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PERESTROJKAN ÖPPNADE FÖR DIREKTKONTAKTER MED DET LETTISKA SKOGSBRUKET

Lettland, liksom i de båda andra baltiska 
länderna, hade man fram till dess produ-
cerat och exporterat virke enligt sovjetiska 

direktiv. Likviden för virket hamnade i Moskva 
och gick in i den sovjetiska statskassan.

I SPÅREN AV PERESTROJKAN fick skogsbruket 
i Lettland löfte att om man kunde avverka 
och exportera mera virke än den volym som 
ryssarna hade fastställt, så skulle likviden få 
stanna i Lettland och komma letterna och 
skogsbruket till godo. 

För att klara av att öka avverkningarna be-
hövde man hjälp och bättre resurser. För första 
gången tilläts nu letterna att själva ta kontakter 

utanför Sovjetunionens gränser. I utbyte mot 
hjälp för att öka avverkningsresurserna kunde 
man erbjuda ansenliga volymer virke. 

NORRKÖPINGS KOMMUN INLEDDE redan 1987 
kontakter med Riga stad, som så småningom 
resulterade i en vänortsförbindelse. Under 
förberedelserna för vänortsavtalet fick man 
frågan om något svenskt skogsföretag kunde 
vara intresserat av att bidra till att utveckla  
Lettlands skogsbruk.

Kommunen förmedlade frågan till Hol-
men, där vi direkt såg de möjligheter det skulle 
innebära att få till stånd ett samarbete till. 

I slutet av januari 1988 reste jag tillsam-

År 1985 började nya vindar blåsa i Sovjetunionen. Michail  
Gorbatjov hade just blivit landets ledare. I sin strävan att få fart  
på den ekonomiska utvecklingen införde han reformer med syfte  
att minska byråkratin och öka produktiviteten. Genom perestrojka 
– omstrukturering – skulle det sovjetiska samhället förändras
och nytt liv ingjutas i den sovjetiska socialismen.

I

Rolf Sievert, en av årets Örtugsmottagare, var vid slutet av  
1980-talet starkt drivande i arbetet med att utveckla relationerna 
med skogsbruket i Lettland. Han arbetade vid den tiden som  
skogschef vid Holmen Skog i Norrköping.  

Här beskriver han hur de allra första kontakterna togs och bland 
mycket annat om hur omständligt det till att börja med var att ta 
sig till Riga. Gradvis utvecklades så småningom samarbetet och  
det svårt eftersatta skogsbruket i Lettland kom igång. Som  
resenärerna på Skogshistoriska Sällskapets resa i somras kunde 
konstatera, är det idag väl i klass med det svenska.

Perestrojkan öppnade  
för direktkontakter med 
det lettiska skogsbruket   

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2015, sid 24-33
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PERESTROJKAN ÖPPNADE FÖR DIREKTKONTAKTER MED DET LETTISKA SKOGSBRUKET

MoDo Skogs tidning Skog&Virke 
rapporterade i början av 1990-talet 
flitigt om de nyetablerade kontak-
terna med skogsbruken i Lettland 
och Estland. Överallt möttes 
svenskarna med ett enormt intresse 
– och värme!
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mans med Ulf Forsman, VD i Holmen Skog, 
samt med representanter för Norrköpings 
kommun till Riga.

Fågelvägen är det inte längre än 30 mil 
mellan de svenska och lettiska kusterna, alltså 
ungefär lika långt som mellan Norrköping 
och Göteborg. Vi hade föreslagit att gruppen 
skulle resa med affärsflyg direkt till Riga, vilket 
dock avslogs. Anledningen, påstod man, var 
att det inte skulle finnas någon flygledare som 
kunde engelska på flygplatsen i Riga. Men det 
fanns sannolikt andra skäl, för det var praxis 
i Sovjetunionen att inte tillåta direktresor av 
det slag vi hade föreslagit. Istället tvingades 

vi först flyga till Moskva med obligatorisk 
övernattning där och dagen därpå åka vidare 
med inrikesflyg till Riga. Genom höga priser 
för hotellrum och inrikesflyg tillförsäkrade sig 
Sovjetstaten på så sätt västvaluta.

VID DET FÖRSTA BESÖKET I RIGA presenterades vi 
för borgmästaren, landets skogsminister och 
företrädare för statliga skogsorganisationer.  
Endast någon enstaka person kunde lite engel-
ska eller tyska, i övrigt var det bara lettiska eller 
ryska som gällde. Vi kände till detta i förväg 
och hade därför bjudit med en tolk på resan. 

Det blev ett mycket ”lågeffektivt” möte. 

För att visa byråkraterna i Riga svenskt skogsbruk inbjöds några av dem till Sverige. Under över- 
inseende av en politruk, som skulle övervaka delegationen, kom fem lettiska skogstjänstemän till  
Norrköping i slutet av november 1989. De fick under ett par dagar se praktiska exempel på vår  
verksamhet. Längst till vänster: Birger Tolbäcken och Carl-Johan Bredberg, MoDo Skog samt  
artikelförfattaren. De övriga är letter. Foto via författaren.
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Vi gör mer av din skog
Derome Skog arbetar kontinuerligt med att stötta dig som 
skogsägare. Vi erbjuder en fullservicetjänst, där Deromes 
virkesinköpare och skogsentreprenörer finns nära till hands 
och har god lokalkännedom. Allt från planering till  
slutavverkning och återbeskogning. 

Läs mer på www.deromeskog.se

De flesta av värdarna talade mycket och länge 
– om ingenting. Vi insåg ganska snart att det 
skulle ta lång tid att komma till något resultat.

Vi gjorde sedan ytterligare två besök i Riga,  
i april 1988 och i maj 1989. Också dessa resor 
gick via Moskva. Resorna med inrikesflyget 
mellan Moskva och Riga var för övrigt en sär-
egen upplevelse. På den sovjetiska tiden fanns 
ett enhetspris för sovjetmedborgare, där man 
för en flygresa till Moskva med inrikesflyget 
betalade 10 rubel inom hela landet, oavsett  
om man flög från östra Sibirien eller från Riga. 
För utländska medborgare var i gengäld priset 
avsevärt högre än i västvärlden. Från Riga 
kunde en sovjetmedborgare flyga till Moskva 
för 10 rubel för att sälja blommor, ägg, honung 
eller andra produkter som man själv produce-
rat. Passagerarna bestod till mycket stor del  
av stadiga bondtanter. Inte sällan hade man 
med sig levande höns eller kaniner. Stanken  
i passagerarkabinen kunde vara otrolig.

Också de båda andra mötena med let- 
terna präglades av ”mest prat och mycket lite  
verkstad”. De framstod som väldigt osäkra.  
De hade helt enkelt inte riktigt klart för sig 
vad de kunde tänkas ha för befogenheter med 
de nya förutsättningar som vuxit fram. Och 
fortfarande var det bara centralt placerade per-
soner i administrationen som vi fick träffa.

När vi ville ut och se hur man hade det i 
skogen för att få en bild av vad vi skulle kunna 

bidra med, förklarade man att tiden ännu  
inte var mogen.

På den tiden var Lettland fortfarande ett 
hårt bevakat land. Vid alla utfarter från Riga 
fanns vaktkurer där beväpnade vakter kon-
trollerade att de som rörde sig ut från staden 
verkligen hade tillstånd att göra det. Sådana 
tillstånd kunde vara svåra att få. Vid ett tillfälle 
chansade vi och värdfolket såg till att lägga  
mig på golvet i baksätet och dolde mig sedan 
med en filt när vi passerade vaktkuren. 

I JUNI 1989 FICK VI ÄNTLIGEN tillstånd att utnyttja 
affärsflyg mellan Norrköping och Riga – men 
inte utan övervakning. Ryssarna skickade en 
pilot från Aeroflot till Norrköping som sedan 
satt med och övervakade flygningen. Den 
ryska piloten följde med tillbaka till Norrkö-
ping och flög sedan tillbaka till Moskva via 
Arlanda.

Vid ankomsten till Riga möttes vi av en 
delegation på ett tiotal personer innan vi fick 
gå ur planet. Två läkare, flera tulltjänstemän, 
passpoliser och andra oidentifierade personer 
kom ut till planet. Mottagningskommittén 
överlämnade blommor och bjöd på champag-
ne. De förklarade att vi kom med det första ut-
ländska planet som hade anlänt till Riga sedan 
krigsslutet 1945 och det skulle celebreras.

Under besöket kom vi överens med let-
terna om att tillsammans med Östvenska 
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Handelskammaren arrangera en utställning i 
Riga redan samma höst. Där skulle företagen 
i regionen kunna visa upp vad de hade att 
erbjuda. 

Utställningen genomfördes i september 
och blev en tankeväckande upplevelse för oss 
svenskar. Riga var ju vid den tiden en mycket 
rysk stad. Alla hus var svårt nedgångna efter 
ett halvt sekel utan underhåll. Sortimentet i 
butikerna var mycket magert. I det varuhus 
som låg granne med hotellet fanns hur många 
mörkblå överrockar och ljusblå nylonskjor-
tor som helst. I övrigt i princip ingenting. 
Fotoavdelningen såg ut som en antikaffär och 
på hyllorna i det som utgjorde livsmedelsav-
delningen fanns främst stora glasburkar med 
konserverade grönsaker. Plus enstaka och 
ledsna fläskkotletter på marmorbänkarna.

UTSTÄLLNINGEN ÄGDE RUM I EN sliten idrotts-
arena och var i första hand riktad till fackfolk. 
Några timmar per dag var den också öppen 
för allmänheten. Köerna ringlade långa redan 
innan dörrarna öppnades. 

Vi hade blivit rekommenderade att spärra 
av montrarna med rep innan allmänheten 
släpptes in, vilket vi tyckte var märkligt. Vi 
ville ju ha besökare till oss. Men direkt vid 
den första öppna sejouren insåg vi varför. Det 
blev omedelbart packat med människor i alla 
montrar och alla sökte de kontakt med oss. 
Det fanns ett närmast desperat behov och 
längtan efter västkontakter. Vi förvånades 
också över hur öppna man var i sin kritik av 
sovjetstaten och de ryssar som då fortfarande 
styrde i Lettland. Vi svenskar hade ju hört 
åtskilligt om hur ”effektiv” den ryska angive-
riverksamheten var och att man kunde råka ut 
för stora bestraffningar för kritiska omdömen 
om staten. Men som besökarna uttryckte det: 
”Det är bara en tidsfråga innan ryssarna måste 
ge sig iväg”. Och så blev det också. Även om 
det tog ytterligare nästan två år innan Lettland 
liksom sina båda grannländer Estland och 
Litauen slutligen blev självständiga.  

HUVUDSYFTET MED VÅRT DELTAGANDE i mässan  
var att skaffa direktkontakter med lettiska 

skogsbrukare. Holmen hade bara veckorna 
innan köpts upp av MoDo och det gällde nu 
att informera om att det var det företagsnamnet 
som hädanefter gällde.

Förutom att delta i utställningen arrang-
erade vi också ett seminarium för skogsfolk vid 
skogsforskningsinstitutet Silava, belägen strax 
utanför Riga. Den lokal vi bokat blev överfull 
när ett sjuttiotal deltagare mötte upp. Carl Jo-
han Bredberg, skogsteknisk chef i MoDo, och 
jag själv redogjorde för skogsbruket i Sverige 
och i vilken riktning det höll på att utvecklas.  
Allt översattes till lettiska med hjälp av tolken 
Ira Rezais. Det blev början på ett mångårigt 
samarbete mellan henne och MoDo och hon 
blev också företagets kontaktperson i Lettland. 

Fortfarande gick det dock trögt med att nå 
något resultat av samarbetet. Man höll kvar 
diskussionerna inom departementen i Riga 
och förhindrade kontakter med fältpersonalen. 
För att få en islossning till stånd bjöd vi in en 
grupp byråkrater till Sverige så att de med egna 
ögon skulle få ta del av det vi berättade om. 

Under överinseende av en politruk kom en 
grupp lettiska skogstjänstemän till Norrköping 
i slutet av november 1989. De fick under ett 
par dagar se praktiska exempel på vår verksam-
het. Vid avskedsmiddagen underhöll de oss 
genom att sjunga lettiska folksånger. Det var 
sånger som varit förbjudna att framföra ända 
sedan den sovjetiska ockupationen 1945 och 
de tårar vi såg i deras ögon var alldeles äkta. 
För oss svenskar var det en mäktig upplevelse 
och visade tydligt den kraft som finns hos 
människor som länge varit förtryckta. 

UNDER SOMMAREN 1990 KOM en förfrågan från 
skogsdepartementet i Riga om vi kunde åta 
oss att ta hand om fem jägmästare för att de 
skulle få tillfälle att lära känna skogsbruk av 
svensk modell. Givetvis ställde vi oss på MoDo 
Skog positiva till denna förfrågan och valde ut 
faddrar som skulle hjälpa dem till rätta. 

De fem skogsmännen stannade sedan till 
midsommar kommande år och fick vara med 
om att utföra alla de praktiska arbeten, som 
förekommer under en säsong i skogsbruket. 

PERESTROJKAN ÖPPNADE FÖR DIREKTKONTAKTER MED DET LETTISKA SKOGSBRUKET
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Här hälsar den dåvarande lettiske presidenten på Lars  
Klingström, MoDo Skog och tolken Ira Rezais, som var chef 
för det svenska Export-rådet i Riga. Foto via författaren.

PERESTROJKAN ÖPPNADE FÖR DIREKTKONTAKTER MED DET LETTISKA SKOGSBRUKET

MoDo Skog deltog i flera utställ-
ningar i Riga mellan åren 1989  
och 1997. Företaget arrangerade 
också flera mycket välbesökta  
seminarier för skogsbrukare och 
myndigheter för att informera  
om miljötrender och hållbara  
skogsbruksmetoder. 

I november 1990 kom fem lettiska 
jägmästare till MoDo Skog i Norr- 
köping. När de efter ett drygt halv- 
års praktik återvände hem fick  
samtliga ledande befattning inom  
det lettiska skogsbruket.  
Från vänster: Arnis Melnis, Janis 
Feldmanis, Andris Jureskivs, Andris 
Krecers och Inesis Argalis.  
Foto via författaren. 
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De besökte också MoDos industrier i mellersta 
och norra Sverige, flera sågverk, skogsmaskin-
tillverkare, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Jägareförbundet samt ett antal andra företag 
med skogsanknytning. 

Efter sin återkomst till Lettland fick flera 
av dem ledande befattningar inom skogsbru-
ket. En var under en period skogsminister. 
MoDo fick genom att ta hand om de här fem 
skogsmännen enormt mycket good-will i i hela 
det lettiska skogsbruket. Det spred sig snabbt 
att de hade arbetat hos MoDo och alla man 
mötte kände till deras vistelse i Sverige, vilket 

i hög grad underlättade den fortsatta verksam-
heten i Lettland. 

De här pojkarna visade sig vara mycket 
kunniga. Om det tidigare funnits en uppfatt-
ning i Sverige om att man i de här länderna 
inte hade samma goda kunskaper om skog 
och skogsbruk som i Sverige, så försvann 
sådana uppfattningar snabbt i diskussionerna 
med dem. Utbildningen vid skogshögskolan 
i Jelgava är av mycket hög klass och de fem 
jägmästarna visade sig på flera områden,  
inte minst vad gäller skogsbiologi, ha bättre 
kunskaper än sina svenska kollegor.

Efter avslutade diskussioner ville man från lettisk sida absolut bjuda på vildsvinsjakt, som man hade  
förstått var en mycket exklusiv jakt vid denna tidpunkt (1991) i Sverige. Med lånad utrustning blev  
det en lyckad jakt under några timmar där sju vildsvin fälldes.
Från vänster i bakre raden: Tore Erkén, Erik Hörnell,  Inge Andersson, Carl Johan Bredberg,  
Rolf Sievert, Sven Erik Eriksson och Lars Eriksson. I främre raden: Grisarna. Foto via författaren.  
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Kampen för frihet från Sovjetunionen 
kulminerade under den tid de fem jägmästarna 
vistades i Sverige. När de återvände var det till 
ett näst intill fritt land. Den lettiska självstän-
dighetsförklaringen kom i augusti 1991. 

Som tack för deras vistelse i Sverige, bjöds 
alla svenska värdar på en resa till Lettland.  
Det fanns nu inte längre några hinder att resa 
runt i landet. Under en vecka i september 
1991 fick vi som var med en bred bild av det 
lettiska skogsbruket. 

I NOVEMBER 1991 BJÖD VI IN en delegation från 
de lettiska skogsmyndigheterna för att disku-
tera hur ett fördjupat samarbete skulle kunna 
utvecklas. Vi hyrde ett flygplan i Norrköping 
som sändes till Riga för att flyga gruppen till 
MoDo Skogs huvudkontor i Örnsköldsvik. 

En månad senare reste hela MoDo Skogs 
ledning till Lettland för vidare diskussioner. 
Nu hade man från lettisk sida föreslagit att ett 
samarbete skulle öppnas mellan MoDo och 
de statliga reviren Smiltene MRS och Strenchi 
MRS i norra Lettland. 

Efter avslutade diskussioner ville man från 
lettisk sida absolut bjuda på vildsvinsjakt, som 
man hade förstått var en mycket exklusiv jakt 
vid den tiden i Sverige. Med lånad utrustning 
blev det en lyckad jakt och under några tim-
mar fälldes sju vildsvin.

Det avtal som slöts i februari 1992 innebar 
att MoDo skulle förse de två reviren med 
avverknings- och skogsvårdsutrustning samt 

utbilda personal. I gengäld skulle de sälja all 
sin massaved till MoDo. 

Telekommunikationerna med Lettland 
var då fortfarande mycket bristfälliga. Många 
svenskar från olika branscher kom till Lettland 
för att få nya kontakter och göra affärer. För 
att förbättra förbindelserna för dem satte Telia 
upp en mast för mobilkommunikation i Riga, 
som hade kontakt med det svenska telesys-
temet. MoDo stationerade en mobilstation 
med fax i Ira Rezais bostad för att via henne 
ha en fungerande kontakt med verksamheten 
i Lettland. Den kom till god nytta under de 
ytterligare år det tog innan Lettland fick ett 
fungerande internationellt telesystem.

DE TVÅ LETTISKA REVIREN HADE en första önskan 
av att snabbt öka gallringskapaciteten och 
ville ha motorsågar och lämpliga skotare samt 
utbildning av arbetskraft. Av kostnadsskäl 
satsade vi till en början på bättre, begagnad 
utrustning.

Därefter gick det fort. Utrustning inhand-
lades och personal som kunde resa till Lettland 
för att utbilda sina kolleger utsågs.

Stödet och hjälpen inleddes med att en 
lettisk maskinreparatör sändes till Sverige för 
utbildning hos FMG, som skulle leverera 
begagnade skotare. I maj 1992 lastades tre 
skotare av typen Mini Brunett på färjan till Riga 
tillsammans med tre begagnade Volkswagen 
pickup. På bilarna fanns bland annat en pall 
med nya motorsågar men också pallar med ris 

Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
Tel: 08-54 54 77 00
akademien@ksla.se 
www.ksla.se

KSLA har norra Europas 
största agrar- & skogs-
historiska bibliotek
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och strösocker. I dyningarna efter frigörelsen 
hade det uppstått brist på en mängd matvaror  
i Lettland. Viljan i Sverige att hjälpa till var stor, 
matvarorna var till exempel skänkta av ICA.  

VID ANKOMSTEN TILL RIGA MORGONEN därpå  
mötte en mottagningskommitté upp med 
ett stort antal personer från Smiltene och 
Strenchi. De lät oss förstå hur mycket de här 
kontakterna med Sverige betydde för dem.

Med färjan följde också förare från MoDo 
för att utbilda sina lettiska kolleger, instruk-
törer för att utbilda huggare och planläggare 
samt teknisk kunnig personal för att instruera 
reparatörer.

Svenskarna stannade sedan i tio dagar och 
gjorde en bred utbildningsinsats, som snabbt 
gav resultat.

När virkesleveranserna skulle påbörjas  
hade man svårt att hitta platser i hamnen för 
virkesexporten. Det rådde en skriande brist  
på utrymmen. Mängder av varor från väst-
världen strömmade in i Lettland efter frigö-
relsen och hamnutrymmena räckte inte till. 
Det största problemet var dock fortfarande 
en mycket besvärande korruption bland de 
ansvariga för hamnen i Riga. Efter mycket om 
och men kom i alla fall utskeppningen i gång 
och massaveden började anlända till MoDo:s 
industrier i Sverige.

UNDER 1993 BILDADE MODO ett företag, Modo 
Mezs, för att köpa virke i Lettland. Ett kontor 
hyrdes i Riga. Till en början anställdes lettisk 
personal för att sköta verksamheten. Efter 
företagets första verksamhetsår anställdes en 
svensk jägmästare som ansvarig för verksam-
heten. Plats för en virkesterminal i Riga hamn 
hyrdes och köpverksamheten utvidgades till att 
omfatta även andra leverantörer. 

Frigörelsen hade inneburit stora föränd-
ringar för skogsbruket. De skogsägare, som ägt 
skog när ryssarna efter kriget förstatligade all 
mark, erbjöds att få tillbaka sina konfiskerade 
markinnehav. Det innebar att det nu fanns en 
växande skara av privata skogsägare som ville 
sälja virke. Stora delar av den mark som blev 

kvar i statens ägo arrenderades ut till privata 
företag på långsiktiga avtal, som också innebar 
ansvar för all verksamhet – skogsskötsel, av-
verkningar och vägbyggnad.

ETT SÅDANT ARRENDEAVTAL UPPRÄTTADES i Smil-
tene, där ett aktiebolag bildades, SIA Smiltene, 
som arrenderade det gamla statliga Smiltene 
MRS:s skogar.  Aktieägarna bestod av tidigare 
anställda i Smiltene MRS och MoDo Skog. 
Verksamheten startade i sept 1994

VD för bolaget blev Andris Lacbergs som 
tidigare hade varit chef för det statliga Smil-
tene MRS. Han hade ett mycket stort kon-
taktnät inte bara inom det lettiska skogsbruket 
utan även inom många andra områden. Han 
blev till mycket stor hjälp för MoDo:s fortsatta 
verksamhet i Lettland. 

Nästa uppgift var att hjälpa till med att 
skaffa lastbilar för virkestransporterna till 
hamnen. Lastbilsflottan bestod av gamla ryska 
lastbilar som mycket ofta blev stående längs 
vägarna medan båtarna låg och väntade på att 
bli lastade med virke och krävde ersättning för 
väntetiderna.

Den första lastbilen med släp inköptes från 
MoDo:s åkare i Söderköping, Kalle Olsson, 
som skulle gå i pension. Kalle Olsson följde 
med och tillbringade en vecka i Lettland för 
att instruera förare. Kalle kunde bara östgötska 
och letterna endast lettiska eller ryska, men de 
hade inga problem att kommunicera och blev 
vänner för livet.

Flera andra lastbilar med släp införskaf-
fades och skickades över till Lettland. Med 
hänsyn till en framtida reservdelsförsörjning 
var alla av samma märke och modell. Det blev 
sedan en omfattande verksamhet under de 
följande åren att skaffa fram reservdelar från 
Sverige. Vi utnyttjade MoDo:s rabatter för 
att få ner priserna. Det visade sig dock att alla 
leverantörer var beredda att lämna ännu större 
rabatter, när de fick höra att reservdelarna 
skulle sändas till Lettland. 

UNDER ÅREN 1994–95 GJORDES ett 20-tal resor 
med en VW pickup fullastad med reservdelar. 
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Mottagaren var i de flesta fallen Smiltene som 
ligger i norra Lettland. Därför var det lämp-
ligt att ta färjan till Tallin och sedan passera 
gränsen mellan Estland och Lettland i Valka, 
30 km nordväst om Smiltene. Personal från 
Smiltene mötte upp i Valka och hjälpte till 
med tullklareringen. Man förundrades över 
hur besvärligt det var med gränspasseringen 
mellan de två grannländerna och man kunde 
misstänka att det hade gått lättare med hjälp 
av mutor.

Försörjningen av reservdelar genom 
MoDo:s försorg pågick fram till 1997 då 
denna hjälp avslutades. De flesta utländska  
leverantörerna hade då fått i gång en fung-
erande reservdelsförsörjning i Lettland.

Även andra kontakter efterfrågades. För  
att ta del av hur man producerade plantor  
i Sverige kom Laima Zvejniece, ansvarig för 
den statliga plantskolan i Strenchi, hit. Under 
två månader hösten 1995 arbetade hon vid 
MoDo:s plantskola i Tegnetorp i Kolmården. 
Vi levererade sedan utrustning för odling av 
täckrotsplantor till plantskolan i Strenchi. 
Odlingen kom där snabbt igång. I dag impor-
terar det svenska skogsbruket stora mängder 
skogsplantor som produceras under Laimas 

(och hennes sons) ledning. (se Skogshistoriska 
Tidender nr 3 2015).

I SAMBAND MED ÄNNU EN UTSTÄLLNING i Riga år 
1995 anordnade MoDo återigen ett mycket 
välbesökt seminarium för lettiska skogsbru-
kare. Och i maj 1997 ytterligare ett, denna 
gång vid skogshögskolan i Jelgava och inriktat 
på miljöanpassat skogsbruk. 

Debatten om skogsmiljön var livlig vid 
denna tid. Även stora papperskunder som Axel 
Springer i Hamburg hade börjat ställa krav på 
att det papper man köpte skulle komma från 
uthålligt brukade skogar. Från MoDos sida 
kände vi ett ansvar att också delge våra lettiska 
kollegor dessa strömningar. 

I slutet av 1990-talet genomgick MoDo 
stora förändringar. Bland annat avyttrades Hu-
sums bruk och namnet ändrades till Holmen. 
Det innebar också att verksamheten i Lettland 
avslutades. Jag själv lämnade företaget med 
pension vid samma tid. Men kvar finns alla de 
goda vänner jag fick i Lettland – och minnena 
av ett land som blev fritt och alla de problem 
som måste lösas då man äntligen lyckats skaka 
av sig det sovjetiska oket. Förhoppningsvis bi-
drog vi till att föra utvecklingen i rätt riktning.

 
www.holmen.com

Vi planerar för 100 år framåt 
Skogen har ett oändligt stort socialt och miljömässigt värde. 
Därför måste alla produktionsåtgärder i skogen planeras på ett 
hållbart sätt. Mycket kan hända på hundra år – därför behöver 
alla, inklusive våra politiker, agera långsiktigt.  
Tillsammans kan vi se till att skogarna även i framtiden bidrar 
till tillväxt, välstånd och människors välbefinnande. 
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