grov stock som gick runt i Norrland samt 

vårdkaseldar över hela Sverige. Det hade effekt 
och lagförslaget mjukades upp och be slutet flyt-
tades fram till 1986. 
● Under 1987 pågick bevakning av tillkomsten 
av en ny jordförvärvslag. Lagen resulte rade i att 
juridiska personer fick större möjligheter att 
köpa jordbruksfastig heter, t ex sågverk. 
● 1988 skapades ett inlandsråd med deltagande 
av föreningar från Mellanskog i söder och upp 
till Norrbotten. Norrskogs förtroendemän var 
också engagerade i kommu nernas arbete med 
att skapa kommunala översiktsplaner där både 
jord och skog berördes.

Fusion
Gunnar Hedlund hade fått Norrskogs styrelse att 
acceptera en skrivning i verksamhetsberättelsen 
för 1970 enligt följande. ”Målsättningen för allt 
samarbete mellan Norrskog och Ncb är att för-
ena alla skogsbönder i Norrland och Dalarna i 
en enda slagkraftig skogsägareförening med den 
industriella verksamheten i ett helägt dotterbo-
lag.” 

Planerna var också att förvaltnings föreningen 
bara skulle sträcka sig över tre år, varpå en fusion 
skulle ske. Men motståndet var stort och först 
1986 beslutade medlemmarna om fusion. Åda-
larnas, Medelpads och Jämtlands skogsägare-
föreningar skulle fusioneras med Norrskog ek 
för som sedan 1970 fungerat som förvaltnings-
förening för föreningarna. 

Förvaltningsföreningen hade fungerat väl, 
men det var en tung beslutsprocess med fyra 
styrelser. Dessutom var en fusion nödvändig för 
att kunna arbeta effektivt med tillgängligt ka-
pital och för att kunna utnyttja administrativa 
samordningsvinster mellan Norrskog och SÄF-
bolaget. Fusionen fullföljdes 1987.

Dotterbolaget SAEF AB (tidigare SÄF)
SAEF AB, ett dotterföretag till Norrskog, blev en 
viktig del i Norrskog efter fusionen. Jag blev VD 
även för SAEF och det var viktigt att snarast för-
bättra lön samheten. 

Hyvleriet och brädgården behövde en större 
investering för att bli rationell och få en ac-
ceptabel arbetsmiljö. Styrelsen valde att sälja 
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anlägg ningen till en av virkessäljarna. Byggvaru-
handeln i kontors huset i Sundsvall visade dålig 
lön samhet och såldes till en järnhandlare. Möj-
ligheterna att få kutterspån till djuren bevakades 
och tidigare medlemsrabatter vid byggvaruhan-
deln kunde behållas. Den lilla och orationella 
impregnerings anläggningen i Östavall såldes. 
Kontorshuset såldes 1989 för 20 Mkr. Två år ti-
digare hade arbets utskottet i MS:s styrelse blivit 
erbjudna 5 Mkr för samma hus. 

I SAEF AB fanns nu bara Östavallssågen kvar. 
Den började byg gas 1984 och 1985 togs sågen 
i drift. Den var kostnads beräknad för 60 Mkr 
men kostade 80 Mkr att bygga. Årsproduktio-
nen var be räknad till 60.000 m³. Det gick trögt 
att få fart på sågen de första åren. 1989 utsågs 
en tjänstemanna styrelse med Norr skogs VD 
som ordförande. I styrelsen invaldes också två 
utomstående leda möter, Valdemar Sannesson 
och Sven-Gösta Jakobsson, båda jägmästare och 
med erfarenhet från sågverksamhet. Jägmästare 
Anders Warg utsågs till VD. Genom komplette-
rande investeringar och borttagande av s k flask-
halsar för bättrades lönsamheten.

Slutord
När jag nu läser mina minnesanteckningar 
handlar det mesta om problem, men tiden som 
anställd inom skogsägarrörelsen har varit fylld 
av i huvudsak posi tiva och mycket intressanta 
upplevelser. Det stöd jag känt från medarbetare, 
styrelseledamöter och medlemmar har gett mig 

trygghet och känts stimule rande. Det har gett 
mig många fina upplevelser att minnas. Jag har 
också i mitt arbete fått träffa många intressanta 
personer.

Jag har ansett det mycket viktigt att bygga upp 
Norrskogs ekonomi för att det skulle bli ett fö-
retag som tålde lågkonjunkturer, prisutspel och 
satsningar på organisationen. Norrskogs styrelse 
har delat min uppfattning, trots att det kunde 
vara lockande att i en högkonjunktur dela ut 
större efterlikvider.

Jag beundrar Norrskogs inspektorer. De har 
ett tufft arbete både fysiskt och psykiskt. När 
Norrskog började hade föreningen inte så många 
fast anställda huggare, varför inspektorerna fick 
finna tillfälliga lösningar. Eftersom varje avverk-
ningsuppdrag särredovisades och föreningarna 
ytterst sällan kompense rade om det blev ett 
misslyckande, blev pressen på inspektoren stor. 
Konstigt nog ställde skogsägarna större krav på 
”sina” inspektorer än på övriga skogs tjänstemän. 
Trots detta hörde man sällan klagomål från in-
spektorerna. De var nog gripna av föreningside-
ologin och insåg hur betydelsefullt deras arbete 
var för familjeskogsbrukets bästa.

Jag tyckte att jag kunde lämna ett bra företag 
när jag slutade 1992, speciellt om man tar hän-
syn till skogsfastigheternas övervärde. Dessutom 
kändes det tryggt att styrelsen utsåg Ove Jacobs-
son, som handplockats från Mellanskog och 
fungerat som vice VD två år, att efterträda mig. 
❑

Tre vd-generationer. Fr v Nils Nilsson, Ove Jacobsson och Stig Österberg.

Fo
to

: S
id

n
ey

 J
äm

th
ag

en

SKOGSÄGARNA NORRSKOG 1965–1990 



69

Stig Österberg spelade en central roll i skogs-
ägarrörelsen i Mellersta Norrland, dvs i Väs-

ternorrlands och Jämtlands län. Stig Österbergs 
Minnesanteckningar från hans tid inom skogs-
ägarrörelsen är därför  intressanta och ett värde-
fullt dokument ur skoghistorisk synpunkt.  Som 
fältchef i Ådalarnas skogsägareförening kom 
han att aktivt medverka till uppbyggnaden av 
de skogsbruksområden, som börjat i Jämtland 
redan 1955 och som fick vidare spridning. Det 
var pionjären, skogsinspektoren Erik Olofsson i 
Hammerdal som med aktivt stöd av ledningen 
för Jämtlands skogsägareförening tog initiativet 
till skogsbruksområden som en väg att aktivera 
skogsägarrörelsens kontakter med medlemmar-
na.

Det ligger i sakens natur att historien om den-
na epok av skogägarrörelsens utveckling i mel-
lersta Norrland i hög grad handlar om Gunnar 
Hedlunds gärning som ordförande i Ådalarnas 
Skogsägareförening och ordförande i riksor-
ganisationen Sveriges Skogsägareföreningars 
Riksförbumd, SSR. Han blev sedermera också 
koncernchef och drivande kraft  i Norrlands 
Skogsägares Cellulosabolag, NCB. Där gör Stig 
Österberg enligt min uppfattning sig skyldig till 
en allt för snabb generalisering genom att för-
klara att:

”Jag tycker att Hedlund var trevlig och om-
tänksam och att han var en  skicklig förenings-
man och politiker, men han var en olycka som 
industriman. Han köpte den ena gamla indu-
strin efter den andra till glädje för säljaren. Att 
förtroendemännen accepterade allt visar vilken 
stark ställning han hade.”
Det är klart att Hedlund dominerade styrel-

searbetet på ett mycket personligt sätt, men det 
kan å andra sidan inte förklara att styrelsen inte 
insåg att den delade  ansvaret. Relationen mellan 
den verkställande ledningen och styrelsen var 
f.ö. likartad i Södra Förbundet har jag förstått av 
de vittnesmål som anförts.  

Stora förhoppningar knöts till engagemanget i 

det bolag som bildades 1952 för att bygga mas-
safabriken i Mönsterås, Skogsägarnas Cellulolsa 
AB. Vid aktieteckningen för detta bolag var den 
allmänna uppfattningen att detta bolag skulle 
vara grunden för ett riksomfattande industri-
bolag i skogsägareregi.. Det strandade emellertid 
framför allt på motsättningarna mellan Gunnar 
Hedlund och ledaren för Södra skogsägarna, 
Gösta Edström. Resultatet blev att man gick var 
sin väg när det gällde industriengagemangen.

Jag har i samband med att jag skrev min bio-
grafi om Gunnar Hedlund (Gunnar Hedlund- 

politikern och industrimannen , Ekerlids förlag 
1999.) försökt teckna en helhetsbild av Hedlunds 
insatser i den norrländska skogsnäringen. Sam-
manhållningen i rörelsen var hans ständiga pro-
blem och begränsade hans  handlingsfrihet. Det 
var en av anledningarna till att han organiserade 
Norrländska skogsägareföreningarnas samar-
betsråd under ledning av tidigare disponenten i 
Jämtlands Skogsägareförening, Anders Frändén.

1959 valde alltså skogsägarna  i Norrland att gå 
sin egen väg och bildade Norrlands Skogsägares 
Cellulosabolag, NCB. Hedlund var den drivande 
kraften och koncernchef. Han var en domine-
rande kraft i företaget, vilket med tiden skulle 
visa sig skapa problem. Så tillvida har Stig Öster-
berg rätt i sin värdering av NCB.s utveckling.

Hedlund  hade emellertid en klar strategi med 
sina industriköp i NCB:s regi. Han var helt över-
tygad om att de gamla familjekoncernerna som 
präglade 50-och 60-talet hade svårigheter att an-
passa sig till en ny tids krav och därför i realiteten 
överlevt sig själva . Hans ambitioner var att delta 
i den strukturförändring han ansåg nödvändig i 
den norrländska skogsindustrin och göra det på 
ett sätt som rimligen motsvarade  den råvarubas 
som det enskilda skogsbruket i Norrland repre-
senterade. Det fanns naturligtvis även en strävan 
att bryta den nordsvenska virkeskartellen, som 
vid den här tiden dominerade prissättningen på 
skogsråvaran. 

Kommentarer till 
Stig Österbergs historieskrivning
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Problemet skulle visa sig vara att den svenska 
bankvärlden var hårt uppbunden i skogsindu-
striblocken. Det illustrerades  kanske bäst när 
skogskoncernen Modo hamnade i svårigheter 
under 1970-talets industrikris. Då fanns kon-
cernen i Handedlsbanksfären med trygg upp-
backning medan  NCB i princip inte hade någon 
huvudbank. Skogsägarrörelsen var splittrad och 
kunde inte mobilisera tillräckligt kapital för kon-
cernens fortbestånd.I mars 1978 stod det klart att 
NCB var i en allvarlig likviditetskris. Som indu-
striminister tillkallade jag då en särskild opartisk 
utredningssgrupp för att analysera situationen. 
Jag bad landshövding Mats Lemne leda gruppen, 
som i övrigt bestod av tidigare bankdirektören 
Gösta Olsson, tidigare chefen för KF:s massabruk 
i Fiskeby, Rutger Martin-Lööf, pappersindustri-
arbetarförbundets ordförande Roine Carlsson 
och LRF:s VD Thorsten Andersson.

   

Lemne-gruppen fick emellertid avsked av den 
Folkpartiregering, som  tillträdde oktober 

1978 sedan Fälldinregeringen avgått på grund 
av oenighet i kärnkraftsfrågan. Lemne-gruppen 
ersattes av  en förhandlingsgrupp med Rutger-
Martin Löf och Gunnar Olsson med uppdraget 
att stycka och sälja ut delar av NCB, dock med 
staten som majoritetsägare, eftersom socialde-
mokraterna, som folkpartiregeringen var bero-
ende av, krävde detta. Skogsindustrins kris gjor-
de att det nu också blev aktuellt med en statlig 
insats för att rädda Södra skogsägarna, där staten 
genom en nyemission blev delägare med 40 %. 
Medan Vänerskogsgruppen hänvisades till kon-
kurs.

Skogsägareföreningarna var alltså en allt för 
splittrad bas för att bygga ett nytt industriföre-
tag.. Det kom  klart till uttryck när nedtecknaren 
av dessa rader sedan Fälldinregering I avgått och 
jag inom ramen för LRF 1979 föreslog bildandet 
av ett särskilt paraplybolag som ett investment-
bolag för landets skogsägarrelaterade industri-
företag. Det försöket av den s.k. Åslinggruppen 
sprack  på oenighet i skogsägarrörelsen och 
LRF. 

När jag skrev min biografi om Gunnar Hed-
lund och genom svärsonen Anders Linde fick 
tillgång till en del av de efterlämnade dokumen-

ten visade det sig också att det fanns ett efter-
lämnat manuskript till vad som var Gunnar 
Hedlund avsikt, till en ”Vitbok om NCB”. Någon 
vitbok har emellertid aldrig publicerats. Gunnar 
Hedlund är även i sina utkast till vitbok trogen 
sin natur och kyligt analyserande. I ett avsnitt 
”Den offentliga debatten” kan han emellertid 
inte dölja en viss bitterhet och skriver:

 ”Vad som kommit till offentligheten efter 
krisen är genomgående negativt. Allt tänkbart 
ofördelaktigt eller  vad som kunnat presente-
ras som ofördelaktigt har dragits fram. Någon 
önskan att sätta Ncb i relation till andra före-
tag inom näringslivet har icke kommit till sy-
nes…”
Jag har tillåtit mig att i min biografi förklara 

Gunnar Hedlunds gärning som industriledare 
på följande sätt: 

Gunnar Hedlunds strategi  att köpa befintliga 
industrier och från den positionen inleda en ge-
nomgripande strukturförändring av den norr-
ländska skogsindustrin kritiseras ofta. Egentli-
gen fanns det inget val. Det var just genom att 
ta ledningen i den tidigare  av den etablerade 
industrin försummade strukturomvandlingen 
som skogsägarna hade möjlighet att etablera 
sig på marknaden.(Sid. 268)
Sammanfattningsvis skall sägas att Stig Öster-

bergs intressanta minnesanteckningar har gett 
anledning till att analysera en spännande epok 
i den  norrländska skogsägarrörelsens historia. 
Det var också motivet till att jag år 1999 skrev 
min biografi om Gunnar Hedlund.  ❑

Nils G. Åsling (80)  kallar sig själv i sina memoarer 
”Skäl att minnas” för en mångsysslande bonde, 
och han har i den andan varit verksam bl.a. som 
journalist och författare. Som politiker blev han 
industriminister (näringsminister) i Fälldin-regering-
arna I,II och III åren 1976 – 1978 och 1979 – 1982. 
Därefter blev han arbetande ordförande i Sveriges 
Föreningsbank fram till beslutet om börsnotering, 
vilket också ledde till samgåendet med Sparban-
kerna till dagens Swedbank.




