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Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars För-
bund (Sydöstra Förbundet), under ledning 

av Gösta Edström, började sitt industriella en-
gagemang i blygsam skala en bit in på 1940-talet. 
Även flera andra skogsägarföreningar förvärvade 
vid ungefär samma tid mindre sågverk.

Sågverken i Sydöstra Förbundets ägo fick från 
början en framträdande plats i ett med åren allt 
mer omfattande industriellt engagemang. Fem 
skäl kan anges till att industriengagemanget 
först skedde inom sågverksnäringen.

Lönsamheten i skogsbruket var redan på●

1940-talet i hög grad beroende av priset på
timmer. Senare beräkningar har visat att an-
delen av rotnettot, som kommer från tim-
mersortimenten, är cirka 70 procent och att
denna andel varit relativt konstant, även om

det enstaka år förekommit avvikelser. Med 
egen försågning räknade Sydöstra Förbundet 
med ökad efterfrågan på timmer och bättre 
priser.
Sågverksnäringen bedrevs länge i småskalig●

form. Det innebar att det inte krävdes så stora 
ekonomiska insatser för att köpa något eller
några sågverk. Pengar var inget överflöd för
en framväxande skogsägarrörelse. Sågverk
passade därför bra när det gällde att pröva
vingarna inom förädlingssektorn. Det fanns
också alternativ till köp av sågverk. De alter-
nativen var legosågning och arrende av såg-
verk. Det förekom också transportabla såg-
verk. Dessa alternativ intog under 1940-talet
och början av 50-talet en framträdande plats
i Sydöstra Förbundets och övriga skogsägar-

Ingvar Karlsson 
kom från en tjänst på RLF i Stockholm 1965 till Södra. 
Där arbetade han i över 30 år nära eller i Södras ledning. 
Därigenom fick han god inblick i verksamheten. Efter sin 
pensionering har han skrivit två böcker om Södra. Det är 
Nere för räkning, som utkom 2001 och handlar om kris-
åren i Södra under 1970- och 80-talet samt Om massa, 
brädor och tjärdoft som handlar om Södras industriella 
historia och utkom 2006.

SÖDRAS SÅGVERKSHISTORIA

Från Hallabro 
till Mönsterås

Sågverk var den första egentliga industrisatsningen i skogsägarrörelsen. I södra 
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föreningars   sågverksengagemang.
Yrkeskunniga personer inom sågverksnä- ●

ringen fanns i flertalet bygder. Det underlät-
tade inträdet i sågverksbranschen.
Det har ofta funnits sågverk till salu. Under  ●

årens lopp har det därför varit möjligt för 
Sydöstra Förbundet och sedermera Södra 
att förvärva många mindre sågverk i södra 
Sverige. Som kommer att framgå längre fram 
har med ett undantag alla mindre och med-
elstora sågverk som varit i Södras ägo förvär-
vats. Undantaget var Västerviks sågverk som 
byggdes upp av Sydöstra Förbundet 1946. 
Därefter skulle det dröja till 1969 innan Söd-
ra byggde ett nytt sågverk.
Det femte skälet har inte direkt med valet av  ●

engagemang i sågverksrörelsen att göra, men 
väl engagemanget i förädlingsledet. Det var 
erfarenheterna från slakterirörelsen och lant-
mannaföreningarna. De förädlade med viss 
framgång  råvaran en bit ut i förädlingsked-
jan. Det var en väg som även skogsägarrörel-
sen borde beträda enligt Gösta Edströms och 
styrelsens uppfattning. 

Detta som bakgrund till ett tidigt engagemang   
inom sågverksnäringen.

Det började med Hallabro
Det första sågverk som köptes var beläget i 
Hallabro i Blekinge. Det förvärvades av Ron-
nebyredds Trävaruaktiebolag i likvidation. 
Året var 1943. Sågverket var i Sydöstra 
Förbundets ägo till 1957 då det såldes till 
Bröderna Andersson i Hallabro, som hade 
en snickerirörelse som låg granne med 
sågverket. 

Nästa förvärv ägde rum 1944. Då köptes 
ett par sågverk i Vimmerby och Horn. Kö-
pare var det industribolag, Skogsägarnas 
Industri AB (SIAB), som Sydöstra För-
bundet startat i slutet av 1943. Förvär-
ven hade sin grund i en kraftig storm-

fällning som drabbat södra Östergötland och 
Norra Kalmar i början av 1940-talet. Det gällde 
för Sydöstra Förbundet att ordna avsättning för 
medlemmarnas stormvirke. Sågverken drevs en-
dast några år av SIAB. 

De tre sågverken var starten på en med åren 
allt större sågverksrörelse i Sydöstra Förbundet. 
Det ekonomiska resultatet av verksamheten var 
begränsat. I ett ”delårsbokslut” per den 30 juni 
1944 redovisades ett resultat på 6 000 kr. Då hade 
en förlust på 4 000 kr dragits av för Hallabro såg-
verk. Trots det begränsade resultatet ansågs att 
verksamheten borde utvecklas vidare. Så skedde 
också.  

Köp av Westerviks Trävaru AB
Köpet av Westerviks Trävaru AB skedde 1944. 
Det var egentligen endast ett markområde där 
det bedrevs mindre industriverksamhet. Ägare 
till marken och bolaget var Norra Kalmar läns 
skogsägarförening, som var en av föreningarna 
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i Sydöstra Förbundet. På markområdet fanns 
järnvägsspår och kaj. Området var väl lämpat 
för ett modernt sågverk. Priset var 85 000 kr och 
det krävdes att två förtroendemän i Sydöstra 
Förbundet gick i borgen för köpesumman. Strax 
efter förvärvet beslöt styrelsen att bygga ett nytt 
sågverk på markområdet, som dock kort tid där-
efter drabbades av en brand. Det kom därför att 
dröja något år innan planerna på SIABs första 
sågverk byggt i egen regi kunde förverkligas

Så hade inträdet i sågverksnäringen i Sydös-
tra Förbundet startat. Ett likartat förlopp hade 
starten för övriga föreningar i södra Sverige haft. 
Jönköpings skogsägarförening köpte till exem-
pel 1943 sågverket i Unnefors, som ännu i dag 
är i drift. Sydöstra Förbundets köp av markom-
rådet i Västervik skulle inte bli det sista förvär-
vet. Av intresse är följande citat från Sydöstra 
Förbundets verksamhetsberättelse 1944: ”Trots 
de senaste årens framgångar vill styrelsen erinra 

om att ännu mycket återstår innan vårt företag 
är färdigt. Ett allmänt önskemål om anläggning 
av sågverk eller andra förädlingsindustrier på 
platser där avsättningsförhållandena äro otill-
fredsställande är förvisso värt allt beaktande.”

Skrivningen kan ses som ett modernt understa-
tement, men det belyser också ett annat problem 
som fanns i Sydöstra Förbundet och som följde 
med in i Södra. Det var kravet på att industriella 
satsningar skulle ske inom verksamhetsområdet 
där det var särskilt besvärligt med avsättningen. 
Utan tvekan styrde den aspekten många indu-
striförvärv, inte minst inom sågverkssektorn.

Nytt sågverk i Västervik
Västerviksågen började byggas i början av1946 
och var klar i slutet av året. I Sydöstra För-
bundets medlemstidning Förbundskontakt nr 
1/1947 heter det beträffande det nya sågverket 
bland annat: ”SIAB:s nya sågverk i Västervik är 
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för närvarande det modernaste sågverket i södra 
Sverige, och den hittills utförda provdriften vi-
sar att kalkylerna för verkets kapacitet kommer 
att hållas”. Årsproduktionen var beräknad till  
4 000 standards, knappt 20 000 m3. (En standard 
motsvarar 4,672 kubikmeter. Måttet användes 
inom sågverksnäringen fram till 1970). Sågverket 
bestod från början av två sågramar, ett kantverk, 
en barkningsmaskin och en flishuggningsma-
skin. Enligt Förbundskontakts referat var antalet 
anställda 25 man, vilket ansågs lågt med hänsyn 
till kapaciteten.

Västervikssågen var länge Sydöstra Förbun-
dets flaggskepp i sågverksrörelsen. Som flertalet 
andra sågverk blev det föremål för flera ombygg-
nader och moderniseringar. Produktionen gick 
företrädesvis på export med Västerviks hamn 
som rationell distributionskanal till främmande 
länder. Sågverkets drift upphörde 1999, drygt 50 
år efter starten.

Förvärv av mindre sågverk fortsatte, så skedde 
också i andra skogsägareföreningar. I 1948 års 
verksamhetsberättelse för Sydöstra Förbundet 
heter det bland annat: ”Sågning har under året 
skett vid 7 fasta SIAB tillhöriga anläggningar 
samt vid Västerviks Trävaru AB, Hultsfreds Trä-
förädling AB och dessutom vid 9 egna transport-
tabla sågverk och 16 legosågverk. Sammanlagd 
produktion av sågat virke inom koncernen var 
år 1948 13.630 stds”. Med dagens handelsmått 
cirka 64 000 m3.

Fyra nya sågverk hade förvärvats i Krono-
bergs län och i Östergötland. Det var sågverk i 
Vislanda, Ljungby, Godegård och Vånga, men 
endast sågen i Vislanda behölls i SIABs ägo un-
der någon längre tid och kompletterades med ett 
impregneringsverk. Driften upphörde i Vislan-
dasågen 1967.

Arrende av ramsågverk
I verksamhetsberättelsen för 1950 heter det be-
träffande sågverken bland annat följande:

”SIABs produktion av sågade trävaror som 
under tidigare år nästan uteslutande utgjorts av 
cirkelsågade varor har under året fått ett avse-
värt tillskott av ramsågat virke. Detta har möj-
liggjorts genom att SIAB under året arrenderat 

tvenne ramsågverk i Kronobergs län, nämligen 
Engaholms sågverk vid Hjortsberga samt en 
Kungl Domänstyrelsen tillhörig ångsåg i Asa. 
Båda dessa är ramsågverk.”

Arrendet av ramsågverket i Asa upphörde ef-
ter ett par år. Däremot förvärvades något år in 
på 1950-talet sågen i Hjortsberga av Engaholms 
Egendom ägd av Anders Koskull, som under en 
lång följd av år var ledamot i Sydöstra Förbun-
dets styrelse. Sågen drevs till 1981-82.

Förvärven av sågverk fortsatte. Under 1951 
ägde Sydöstra Förbundet 13 sågverk,  arren-
derade två sågverk och legosågade vid sju verk. 
De många köpen av sågverk gjorde att det fanns 
behov av viss koncentration till större och ratio-
nella enheter. Så ägde också rum under 1950-
talet. Det heter i 1959 års verksamhetsberättelse: 
”Sedan ungefär ett årtionde tillbaka pågår inom 
SIAB en strukturomläggning av bolagets såg-
verksindustri, syftande till en koncentration av 
driften från många och små enheter till färre 
men större. Samtidigt som de mindre sågverken 
avvecklats har arbetet med rationaliseringen av 
de större verken intensifierats. Bland de viktigas-
te åtgärderna därvidlag kan nämnas installation 
av barkmaskin, flistugg, flissåll jämte buntnings-
verk i Valdemarsvik samt påbörjande av en tork-
anläggning i Västervik.”

Produktionen vid utgången av 1959 var 10 800 
stds eller drygt 50 000 m3. 

Strukturförändringen innebar att den egna 
produktionen minskade från 1948 till 1959 med 
cirka 2 800 stds eller 20 procent. Nedgången i 
egen produktion kompenserades med inköp av 
virke från andra sågverk som sedan såldes vi-
dare. Den inköpta volymen 1959 var 6 000 stds 
eller över hälften av den egna produktionen.

Strukturförändringen innebar att antalet såg-
verk från 1948 till 1959 minskat från 13 till 5. 
Kvar i SIABs ägo var sågverken i Valdemarsvik, 
Västervik, Bergkvara, Hjortsberga och Vislanda.

Förbättrad avsättning huvudmål
Sågverken köptes under 1940- och 1950-talet 
i första hand för att förbättra avsättningen av 
timmer och i andra hand för att få del av föräd-
lingsvinsten. Som en följd av den första målsätt-
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ningen fastslogs redan från början att råvaruan-
skaffningen i sin helhet skulle skötas av Sydöstra 
Förbundets fältorganisation. Det innebar att såg-
verkens ledning inte själva fick gå ut och skaffa 
råvara. Denna princip vållade diskussion mellan 
ansvariga för sågverken respektive fältorganisa-
tionen. Då och då klagades också på otillräckliga 
leveranser, leveranser vid fel tidpunkt och dålig 
kvalitet på timret. 

Den fråga som vållade mest bekymmer under 
en lång följd av år var ”leverans vid fel tidpunkt”. 
Då huvuddelen av leveranserna kom från själv-
verksamma jord- och skogsbrukare var det na-
turligt att en stor del av timret levererades under 
senvintern. En kombinerad jord- och skogs-
brukare höll inte på med avverkningar under 
skördearbetet på hösten eller under vårbestyren 
i jordbruket. För att något utjämna virkesflödet 
kom premier för leverans vid viss tidpunkt tidigt 
till användning. Premien utgick under de måna-

der när leveranserna var begränsade och syftet 
var att förmå fler medlemmar att avverka när 
virkesflödet normalt var lågt, till exempel tidigt 
på virkessäsongen. Viss effekt har premiesyste-
men haft. I takt med att en egen avverknings-
organisation byggdes upp minskade problemen 
med ojämnt virkesflöde, men helt har det inte 
eliminerats.

Under den period som nu redovisas hade 
Sydöstra Förbundet en centralt placerad försälj-
ningsorganisation. Den svarade för försäljning-
en såväl inom landet som på export. Mer om 
försäljningsorganisationen längre fram.

Några ord om lönsamheten under de inledan-
de decennierna.

Sågverksnäringen har generellt sett visat lägre 
lönsamhet än till exempel cellulosaindustrin. 
Sydöstra Förbundets sågverksrörelse var inget 
undantag. När man analyserat orsakerna har tre 
faktorer dominerat.

Hjortsbergasågen var länge ett 
viktigt sågverk i Södras ägo.
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En förklaring har varit höga timmerpriser. En 
annan har varit låg förädlingsgrad. En tredje fak-
tor, som ofta åberopas, har varit småskalighet. 
Något entydigt samband mellan det enskilda 
sågverkets storlek och lönsamhet har det varit 
svårt att belägga. Så är kanske förhållandet än i 
dag även om stordriftsfördelarna med åren blivit 
mer och mer påtagliga.

När det gäller råvaruprisernas betydelse bör 
uppmärksammas att syftet med Sydöstra För-
bundets engagemang inom sågverkssektorn 
länge koncentrerades på att till goda priser sä-
kerställa avsättning av medlemmarnas timmer. 
Med åren har dock lönsamheten i själva föräd-
lingsledet tillmätts ökad betydelse. Det har satt 
sina spår i val av typ av sågverk och förädlings-
grad.

Utan tvekan fyllde Sydöstra Förbundets in-
steg i sågverksbranschen en viktig funktion för 
avsättningen och priset på timmer. Enstaka år 
gick det tydligt ut över lönsamheten i själva för-
ädlingsledet. Ett exempel kan hämtas från 1957. 
Sydöstra Förbundets dåvarande skogschef Claes 
Danell hade i en PM redovisat behovet av ökade 
priser på timmer för att säkerställa tillräckliga le-
veranser. I styrelsens beslut heter det: ”Styrelsen 
ansåg att det i dagens läge inte fanns annat att 
göra än att gå ut med en timmerprislista upp-
gjord på grundval av direktör Danells sifferma-
terial och tills vidare köpa efter dessa priser trots 
att styrelsen är införstådd med att SIAB-sågverk 
i och med dessa priser kommer att gå med en 
tämligen stor förlust.” 

Svängningar i prisnivån
Styrelserna i Sydöstra Förbundet ställdes mer än 
en gång inför samma problem som 1957 även 
om det inte redovisats så tydligt. Till en del hör 
det samman med stora svängningar i priset på 
sågad vara som gjort och alltjämt gör sig gäl-
lande. Det har medfört att det ofta varit svårt 
att anpassa priserna på råvaran och sågad vara 
till varandra. Generellt kan sägas att priset på 
råvaran varit högt under år sågverken haft låg-
konjunktur och lågt när de haft  högkonjunktur. 
Detta även om Sydöstra Förbundet sökt minska 
prisvariationerna på råvaran mellan säsongerna.  

Det lyckades endast i begränsad utsträckning 
då svängningarna  hade sin grund i att priset på 
sågad vara varierade kraftigt och då inte minst 
på exportmarknaden. Köpsågverken kunde till 
en del utjämna skillnaden i efterfrågan genom 
inköp och lager av skog på rot, en modell som 
Sydöstra Förbundet av principiella skäl endast 
använt sig av i liten omfattning. De egna sågver-
kens lönsamhet och betalningsförmåga för råva-
ran var under hela epoken Sydöstra Förbundet 
ett hett diskussionsämne i medlems- och förtro-
endemannaleden. 

Orsaken var dels timmerprisernas betydelse 
för skogsbrukets lönsamhet, dels att Sydöstra 
Förbundets  priser kunnat jämföras med pri-
serna i marknaden i övrigt. En tredje faktor som 
ligger nära till hands är den som ligger bakom 
begreppet ”den man älskar agar man”. Trots att 
det i medlemskåren förekommit kritiska syn- 
punkter på den egna sågverksrörelsen har man 
överlag varit väl medveten om vilken betydelse 
som de egna sågverken haft, inte minst i tider 
med svag avsättning vid kraftiga stormfällningar 
eller allmänt dåliga tider. 

Sammanfattning 1943–1959:
En sammanfattning av sågverksrörelsen i Syd-
östra Förbundet från första förvärvet 1943 till 
1950-talets slut i punktform:

Det var traditionella sågverk som Sydöstra  ●

Förbundet och andra skogsägarföreningar 
köpte i södra Sverige. Undantaget var Väs-
terviks sågverk som byggdes av Sydöstra För-
bundets industribolag SIAB. 
Strävan var att anskaffa sågverk i områden  ●

där behovet av förädlingskapacitet var som 
störst. 
En styrande faktor var möjligheterna   ●

att köpa sågverk. Det var inte alltid möj- 
ligt i områden där behovet från Sydöstra 
Förbundets sida var som störst. Under de 
inledande åren ersattes avsaknad av egna 
sågverk i ett område med arrendesågverk 
och transportabla sågverk. Även legosåg-
ning tillämpades och då i första hand av sli-
pers för vidare leverans till SJ.
Lönsamheten i själva sågverksproduktionen  ●

SÖDRAS SÅGVERKSHISTORIA
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var begränsad. Sågverken fyllde ändå en vik-
tig uppgift inte minst vid de förhandlingar 
om timmerpriserna som ägde rum med köp-
sågverkens organisation ABSI.
Sydöstra Förbundets engagemang i sågverks- ●

sektorn innebar under den redovisade pe-
rioden ingen direkt förnyelse av branschen. 
Förnyelsen bestod i att en ny ägarkategori 
trätt in på arenan. När det gällde förnyelse av 
sågverkens struktur och produktion skulle 
den komma längre fram. 
Produktionen vid decenniets slut uppgick till  ●

10 800 stds eller drygt 50 000 m3.

Ny typ av sågverk
Sågverksbranschen kännetecknades en bit in på 
1960-talet alltjämt av många förhållandevis små 
enheter. I Sydöstra Förbundet hade, som tidigare 
redovisats, en strukturförändring genomförts 
under sent 1950-tal och början av 1960-talet. 
De stora förändringarna skulle vänta ytterligare 
några år. Först skulle det ske en återgång till den 

struktur som Sydöstra Förbundet tidigare haft. 
Orsaken till detta var att sågverksdelen i Södra 
tillfördes en rad nya enheter i samband med den 
stora fusionen 1964 då Jönköpings läns skogs-
ägarförening, Hallands skogsägarförening och 
Södra Älvsborgs skogsägarförening fusionerades 
med Sydöstra Förbundet. 

Totalt hade de tre till Södra fusionerade för-
eningarna 17 sågverk. Det var mindre sågverk 
med ett undantag, Unnefors sågverk ägt av Jön-
köpingsföreningen. Det verket hade en produk-
tion på omkring 20 000 m3 vid fusionen och vid 
den tidpunkten hänfördes ett sådant verk till de 
större. (I fortsättningen används m3 i stället för 
stds. Likaså används från och med fusionen 1964 
enbart namnet Södra.) 

Efter fusionen ägnades mycket kraft i Södra åt 
att på nytt genomföra en strukturförändring av 
innehavet av sågverk. Den förändringen tog gan-
ska lång tid. En orsak var att man fick gå varsamt 
fram med industriinnehavet i de fusionerade 
föreningarna. En annan viktig orsak var att det 
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timmer förekommer längre men efter stor-
men Gudrun användes sjölagring i mindre 

omfattning.
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inte är helt enkelt att förändra strukturen i ett 
lantbrukskooperativt företag. Medlemmar och 
förtroendemän slår av naturliga skäl vakt om 
industrier och sysselsättning i den egna bygden 
och har svårt att stödja en  strukturförändring 
när den direkt drabbar den egna bygden. 

Parallellt med diskussionen och åtgärderna för 
att rätta till den egna sågverksstrukturen fördes 
i början av 1960-talet en framåtsyftande dis-
kussion om en för södra Sveriges del ny typ av 
sågverk. Denna diskussion fick näring i 1965 års 
sågverksinventering som visade att strukturen 
inom sågverksnäringen alltjämt kännetecknades 
av små enheter, även om de större sågverken sva-
rade för den största delen av produktionen. De 
”större sågverken” var dock alltjämt av begrän-
sad storlek. Till den kategorin hänfördes verk 
med en produktion över 10 000 m3. Inventering-
en visade tydligt på behovet av en fortsatt kraftig 
strukturrationalisering. Från 1965 års sågverks-
inventering kan nämnas att inventeringen vi-
sade att det fanns 2 276 sågverk i Götaland, men 
endast ett, Blankaholm i norra Kalmar, hade en 
produktion på 50 000 m3. 

En annan faktor, som skulle få betydelse inte 
minst för Södras fortsatta engagemang i såg-
verksbranschen, var signaler som kom från USA 
och Kanada. Dessa signaler pekade på att det 
kommit fram ny teknik, som möjliggjorde en 
helt annan storlek på verken än vad som tidigare 
varit möjligt eller ekonomiskt försvarbart. Tidigt 
stod det klart för ledningen i Södra, att var det 
någon som skulle pröva denna teknik i södra 
Sverige, var det Södra. 

Resultatet blev att styrelsen 1965, strax efter 
fusionen 1964 med föreningarna i Jönköping, 
Halland och Södra Älvsborg, beslöt att bygga ett 
storsågverk. Valet av plats för detta verk är också 
av intresse. Till grund för detta val låg den faktor 
som tidigare berörts: satsningarna ska göras där 
det finns störst svårigheter att avsätta skogspro-
dukterna i detta fall timmer. Ett sådant område 
var Östergötland, där skogsägarna under en följd 
av år fått acceptera lägre priser på timmer än i 
övriga delar av det gamla Sydöstra Förbundets 
område. Det hörde samman med svårigheter 
att avsätta timmer och då särskilt i norra Öster-

götland. När därför en ny stor industrisatsning 
skulle ske var det naturligt att blickarna riktades 
mot Östergötland. En annan bidragande faktor 
var att Södra helt saknade industrier i landska-
pet. Även från den utgångspunkten låg Öster-
götland närmast till.

Flera olika platser i södra Östergötland under-
söktes för den tänkta lokaliseringen. Valet föll 
så småningom på Kisa och där kom Kindasåg-
verket att uppföras med början 1968. Det blev 
kommunens namn som också fick bli sågverkets 
namn. Sågverket skulle, för att citera Förbunds-
kontakt nr 3/1966, ”lätta på Östergötlands svåra 
och pristryckande timmersituation”.

Sågverket invigdes den 4 juni 1969. Mer om 
Kindasågen i ett kommande avsnitt om några av 
Södras sågverk.

En fråga som blev allt mer aktuell var vilken 
andel av föreningens timmeranskaffning som 
skulle förädlas i egen regi. Något entydigt svar 
på den frågan har inte gått att finna. Andelen har 
varierat under de senaste decennierna, men helt 
klart är att under den tid som denna redovisning 
avser eller fram till 2000-talet har en betydande 
del av timret sålts vidare till köpsågverken inom 
verksamhetsområdet. En redovisning av ande-
len sågtimmer till egna sågverk vid decenniernas 
slut finns med i sammanfattningen. Första året 
redovisningen blir meningsfull är vid 1960-talets 
slut. Innan är det svårt att få fram några säkra 
uppgifter bland annat till följd av att det var flera 
självständiga föreningar som nu ingår i Södra.

Sammanfattning av 1960-talet:
Under den första delen av 1960-talet hade  ●

Sydöstra Förbundet endast fem sågverk 
och ingen  legosågning förekom eller några 
arrendesågverk. Det var resultatet av den 
strukturrationalisering som skett under 
1950-talets senare del.
Med fusionen 1964 ändrades läget genom  ●

att de tre fusionerade föreningarna hade 17 
sågverk. Det blev på nytt att starta en struk-
turförändring som dock fick göras med för-
siktighet. Det var inte populärt i de fusio-
nerade föreningarna att bli av med den lilla 
industri de hade. 
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Efter fusionen koncentrerades en stor del av  ●

intresset inom trävarusektorn till planering 
och byggandet av storsågverket Kindasågen.
När 1960-talet var slut hade Södra begränsat  ●

antalet sågverk till 11 inklusive Kindasågen. 
Produktionen var cirka 260 000 m3.
Andelen sågtimmer, som föreningen an- ●

skaffade, och som gick till egna verk var 40 
procent 1969. 

Expansion under 1970-talets början
Expansionen inom sågverkssektorn tog ny fart 
under första delen av 1970-talet. Vid sidan av 
fortsatt intrimning av Kindasågen, med ökad 
produktion som resultat, förvärvades inte min-
dre än sju sågverk i olika delar av verksamhets-
området. Det började 1973 med förvärv av Alex 
i Kronobergs län och avslutades med Hökerum 
i Älvsborgs län, som förvärvades 1976. Dessa två 
sågverk behölls i Södras ägo under ett antal år. 
De övriga fem sågverk som förvärvades lades 
efter några år ner eller såldes. Till dessa hörde 
Lessebo sågverk som följde med i köpet av AB 
Klippans Finpappersbruk 1976. 

Förvärven var i flera fall att se som ett led i en 
fortsatt strukturförändring. Det rådde enighet i 
branschen om att en sådan behövdes. Däremot 
var intresset att ta konkret del i förändringen 
inte lika framträdande.  Ett par citat från Södras 
verksamhetsberättelse för 1976 belyser frågan. 
Det är styrelsens ordförande, Urban Sundberg, 
som bland annat skriver: ”En annan idé, som 
nu är under debatt, är förslaget – lanserat från 
vårt håll – att inom sågverksnäringen bilda en 
strukturfond med uppgift att underlätta en nöd-
vändig omstrukturering av branschen.” Behovet 
av en strukturförändring grundades även på rå-
varusituationen. Det hade under några år upp-
stått problem att få fram tillräckligt med råvara. 
Det resulterade bland annat i en motion från 
socialdemokraterna i riksdagen. Åter till Urban 
Sundberg: ”En frivillig överenskommelse med 
syfte att åstadkomma en lämplig fördelning av 
tillgänglig råvara mellan de virkesförbrukande 
industrierna är en väg som bör prövas. Men från 
vissa håll har framförts att detta inte är tillräck-
ligt. Senast har vi mött dessa propåer i en soci-
aldemokratisk motion till årets riksdag. Där fö-
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Sågverket i Sävsjö får representera raden av mindre sågverk som varit i Södras ägo. Manlig arbetskraft 
krävdes i många tunga arbetsmoment.
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Mer om Värösågen i ett senare avsnitt

Sammanfattning av 1970-talet:
Produktionen vid storsågverket Kinda sta- ●

biliserades. Det krävdes dock en rad tekniska   
förändringar av olika delar av sågverket. 
En rad företrädesvis mindre sågverk inköp-     ●

 tes under första delen av 1970-talet. Flera av   
 dessa behölls endast kort tid i Södras ägo.
I början av decenniet beslutades att bygga ett    ●

sågverk i anslutning till Värö Bruk. Sågverket 
stod klart 1974 och blev därmed det andra 
storsågverket i Södras ägo.  
Flera mindre enheter lades ner i slutet av de- ●

cenniet. Vid 1979 års utgång hade Södra 11 
sågverk. Nedläggningarna hade medfört att 
kapaciteten vid  kvarvarande verk kunde ut-
nyttjas på ett bra sätt.
Produktionen under decenniets sista år upp- ●

gick till 499 000 m3 och av föreningens an-
skaffning av sågtimmer gick 55 procent till 
egna sågverk. 

Inga stora förändringar under 1980-talet
De ekonomiska problem som drabbat Södra i 
slutet av 1970-talet följde med in i 1980-talets 
första del. Det medförde att det inom sågverks-
sektorn var ett förhållandevis stillsamt decenni-
um. De stora lönsamhetsproblemen fanns inom 
andra delar av Södras industriinnehav och det 
var därför naturligt att åtgärdsplanerna i första 
hand inriktades på dessa. Det som hände inom 
sågverkssektorn var att ett par sågverk lades ner 
– Fagered och Hjortsberga – och ett, Stockaryd 
såldes under 1982. Därefter dröjde det till 1987 
innan produktionen vid ytterligare ett par såg-
verk lades ner. Det var Hökerums sågverk som 
varit i Södras ägo sedan 1976 och med en förhål-
landevis hög produktion och det mindre Ätran. 
Nedläggningarna var resultatet av en utredning 
som Södra gjort och som rekommenderade 
bantning av sågverkssektorn. Huvudorsaken var 
svårigheter att skaffa råvara i kombination med 
svag lönsamhet. På grundval av utredningen 
beslutade styrelsen i februari 1987 att inleda 
MBL-förhandlingar om förändring inom såg-
verkssektorn i syfte att nå en mer lönsam struk-
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reslås att sågverken framöver garanteras samma 
råvaruutrymme som idag och att den regionala 
strukturen bibehålls. Detta skall ske genom att 
regeringen kvoterar virke regionvis till sågver-
ken. Leveranserna skall säkerställas genom leve-
ransplikt. Det är alltså en total planhushållning 
av timmermarknaden som eftersträvas.” Med 
sådana politiska signaler var det säkert en klok 
åtgärd att näringen själv vidtog åtgärder. 

Södras nedläggning av sågverk påskyndades 
också av den ekonomiska situation som Södra 
hamnade i under 1970-talets senare del. Det blev 
nödvändigt att avveckla olönsamma enheter i 
snabb takt och till dessa hörde ett antal mindre 
sågverk. 

Den stora händelsen i sågverkssektorn för 
Södras del under 1970-talet var beslutet att byg-
ga ytterligare ett storsågverk, nämligen Värö såg-
verk. Bakgrunden till det beslutet ska i korthet 
redovisas.

När Södra 1966 lanserade ett stort industripa-
ket fanns ett sågverk med i anslutning till det pla-
nerade massabruket på västkusten. Det skulle bli 
ett modernt kombinat efter förebild från USA. 
Av olika skäl kom det att dröja ett antal år innan 
Södra ansåg sig moget att fullfölja planerna på 
ett sågverk vid Värö Bruk. I anslutning till invig-
ningen av bruket 1972 tog dock Södras styrelse 
det avgörande beslutet. Projekteringen påbörja-
des omgående och sågen stod klar 1974. 

En del i valet av plats grundades på ett be-
tänkande från den statliga utredningen  ”Lo-
kalisering av skogsindustri i Södra Sverige”. Be-
tänkandet kom1971 och visade att det fanns ett 
virkesöverskott i de södra delarna av Västsverige. 
Som ett exempel angavs i utredningen att i jäm-
förelse med produktionen per hektar skogsmark 
låg andelen sågad vara i västra Sverige 35-40 
procent lägre än inom östra Sverige. Slutsatsen 
var att det behövdes ökad kapacitet. Trots denna 
till synes stora obalans blev det under de första 
åren vissa svårigheter att förse Värösågen med 
råvara. Ett skäl var att även andra aktörer inom 
branschen passat på att bygga ut kapaciteten. 
Det förändrade råvarubalansen. Utfallet av tim-
mer i avverkningarna var också mindre än mot-
svarande i verksamhetsområdets östra del.
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tur. Utöver nedläggning av Hökerum och Ätran 
innebar förslaget bantad produktion vid flera 
av Södras sågverk bland annat övergång till ett 
skift vid verken i Kinda och Västervik.  I 1986 års 
verksamhetsberättelse anges att förslaget medför 
att totalt 155 årsarbeten försvinner och att för-
brukningen av sågtimmer minskar från 750 000 
m3to till 550 000 m3to. 

Sammanfattning av 1980-talet:
Antalet sågverk minskade under decenniet  ●

från 11 till 6. 
Investeringarna inriktades på att få upp lön- ●

samheten i anläggningarna.
Produktionen vid decenniets utgång var 362  ●

000 m3; en minskning från 1979 med 137 000 
m3 eller 27 procent. Minskningen återspeglas 
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Södra har ägt en lång rad av sågverk i södra Sverige. Flertalet av dem är utmärkta på kartan. Kartbilden 
är sammanställd 1993, varför sågverk efter den tiden ej är med.



55

gränsad storlek.
Investeringarna under den aktuella perioden 

uppgick till drygt 1 miljard kronor, varav unge-
fär hälften avsåg det nya sågverket i Mönsterås.

Sammanfattning av 1990-talet:
Sågverkssektorn som tidigare varit en divi-       ●

 sion i Södra Skogsägarna AB, blev ett aktie    
 bolag med namnet Södra Timber AB.

Andelen förädlade produkter ökade påtag-  ●

ligt, eller från 15 till cirka 40 procent.
Ny kapacitet tillkom genom förvärvet av  ●

Algo Timber i Traryd och det nya sågverket 
i  Mönsterås.
Produktionen vid decenniets slut var   ●

657 000 m3. Trots ökningen var Södras an-
del av produktionen inom området endast 
ca 11 procent och av    landets samlade pro-
duktion ca 5 procent. Av    föreningens tim-
meranskaffning 1999 gick 43 procent till 
egna sågverk.

Hur har försäljningen organiserats?
Hur försäljningen ska organiseras är föremål för 
diskussion och överväganden med jämna mel-
lanrum i många företag. Så har också varit fallet 
i Södra. 

Frågan om försäljning kan delas in i ett par 
delar. Det gäller dels hur den interna organi-
sationen ska se ut, dels hur man vänder sig till 
kunderna. Där finns det å andra sidan skillnader, 
om kunden finns på hemmamarknaden eller i 
andra länder.

På hemmamarknaden har det överlag under 
åren varit vanligt att sågverken vänt sig direkt till 
kunden, som ofta är brädgårdar eller grossister 
i träbranschen. Andra viktiga kunder har varit 
husfabriker, palltillverkare och snickerier. Denna 
försäljningsform tillämpas i princip än i dag på 
hemmamarknaden.

En betydande del av Sydöstra Förbundets och 
därefter Södras produktion har gått på export. 
Här använde sig Södra av samma former som 
branschen i övrigt. Den tillämpade formen var 
att gå via agenter, som fanns antingen i det ak-
tuella landet, eller agenter i Sverige som specia-
liserat sig på något land eller några länder. Den 
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också i den andel av föreningens anskaffning 
av sågtimmer som gick till egna verk. Andelen 
1989 var endast 33 procent mot 55 procent 
1979.

1990-talet – händelserikt årtionde
Under 1990-talet hände det en hel del inom 
Södras sågverkssektor. Behovet av vidareföräd-
ling fick stor uppmärksamhet. I verksamhets-
berättelsen för 1990 anges att cirka 15 procent 
av produktionen vidareförädlats främst genom 
hyvling och fingerskarvning. Den andelen hade 
vid decenniets slut ökat till cirka 40 procent. En 
bidragande faktor till ökningen var förvärvet av 
Algo Timber i Traryd, som skedde 1994 och där 
andelen förädlade produkter i det årets verksam-
hetsberättelse anges till 70 procent. Produktio-
nen var 89 000 m3.

En annan händelse var beslutet att öka sats-
ningen på träforskning (FoU). Beslutet tog sty-
relsen 1991. 33 miljoner kronor anslogs för att 
under en sexårsperiod stödja träforskningen. 
Bakgrunden var dels att sågverkssektorn hitin-
tills gjort mycket begränsade insatser på FoU-
området, dels behovet av att öka användningen 
av trä i byggsektorn i konkurrens med främst be-
tong. Innan sexårsperioden gått till ända fattades 
beslut om förlängning av insatserna och därtill 
utökad ram. I ett senare avsnitt något mer om 
vidareförädling och FoU.

En tredje händelse var beslutet att bygga ett 
nytt storsågverk i anslutning till Mönsterås Bruk. 
En förstudie genomfördes 1996 och den resulte-
rade i att styrelsen året efter beslutade att bygga 
ett sågverk i Mönsterås i anslutning till massa-
bruket. Redan 1999 stod sågverket klart.  Mer 
om sågverket i ett senare avsnitt.

Den 1 januari 1992 blev sågverkssektorn ett 
eget aktiebolag i Södra-koncernen med namnet 
Södra Timber AB. Genom organisationsför-
ändringen blev det möjligt att mer exakt ange 
resultatet av verksamheten även efter kapital-
kostnader. Det redovisade resultatet inklusive 
kapitalkostnader för perioden 1992-1999 varie-
rade starkt eller från plus 122 miljoner kronor 
1994 till ett minus på ungefär lika mycket 1999. 
Sammantaget blev det plusresultat, om än av be-
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svenska exportören har ofta med hjälp av agent 
i köparlandet sålt till importör. Denne i sin tur 
har sålt till icke importerande grossister, byggva-
rudetaljister och andra förbrukare.

Då och då har det i Södra varit diskussioner 
om vilken väg man borde gå när det gäller för-
säljningen på export. Många har under årens 
lopp talat sig varma för egna försäljningskanaler 
direkt till köpare i utlandet. Det finns några skäl 
till att sådana tankegångar först under senare 
år fått genomslag. Ett är att flertalet köpare vill 
ha tillgång till ett bredare sortiment än vad en 
producent som Södra har kunnat tillhandahålla. 
Ett annat att det ofta är små volymer till varje 
kund. Både det bredare sortimentet och de för-
hållandevis små kvantiteterna har varit lättare 
att klara via agentsystemet. Agentens provision 
har i allmänhet legat kring 2 procent på värdet 
av försålda volymer. Provisionen har alltså varit 
direkt kopplat till försäljningen. Kostnaden för 
egen försäljningsorganisation är däremot i stort 
oberoende av volymen. Agentsystemet har först 
under senare år trängts tillbaka i takt med att fler 
och fler producenter har blivit relativt stora med 
ett bredare sortiment. Under främst 1990-talet 
har därför en allt större exportandel sålts direkt 
till stora köpare i utlandet. Sortimentet har varit 
direkt anpassat till kundens behov. Det är en ut-
veckling som  kommer att fortsätta.

Ökad export
Exportandelen från Södras sågverk har succes-
sivt ökat. 1960 uppgick den till 43 procent och 
denna andel hade år 2000 ökat till 70 procent.

Den första delen av frågan var hur den interna 
försäljningsorganisationen byggts upp. I början 
av Södras sågverksepok sköttes all försäljning 
från huvudkontoret i Växjö och ingick i öv-
rig verksamhet. Efter hand som produktionen 
ökade bildades en särskild sågverksförvaltning 
och det var denna som centralt skötte försälj-
ningen. Någon större förändring genomfördes 
inte förrän en bit in på 1970-talet. Den idé som 
då lanserades var att varje sågverk eller grupp av 
mindre sågverk skulle svara för försäljningen. 
Tanken bakom organisationsidén var att få en 
bättre kundkontakt och att platschefen vid res-

pektive sågverk eller sågverksgrupp skulle ha 
totaltansvaret för produktion och försäljning. 
Helt klart är att man i viss utsträckning sneglat 
på den organisation som tillämpades av flertalet 
köpsågverk.

Under senare år har behovet av ökad samver-
kan mellan de egna sågverken på försäljnings-
sidan framträtt starkare. Resultatet har blivit att 
man på nytt infört en gemensam försäljningsor-
ganisation.

Vidareförädling och FoU
Under de första decennierna producerade Syd-
östra Förbundet standardprodukter. Det var vad 
man i dag betecknar som oförädlade produkter. 
Det skulle dröja fram till 1980-talet innan man 
kan tala om någon vidareförädling. Så sent som 
1990 anges att endast cirka 15 procent av pro-
duktionen vidareförädlats. Förädlingen bestod 
i hyvlat och fingerskarvat virke. Den andelen 
hade, som tidigare redovisats, ökat till hela 40 
procent i slutet av decenniet. Man kan utan tve-
kan tala om 1990-talet som genombrottet för 
vidareförädling i Södras sågverk. Utvecklingen 
har därefter fortsatt och specialprodukterna har 
fått ett allt större utrymme under 2000-talet, ett 
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Satsningen på FoU i Södra resulterade i byggandet 
av höghus i trä. Bilden från uppförandet av ett av 

de första flervåningshusen i trä i Växjö.
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decennium som dock inte vidare ska behandlas i 
denna historiska översikt.

Orsaken till att vidareförädlingen under en 
lång följd av år spelade en undanrymd roll i pro-
duktsortimentet var flera. Brist på ekonomiska 
resurser för att investera i hyvlerier var en orsak. 
En annan var att kunskaperna om olika vidare-
förädlingsmetoder var begränsad. En tredje fak-
tor var att de marknadskanaler som upparbetats 
i första hand efterfrågade standardprodukter för 
egen vidareförädling. I dag går utvecklingen mot 
allt mer förädlade produkter, eller kanske rättare 
uttryckt, kundanpassade produkter. Det är en 
utveckling där Södras sågverk i dag ligger långt 
framme.

Vid sidan av behovet av ökad vidareförädling 
har behovet av forskning och utveckling (FoU) 
varit föremål för diskussion i de egna leden, men 
kanske framför allt bland utomstående bransch-
bedömare. De senare har med rätta gång på gång 
påpekat bristen på satsningar inom FoU och ofta 
angett det som en orsak till branschens förhål-
landevis svaga produktutveckling och lönsam-
het. För att understryka argumenten jämfördes 
ofta satsningen på FoU inom läkemedelsbrans-
chen och sågverksnäringen. Även om den typen 

av jämförelse är föga rättvisande kan fastslås att 
sågverksbranschens FoU-insatser varit starkt be-
gränsande. Den främsta orsaken är säkert att se i 
branschens småskalighet. Det var inte lätt för det 
enskilda sågverksföretaget att göra några insat-
ser på FoU-området och de branschorgan som 
fanns hade inga större ekonomiska resurser.

Ett genombrott kom för Södras del att dröja 
till 1991. Då beslöt Södras styrelse, som tidigare 
redovisats, att anslå 33 miljoner kronor för att 
under en sexårsperiod stödja svensk träforsk-
ning. Syftet var att långsiktigt öka användningen 
av företrädesvis sydsvenska trävaror. Pengarna 
kom att användas för stöd till forskningsprojekt 
vid olika universitet och högskolor. Som en följd 
av insatserna har under senare år flera flervå-
ningshus med trästomme byggts i olika delar av 
landet. Växjö var först i raden genom det så kal-
lade Wälludden-projektet. 

Satsningen på FoU har fortsatt inom Södra. 
Innan sexårsperioden gått till ända hade styrel-
sen beslutat om fortsatta och ökade anslag till 
FoU. I samverkan med bland annat Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg och universiteten 
i Lund och Växjö har betydande insatser gjorts 
för att öka träets konkurrenskraft på olika an-
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Sågverket i Unnefors tillhör Södras verkliga trotjänare. Sågverket har anor från 
de första åren på 1770-talet.
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vändningsområden.
Med säkerhet är det en utveckling som kom-

mer att bestå och där Södra även i framtiden 
kommer att ha en framträdande roll, men själv-
klart kommer även andra aktörer inom såg-
verksnäringen att dra sitt strå till stacken.   

Unneforssågen
Unnefors som också är namnet på sågen, ligger 
cirka fyra mil sydväst om Jönköping. Den för-
värvades av dåvarande Jönköpings läns skogs-
ägarförening 1943. Men sågens historia sträcker 
sig långt tillbaka i tiden. Tillgängliga uppgifter 
visar att sågverket har anor från 1771. Då gavs 
tillstånd till ett sågverksbygge. Tillståndet var 
förenat med skyldighet att för Långarums jordä-
gare ”förskära tvänne tolfter sågtimmer”.  Denna 
bestämmelse ersattes 1929 av en dom i vatten-
domstolen där sågverksägarna ålades att utbe-
tala ett engångsbelopp på 288 kronor till hem-
mansägarna i Långarum. Det bör vidare noteras 
att det var ett antal enskilda skogsägare som gick 
samman och startade sågen. Motivet var att byg-
den saknade en såg inom rimligt avstånd och 
därför tog de själva initiativet, långt före det att 
samverkan i egentliga skogsägarföreningar kom 
till stånd.

Jönköpingsföreningen drev Unneforssågen på 
traditionellt sätt och inga större investeringar 
gjordes under 1940- och 50-talet. I början av 
1960-talet kom en betydande upprustning till 
stånd som medförde en väsentligt ökad produk-
tion eller från knappt 5 000 m3 till drygt 20 000 
m3. Det var en kapacitet som vid den tidpunkten 
låg betydligt över  genomsnittlig storlek på såg-
verk i södra Sverige. 

Sedan sågverket kom i Södras ägo har det skett 
en fortsatt upprustning av sågen. Bland investe-
ringarna märks hyvleri, kammartorkar, juster-
verk och såghus. Bakgrunden till dessa investe-
ringar är att det rått stor enighet om att sågens 
resultat varit sådant att den ansetts värd att lång-
siktigt satsa på. En bekräftelse härpå är att trots 
att sågen drabbats av ett par svåra bränder så har 
beslut omgående tagits om  återuppbyggnad.

Några skäl framträder med särskild styrka när 
det gäller att förklara den förhållandevis goda 

lönsamheten vid Unneforssågen. En orsak är 
tillgång till talltimmer av hög kvalitet. En annan 
att man haft ”näsa för affärer” eller moderna ut-
tryckt: kunnat ”nischa” in sig på lönande mark-
nader, det vill säga tagit hem förhållandevis 
små order på specialprodukter. Sådana order 
ger större marginal än vid försäljning av bulk-
sortiment. En tredje faktor är hög effektivitet i 
produktionen i jämförelse med verk av motsva-
rande storlek.

Trotjänaren kommer säkert att fortsätta pro-
ducera efterfrågad sågad vara ännu under många 
år i Södras ägo.

Kindasågen
När beslutet om att uppföra ett sågverk av för 
södra Sveriges del helt ny typ tagits påbörjades 
omgående projektarbetet. En viktig del i detta 
var att ta ställning till vilken sågteknik som 
skulle användas. Tre metoder övervägdes, varav 
cirkelsågsalternativet, uteslöts i ett tidigt skede. 
Kvar var bandsåg eller ramsåg. Efter moget över-
vägande föll valet på ramsåg. Sågningen skulle 
ske på två linjer. Den ena linjen för klenare tim-
mer upp till 9 tum och den andra för timmer 
8-26 tum. Sågen skulle kunna ta emot trädslags-
blandat timmer. Den beräknade kapaciteten vid 
ett skift var 90 000 m3, men avsikten var att efter 
inkörning gå över till två skift med fördubblad 
produktion. Torkarna dimensionerades för att 
klara hela produktionen. Ett i efterhand konsta-
terat inte så klokt beslut var att lagra timret i den 
angränsande sjön. Det alternativet valdes för att 
det bedömdes minimera kvalitetsförsämringar 
på timret. Lagringsmetoden visade sig vara för-
enad med betydande problem, inte minst under 
stränga vintermånader. Sjölagringen av timret 
upphörde efterhand.

Kindasågen invigdes av dåvarande landshöv-
dingen i Östergötland, Per Eckerberg, den 4 juni 
1969. Den första leveransen från sågen hade gått 
i början av februari 1969. I 20 järnvägsvagnar 
hade lastats cirka 1 500 m3 sågad vara för trans-
port till Västerviks hamn och därifrån med båt 
till Storbritannien. 

Så långt var allt gott och väl. Det skulle emel-
lertid snart visa sig att den använda ”beprövade 
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Vy över Värösågen där kombinatsidén framträ-
der. Bilden visar ej dagens  massabruk som är 
moderniserat med bland annat ny sodapanna.

Modernt kombinat i Mönsterås med 
sågverk, pelletsfabrik och Södras 
största massabruk.
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tekniken” från främst USA inte i sin helhet höll 
måttet. En rad problem uppstod när de olika 
stegen i processen skulle sammanfogas till en 
fungerande produktionskedja. Ett par citat från 
Södras verksamhetsberättelser belyser proble-
men. När man läser dem ska man ha i minnet att 
man i en verksamhetsberättelse knappast över-
driver problemen. I 1969 års berättelse heter det: 
”Inkörningen av Kindasågen pågick under hela 
året och från mars tillämpades tvåskiftsdrift. 
Sågverkets funktion stabiliserades under hösten 
efter det att vissa komponenter i den tekniska ut-
rustningen blivit förbättrade och personalen fått 
utbildning i anläggningens skötsel.” Från nästa 
års berättelse hämtas följande: ”Driften vid Kin-
dasågen stabiliserades. Produktionen ökade med 
58 000 m3 till 132 000 m3. Tidigare svårigheter 
med upptagning av timmer från sjömagasinet 
undanröjdes.” Med facit i hand kan konstateras 
att det var ett mindre välbetänkt påstående.

Med hänsyn till att det var många nya tekniska 
funktioner som prövades var de uppkomna pro-
blemen inte så anmärkningsvärda även om de 
fick kraftiga utslag resultatmässigt.

Under årens lopp har det gjorts många inves-
teringar i Kindasågen. En ny klentimmerlinje 
installerades 1974 och åren 1990-91 var det dags 
att helt byta ut grovtimmerlinjen från 1968 och 
klentimmerlinjen från 1974. Utrustning för fing-
erskarvning har tillkommit liksom hyvleri.

Resultatet av investeringarna blev bättre möj-
ligheter till vidareförädling av den sågade varan. 
Från olika års verksamhetsberättelse noterar vi 
att andelen som vidareförädlades 1995 var 30 
procent av en produktion på totalt 140 000 m3. 
Två år senare hade andelen ökat till 37 procent 
av en produktion på 148 000 m3. För Södras hela 
sågverksproduktion 1997 var andelen 43 pro-
cent.

Kindasågen blev en betydelsefull injektion 
för den sydsvenska sågverksnäringen. Detta 
även med beaktande av att det var många pro-
blem att lösa och att lönsamheten många år 
varit otillfredsställande.  Med åren har såväl 
produktion som lönsamhet stabiliserats på en 
acceptabel nivå, mätt som ett genomsnitt över 
en konjunkturcykel.

Värösågen
I början av 1970-talet kom allt fler signaler om 
att så kallade industriella kombinat var en väg 
för att nå bättre produktivitet och lönsamhet i 
skogsindustrin. Som vanligt kom idéerna från 
USA och hade storskalighet som bärande idé. I 
Södra insåg man att något kombinat i den storlek 
man talade om i USA inte var möjligt att skapa, 
men själva grundidén var värd att ta fasta på. Det 
var i korthet bakgrunden till att när planerna på 
ett nytt massabruk på västkusten tog form fanns 
ett sågverk med i bilden. Av främst ekonomiska 
skäl tog det några år innan planerna kunde för-
verkligas. Men i anslutning till invigningen av 
Värö Bruk 1972, tog styrelsen beslutet att bygga 
ett sågverk i direkt anslutning till massabruket.

Projektarbetet påbörjades omgående och så-
gen stod klar att tas i drift 1974.

Sågverket projekterades för en årsproduktion 
av 180 000 m3. En uppfattning om storleken er-
hålls om man beaktar att vid 1970-talets början 
kom ungefär en fjärdedel av produktionen från 
sågverk med 300 till 5 000 m3 i årsproduktion. 
Valet av teknik styrdes i stor utsträckning av att 
flisen på ett rationellt sätt skulle kunna blåsas 
över till sulfatfabriken. Det innebar att sågen 
konstruerades för hög automatik och snabbhet 
på bekostnad av sågutbytet. Även på andra om-
råden användes delvis oprövad teknik, eller som 
dåvarande chefen för Södras sågverksdivision, 
Olle Linnell, uttryckte det när tekniken inte till 
fullo fungerade: ”Vi satsade högt – vi har byggt 
1980-talets sågverk med 70-talets kunnande.” Så 
var det nog och därför fick en rad olika åtgär-
der vidtas för att nå avsedd produktion och lön-
samhet i sågverket. En sådan åtgärd, som relativt 
snabbt kom upp på agendan, var åtgärder för 
ökat sågutbyte. Den rationella hanteringen av 
flisen uppvägde inte prisskillnaden mellan sågad 
vara och flis. Det var därför nödvändigt att få 
upp sågutbytet till normal nivå. Sådana åtgärder 
vidtogs också efter hand.

Flera andra tekniska förändringar fick göras 
i sågen innan den till fullo fungerade tillfreds-
ställande och nådde acceptabel lönsamhet. Med 
facit i hand kan konstateras att idén med kom-
binat utan tvekan har sina fördelar och säkert 
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fattande projektarbete pågått. En viktig utgångs-
punkt var att marknadsbedömningarna hade 
visat att Japan och USA bedömdes bli viktiga 
avnämarländer. Det förhållandet blev styrande 
för val av teknik. Det första var att sågen skulle 
kunna producera stora volymer till låga kostna-
der per producerad kubikmeter sågad vara. Det-
ta krävde en teknik med höga hastigheter. Det 
andra kravet var att den sågade varan skulle hålla 
hög och jämn kvalitet. Marknadsundersökning-
arna hade visat att kunderna i såväl USA som Ja-
pan hade låg toleransnivå när det gällde avvikel-
ser på kvalitén och exakta dimensioner. För att få 
hög kvalité och samtidigt undvika onödigt spill 
var det nödvändigt att förlägga kvalitetskontrol-
len i ett tidigt skede av produktionskedjan. Ett 
tredje krav var att undvika skador på den sågade 
varan. Kraven kan synas självklara i all produk-
tion, men därifrån till att finna de rätta tekniska 
lösningarna är steget ganska långt. Ett problem 
som uppstod var att sammanfoga de olika de-
larna i kedjan till en fungerande helhet. Eftersom 
ett fel i en del av kedjan får effekter på övriga de-
lar är detta en central del. Det var också i denna 
del som flertalet av de inkörningsproblem som 
uppstod uppkom. Men efter en tid fungerade 
tekniken på ett tillfredsställande sätt.

I planeringen av sågverket ingick att en stor 
del av produktionen skulle förädlas. Förädlingen 
består främst i hyvling samt kapning och klyv-
ning till exakta längder och bredder. Mätningen 
sker bland annat med hjälp av en hammare som 
mäter virkets resonans och på så sätt bestämmer 
hållfasthetsklassen på virkesstycket.

Den totala investeringen uppgick till ca 550 
miljoner kronor. 

Efter det att sågen trimmats in har den visat 
sig fungerar enligt projektplanerna. Redan efter 
något års produktion togs beslut om en ytterli-
gare ökning av kapaciteten till 350 000 m3 sågad 
vara.

De ovan redovisade fyra sågverken produce-
rade år 2000 535.000 m3 av en total produktion i 
Södra på 778.000 m3.  ❑

 

kommer att utvecklas vidare. Erfarenheterna var 
också sådana att kombinatsidén fördes vidare till 
Mönsterås Bruk.  

Mönsteråssågen
Tanken på att göra Mönsterås Bruk till ett skogs-
industriellt kombinat tog form redan 1974. Det 
var endast ett par år efter det att beslut tagits om 
att bygga ett sågverk vid Värö Bruk. Av främst 
ekonomiska skäl kom det att dröja ett par de-
cennier innan kombinatstanken vid Mönsterås 
Bruk tog mer konkret form. Det började med att 
en pelletsanläggning som stod klar vid bruket 
1994, alltså 20 år efter det att de första planerna 
på ett kombinat sett dagens ljus. Det skulle dröja 
ytterligare något år innan sågverksplanerna blev 
mer konkreta. På eftersommaren 1996 godkän-
de föreningsstyrelsen att en förstudie fick göras 
rörande ett nytt kombinatsågverk vid Mönsterås 
Bruk. Studien kom igång i Södra Timber AB och 
redan 1997 presenterades ett förslag till grund 
för föreningsstyrelsens beslut. Som en bakgrund 
till beslutet kan redovisas tankegångar som då-
varande koncernchefen Helge Eklund presen-
terade i 1997 års årsredovisning. Det heter där 
bland annat: ”Södras medlemmar har genom 
åren lagt ner stora summor i sina massabruk 
men också kunnat skörda framgångar. Det är 
rimligt att också sågverken nu får större del av 
investeringarna. De egna sågverkens positioner 
måste stärkas inte minst mot bakgrund av den 
allt hårdare internationella konkurrensen även 
på detta område. Sågnäringen står inte stilla. 
Våra konkurrenter i bland annat Finland och 
Österrike befinner sig i en kraftig offensiv som vi 
måste vara beredda att möta. Dessutom går ut-
vecklingen mot allt färre och större kunder som 
kräver allt färre och större leverantörer.”

Det första spadtaget togs den 6 mars 1998 och 
projektet gick under beteckningen Såg 2000. Så-
gen projekterades för en produktion på 270 000 
m3 sågad vara. Sågen invigdes den 27 oktober 
1999 av dåvarande statsminister Göran Persson.

Innan det första spadtaget togs hade ett om-
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