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BILLERUDS OCH CELBIS ENGAGEMANG i skogsbola-
get Aracruz initierades egentligen redan 1966, 
då jag ännu var kvar i Brasilien. I och med att 
jag skulle bli chef för Celbi blev eukalyptus ett 
begrepp för mig, som skulle komma att uppta 
mina tankar och min verksamhet i många år, 
ja, nästan i hela mitt återstående liv. 

Redan då berättade Eliezer Batista da Silva, 
styrelseordförande i Brasiliens stora gruvbolag, 
Vale do Rio Doce, om Aracruz-projektet och 
planerna att plantera eukalyptus som sedan 
skulle exporteras till Japan i form av träflis, 
som råmaterial för tillverkning av pappers-
massa. 

Jag hade just gjort upp med Billerud om 
att påföljande år tillträda som verkställande 
direktör i Celbi. Jag frågade, nyfiket, Eliezer, 
varför man inte byggde en pappersmassefabrik 

i Brasilien och i stället exporterade massa som 
ju var en mer förädlad produkt. Eliezer blev 
intresserad av tanken och föreslog att jag skulle 
söka efter en skandinavisk know-how-partner i 
en eventuell ny brasiliansk massafabrik.

Detta samtal blev alltså början till mitt livs-
långa engagemang i Portugals och Brasiliens 
eucalyptusmassaindustri. Därför vill jag gärna 
berätta om vad som hänt i Brasilien när det 
gäller skog, skövling och återplantering.

ÄNDA SEDAN BRASILIEN UPPTÄCKTES av portugi-
sen Pedro Alvares Cabral i början av 1500-ta-
let hade skogen skövlats för att ge plats åt 
kaffe- och sockerrörsodling, men också genom 
olaglig och storskalig avverkning av jungfrulig 
skog för att komma åt eftertraktat ädelträ. 

För att stimulera återplantering av skog 

Så startade  
framgångssagan Aracruz

Nils Paues föddes i Rio 1919, men 
skickades av föräldrarna hem till 
Sverige för att utbilda sig. Han gick ut 
KTH 1941 och blev ännu inte 30 fyllda 
chef för Domnarvets järnverk. Där-
efter flyttade han tillbaka till Brasilien, 
och hamnade sedan i Portugal som 
chef för skogsbolaget Celbi. Detta 
företags engagemang i Brasilien förde 
honom åter till detta land, nu som  
styrelseledamot i Aracruz Cellulose, 
ett uppdrag som han innehade fram 
till 1990. Nils Paues bor nu åter i  
Sverige, närmare bestämt på Lidingö.  

Den norske skeppsredaren  
Erling Lorentzon tillsammans 
med Nils Paues. 

AV NILS PAUES

GLIMTAR UR BRASILIENS SPÄNNANDE SKOGSHISTORIA

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2014, sid 92-94



SKOGSARBETETS RATIONALISERING OCH HUMANISERING 1900–2010

93

hade Eliezer och den dåvarande ministern för 
gruvor och energi, Antonio Dias Leite, tagit 
initiativet till en lag som medgav att inkomst-
skatt investerades i skogsplantering i stället för 
att betalas till staten. Lagen antogs i början av 
1960-talet. 

Eliezer, skeppsredaren Erling Lorentzen 
och en grupp ägare av stora industrier bildade 
då skogsbolaget Aracruz, som satte igång med 
att köpa mark och plantera eucalyptus vid den 
lilla byn Aracruz. Lagen åstadkom en enorm 
skogsplanteringsverksamhet i landet och blev 
utgångspunkten för Brasiliens nu betydande 
massa-och pappersindustri.

Den eukalyptus som planterades vid Ara-
cruz tänkte man sig alltså att exportera som flis 
och i samband med den befarade vedbristen  
i Portugal blev det redan 1968 aktuellt att  
undersöka möjligheterna för import av massa-
ved från Brasilien. Jag reste i april 1968 dit för 
att diskutera saken. Vedimporten blev aldrig 
av, Celbi var inte intresserat av flis utan av 
massaved och på den tiden tillät inte Brasilien 
export av obehandlat trä.

FÖR ATT CELBI SKULLE TESTA DEN brasilianska 
veden i stor skala skickades senare, med särskilt 
tillstånd, 10 000 kubikmeter ved till Celbis 
bruk Leirosa i Portugal. Vi gjorde pappersmas-
sa av partiet. Det gick bra och massan kunde 
sedan sändas till potentiella kunder som prov. 

Sedan kom Sven Rydholm (forskningschef 

i Billerud) och Thune-Larsens (skogschef i 
Celbi) resa till Brasilien i december samma år. 
De besökte Aracruz’ eucalyptusplanteringar, 
träffade Lorentzen och skogschefen (med 
tandläkarutbildning) Leopoldo Brandão och 
blev vederbörligen imponerade av den stora 
tillväxten. 

Leopoldo hade ordet i sin makt och revol-
ver i handen då han köpte mark för Aracruz 
räkning i det då ganska farliga området. 

Det var fascinerande att se hur markröj-
ningen gick till. Två stora bull-dozers drog 
emellan sig 100 meter långa, grova ankarkätt-
ningar som rev upp buskvegetationen. 

LORENTZEN BLEV REDAN DÅ skogsbolaget Aracruz 
bildades, styrelseordförande. Förhandlingar 
började snart därefter med honom om Billeruds 
deltagande som teknisk partner i den tilltänkta 
fabriken. En utredning gjordes. Målsättningen, 
som fastställdes av Lorentzen och Rydholm, var 
att bygga en fabrik på en linje med de största 
enheter (kontinuerlig kokare och sodapanna) 
som redan prövats i praktisk drift. De tekniska 
lösningarna skulle bygga på våra erfarenheter 
i Celbi. Det tog mer än ett år i anspråk att 
slutföra de sex eller sju avtal som ingick i den 
slutliga överenskommelsen. Under tiden hade 
Lorentzen bett den nytillkomna konsultfirman 
Jaakko Pöyry göra en ny noggrannare utred-
ning. Den visade en mycket god lönsamhet, 
trots att investeringen nu rörde sig om 400  
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miljoner dollar. Avtalen kunde till slut skrivas 
under i slutet av 1973. Förutom att vara med 
om att planera fabriken och sedan ge teknisk 
service skulle Billerud också sköta försälj-
ningen och garantera avsättningen i Europa 
och angränsande områden. Vi kontaktade Svein 
Wennerås (tidigare fabrikschef i Celbi), som an-
ställdes som blivande fabrikschef. Celbi bidrog 
också med några duktiga och erfarna personer.

JAAKKO PÖYRYS BRASILIANSKA BOLAG med  
bortåt 700 konstruktörer stod för projek-
teringen, i nära samarbete med Billeruds 
specialister. Då Sven Rydholm 1976 blev sjuk, 
blev Tryggve Bergek styrelseledamot i Aracruz 
och svarade för den tekniska expertisen. Hans 
tekniska insikter kombinerade med erfarenhet 
och gott omdöme blev liksom hans lågmälda 
auktoritet betydelsefulla och livligt uppskat-
tade i Aracruz. 

Fabriken kördes igång i september 1978, 
och mycket snart hade den nått och överträffat 
sin nominella kapacitet, 400 000 ton per år.

Vi kan konstatera att Aracruz körde igång 
vid en mycket lycklig tidpunkt, massapriserna 
steg under de närmaste åren och Billeruds 
marknadsavdelning hade inga problem med 
att avsätta massan. Kortfibermassa användes 
alltmer eftersom tillgången på björkmassa var 
begränsad. Eucalyptusmassan var lika bra  
och för många ändamål bättre än björkmassan 
och fann avsättning hos de flesta europeiska 
kunderna. Billerud blev världsledande på 
denna typ av massa.

I MITTEN AV SEPTEMBER 1984 fick Aracruz’  
skogsavdelning med Leopoldo Brandão i  
spetsen Marcus Wallenbergspriset för fram- 
stående forskning och utveckling i samband 
med användning av eucalyptus för massafram-
ställning. Kungen själv överlämnade priset i 
Falun, på Stora Kopparbergs Bergslags Aktie-
bolags museum. 

Aracruz hade på ett tidigt stadium tagit  
del av Billeruds och Celbis utvecklingsarbete 
när det gällde eucalyptus och sedan byggt 
vidare på detta på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

I Brasilien är det lätt att få en eucalyptus-

stickling att rota sig, beroende dels på det  
drivhusklimat som råder och dels på de arter 
som finns där. I Portugal är svårigheterna 
betydligt större, med ett svalare klimat och  
en annan eucalyptusart. 

I Aracruz övergick man så småningom 
till att basera hela plantagerna på sticklingar. 
Dessa togs från “plusträd”, det vill säga utvalda 
och förädlade träd, med önskvärda egenskaper,  
såsom hög cellulosahalt, snabb tillväxt, mot-
ståndskraft mot sjukdomar och insekter. Man 
kan då mångfaldiga ett sådant träd genom att 
sticklingarna bringas att slå rot i små behållare 
av plast. Då de vuxit upp till en viss storlek  
sätts de ut på plantager. Det är en lustig er-
farenhet att se en sådan plantering, alla träd 
är lika höga, eftersom de tillhör samma klon 
(trädindivid).

I SLUTET AV 1980-TALET började Billeruds olika 
avtal med Aracruz att löpa ut. Aktierna i  
Aracruz ägdes nu av Stora, som 1984 hade 
köpt Billerud. När avtalen inte längre gav 
några extraintäkter såg Stora innehavet som  
en ren kapitalplacering och att pengarna kunde 
ge bättre avkastning på annat sätt. Aktierna 
såldes därför år 1987. 
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