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et nya landet kom till en början att 
framstå som oviktigt i jämförelse 
med kolonierna i Asien och Afrika, 

där det fanns eftertraktade produkter som 
guld, siden och kryddor. Det enda som tycktes 
ha en marknad var ett rött färgämne som den 
infödda befolkningen utvann från det träd det 
kallade Pau-brasil (Caesalpinia echinata). 

Färgen blev populär bland de europeiska 
kungahusen och landet fick heta Terra do 
Brasil, och så småningom bara Brasil. Längs 
kusten utvecklades en handel när indianerna 
högg ner och flottade Pau-brasil till handelssta-
tioner i utbyte mot yxor och andra användbara 
föremål. Indianerna dammsög den kustnära 
regnskogen på Pau-brasil, som snart blev en 
bristvara. Idag är Pau-Brasil fridlyst med status 
som Brasiliens nationalträd.

VID TIDPUNKTEN FÖR EUROPÉERNAS ankomst 
bodde i Brasilien folkgrupper som levde som 
jägare och samlare. Deras kringvandrande 
livsstil gjorde att grupperna förblev små. Den 
sociala strukturen var tämligen enkel jämfört 
med de bofasta aztek- och inkakulturerna på 
högplatåerna i de spanska kolonierna. Många 
av Brasiliens indianer levde i skogsområden 
och kunde vid sidan om jakten och fisket även 
livnära sig på ett enkelt jordbruk. Den över-
dådiga grönskan i dessa skogar ger dock ett 
missvisande intryck, i själva verket är jordmå-
nen ytterst mager. Näringen till den närmast 
hisnande livskraft man ser, återfinns inte i 
jordarna utan i levande växter och organismer 
uppe i trädkronorna, såsom svampar, insekter 
och epifyter. När skogen röjts ner ger tropiska 
regnskogsjordar dålig skörd redan efter ett par 

Den portugisiske kaptenen Pedro Alvares Cabral var år 1500  
befälhavare över 13 fartyg på väg till Indien. För att få gynnsamma 
vindar styrde han västerut i Sydatlanten och stötte så på en okänd 
landmassa. Cabral kände inte exakt till var de landat, men han  
sände ett av sina skepp tillbaka för att rapportera och fortsatte  
sedan sin resa mot Indien. 

D

Björn Rasmusson är jägmästare och har varit verksam 
i Brasilien under en stor del av sitt yrkesverksamma liv. 
Han bor idag i Curitiba och driver där egen konsult- 
verksamhet. Plus att han också ibland arrangerar  
skogliga studieresor i detta mycket intressanta land.
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När Pedro Alvares Cabral som förste europé kom till 
Brasilien var det ett land som till stor del var täckt av 
tät regnskog.
Nästan omedelbart började kustlandets bördiga marker  
odlas upp. Senare inleddes exploateringen av regnskogen  
för att ta vara på dess värdefulla trädslag. Idag återstår  
bara rester (gult på kartan) av den ursprungliga atlantiska  
regnskogen (mörkare grönt). Exploteringen pågick ända  
in på 1950-talet. 
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år. Indianerna som bodde i skogarna levde 
därför av svedjebruk, de röjde skogsmark,  
odlade grödor några år och sedan lät de mar-
ken växa igen. Man byggde byar men flyttade 
ofta. Svedjebruk var viktigt för indianerna och 
tillämpas fortfarande i Amazonas.       

IDAG ÅTERSTÅR BARA SPILLROR FRÅN alla dessa 
folkgrupper. I Mellanamerika gjorde span-
jorerna processen kort med inka- och aztek-
kulturerna, vars invånare tvingades arbeta som 
slavar i silvergruvorna. I Brasilien var förloppet 
annorlunda, indianerna decimerades av sjuk-
domar som de vita hade med sig eller genom 
regelrätta massavrättningar då de inte fann sig 
i att arbeta på sockerrörsfälten. Portugiserna 
började istället importera slavar från Afrika. 

Man fann nya råvaror att exploatera.  
Några av de bärande produkterna har varit, 
satta i ungefärlig tidsordning, socker, guld, 
diamanter, bomull, gummi, kaffe, järnmalm, 
kött och soja. 

Naturskogarna ersattes av jordbruksmark. 
Denna landskapsförändring började i liten 
skala på 1600-talet längs kusten och tog fart  
på riktigt under 1900-talet med de stora  
immigrationsvågorna från Europa och Japan.  
Det är värt att notera att kulmen av dessa 
skövlingar kom så sent som efter andra världs-
kriget. 

De till synes oändliga skogarna avverkades 
urskillningslöst. Man gick bryskt tillväga, en 
kraftig ankarkätting spändes mellan två bull-
dozers som rev upp vegetationen mellan sig. 
Virkeshögarna fick torka några veckor och se-
dan satte man eld på dem. Askan tjänade som 
gödning. En del timmer användes till bygg-
nadsvirke, men det mesta gick till spillo. Vid 
markförhandlingar var priset högre om skogen 
var borta. Med andra ord var skogen, liksom 
indianerna, en belastning. Värdefulla trädslag 
togs i bästa fall tillvara, till exempel jacarandá, 
imbuia, mahogny, ipé och jatubá, än idag med 
namn de en gång fått av indianerna. 

Sedan den transatlantiska regnskogen i östra Brasilien exploaterats under första halvan av  
1900-talet, lämnades marken för fäfot. Idag ser vidsträckta områden i den delen av landet ut så här:  
Ett gräs- och busklandskap, betat bara av enstaka kreatur. Foto: Lars Klingström  
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I söder växer den karakteristiska Arauca-
rian även kallad Paraná-tall. Den kan bli över 
50 meter hög och träden är enkönade, med 
hanträd och honträd. Det är Sydamerikas 
enda inhemska barrträd och avlägset släkt 
med Pinus-arterna. Med detta träd som råvara 
utvecklades en sågverksindustri. På 1900-talet 
började man även tillverka slippapper av para-
natall i små bruk drivna av vattenkraft. Men 
det dröjde långt in på 1900-talet innan skogen 
fick något egentligt värde. 

BRASILIENS FÖRSTA SKOGSLAGSTIFTNING tillkom 
1934 och ratificerades 1965. Den kom att 
kallas världens hårdaste skogslag – men var  
enbart en pappersprodukt. Man fortsatte att 
skövla skogarna och eventuella böter betalades 
normalt aldrig. År 2012 kom en ny skogs-
vårdslag, även den kritiserad för att inte skydda 
skogarna tillräckligt. I korthet säger lagen att 
20 procent av arealen på varje fastighet skall 
vara beskogad med ursprungsvegetation. Till 

detta kommer skyddszoner kring vattendrag 
och våtmarker, vilket i praktiken innebär att 
30–40 procent skyddas enligt lag. 

Den regnskog som i dagligt tal kallas  
Amazonas är någorlunda intakt och täcker  
så mycket som halva Brasilien. Om man be-
tänker att Brasilien till ytan är större än  
hela Europa får man en uppfattning om hur 
stort Amazonas är. Skogsskyddet är här mer 
omfattande, men fortfarande fortgår en oftast 
illegal avskogning. 

En stor del av Amazonas består av indian-
reservat, dessa omfattas inte av skogslagarna. 
Privatmark skyddas ofta bättre än både  
indianreservat och statliga nationalparker. 

EN ANNAN TYP AV REGNSKOG ÄR den kustnära 
regnskogen, som sträcker sig längs Atlantkus-
ten och in i stora delar av Brasiliens inland. 
När Pedro Cabral anlände till Brasilien om-
fattade denna regnskog 200 miljoner hektar 
och täckte nästan en fjärdedel av Brasiliens yta. 

De skogsföretag som anlagt plantager på de sedan länge avskogade områdena i östra Brasilien är skyldiga 
att samtidigt etablera ny regnskog. Från luften ser de nya mosaiklandskapen märkliga ut, men faktum är att 
det nu finns mer regnskog i dessa områden än innan plantagerna anlades. Källa: WWF. Foto: Stora Enso.  
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Idag återstår bara några få procent av denna 
väldiga skog och knappast någon är helt  
opåverkad. Istället finns här betesmarker,  
sockerrörsfält, sojaodlingar, kaffeodlingar,  
vägar och bebyggelse.

Regnskog är den biologiskt rikaste miljön 
av alla på jorden. Här finns ett enormt antal 
arter – som alla är beroende av varandra.  
Antalet däggdjursarter är mer än 800 och 
fågelarter hela 1 500. Enbart av kolibris finns 

356 olika varianter. På ett enda hektar kan 
man hitta mer än hundra olika trädarter. 

Man ska heller inte glömma att regnskogen 
alltid har haft en viktig roll för de människor 
som har sina bopålar i den. De lever i regel  
i harmoni med skogen, hotet är expansio-
nen av betesmark, storskaligt svedjebruk och 
utvinningen av mineraler. Naturligtvis får det 
moderna skogsbruket ”klä skott” och ta en  
del kritik i denna debatt.  

Eucalyptus växer snabbt i Brasiliens varma klimat och bördiga mylla. I förgrunden nysatta sticklingar  
i odlingskrukorna, i bakgrunden deras bara sju år äldre och 20 meter höga syskon. Bilden är tagen  
i Veracels plantskola, Bahia. Foto: Lars Klingström.
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Det moderna skogsbruket
Skogsindustri är ett relativt nytt kapitel i  
Brasilien som på kort tid har visat sig vara 
lyckosamt. Med sitt fördelaktiga klimat, och 
inte minst satsningen på att förädla vissa träd-
slag genetiskt, har landet seglat upp till en av 
de ledande skogsländerna i världen.  
I takt med att landet har uppnått politisk sta-
bilitet och att ekonomin är i någorlunda ord-
ning har även förutsättningarna för skogsin-
vesteringar förbättrats. Att det tar hela 7 år för 
träden i en plantage att bli avverkningsmogna 
skulle ju annars te sig alltför riskabelt…

Brasiliens skogsindustri är baserat på 
plantageskogsbruk med i huvudsak två exo-
tiska trädslag, nordamerikansk tall som växer 
snabbare än den inhemska Paraná-tallen och 
eukalyptus med ursprung i Australien. Med 
dessa trädslag har Brasilien de bästa tänk-
bara förutsättningar att producera virke, dels 
genom tillgängliga arealer som inte behöver 
konkurrera med annan markanvändning, dels 
genom sitt varma klimat med nederbörd året 
om. Produktionen per hektar och år kan vara 
10 gånger högre än i Sverige, vilket innebär  
en väsentligt lägre vedkostnad fritt fabrik. 

PÅ 1960-TALET BESLÖT REGERINGEN att med 
skatteförmåner stimulera företag att plantera 
skog. Sådana stimulanser är idag borta, men 
de gjorde att entreprenörer och företag som 
tidigare knappt hade sysslat med skog locka-
des av möjligheterna och som på så sätt drev 
fram den moderna skogsindustrin i Brasilien. 

Snabbväxande skogsplantager anlades och i 
Sverige hörde vi talas om skogar som växte 
med 50 kubikmeter om året. Aracruz (idag 
Fibria, världens största cellulosaproducent) 
hade precis kommit igång. Skogsdirektörerna i 
Sverige lade sina pannor i djupa veck. Hur var 
detta möjligt? Var det, hemska tanke, rentav 
ett hot mot den svenska skogsindustrin? 

Till detta land kom undertecknad som ung 
jägmästare år 1978. I väskan låg ett anställ-
ningskontrakt med handelshuset Elof Hans-
son i Göteborg och min uppgift var att sälja 
svenska skogsmaskiner, lokaltillverkade och an-
passade för brasilianska förhållanden. Brasilien 
producerade detta år blygsamma 2 miljoner 
ton cellulosa. Idag är tillväxten från planterade 
skogar över 200 miljoner kubikmeter per år 
och man tillverkar 16 miljoner ton cellulosa, 
alltså mer än i Sverige. 

Hur 20 kilo tobak blev till en koncern
Det moderna skogsbruket hade inte kommit 
till utan driftiga entreprenörer som lyckades 
omsätta sina visioner till verklighet. Ofta var 
det immigranter som hade flytt krishärdarna 
och fattigdomen i Europa. En av dem var 
Moishe Elkana från Litauen.

Denne hade ett bra liv i Poselvja nära 
Vilnius. Pappan var borgmästare i den lilla 
byn. År 1883, när Moishe var 23 år gammal, 
tvingades han huvudstupa fly landet. Han 
hade avslöjats med att ha köpt skogsmark. En-
ligt ett dekret från kejsaren Alexander III fick 
judar inte äga mark överhuvud taget. Det blev 

Skogsvård i södra Sverige

Välskött skog ger mer värde   www.sundins-skogsplantor.se 

Kontakta närmaste ombud:

Hässleholm Roland Haraldsson 070-243 70 51

Älmhult Jan-Olle Winqvist 070-368 00 78

Vislanda Sven Ericsson 070-373 55 09

Ljungby Thomas Norlin 070-576 10 96

Växjö Denny Rudén 070-687 22 23

Reftele Nils-Gunnar Pettersson 070-519 77 55

Vetlanda Anders Englund 070-342 77 35

Västervik Niklas Andersson 070-546 37 39

Borås Bo Andersson 070-698 71 63

Lidköping Christer Wallin  073-296 23 04

Boxholm Patrik Staaf 070-667 01 83

Åtvidaberg Bengt Staaf 070-373 63 60

Finspång Anders Rising 070-684 80 97

Plantor

Plantering

Röjning

Kvalitetsplantor
i 21 kylterminaler

nära dig
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en dramatisk flykt till fots och därefter med båt 
till London där han livnärde sig som gatuför-
säljare. Han tog namnet Mauricio Freeman 
Klabin, mellannamnet för att markera att han 
nu var en fri man. 

Livet var hårt för en fattig gatuförsäljare i 
London. Mauricio Klabin fick se en annons 
om att Brasilien sökte fler invandrare. Slaveriet 
hade just upphört och man erbjöd européer 
att komma för att jobba i fabriker och på 
fälten. Han tyckte detta lät intressant, fick en 
idé, sålde vad han hade, köpte 20 kg tobak, 
cigarettpapper och ett litet verktyg att rulla 
cigaretter med. Han hittade ett fartyg som 
skulle segla till Brasilien, biljetten tredje klass, 
betalade brasilianska staten. Året var 1889. 

Väl framme tog han sig till Sao Paulo, på 
högplatån några mil in i landet. Här började 
han tillverka cigaretter. Pappersrullade cigaret-
ter var en lyxvara och kunde bara köpas av 
kaffebaroner, officerare, handelsmän och annat 
rikt folk. Han tjänade lite pengar och flyttade 
verksamheten till ett tryckeri i centrala Sao 
Paulo för att komma närmare kunderna.  
Mer tobak beställdes från England och i väntan 
på leveransen tog han tillfälligt jobb som han-
delsresande för tryckeriet. 

Tryckeriet ägdes av ett barnlöst äldre par 
som fattade tycke för den unge mannen och 
erbjöd honom 1890 att ta över företaget under 
förmånliga villkor. Han utvecklade verksam-
heten och började importera silkespapper, 
läskpapper och kontorsmaterial. Vid denna 
tid skrev han till sina föräldrar i Litauen att 
komma över, vilket de gjorde, liksom hans 
bröder och en kusin från USA. Han bad också 
föräldrarna ta med sig fästmön Bertha, som 
han aldrig träffat men hunnit brevväxla med. 
De gifte sig och fick så småningom fyra barn. 

När vi kommer fram till sekelskiftet 
arbetade sålunda hela klanen i Sao Paulo och 
företaget kom att heta Klabin Irmãos & Co 
(Klabin Bröder & Co). Man satsade på pap-
persprodukter. Först hyrde man en existerande 
fabrik, sedan byggdes ett eget pappersbruk. 
1934 köpte företaget en fastighet på 250 000 
hektar i delstaten Paraná i södra Brasilien.  

Den då bortgångne Mauricio Klabin kunde 
glädja sig i sin himmel att släkten till slut ändå 
ägde skogsmark. Idag är fastigheten råvaruba-
sen till Brasiliens största pappersbruk. Klabin 
är för övrigt den enda tillverkaren av vätskekar-
tong till Tetra Pak i Sydamerika och först med 
att leverera FSC-certifierat papper. Klabin är 
fortfarande en familjestyrd koncern med flera 
fabriker och just nu i färd med att bygga  
ytterligare en stor fabrik i samma region. 

Svenskar i Brasilien
Det har under åren inte saknats svenska skogs-
intressen i Brasilien. Torbjörn Weibull byggde 
upp en fabrik för tillverkning av garvämne i 
södra Brasilien med barken från Mimosaträdet 
(Acácia negra) som råvara. Fabriken är idag 
världsledande på garvämne och man får även 
ut andra produkter av acaciabark. Stamveden 
exporteras i form av flis. 

Ett annat exempel är MoDo som plan-
terade tallskog i delstaten Santa Catarina på 
1970-talet med syfte att bygga en cellulosafa-
brik. Drivande var ägarfamiljens Carl Kempe 
och dåvarande forskningschefen Ingemar 
Croon. Projektet motarbetades av fackfören-
ingarna i Sverige samtidigt som de finansiella 
förutsättningarna försämrades. Idag finns en 
välmående skog kvar, men inte MoDo.

Norrmannen Erling Lorentzen föddes i en 
redarfamilj. Under andra världskriget verkade 
han i motståndsrörelsen. Efter kriget utbil-
dade han sig i USA, gifte sig med den norska 
prinsessan Ragnhild och flyttade till Brasilien 
för att ta hand om familjens affärer där. Dessa 
avyttrades så småningom och Erling kom att 
tillsammans med en grupp affärsmän satsa på 
eukalyptusplanteringar. 

Det blev starten för Aracruz, en framgångs-
saga i den globala skogshistorien, idag en del av 
Fibria, världens största tillverkare av avsalu-
massa. 

Nils Paues, legendarisk VD på Celbi fram 
till 1984, spelade en stor roll i Billeruds enga-
gemang i Aracruz och kom i många år att sitta 
i dess styrelse. På nästa uppslag berättar han 
själv hur Aracruz startade. 
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Slutavverkning i Parana, södra Brasilien. Eucalyptusträden är 50 meter höga. Medelstammen håller  
2,8 kubikmeter. Skogen är 23 åt gammal. Virket är av utmärkt kvalitet och används såväl till träkonstruk-
tioner som till möbler. Träd som ska bli massaved avverkas när de är sju år gamla. Foto: Lars Klingström 
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