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Vid mitten av 1800-talet kan man tala om den 
moderna sågverksnäringens födelse. Samti-

digt flyttades sågningens tyngdpunkt för en lång 
period norrut. 

Slutet av 1800-talet var Norrlands-kustens 
storhetstid. Men minskande råvarutillgångar 
och massaindustrins utbyggnad kom efterhand 
att ändra ”Sågverks-Sveriges” struktur. Tyngd-
punkten började förskjutas söderut igen.

Sågverken i Götaland bestod av ett mycket 
stort antal små sågar och husbehovssågar, som 
ofta sågade under delar av året. Storföretag av 
norrländsk typ förekom, med något undantag 
när, inte.

Den dominerande sågtypen var cirkelsågar, 
klingsågar, men även ett antal ramsågar fanns. 
Vattendriften hade efterhand ersatts av ånga, 
råoljemotorer och elektricitet. En vanlig typ av 

cirkelsåg var de flyttbara sågarna, som enligt ta-
lesättet om ”Muhammed och berget” flyttades 
runt mellan större avverkningsposter. Ofta också 
i anslutning till järnväg.

Den sydsvenska sågverksindustrin var en ut-
präglad säsongindustri. Sågningssäsongen sträckte 
sig i regel från november till maj månad men väx-
lade givetvis mycket. De smärre sågarna var nor-
malt verksamma mellan tre och sex månader om 
året. De större anläggningarna var ibland kombi-
nerade med hyvleri, som var igång då sågningen 
stod stilla. Arbetarstammen var ofta också syssel-
satt med skogs- och byggnadsarbete vid sidan av 
arbetet på sågen.

Kännetecknade för södra Sverige var den väx-
ande träförädlande industrin, främst snickeri- 
och möbelindustrin. Sågverksindustrin arbetade 
i Götaland till större del än i Norrland för den 
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Skogsindustrins 
superentreprenörer

Historien om de sydsvenska köpsågverkens framväxt och utveckling är 
historien om skogsindustrins superentreprenörer. Det handlar om en snabb 

resa från små byasågar till företag med hög internationell 
konkurrenskraft. Förutsättningarna för utvecklingen har varit att bran-

schen då som nu utmärks av en utpräglad entreprenörsanda. Alla 
företagen ligger inte i Småland men småländsk företagsamhet och 

klurighet är ändå ett signum för hela kollektivet. Om hur det startade, hur 
köpsågverken utvecklats, dess organisationer och hur dess organisationer 

verkat handlar denna berättelse. 
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inhemska marknaden och för vidareförädling av 
sågverksprodukterna vid snickeri-, trähus- och 
möbelfabriker. Snickeri- och möbelindustrin 
kombinerades däremot sällan med sågverksrö-
relse. De mindre sågarna ägdes vanligen av lant-
brukare, som också ägnade sig åt virkeshandel. 
Ofta kom virkeshandeln och sågningen med ti-
den att bli den huvudsakliga förvärvskällan. Till 
skillnad från norra Sverige var sågverksdriftens 
dominans mindre utpräglad i södra Sverige. De 
sydsvenska sågverken var inriktade på hemma-
marknaden och den framväxande möbel- och 
snickeriindustrin. Den exporterande delen av 
den sydsvenska sågverksnäringen var däremot 
mycket konjunkturkänslig och ofta av mera till-
fällig karaktär.

Samhällets krav på ett mer skogsvårdsmed-
vetet skogsbruk ledde till ökad uppmärksamhet 
mot ”virkesspekulation” och skogsexploatering i 
södra Sverige. Ett särskilt hot såg man i de flytt-
bara såganläggningarna, som ansågs vara förö-
dande inte minst för den klenare skogen. Dessa 
farhågor var en av anledningarna till att 1905 års 
skogsvårdslag kom till.

Ytterligare ett viktigt led i utvecklingen måste 
nämnas. Järnvägs- och kanalbyggena, som in-
leddes vid mitten av 1800-talet, revolutionerade 
transportmöjligheterna. Efterhand kom last-
bilarna in. Transporter av skogsprodukter blev 
ekonomiskt lönande på mycket längre sträckor 
än vad som varit möjligt med de gamla ox- och 
hästfororna. Utförseln av skogsprodukter kom 
också att ske över andra hamnar än tidigare. 
Omkring 1920 svarade sågverken i Götaland för 
1/6 av produktionen i landet.

De mycket stora exportvolymerna av så-
gat virke från Sverige, främst under 1920-talet,  
sjönk kraftigt under 30-talet och början av 40-
talet. Depression och världskrig inverkade. Å 
andra sidan ökade den inhemska konsumtio-
nen av virke under denna tid. Detta gynnade 
sågverksindustrin i Götaland. År 1950 svarade 
därför sågverken i Götaland för 1/3 av landets 
produktion. Sågverksnäringen i Götaland be-
stod fortfarande efter andra världskriget av ett 
stort antal små sågar. Totalt uppgick de till drygt 
4 000, varav 2 000 för avsalu, med en medelpro-

duktion på under 1 000 m³ om året. Skogsbru-
kets splittring i många små enheter, avsaknad av 
stora flottleder samt de goda avsättningsmöjlig-
heterna, som oftast fanns på orten, motverkade 
en koncentration. Sågverken var spridda i byg-
derna. Kontakten med råvaruleverantörerna och 
med köparna av sågat virke var nära.

Sedan mitten av 1900-talet har sågverksnä-
ringen i Götaland genomgått en kraftig om-
strukturering. Idag finns det drygt 100 st sågverk 
för avsaluproduktion, med en genomsnittska-
pacitet på ungefär 75 000 m³. Utvecklingen har 
varit omvälvande. Götaland svarar nu för nära 
40% av den svenska trävaruproduktionen.

Lika omvälvande har den tekniska utveck-
lingen varit. Säsongssågning har blivit helårssåg-
ning, oftast i skift. Det lilla såghuset med bänk 
och klinga har utvecklats till en hypereffektiv 
sönderdelnings- och förädlingsmaskin. Lägsta 
toppdimension som sågas har sänkts kraftigt 
genom klentimmersågning. Allt fler sågar också 
i trädslagssorterat per produktionsställe. Sågver-
ken i Götaland har legat långt framme, och ofta 
först i utvecklingen.

Produktionsstyrning och uppföljning sker nu 
helt med toppmodern datateknik. Människan 
har övergått till att bli processövervakare, på gott 
och ont. Tunga lyft och buller har eliminerats 
samtidigt som arbetstillfällen försvunnit och 
arbetsställen blivit mer isolerade från varandra. 
Men utvecklingen har varit helt nödvändig för 
en bevarad och stärkt konkurrenskraft. 

Inte bara sönderdelningen har automatiserats. 
Hela flödet genom sågen har revolutionerats. 
Lufttorkningen av virket är i princip ett minne 
blott. Torkning utförs nu i moderna torkar och 
med avancerade torkprogram.

Biprodukterna har ökat kraftigt i värde. Hel-
barkning av timret vid sågverken skapade en 
barkfri flis, som blev begärlig för cellulosaindu-
strin. Sågverken har med tiden blivit en av cel-
lulosaindustrins viktigaste råvaruleverantörer. 
Spånskiveindustrin är en annan köpare av bi-
produkter i form av såg- och hyvelspån.

Oljekrisen på 70-talet var inledningen till en 
mycket positiv biobränsleutveckling. Biproduk-
ter från sågverken som bark, spån och rotredu-
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cerarflis är utmärkta biobränslen. Så har sågver-
ken också blivit en viktig råvaruleverantör till 
kommunala värmeverk och andra eldningsan-
läggningar och till privata konsumenter.

Vidareförädlingen hos sågverken har gått has-
tigt framåt, och man har varit ledande i Göta-
land. Hyvling, impregnering, fingerskarvning, 
hållfasthetssortering och anpassad torkning är 
exempel på hur man förädlar den sågade varan. 
Ett annat exempel är småhustillverkningen, som 
har tyngdpunkten i södra Sverige. 

Marknaden
Utöver de närliggande stora exportmarknader-
na som exempelvis Storbritannien, Danmark 
och Holland har de sydsvenska sågverken tra-
ditionellt haft en stark och närbelägen hem-
mamarknad. Den starka hemmamarknaden 
har gjort att exportandelen i södra Sverige varit 
lägre (ca 60 %) jämfört med Sverige i övrigt. Att 
beskriva marknadsutvecklingen genom de 50 
gångna åren skulle vara en hel artikel i sig och 
jag lämnar det till andra. Sammanfattningsvis 

har trävarumarknaden blivit global. Kundan-
passningen har hela tiden ökat och på senare 
år har också svenska sågverken samverkat om 
gemensamma marknadsföringsprojekt. Några 
exempel på detta är Timber 2000-projektet och 
Nationella Träbyggnadsprogrammet.

Råvaran
Man kan kort sammanfatta den sydsvenska råva-
rusituationen genom åren enligt följande – brist 
på sågtimmer och överskott på cellulosaråvara! 
Detta faktum har i mycket styrt utvecklingen i 
södra Sverige under många år. Sågtimmersitua-
tionen kommer säkert att bestå men energiut-
vecklingen gör sannolikt att cellulosaindustrin 
även den går mot en bristsituation, med nuva-
rande industrikapacitet.

Råvaran har alltid varit den enskilt största 
kostnadsposten för sågverken. Med en egen rå-
varubas på någon eller några procent förstår 
man bättre varför man använder benämningen 
köpsågverk. Det mesta av företagens råvara mås-
te alltså sågverken skaffa direkt eller indirekt på 
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Strukturförändringens siffror. 1977 sågade 220 medlemssågverk 2,3 milj m³ sågad vara, 2008 sågade 70 
medlemssågverk 4,4 milj m³sv.
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Sågtimret står för närmare 80 % av skogsägarens rotnetto.
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den öppna marknaden.
Men talet om kronisk timmerbrist måste ny-

anseras, då det naturligtvis hänger samman med 
den ökande industrikapaciteten. Den skogliga 
tillväxten, som vi kan se tillbaka på i landet, och 
som i södra Sverige har möjliggjort en fantastisk 
expansion av den sydsvenska sågverksnäringen 
under de senaste 100 åren, är imponerande. 
Sedan den första skogsvårdslagen kom till har 
virkesförrådet i södra Sverige tredubblats och 
sågverksproduktionen fyrdubblats!

Sambandet mellan det privata skogsbru-
ket med 80 % andel av den sydsvenska skogs-
marksarealen och köpsågverken har alltid varit 
starkt. Sågverken 
har genom åren 
stått för närmare  
80 % av det sydsvenska rotnettot. Det finns fog 
för den väl marknadsförda sågverksslogan att 
”sågverken sätter värde på skogen”. 

Värdet på sågtimmer har genom åren tagit sig 
konkreta uttryck i de alltmer utvecklade prislis-
tor som funnits sedan de lokala sågverksfören-
ingarnas tillkomst och framåt. Listorna har til-
lämpats vid leveransvirkesaffärer men också för 
avverkningsuppdrag och också legat till grund 
för rotpostprissättningen. 

Genom fusionen av de lokala sågverksfören-
ingarna till ABSI-föreningar skapades möjlighet 
till breda uppgörelser mellan köpare och säljare 
och mer harmoniserade leveransvillkor. Under 
10-årsperioden från 1970-talet gjordes till och 
med en enhetlig timmerprislista, omfattande 
huvudsakligen södra Sverige i uppgörelsen mel-
lan SÅBI och Södra skogsägarna. Uppgörelserna 
får nog anses ha ökat prisstabiliteten och även 
haft en dämpande inverkan på andra uppgö-
relser i marknaden. Från den andra halvan av 
80-talet, och fram till dess att den nya konkur-
renslagen stoppade köpsågverkens prissamver-
kan, tillämpades regionala timmerprislistor. Det 
skedde genom uppgörelser mellan grupper av 
SÅBI-företag och Södra skogsägarnas regioner. 
Det får ses som en anpassning mot lokala mark-
nadsförhållanden och en ytterligare nyansering 
av listorna.

1995 blev ett brytningsår då en ny EU-anpas-

sad konkurrenslag började gälla. I princip för-
bjöd den gemensamma prisförhandlingar om 
skogsråvara. Köpsågverken upphörde därför att 
samförhandla om timmerpriserna i grupp. Pri-
serna görs sedan dess upp i affärer mellan en-
skilda köpare och säljare. Den nya konkurrensla-
gen medförde för övrigt att Holmen lämnade 
Sydved-samarbetet och att Södra:s prissamver-
kan inom föreningen kom att prövas ända upp 
i marknadsdomstolen. (Efter några år infördes 
i Lantbrukskooperativet ett undantag som gav 
skogsägareföreningarna fribrev att förmedla och 
förhandla om sina medlemmars virke i grupp.)

Ett ofta diskuterat inslag i råvaruförhandling-
arna är den s k 
virkesprovisio-
nen. I de period-

vis mycket omfattande råvaruköp som sågverken 
gjort via mellanhänder, i form av skogsägarför-
eningarna Sydved, Sveaskog, Skogssällskapet m 
fl, betalades provisioner. Det innebar att köparen 
betalar en provision till säljaren som läggs ovan-
på grundpriset. En viss nivå kan vara rimlig för 
att täcka mellanhandens anskaffningskostnad, 
men särskilt då det rått timmerbrist har vissa ak-
törer trissat upp provisionerna till orimliga nivå-
er. Provisionshanteringen innebär också att såg-
verkens verkliga råvarukostnader inte framgår 
av enbart grundprislistorna. Rättvisa mot den 
enskilde skogsägaren kan ju också diskuteras.

Sågverkens sågtimmerköp via mellanhänder 
ökade för övrigt stadigt under 80-talet och låg 
när den var som högst på närmare 40 % av såg-
verkens fångst. Sågverkens tydliga ambition att 
själva anskaffa sin råvara genom kraftig utbygg-
nad av de egna organisationerna har nu minskat 
andelen till ca 25 %. Södra:s egen utbyggnad av 
sin sågverksrörelse har naturligtvis bidragit till 
denna utveckling.

Periodvis har importvolymerna, framförallt 
från andra sidan Östersjön, varit betydande i 
sågverkens råvaruförsörjning. Som mest, mot 
slutet av 1990-talet, stod importen för närmare 
15 % av sågverkens råvarufångst.

Rotposthandeln var från början ett väsentligt 
inslag i virkeshandeln. I Jönköpings län anord-
nades till och med gemensamma skogsaktioner 
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Från stämplingslag ...

… till avverkningsuppdrag
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på skogsägareföreningarnas medlemsrotposter 
under 50- och 60-talen! Vid den tiden uppgick 
rotpostandelen till närmare 50 % av sågverkens 
råvarufångst. Efterhand har nya leveransformer, 
framför allt avverkningsuppdragen, kommit till 
och andelen rotposter har sjunkit stadigt. För 
närvarande utgör rotposterna max 10 % av den 
handlade volymen timmer i södra Sverige.

Kvalitetsaspekten  har ju alltid varit viktig för 
sågverkens råvara. En självkritisk reflektion är 
dock att prislistorna inte har premierat kvalitet 
tillräckligt, utan mera utformats för att säkra 
den nödvändiga totalvolymen råvara till sågver-
ket. Detta har inte minst gällt de klenare dimen-
sionerna. Genom åren har det gran- och kon-
struktionsvirkesinriktade södra sågverkssverige 
mera styrt mot rätt längder än mot att premiera 
den bästa kvaliteten. För furan har saken varit 
annorlunda men här är problemet att tallan- 
delen i den totalt virkesfångsten stadigt har sjun-
kit. Älgskadorna har utan tvekan bidragit till den 
utvecklingen, som måste vändas. 

Sågverken deltar också i arbetet kring virkes-
mätning och redovisning. Lagen om virkesmät-
ning kom 1948 och virkesmätningsföreningar 
bildades bl a i södra Sverige. Sydöstra Sveriges 
Virkesmätningsförening med kontor i Växjö och 
Sydvästra Sveriges Virkesmätningsförening med 
kontor i Borås. Vid tiden för ABSI-föreningarnas 
bildande hade den opartiska mätningen i stort 
sett slagit igenom. Det skedde på den tiden vid 
bilväg, men i början på 60-talet ledde den ut-
vecklingen till att mätningen efterhand flytta-
des in till industrin. Det innebar också att man 
upprättade mätplatser i eller vid sågverken så 
att virkesmätarna kunde utföra sitt arbete på ett 
bra och arbetsmiljövänligt sätt. 1969 slogs mät-
ningsföreningarna ihop till VMF Syd med kon-
tor i Jönköping.

En särskild fråga var den s k ”övergrova gra-
nen”, d v s grantimmer som var så grovt att det or-
sakade både tekniska och affärsmässiga problem 
för sågverken. Under slutet av 1980-talet strama-
des sågtimmerprislistorna åt i samförstånd mel-
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lan säljare och köpare så att toppdiameter för ca 
40 cm och högre åsattes ett väsentligt lägre pris. 
Det gav också en långsiktig signal till granskogs-
skötarna att inte överhålla granskog.

Detta för osökt tankarna in på stormarna Gud-
run och Per. De har ju inträffat så nyligen och 
det har skrivits så mycket om dem att jag inte 
kommenterar dem närmare. Det känns dock 
viktigt att framhålla den mycket stora insats som 
köpsågverken gjorde för att klara hanteringen 
och marknadsförutsättningarna. Inte minst gäl-
ler det den enorma lagringen av stormtimmer 
som genomfördes under åren efter stormarna 
med det stora lagret i Byholma som det mest 
publika exemplet. Köpsågverkens och givetvis 
alla andra aktörers stora insatser bidrog till att 
stormkatastrofernas omfattning trots allt kunde 
begränsas.

Biprodukterna
Runt 1960 introduceras barkmaskinerna på bred 
front i de sydsvenska sågverken. Mängden flis 

som bjöds ut på marknaden ökade kraftigt. Till 
skillnad mot i norra Sverige där brukens kapa-
citet var rejält utbyggd uppstod ett överskott på 
flis i södra Sverige. Ett skäl var att inga bruk här 
nere kunde köras på enbart sågverksflis. För att 
stärka sina möjligheter att påverka formerna för 
prisbildning och leveransvillkor för cellulosafli-
sen bildade de sydsvenska köpsågverken 1960 
föreningen Sågverkens Biprodukter (SÅBI). 
Några år senare tillkom servicebolaget SÅBI AB 
för att driva verksamheten.

Aktiva vid bildandet var kända sydsvenska 
sågverksnamn som Alf Bergh, Mörlunda, Her-
bert Geijer, Långasjö, Erling Skacke, Aneby, Nils 
Johansson, Bruzaholm för att nämna några. 
Till VD utsågs Carl Wilhelm Lothigius på halv-
tid. Från och med 1965 anställdes Erik Appert 
som heltidsanställd VD. SÅBI:s arbetsuppgifter 
blev inledningsvis att förhandla om priser och 
enhetliga leveransvillkor företagsvis och kollek-
tivt. Ett antal tekniska frågor runt flisen, som ex-
empelvis hopsjunkning vid transport, var också 
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angelägna att reda ut. 
Kärnfrågan för det nybildade SÅBI var att 

hantera det ökande överskottet på massaflis som 
följd av den snabba utbyggnaden av barkkapaci-
teten. Målsättningen blev därför att få kontroll 
över flödena genom att få in många medlemmar 
i föreningen och att hitta nya avsättningsmöj-
ligheter. Syftet var att nå balans på marknaden 
och därigenom en förbättrad prisbild. Anslut-
ningen till föreningen gick snabbt och 1965 var 
ca 200 sågverksföretag medlemmar i SÅBI. Ar-
betet med att hitta nya säljkanaler bedrevs också 
i högt tempo och redan 1965 kunde drygt 10 % 
av försäljningen i södra Sverige hitta avsättning 
utanför området. En viktig del i arbetet var att 
lösa logistikfrågorna. En särskild transportledar-
tjänst inrättades för detta. En järnvägsterminal 
byggdes också i Eksjö för de långväga transpor-
terna.

I rena omsättningstal ökade de sydsvenska såg-
verken produktionen av massaflis från ingenting 
till över 9 milj m³s under perioden 1960 – 1975!

SÅBI var också mycket tidigt ute med tankar 
om biobränslehantering. Utöver flisen faller 
det ju även bark och sågspån/kutterspån som 
biprodukter. Avsättningen för dessa var period-
vis mycket begränsad. Stundtals hamnade pro-
dukterna på deponi. SÅBI försökte hitta andra 
avsättningar än till skivindustrin och arbetade 
tidigt för avtal om fastbränsle-eldning. Det var 
dock en trög process som tog fart först med sti-
gande oljepriser.

Under 70-talet var flishandeln i södra Sverige 
stabil. SÅBI var etablerat och accepterades av kö-
parna (Södra, SMAB, Munksjö, Fiskeby, Holmen 
och ASSI) som uppträdde som en motpart. Såg-
verkens position var stark i förhandlingarna. Ny 
VD var nu Waldemar Sannesson

Interna diskussioner fanns tidigt inom SÅBI 
om en sågverksägd massafabrik. Diskussionerna 
om detta dämpades under 70-talet genom kö-
parnas egen kapacitetsutbyggnad.

Tankarna levde trots det vidare i bakgrunden. 
I slutet av 1960-talet hade SÅBI börjat köpa ak-
tier i Munksjö AB. I början av 80-talet hade man 
därför aktier motsvarande 14 % av röstetalet. 
Man hade också en plats i styrelsen. Den skogsin-

dustriella krisen under andra halvan av 70-talet 
ledde till att Munksjö 1981 ställde in betalning-
arna. Innan dess hade SÅBI erbjudits möjlighet 
att köpa bl a Olshammars Bruk och den s k vir-
kesfabriken i Vaggeryd av Munksjö. Något köp 
av Olshammars Bruk blev inte av men virkesfa-
briken i Vaggeryd köptes. Det blev på sikt ett bra 
köp ur infrastruktur-synpunkt. Bl a byggde man 
där en pelletsfabrik under 1990-talet.

1980-talets mitt blev en kärv tid för sågverkens 
flishandel. Köparna samordnade sig ytterligare 
och flishandeln inom SÅBI var utsatt för tryck. 
Under ledning av nye VD:n Stig Johansson tog 
man bl a fram en ny flispolicy, som bl a hand-
lade om byten timmer – flis. Även de kommande 
åren kärvade förhandlingarna. Från sågverken 
upplevde man alltmer marknaden som utpräglat 
oligopolistisk. Situationen förvärrades av att ex-
portmöjligheterna var begränsade. Den rådande 
situationen ledde fram till att SÅBI 1989 köpte 
det nedlagda Emsfors Bruk. Avsikten var att 
uppföra en CTMP-produktion på 100 000 års-
ton i anläggningen. Inspiration till affären fanns 
genom att det enskilda sågverksföretaget ATA 
Timber strax före gjort motsvarande CTMP-
satsning i Munksjö:s gamla Vaggerydsfabrik. Ut-
vecklingen efter förvärvet av Emsfors Bruk blev 
dock mycket segare än väntat. En mångårig vän-
tan på att få klart miljötillstånd vidtog. Något så-
dant kom aldrig och planerna skrinlades i början 
av 2000-talet. Anläggningen såldes 2004.

Flisförhandlingarna säsongen 1989–1990 blev 
mycket kärva och köparna var endast beredda 
att acceptera en prishöjning motsvarande halva 
höjningen på massaveden. Köparna anmälde 
dessutom minskande volymer i köp från SÅBI. 
SÅBI tvingades därför lagra 300 000 m³s. Lagret 
fick avvecklas till stora kostnader för SÅBI. Året 
efter tog köparna steget fullt ut och meddelade 
att man endast var beredda att köpa flisen direkt 
från sågverken och inte genom SÅBI. Därigenom 
satte man i praktiken stopp för SÅBI:s 30-åriga 
flishandel. En sista aktivitet inom flishandeln 
gjorde dock SÅBI 1995 genom en omfattande 
flisexport per båt. SÅBI fortsatte också tills vi-
dare förhandlingsverksamheten. Detta tills nya 
konkurrenslagen satte stopp för gemensamma 
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förhandlingar från och med 1995.
En epok var därmed slut men en ny stod för 

dörren. Redan under 80-talet hade SÅBI utveck-
lat ett andra ben i form av trädbränslehantering 
i oförädlad och efterhand förädlad form. Man 
hade blivit en av landets största trädbränsleak-
törer och kunde nu luta sig mot denna verksam-
het när flishandeln upphörde. I utvecklingen av 
handeln med trädbränslen blev SÅBI:s nästa steg 

en satsning på förädlade trädbränslen i form av 
pellets. En ny pelletsfabrik stod färdig i Vaggeryd 
1996. Några år senare köpte man också en pel-
letsfabrik i Forsnäs av Sydved Energi. Man blev 
därmed landets största pelletsproducent.

Lönsamheten i det ”nygamla” bolaget var 
dock relativt svag under de kommande åren. Det 
spridda ägandet i över 80 sågverksföretag och en 
förändrad marknadsbild ledde 2003 fram till att 
en enig ägarskara beslutade om försäljning av 
inkråmet i bolaget (inklusive namnet) till finsk-
ägda Råsjö Torv AB. Moderbolaget som därefter 
bestod enbart av Emsfors-anläggningen såldes 
2004 till ÅS Konvertering i Emsfors. En 44-årig 
epok med gemensam handel med sågverkens 
biprodukter var därmed över. Man kan natur-
ligtvis diskutera det kloka i att lämna över den 
fysiska hanteringen av biprodukterna men man 
ska komma ihåg att grundsyftet med bildandet 
av SÅBI var att åstadkomma goda priser och le-
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veransvillkor. I den förändrade marknadsbilden 
efter millennieskiftet har biobränslemarkna-
dens utveckling lett till att sågverken på senare 
år kunnat bryta den oligopola köparbilden på 
biprodukterna och man har numera radikalt an-
norlunda avsättningsalternativ bl a för sin såg-
verksflis även om huvuddelen fortfarande går 
till massaproduktion. Detta har också resulterat 
i att de goda prisvillkoren för flisen från 80-talet 
i stort sett har kunnat återställas

Organisationerna
Skogsindustrins organisationshistoria är relativt 
ny. Det gäller också för sågverken. De första såg-
verksföreningarna bildades på länsnivå under 
20- och 30-talen. Exempel är Sydöstra Smålands 
Sågverksförening, Kalmarbygdens Sågverksfö-
rening, Vimmerbyortens Sågverksförening m 
fl. Det främsta syftet med föreningarna var att 
åstadkomma en någorlunda stabiliserad prisnivå 
på råvarorna. Det innebar att man upprättade 
enkla prislistor som efterhand fick följa kon-
junkturen. Den framväxande skogsägarrörelsen 
innebar också att man fick en motpart och kun-
de ta fram rekommenderade prislistor. 

Utvecklingen för sågverken hänger också sam-
man med skogsägarrörelsens framväxande. Den 
första skogsägarföreningen i landet bildades i 
Jönköping på 20-talet och den följdes sedan av 
motsvarande föreningar i övriga län i södra Sve-
rige. I slutet av 30-talet slog sig dessa samman till 
Sydöstra Sveriges Skogsägares Förbund. Denna 
utveckling, i kombination med att köpsågverken 
ofta mötte en relativt nedlåtande inställning från 
myndigheterna och tillsammans med avsätt-
ningsproblem för biprodukterna gjorde att köp-
sågverken efterhand började diskutera en ökad 
samverkan. 

Omkring1960 inleddes en sammanslagning av 
de lokala sågverksföreningarna i landet till stör-
re regioner och samma år tillsatte styrelsen för 
Svenska Sågverkens Riksförbund en program-
kommitté som i sin tur utsåg två arbetsgrupper, 
en organisationskommitté för södra Sverige och 
en programkommitté för råvarupolitik. 1961 la 
programkommittén fram sitt förslag. I förslaget 
konstaterade man allmänt att den stigande för-

brukningen av trävaror var önskvärd både för 
skogsbruk och träindustri. Man konstaterade 
också att en betydande latent kapacitet fanns 
hos befintliga sågverk. Sågverken ville alltså ha 
sin del av en ökande kaka på samma sätt som en 
växande massaindustri.

Vid ett möte i augusti 1961 lade Riksförbun-
dets VD Olle Björnmark fram en utredning om 
inlands- och köpsågverkens organisationer och 
råvaruefterfrågan och därmed sammanhäng-
ande föreningsfrågor. De nya organisationerna 
skulle bl a uppträda vid kollektiva pris- och le-
veransförhandlingar och förmedla råvaror mel-
lan olika säljare och delägare, i eget namn in-
köpa leveransvirke samt biträda delägarna med 
att formera grunderna för rotpostvärdering. De 
nya regionkontoren skulle också jobba med lo-
kala PR- och ombudsmannauppgifter. Man kom 
också fram till att företagsformen för dessa verk-
samheter skulle vara aktiebolag. Köpsågverken i 
södra Sverige vilade inte på lagrarna utan bildade 
på hösten 1961 en interimstyrelse och anställde 
Gustaf Nilsson som VD. Verksamhetsområdet 
motsvarade dåvarande Sydöstra Sveriges skogs-
ägareförenings område plus Skåne. Formellt fick 
verksamheten namnet ABSI södra regionen (AB 
Sågverksintressenter).

Inte långt efter gick sågverksföreningarna i 
Jönköpings och Hallands län samman i en ge-
mensam förening, ABSI sydväst. Efterhand anslöt 
sig också sågverken i Älvsborgs län till denna 
ABSI-region. VD var Carl Wilhelm Lothigius 
och sedan Bengt Kjellberg. Kärnverksamheten 
i båda ABSI-regionerna bestod i förhandlingar 
om timmerpriser och allmänna villkor för tim-
merhandeln. Efterhand kom dessa uppgörelser 
att omfatta betydande volymer i virkeshandeln. 
Det innebar kvalitetsbundna uppgörelser som 
också hade en lugnande inverkan på markna-
den för leveranstimmer. ABSI-föreningarna fick 
också med tiden stärkt status och anslutningen 
bland köpsågverken blev mycket stor. Efter någ-
ra år omfattades närmare 70 % av produktionen 
inom medlemskadern. För övrigt kan nämnas 
att motsvarande verksamheter i övriga landet 
startade ungefär samtidigt i Dalarna och det s k 
Överbotten-området.
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Men ABSI-regionerna skulle, som tidigare 
nämnts, inte bara syssla med timmerförhand-
lingar utan också med näringspolitik och PR/in-
formation. Man anordnade bl a mycket populära 
sågverksdagar och jobbade gentemot kommuna-
la politiker och beslutsfattare. 1967 gav ABSI Syd 
ut det första exemplaret av tidningen Sågrevyn. 
Den gick redan från början ut i 60 000 exemplar 
till de sydsvenska skogsägarna. Initiativtagare till 
tidningen var Herbert Geijer, AB Geijer & Söner, 
Långasjö varför tidningen skämtsamt fick nam-
net ”Långasjöbladet”. Den utkom i ett omfång på 
16 sidor och i 2-färg. Idag, drygt 40 år senare, 
finns tidningen kvar. Den heter numera Skog & 
Såg, och går ut i en upplaga på drygt 75 000 ex-
emplar.

Uppgifter som ABSI-regionerna också ägnade 
sig åt var utbildningen och information, då ofta 
i samverkan med övriga skogsbruket. En organi-
sation som fungerade bra i samarbetet med köp-

sågverken var skogsvårdsorganisationen. Utöver 
sin stämplingsverksamhet hade de också resur-
ser ifråga om utbildning. 

1960 samlades de sydsvenska köpsågverken 
till ett möte i Värnamo där man bestämde sig 
för att bilda föreningen Sågverkens Biprodukter 
(SÅBI). Om SÅBI:s verksamhet berättas på an-
nat ställe i denna artikel.

Under början av 70-talet påbörjades en dis-
kussion om samgående mellan de olika såg-
verksföreningarna i södra Sverige. Efter flera års 
diskussion träffades 1974 ett fusionsavtal mellan 
föreningen Sågverkens Biprodukter, Föreningen 
Sågverksintressenter sydvästra regionen och 
ABSI södra regionen. Namnet för den nya för-
eningen blev ABSI/SÅBI. Huvudkontoret förla-
des till Jönköping med bibehållet regionkontor i 
Växjö. Utöver de två huvudverksamheterna i den 
nya sammanslagna föreningen, råvarufrågorna 
och biproduktsfrågorna som båda beskrivs på 

Såbi-huset i Jönköping, färdigt 1977
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annan plats i denna artikel, sysslade den nya or-
ganisationen med ett antal andra verksamheter. 

Under ett antal år hade man en avverknings-
verksamhet i och med att man förvärvade två 
stycken avverkningsbolag. Avverkningsvolymen 
i de båda bolagen låg under andra halvan av 70-
talet mellan 60 000 – 100 000 m³sk/år. Verksam-
heten avvecklades i början på 80-talet. SÅBI:s 
första större industriella engagemang blev i 
Borgskivan, som sysslade med spånskivetill-
verkning. Syftet med förvärvet var att underlätta 
medlemsföretagens avsättning för kutterspån. 
Borgskivan förvärvades 1971 och ett antal större 
investeringar i anledning  av detta gjordes under 
70-talet. Företaget såldes till Swedspan 1982. Då 
sågverken också hade önskemål om verksam-
heter på trävarugrossist-sidan köpte SÅBI 1975 
företaget Rolf Fransson & Co i Jönköping. Bola-
get var trävarugrossist med huvudsaklig export-
inriktning. Företaget bytte senare namn till RAF 

Timber AB. Verksamheten avvecklades 1998. 
Under några år bedrev också SÅBI sågverksrö-
relse i och med att Rolf Fransson också övertog 
dotterbolaget Fårbo. Syftet var att utveckla den 
terminal av virke och vidareförädlingsverksam-
het som bedrevs där. 1978 såldes anläggningen. 
Tenhults Impregneringsverk var ett företag med 
inriktning på, som namnet säger, impregnering 
av sågade trävaror. SÅBI köpte företaget 1974 för 
att ge service åt medlemmarna. Vissa nyinveste-
ringar gjordes i anläggningen. 1986 beslöt man 
av miljöskäl att flytta verksamheten till Vaggeryd 
där investering gjordes i en helt ny sluten och 
mycket modern anläggning. Tenhults Impreg-
nering såldes 1996 då SÅBI investerade i en ny 
pelletsfabrik i Vaggeryd.

1977 flyttade SÅBI in i sin nybyggda fastighet 
på Skolgatan 2 i Jönköping. Denna byggnad kom 
också i efterhand att rymma också Sydved och 
VMF Syd. Parallellt med framväxandet av ABSI 

Såbi-styrelsen 1983, från vänster Svante Andersson, Ture Johansson, Waldemar Sannesson, Tage Anders-
son, Sture Olausson, Arne Gerhardsson, Gunnar Reinholtz, Erik Wirén, Alf Bergh, Pelle Gunnarsson, Owe 
Hördegård.
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skedde också bildandet av ABSI Finans. Råva-
ran är sågverkens största utgiftspost och utgör 
över 60 % av kostnaderna. Nuförtiden kan om-
sättningshastigheten på lagren hållas hög men i 
köpsågverkens barndom brädgårdstorkades den 
största delen av produktionen. Omsättningshas-
tigheten var låg. Kredittiden vid rotpostköp var 
normalt sett lång men majoriteten av säljarna 
skulle i allmänhet ha mellan 1/4 och 1/3 av köpe-
summan vid kontraktstillfället. För vissa affärer 
beträffande leveranstimmer gällde motsvarande 
villkor. Problemen med rörelsekapital ökade när 
anläggningskostnaderna ökade och längre drift-
tider krävdes för att täcka dem. Vissa perioder 
var mycket stora mängder bundna i lager, råvara 
såväl som trävara. Kredit- och kapitalfrågor blev 
återkommande diskussionsämnen inom såväl 
det lokala sågverksföreningarna som Riksför-
bundet. I början på 60-talet började sågverken 
därför diskutera om att starta ett särskilt kredit-
institut. I november 1964 beslöt därför köpsåg-
verken att bilda en ekonomisk förening, ABSI 
Finans ekonomisk förening. Föreningen riktade 
sig i första hand till medlemmarna i ABSI södra 
regionen. ABSI Finans´ verksamhet utvecklades 
och fortsatte utvecklas positivt under mångårigt 
VD-skap av Carl Ulfsparre. I början av 2000-ta-
let minskade efterfrågan på föreningens tjänster 
och föreningen avvecklades 2003. 

Sågverksföreningen SÅBI och SÅBI AB kom 
att verka under 20 år med en verksamhet med 
främsta inriktning mot råvarufrågorna och bi-
produkterna. Som en viktig del av råvarufrå-
gorna ingick det näringspolitiska arbetet, både 
lokalt och på riksplanet. Svenska Sågverksfö-
reningars Riksförbund bytte under 70-talet 
namn till Sågverkens Råvaruförening. En av de 
aktiviteter som genom åren gav mycket genljud 
var kampanjen ”koka, såga” med budskapet att 
såga först, koka sen. Kampanjen får ses som ett 
uttryck för den stora diskussionen om de kom-
mande råvarutillgångarna som pågick under 
andra halvan av 70-talet.

I början på 90-talet enades huvuddelen av 
den svenska sågbranschen om att samverka 
inom Sågverkens Riksförbund som huvudman 
för Svenska Trävaruexportföreningen, Träin-

formation och Träteknikcentrum. I den nya 
organisationen ingick, förutom köpsågverken, 
Domänverkssågverken och Skogsägarsågverken. 
Cellulosaindustrisågverken valde dock att hålla 
sig utanför. Den nya konstellationen innebar 
också ett åtagande för samtliga företag att delta 
i finansieringen av de verksamheter som redovi-
sats ovan. Detta s k obligatorium väckte mycket 
diskussion och känslor. Då synpunkter på verk-
samheten fanns även från övriga intressenter 
upphörde det gemensamma samarbetet att 
fungera 1995 och Sågverkens Riksförbund blev 
återigen en renodlad intresseorganisation för de 
svenska köpsågverken.

För SÅBI-organisationen innebar också 1994 
en brytningsperiod. Det rådde oro ute bland 
medlemsföretagen både vad gällde sättet att 
organisera verksamheten på riksplanet och 
kostnaderna för detta men också beträffande 
uppfattningarna om målsättningen med SÅBI:s 
affärsverksamhet. Som ett resultat av dessa dis-
kussioner sålde föreningen ut huvuddelen av 
sina aktier i SÅBI AB till medlemsföretagen och 
en tydlig uppdelning gjordes mellan sågverksfö-
reningen och det affärsdrivande bolaget SÅBI. 
För att  göra denna uppdelning extra tydlig bytte 
sågverksföreningen SÅBI namn till sågverksfö-
reningen Såg i Syd. Ny VD för SÅBI blev Bertil 
Andersson medan Stig Johansson fortsatte som 
VD för sågverksföreningen Såg i Syd.

Den fortsatta verksamheten inom SÅBI be-
stod, som framgår av avsnittet om biproduk-
terna, huvudsakligen av att producera och för-
ädla trädbränslen till en alltmer expanderande 
biobränslemarknad. 2001 anställdes Björn Lo-
thigius som ny VD för verksamheten. Efterhand 
blev dock den splittrade ägarsidan en belastning 
för bolaget och ett beslut växte fram om att bo-
laget skulle försäljas. Köpare blev till slut finsk-
ägda Råsjö Torv AB med inriktning mot torv- 
och skogsenergi. Företaget bytte senare namn 
till Neova AB. Köpet garanterade en fortsatt god 
avsättning för sågverkens biprodukter även om 
man i fortsättningen inte hade utvecklingen i sin 
egen hand på samma sätt som tidigare. 

Ett nytt försök att samla landets sågverksfö-
retag inom en riksorganisation gjordes slutligen 
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2003. Då fusionerades Svenskt Trä in i Skogsin-
dustrierna och en Trämekanisk sektion bildades. 
I denna samverkar sedan dess landets samlade 
sågverksindustri – köpsågverken, bolagssågarna 
och skogsägarsågarna – om alla gemensamma 
näringspolitiska frågor samt om marknadsföring 
och FoU. Samverkan har fallit väl ut. Sågverkens 
Riksförbund hanterar nu endast de särfrågor 
som kan finnas. Den administration som behövs 
köps av de regionala sågverksföreningarna.

För sågverksföreningen Såg i Syd förändrades 
verksamheten i takt med tiden. Ny VD efter Stig 
Johansson blev 1999 Henrik Asplund. Efter de 
turbulenta åren i mitten på 90-talet har anslut-
ningen varit stadig och mycket hög. Så gott som 
samtliga köpsågverk i södra Sverige är i mitten 
av 2009 anslutna till sågverksföreningen. Anta-
let medlemsföretag har kraftigt minskat medan 

medelproduktionen samtidigt ökat. Det innebär 
att den sammanlagda medlemsproduktionen  
f n uppgår till över 4 miljoner m³sv eller alltjämt 
ca ¼ av landets samlade sågverksproduktion. 
Verksamheten är numera, i den personellt lilla 
organisationen Såg i Syd, inriktad mot kommu-
nikation och utbildning internt och externt, nä-
ringspolitik, information via Skog & Såg, miljö-
frågor bl a via certifiering, stöd och utveckling  
bl a till inköparnas råvaruanskaffning samt de 
traditionella mätnings- och redovisningsfrågor-
na. Det senaste tillskottet i köpsågverkens orga-
nisationsflora är Såg i Syd-dotterbolaget PanCert 
AB som har som affärsidé att utföra skogscerti-
fiering åt skogsägare och sågverk. Även här är 
anslutningsgraden så gott som hundraprocentig 
från de sydsvenska köpsågverken.  ❑
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Vill du läsa mer?
Våren 2010 firar sågverksföreningen 

Såg i Syd sitt 50–årsjubileum. Inför 
jubileét har Såg i  Syd publicerat en 

jubileumsbok "Köpsågverken i södra 
Sverige".  Den är författad av den tidi-
gare SÅBI-medarbetaren Rolf Alberts-
son. Denna artikel är i mycket baserad 

på jubileumsboken. Vill du beställa 
boken kan du göra det på Såg i Syd´s 

hemsida www.sagisyd.se




