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1. Inledning 
För mig var det rätt självklart att mitt uppsatsämne skulle handla om skogsindustrin eftersom 

jag själv stått på sågverksplan och stapplat brädor och paketerat virke och därmed också fått ta 

del av sågverksprocessen i junisolens sommarvärme för ett par år sedan. Själva intresset för 

just virkesmätningen kom efter att jag läst en artikel om automatmätning. Detta tedde sig som 

en helt ny aspekt av skogs- och sågverksindustrin för mig. Intresset för den historiska 

aspekten av virkesmätningen väcktes efter att en hantverkare i form av en elektriker varit och 

bytt eluttag i min bostad. Denne man berättade för mig att det var något alldeles speciellt att 

som barn under 1960-talet få fara ut i skogen och titta på när virkesmätarna utförde sitt arbete, 

som av omgivningen ansågs vara av mycket hög status. Han beskrev upplevelsen enligt 

följande:  
Det hördes en sång från en mörk mansröst vid skogsbrynet. Den något entoniga sången ljöd 

mellan de närliggande träden av gran och tall i takt till en trumliknande rytm. Gruset från 

den lilla grusvägen knastrade under skorna när de två männen gick längsmed berget av 

liggande träd, staplade på varandra med ena änden mot vägkanten. Det mesta var tall och 

gran men även en och annan björk hade hamnat i den stora högen. Männen fortsatte sitt 

arbete i augustisolens eftermiddags sken. Mannen med den mörka rösten gick först och nu 

på lite närmare avstånd kunde man höra att sången inte var någon vanlig melodi utan ett 

slags kodord som han rabblade fram så fort och med en sån skicklighet att det lät som en 

sång. I sin högra hand höll han en yxa medan armen gjorde ett slags rund snurrande rörelse 

så att yxan träffade den vänstra kanten av stocken, och på så sätt fick de en efter en ett fem 

centimeter långt jack i änden. En meter bakom honom gick den andre mannen, han sa inget 

utan lyssnade bara. I sin vänstra hand hade han ett papper, och i den högra ett slags sticka 

som han gjorde märken i pappret med. Allt gick på rutin i ett hiskligt tempo som var så 

spännande att se på. Det var bland det bästa jag visste när jag var liten pojke, att få fara till 

skogen och se på när virkesmätarna arbetade.  

Det är så den gamle mannen berättar för mig om virkesmätarna i Tornedalen på 1960-talet. 

 

Författaren Löwegren (1945) beskriver Sverige som ”skogarnas land” i sin litteratur. Enligt 

ovannämnda författare bestod  Sveriges landsyta av 56,5 % skog år 1945, medan siffran för 

Norrland var betydligt högre (Löwegren 1945). Det här är också en av anledningarna till att 

Norrland haft en framskjuten roll inom skogsindustrin, och spelat en avgörande ekonomisk 

roll både för landet som helhet och för den enskilda individen under föregående sekel 

(Carlgren, Eckermann, Hellström, Högbom, Kempe, Kinnman, Nyström 1925:8). 

Skogsbruket och sågverksindustrin har varit viktiga komponenter i den svenska 

industrialiseringsprocessen och har genomgått en utveckling som medfört stora förändringar 
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både ekonomiskt och socialt i samhället (Nyström 2002:83-84). Dessa branscher har gått från 

att vara arbetsintensiva till att bli högteknologiska och datoriserade branscher. Vilket kanske 

märks allra tydligast inom sågverksindustrin där större delen av den mänskliga arbetskraften 

ersatts med maskiner och datorer.  

 

Det finns ett moment inom sågverksindustrin som historiskt sett hittills är ganska outforskat 

även om det både varit och än idag är oumbärligt, och det är virkesmätningen. Med 

virkesmätning menas ”bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt 

bedömning av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning” (Kompendium i 

virkesmätning del 1:9). Virkesmätningen är mycket viktig eftersom den garanterar köpar- och 

säljarparten opartisk bedömning och prissättning av virket. Virkesmätningen medför ingen 

förändring av skogsproduktens tillstånd eller värde men den ger uppgift om det avverkade 

virkets kvantitet (vanligtvis volym) och kvalitet som sedan används som underlag för ett eller 

flera olika ändamål. För att få likformig mätning över hela landet regleras virkesmätningen av 

ett antal lagar och bestämmelser utfärdade från  Skogsstyrelsen (SKS) och 

Virkesmätningsrådet (VMR) antagna av Sveriges riksdag. Dessa lagar begränsar inte rätten 

för vem som får utföra mätningen. Vem som helst, till och med den som handlar med virke 

kan bestämma kvantitet och kvalitet, men det finns vissa föreskrifter som måste följas om 

mätningen omfattar barrsågstimmer, massaved eller ska gälla som underlag för betalning 

(kompendium i virkesmätning del 1:2,9). 

 

Idag mäts huvuddelen av allt virke av professionella (oftast manliga), opartiska virkesmätare 

som är anställda vid någon av landets till antalet idag tre virkesmätningsföreningar. Den första 

virkesmätningsföreningen bildades i Ångermanälvs distriktet år 1892, medan Norrbottens 

virkesmätningsförening tillkom år 1936. Trots att dessa två län bägge tillhör Norrland och har 

en väl etablerad sågverksnäring så tog det 44 år innan Norrbotten följde 

Ångermanälvsområdets exempel och bildade en virkesmätningsförening. Under 1900-talet har 

virkesmätaryrket förändrats mycket både tekniskt sett och till antalet anställda. Nya 

virkesmätningsförfaranden och ökade krav på praktisk mätning till låg kostnad har lett till 

färre arbetstillfällen för virkesmätarna.  

 

Självaste mättekniken har utvecklats på sådant sätt att nästan alla  sågverk idag har automatisk 

mätning, även om graden av automation varierar. Den automatiska mätningen omfattar 

vanligtvis stockarnas dimension, det vill säga längd och diameter, men det finns utvecklat en 
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teknik som även kan bestämma stockens form och bestämma dess kvalité. Den här tekniken 

används idag främst för optimering av sågutbyte men kan i vissa fall även godkännas av 

Virkesmätningsrådet samt respektive Virkesmätningsförening för vederlagsmätning. Den allra 

senaste tekniken där stocken mäts genom 3-dimensionell mätram under bark har ännu i 

dagens datum (2006-05-30) inte godkänts vid något sågverk i landet, men Holmsundssågen 

strax söder om Umeå väntar på ett godkännande ifrån VMF Nords kontrollant. Går 

granskningen igenom blir Holmssundssågen den första i landet att tillämpa denna teknik 

(Samtal 2006-05-30 med B. Risberg VD för VMF Nord). Detta kan kanske betyda en 

förändring i det tidigare mönstret där södra Norrland varit föregångare och statuerat exempel 

för den norra delen, till att kanske rentav bli tvärtom. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att kartlägga utvecklingen för virkesmätningen inom 

Norrbotten ur ett tekniskt och arbetsbesparande perspektiv samt jämföra detta med 

motsvarande utveckling inom Ångermanälvsområdet. 

1. Hur har virkesmätningen utvecklats i Norrbotten i avseende på tekniskt och 
arbetsbesparande perspektiv? 

2. Vilka likheter och skillnader finns i jämförelse av virkesmätningen inom Norrbotten och 
Ångermanälvsområdet?  

 

1.4 Teoretisk koppling 
Undersökningens teoretiska koppling är hämtad från Olle Edqvists bok Guld och gröna 

skogar som berör sågverksepoken i västra Jämtland mellan åren 1880- 1914. I ovannämnda 

bok beskriver Edqvist hur teknikförändringarna styrde regionens utveckling under 1800-talets 

slut utifrån sin teori om teknikbärare, teknikens skala och komplexitet.  

 

Edqvist bygger sin teori på att teknisk förändring ”bärs” av människor, antingen i grupp eller 

enskilda individer som han kallar teknikbärare. Dessa teknikbärare är oftast ett företag men 

kan även vara en familj, ett arbetslag eller t.o.m. en enskild individ som inför och använder en 

viss teknik. För att tekniköverföringen ska fungera måste teknikbäraren uppfylla vissa 

kriterier: 

- Denna måste vara organiserad dvs. kunna hantera teknikspridningen och 

teknikanvändningen vid etableringen. 
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- Denna måste ha erforderlig social makt / inflytande och ekonomiska resurser för 

teknikintroduktionen och för att kunna skaffa sig de råvaror, maskiner mm. som anses 

nödvändig för produktionen. 

- Teknikbäraren måste även besitta kunskapen för uppförande, drift och underhåll av 

tekniken. 

 

Ytterligare en dimension av författarens teori är teknikbärarens skala dvs. storleken på den 

sociala organisation som använder sig av tekniken. Tillverkningsenheten kan uppfattas på 

olika sätt och kvantifieras i olika mått och Edqvist har valt att mäta detta utifrån variabeln 

sysselsättning, investerat kapital samt arbetsprocessens geografiska eller rumsliga 

utsträckning. 

 

Den slutliga aspekten av författarens teori är produktionsprocessens komplexitet det vill säga 

vilka redskap (handredskap eller redskap drivna av häst eller vattenhjul), maskiner (eller 

maskinsystem) samt tekniskt nätverk krävs i produktionsprocessen (Edqvist 1989:11-15,84-

86). 

 

Med utgångspunkten i Edqvists teori kommer jag att undersöka om Ångermanälvens 

virkesmätningsförening, utifrån ovannämnda variabler varit styrande för utvecklingen inom 

Norrbottens virkesmätningsförening. 

 

1.5 Metod och Material 
Denna undersökning är kvalitativ och komparativ med vissa kvantitativa inslag. Den är 

komparativ i avseendet att analysera huruvida Norrbottens virkesmätningsförening följt 

Ångermanälvens virkesmätningsförenings utveckling inom virkesmätningen sett ur ett 

tekniskt perspektiv. Utgångspunkten för detta har varit att Norrbottens 

virkesmätningsförening bildades 44 år efter bildandet av landets första 

virkesmätningsförening. Skogen har haft avgörande ekonomisk betydelse både för den 

enskilda individen och för landet som helhet. Historiskt sett nyttjades skogen först endast för 

husbehov, men allt eftersom sågverken växte både till antal och storleksmässigt ökade 

konkurrensen om råvaran vilket medförde att skogen fick ett allt större ekonomiskt värde. 

Eftersom sågverksindustrin och virkesmätningen har direkt koppling till varann så har jag för 

avsikt att först beskriva sågverksindustrin framväxt och utveckling i den norra landsänden.  
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För den som inte har vuxit upp eller ”skolats in” i någon av ovannämnda branscher så kan 

dessa framstå som en totalt obegriplig djungel av termer, begrepp, rutiner, arbetsformer, 

redskap, aktörer och marknader därför finns en ordlista som förklarar de vanligaste begreppen 

och förkortningarna som sedan används i undersökningen. 

 

Harald Wiks skrift ”Norra Sveriges sågverksindustri” (1950) varit en värdefull källa i 

beskrivandet av hur norra Sveriges sågverksindustri har utvecklats från 1800-talet och fram 

till mitten av 1900-talet, eftersom denna detaljerat beskriver de olika sågverkens produktions 

utveckling och förändring. Ytterligare en källa som varit viktigt ur aspekten skogen och 

markens roll har titeln ”Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige”, författad av  Mauritz 

Carlgren, Harry Von Eckermann, Otto Hellström, A.G Högbom, Frans Kempe, Gunno 

Kinnman, och Karl Nyström (1925). Gunnar Löwegrens bok ”Norrlands skogar och 

skogsindustri” som egentligen är ett supplement till Svenska Handelsbankens INDEX (1945) 

har fått ge ett mer ekonomiskt perspektiv på skogs- och sågverksindustrins historia. 

 

Det komparativa avsnittet i undersökningen är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver 

hur Ångermanälvens virkesmätningsförening bildats samt tidsaspekten i den tekniska 

utvecklingen. För att undersöka hur landets första virkesmätningsförening bildats, samt hur 

yrket utvecklats har jag främst använt mig av boken ”Virkesmätning vid Ångermanälven 

1892-1992” som är skriven av jägmästaren Per Hedman, som under många år varit verksam 

som kamrer inom föreningen. Denna källa har fått utgöra utgångspunkten i källstudierna 

eftersom styrelseberättelser och protokoll från Ångermanälvens virkesmätningsförening inte 

fanns tillgängliga för mig. Hedman (1992) beskriver utvecklingen kring landets första 

virkesmätningsförening samt förändringar i yrkets karaktär i och med införandet av ny teknik 

och nya mätningsförfaranden. När det sen kommer till den del av undersökningen som 

omfattar utvecklingen inom Norrbottens Virkesmätningsförening var källutbudet väldigt glest 

för att inte säga tomt gällande litteratur. Därför har styrelseberättelserna och 

årsredovisningarna varit en avgörande källa i beskrivningen av utvecklingen inom 

virkesmätningen i Norrbotten. Större delen av materialet i dessa källor utgörs av siffror över 

föreningens ekonomi, men viss del har även omfattat antalet anställda samt investeringar i 

maskiner och införandet av ny teknik. Boken ”Ur Norrbotten historia” skriven av Östen 

Groth (1984) har också bidragit till en del material i undersökningen eftersom denna beskriver 

Norrbotten ur ett historiskt perspektiv och därmed inte kan undgå att nämna skogen och 

sågverksindustrins betydelse. 
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En källa som varit avgörande för undersökningen är personalen vid VMF Nord som varit 

otroligt hjälpsamma och ställt upp och besvarat frågor och delgett sina kunskaper, med mera. 

VMF Nord (Virkesmätningsföreningen Nord) är den virkesmätningsförening som Norrbottens 

län idag tillhör. Den föreningen är en av landets tre virkesmätningsföreningar där köpare och 

säljare av virke samverkar för opartisk mätning. Ytterligare en viktig källa som varit viktig för 

undersökningen är Virkesmätningsrådet (VMR, Rådet för virkesmätning och redovisning) 

vilket är ett organ som företräder skogsnäringen i frågor som rör virkesmätning och 

virkesredovisning. Denna organisations hemsida (www.virkesmatningsradet.org) har också 

bidragit med mycket material till undersökningen i form av kompendier kring 

virkesmätningen.  

 

1.6 Avgränsning 
En stor del av Sveriges yta består av skogsbeklädd mark, kanske är det just därför som skogs- 

och sågverksindustrin har en viktig ekonomisk betydelse för landet. Vare sig man talar om 

skogs-, sågverks- eller virkesmätningsbranschen så omfattar dessa var och en för sig breda 

ämnesområden. För att avgränsa undersökningen har jag valt att endast beröra den del av 

virkesmätningen som omfattar sågtimmer. Det hade varit intressant att även omfatta den del 

av virkesmätningen som omfattar massaindustrin, men då detta skulle bli allt för omfattande 

har jag valt endast ytligt nämna detta på vissa ställen i undersökningen. Fokus ligger på 

virkesmätningens tekniska och därmed också arbetsbesparande utveckling och omfattar alltså 

inte föreningarnas organisatoriska eller administrativa utveckling. 

 

Eftersom det här är en undersökning av historisk karaktär så sträcker sig undersökningen över 

tidsperioden 1892 och fram till 2001. Från bildandet av landets första virkesmätningsförening 

och fram till 2000-talets första år. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.virkesmatningsradet.org
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1.7 Ordlista 
Automatmätning =  Mätningen sker automatiskt via 3-dimensionella ramar /röntgenteknik 

Baggböleri = olaglig skogsavverkning från statlig skog 

Cirkelsåg =Såg med rund cirkelklinga 

Fast mått = Fast mått (för sågtimmer under bark) angivet i kubikenheter 

Flottkubik = Måttenheten för den mängd virke som flottades iväg 

Handdosa = (även kallad fältdator) som kunde användas ute på fältet av virkesmätarna för att 

knappa in mätdata. 

Hålkortsmaskiner = Fältdator som användes av virkesmätarna för att knappa in mätdata 

Justerare = Personen som kvalitets bestämmer det färdig sågade virket vid sågverk 

Justersåg = Maskinell såg som justerar virkets ändar i lämplig längd 

Kantverk = Maskin som kantar av brädorna så att de blir jämna 

Klampare = Justerverkets nyckelfigur kvalitetssorteraren bedömer varje virkesstyckes kvalitet 

och kapar denna i lämplig längd 

Klave = speciellt instrument som används för att mäta stockens diameter 

Klyvsåg = Maskinell såg som klyver stocken längs efter 

Kuberingskontor = (fram till nu hade okuberade tumsedlar tillställts köparen för respektive 

virkesparti). 

NS- rutin = Rutin som tillämpar numeriskt system 

OCR- notor =Mätbesked som skickas till köpare och säljare 

Ramsågar =  Fungerar som en handsåg fast maskinell 

Reducerare = Gör flis av bakaved 

SDC = Skogsbrukets Data Central 

Stickprovsmätning = Stickprov på redan inmätta stockar för att se att måtten stämmer 

Stockmätning = varje avverkad stock mäts in och redovisas 

Stukmärke = varje intressent skulle ha ett märke och företagsbundna färger som markerade 

stockarnas ägare 

TF-mätning = 1 Topp Form Tal 

Toppcylinderkubik = Måttenhet för vilket det inmätta stockarna redovisas i volym 

Travat mått = Virket mäts in utifrån att det travats upp. 

TS-rutin = mätning enligt trav- skäppmätning. Virket mäts utifrån travat mått. 

Tummare = Äldre benämning på virkesmätare 
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UF-mätning =2  

Uppräkning = varje enskild stock mäts in och redovisas 

Vederlagsmätning = Mätning som ligger till underlag för betalning 

VF-mätning =3 

VIOL-rutin = Virkesredovisningssystemet, registrerar alla virkesaffärer 

VMF =Virkesmätningsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Osäkert om ovannämnda förklaring är korrekt 
2 Förklaring av ovannämnda begrepp har ej framkommit 
3 Förklaring av ovannämnda begrepp har ej framkommit 
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2. Bakgrund 

2.1 Skogen nyttjas för husbehov 
Sverige har sedan långt tillbaka varit skogarnas land. De varierande ekologiska zonerna, 

tillgången till skogen och dess djur har genom tiderna lockat människor att bosätta sig allt 

längre norrut i landet (Larsson 1999:12-15). I Norrbotten levde människorna i ett ”herrelöst 

land” ända fram till 1300-talet då skogen och marken började få ägare (Groth 1984.36), och 

under Gustav Vasas tid uppmuntrades nybyggarväsendet ytterligare av kungamakten i Sverige 

(Carlgren, m.fl. 1925:18-23). Under 1600-talet fann man järnmalm i Norrbotten och det var 

också första gången som man började intressera sig för att använda skogen för annat än 

husbehov. Det finns inga säkra uppgifter om när just den norrbottniska skogen för första 

gången avverkades för avsalu. Skogen var av gammal tradition ett komplement till 

boskapsskötseln eftersom den erbjöd betesmark och fodermöjlighet (Groth 1984:116,142-

145), men nyttjades även till bränsle, husbyggnad eller tjärbränning (Carlgren, m.fl. 1925:18-

23). 

2.2 De första sågverken i landet 
De första sågverken kom till Norrland under senare delen av 1500-talet och anlades vid 

Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och vid Skellefteå (Nyström 

2002:89-90,94). Norrbotten fick sina allra första vattensågar under 1640-talet (Groth 

1984:142-134). Det var under 1500-talets slut som den Svenska staten började visa ett visst 

intresse för att anlägga fler sågverk (sågkvarnar) i Norrland. Dessa planer lades dock snabbt åt 

sidan när svenska staten började lokalisera järnproduktionen. Skogens nyttjande fick då ett 

annat ändamål eftersom tillverkningen i masugnar och järnbruk krävde träkol. Det medförde 

att intresset för skogen ökade och det fanns ett behov av att skapa klara gränser mellan den så 

kallade kronomarken och det som var enskilt ägt, vilket resulterade i den så kallade 

avvittringen som pågick i Norrland mellan 1600- och 1900-talet. I södra och mellersta 

Norrland kom större delen av marken att tillfalla enskilda ägare, medan staten blev ägare till 

majoriteten av markområdena i övre Norrland (Nyström 2002:90). 

2.3 Skogen får ägare 
Innan avvittringen gått fram fanns det inga ordentliga gränser mellan de olika skogsskiftena, 

det gjorde att man brydde sig föga om var man fällde träd. Det fanns mycket skog och man 

tog vad man behövde. Ingen kunde säga något om det (Wik 195040-42). När avvittringen ägt 

rum i Norrbotten under 1800-talet reglerades statens egendomar från enskilda ägor (Groth 

1984:184-185). Därmed blev det med ens ett direkt ingrepp på annans egendom, ett brott som 
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begick om man gick över rågången. Den gamla vanan gjorde att många fortsatte som förut 

och när sågverksindustrin fick sitt uppsving under mitten av 1850-talet blev det extra 

lockande att fortsätta. Kronoskogarna var vidsträckta och bevakningen liten, vilket medförde 

sen hel del baggböleri (Wik 1959:47-49). 

2.4 Grovbladiga sågar 
Under tidseran 1600-1750 skedde brädsågningen i mycket liten omfattning i Norrland. Endast 

några få mindre brädlaster skeppades till Stockholm. Dessa brädor var antingen sågade genom 

primitiva grovbladiga vattensågar eller genom kransågning för hand Vattensågarna vid den 

här tidpunkten var inte särskilt effektiva eftersom de endast innehöll ett enda tjockt sågblad av 

hamrat järn som mödosamt arbetade sig igenom stocken medan den drevs fram av ett 

vattenhjul som var uppsatt i ett mindre vattenfall. En förklaring till det svala intresset för 

brädsågning bland befolkningen var det små förtjänstmöjligheterna (Nyström 2002:92-93). 

2.5 Brädsågningen får privilegier 
Under 1739 fick brädsågningen i landet ett visst uppsving i och med att staten tilldelade vissa 

privilegier för sågverken. Den som beviljades tillstånd att anlägga en finbladig såg gavs 

tillgång till timmer från kronoskog eller allmänningar (stockfångst), och sågverksägaren 

kunde sedan betala staten via stubböresavgift det vill säga per avverkat träd (Nyström 

2002:93-94). Under mitten av 1860-talet togs ännu ett principiellt viktigt av staten i och med 

bildandet av Kungliga skogsstyrelsen, en myndighet som kunde verkställa och övervaka 

skogslagarnas tillämpning ute i landet (Carlgren m.fl. 1925:27). 

2.6 Finbladiga sågar 
Den första finbladiga sågen i Norrland anlades (1742) i Kramfors vid Ångermanälven och 

namngavs efter byggmäster J.C. Kram (Nyström 2002:94). Norrbotten fick sina första 

finbladiga sågar under 1770-talet, och vid sekelskiftet fanns det ett 50-tal finbladiga sågverk i 

landet (Wik 1950:79). Antalet sågverk fortsatte att öka och år 1812 fanns det 73 sågverk bara 

i Norrland, och produktionsmålet var att tillgodose brukens behov (Nyström 2002:90-95). De 

finbladiga sågarna var i förhållande till de gamla grovbladiga sågarna ett mycket stort tekniskt 

framsteg, eftersom dessa inte förbrukade lika mycket virke samtidigt som brädorna fick bättre 

kvalité och större produktion. Själva sågningen blev också lättare eftersom man nu kunde ha 

flera blad i ramen (Wik 1950:173-175). Den nya finbladiga sågtekniken medförde också ett 

ökat kapitalbehov, och det i kombination med stigande efterfrågan på brädor gjorde att det 

drogs nya grupper av investerare och handelskapitalistiska entreprenörer till 
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sågverksnäringen. Under 1820-talet etablerade sig en ny sorts företagare med stora visioner 

och ambitioner inom den norrländska sågverksindustrin (Nyström 2002:94-95). Intresset för 

skogen började vakna till liv i och med den nya växande marknaden. Tidigare hade det inte 

funnits något större intresse för skogen annat än för husbehov eftersom efterfrågan på 

sågtimret varit minimal. Sågverksbolagen hade då tagit skogsförvärven till sågning från egna 

skogar eftersom det sällan rört sig om större kvantiteter (Hedman 1992:9). 

2.7 Sågverksindustrins uppsving 
Under mitten av 1800-talet inträffade en rad händelser som tillsammans gjorde att den 

svenska sågverksindustrin fick ett verkligt uppsving; näringsfrihet infördes, sågningen frigavs, 

tullhinder både i Sverige och i utlandet avskaffades, ångsågarna började byggas och 

aktiebolagen tillkom. Sågverken i landet var av mycket olika storlek, och det rådde även en 

viss skillnad i lokaliseringen mellan landskapen. I Norrbotten låg de flesta sågverken nära 

kusten och endast ett fåtal inåt landet, medan det flesta av sågverken i Ångermanland däremot 

var lokaliserade långt inåt landet längs Ångermanälven. Vid den här tiden var det vanligt att 

sågarna var belägna vid något mindre vattendrag eller i något biflöde till någon större älv. 

Detta eftersom man inte hade de tekniska möjligheterna att använda storälvarnas vattenkraft 

för vattensågarnas produktion (Wik 1950:81,84-88,98-99). 

2.8 Ångsågen kommer till Sverige 
Den första ångsågen kom igång någon gång i slutet av 1840-talet, och under 1850-talet 

utvecklades den norrländska sågverksindustrin snabbt. Redan på 1860-talet nådde ångsågen 

Norrbottens län. Antalet sågverk ökade, och i takt med det ökade också produktionen och 

exporten av trävaror. År 1862 hade antalet ångsågar hunnit växa till 22 stycken i landet, 

medan antalet vattensågar började gå tillbaka i betydelse och antal. Ångkraften kom att 

påverka sågverksindustrin i stor utsträckning (Wik 1950.102-103,212). Den maskinella 

utrustningen och driften samt anläggningens plan hade helt andra tekniska förutsättningar  än 

de tidigare vattensågarna. Arbetsmaskinerna i de första ångsågarna bestod av sågramar, 

kantverk och fasta kapsågar. Sågbladen var tjocka med stora tänder och stor skränkning. Så 

småningom utvecklades sågramarna till mindre och lättare ramar som kunde såga två stockar 

samtidigt. Det som kanske var det allra mest revolutionerande var självaste ånganläggningen 

med automatisk eldning med avfall från sågningen. Denna utveckling utgick från enkla 

ångpannor med en eller två tuber, lågt tryck och låg verkningsgrad till högtrycksmaskiner 

med hög kapacitet (Carlgren, m.fl. 1925:272-276).  
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Ångkraften kom att förändra mycket inom sågverksindustrin, dels tekniskt, dels ur 

lokaliserings aspekt. Man blev nu oberoende av den tidigare kraftkällan- vattnet. Vilket 

medförde att man inte längre behövde anpassa sig efter vattenståndet i älvar och åar, 

produktionen blev mera regelbunden och man slapp kostsamma och (oftast) kvalitets 

försämrande transporter av det färdig sågade virket från sågen till skeppshamnen via 

flottningsleder. Istället lades sågen vid själva lastplatsen vilket medförde att det färdigsågade 

virket ofta skeppades eller transporterades på hästbana fram till 1870-talet då ångloken tog 

över transporteringen (Wik 1950:118-120).  

2.9 Sågverkens glansperiod 
Strax innan sekelskiftet 1800 /1900 började sågverksindustrin räknas till den ”riktiga” 

industrin det vill säga att produktionsuppgifterna fördes in i industristatistiken varje år. Under 

1900-talets början hade ångsågarna sin verkliga glansperiod. Många av de gamla 

vattensågarna hade övergått till ångdrift. Oftast behöll man vattensågens gamla och redan 

etablerad namn även om själva sågverket flyttade ut till kusten. Under 1900-talets första hälft 

ökade också antalet så kallade järnvägsssågar, det vill säga sågverk som lokaliserats i 

anslutning till järnväg för att på så sätt nyttja detta transportnät. Fram till 1920-talet flöt 

produktionen på i landets sågverk. Det tillkom fler sågverk men samtidigt minskade den totala 

produktionen i landet (Wik 1950:150). Under slutet av 1880-talet började sågverksbolagens 

egna skogar ta slut och man blev tvungen att se sig om efter andra möjligheter för att 

tillgodose behovet av råvara. Hemmansägare och timmerhandlare blev ofta uppsökta av flera 

olika uppköpare och den ökade efterfrågan på råvara gjorde att säljarna fick övertaget på 

marknaden. Priserna pressades upp och många köpare tvingades köpa råvara som var både 

undermålig och mindervärdig. Det uppstod så kallade ”ohederliga” metoder i timmeraffärerna 

(Hedman 1992:9-10).  

2.10 Den norrbottniska skogen får ett värde 
Under början av 1900-talet kännetecknas sågverksindustrin av ensidig produktion och stort 

beroende. De norrbottniska sågverken var vid den här tidpunkten inte beroende av 

hemmansägare och timmerhandlare likt flertalet sågverk i den södra delen av Norrland. De 

norrbottniska sågverken hade inte problem med att tillgodose behovet av råvara utan snarare 

med att hitta köpare av den färdiga produkten och kunder som efterfrågade det sågade virket 

(Groth 1984:193). 
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2.11 Ramsågarnas utveckling 
Under början av 1900-talet blev det allt viktigare med planering av sågverksanläggningarna, 

oavsett om det handlade om nybygge eller ombyggnation av gammalt. De flesta större 

sågverksanläggningar var försedda med timmermagasin, sorteringsapparat, och uppläggnings-

anordningar utöver själva sågverkets mekanisering. Det var också vid sorteringsapparaten 

som tummaren genomförde sitt arbete. Det var viktigt att stockarna intummades innan 

sågningen påbörjades. De för sin tid modernare ramsågarna var försedda med ramsågar, 

kantverk och ibland även maskiner för småvirkestillverkning. Den maskinella utrustningen 

som användes för att kunna tillvarata mindre virkesdimensioner bestod oftast av olika slags 

klyvsågar, mindre kantverk och justersågar som kunde kapa virket i olika mått. Det tidigare 

nämnda införandet av ångkraften gjorde att många sågverk, med mer eller mindre framgång 

började experimentera med torkhus för ångtorkning av virket (Carlgren, m.fl. 1925:279,314-

316). 

2.12 Sågverkskrisen och lågkonjunktur på 1930-talet 
1930-talet innebar en kraftig tillbakagång för ramsågverken i landet, medan antalet 

cirkelsågar ökade markant. Det fanns flera faktorer som påverkade huruvida sågverken skulle 

klara sig eller inte. Den första faktorn var sågverksavfallet. Tidigare hade kolningen och det 

försålda träkolet spelat en avgörande roll för sågverkens ekonomi, men när kolningen 

minskade i  betydelse blev det allt svårare att klara den hårda konkurrensen. Detta gjorde att 

man blev tvungen att försöka ta tillvara på sågverksavfallet på annat sätt. Några av landets 

sågverk bildade förbund med sulfat-, väggplattfabriker eller annan sågavfallsbyggd industri, 

vilket gjorde att de klarade sig. Styrkan i detta samarbete var möjligheten att kunna flytta 

”gränslinjen” mellan massaved och sågtimmer och ta över råvaran till den industri där den 

betalade sig bäst. Sågverken var självfallet också mycket beroende av råvaran och därför 

kunde tillgången till egen skog spela en stor roll.. Givetvis var det ytterligare en styrka om 

företaget hade kapitalstyrka som gjorde dem mindre känsliga för fluktationer i konjunkturen, 

men även närheten till kommunikationer och transportnät spelade en allt större roll (Wik 

1959:263). 

2.13 Cirkelsågarna blir vanligare förekommande 
Det var under 1900-talet första hälft som cirkelsågarna började växa fram i landet. Orsakerna 

till cirkelsågarnas framväxt kan förklaras genom förbättrad teknik, lastbilstrafikens 

utveckling, skogs- och arbetskraftstillgången samt minskade kapitalkostnader. Virket som 

sågades i cirkelsågar fick bättre kvalité det vill säga; blev jämnare och slätare än det 
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ramsågade virket. Flertalet cirkelsågar kompletterade dessutom med hyvlerier. Cirkelsågarnas 

framväxt förändrade det tidigare produktionsmönstret inom sågverksnäringen. Tidigare under 

1800-talet hade det alltid hållits ett visst vinteruppehåll då sågarna stått stilla. Istället för att 

ägna sig åt skogsarbete eller andra skogssysslor kunde bönderna nu istället gå samman med 

grannar och tillsammans skaffa ett litet cirkelsågverk eftersom denna inte krävde lika stora 

kapitalutlägg som ett ramsågverk. Tillsammans kunde bönderna avverka sina marker och 

sedan ägna sig åt sågning under vinterhalvåret. Majoriteten av cirkelsågverken fanns i den 

norra landsänden vilket berodde på att skogen hade fler privata ägare i norr än i söder. 

Dessutom hade många av sågarna i Norrbottens- och Västerbottens län nära anslutning till 

råvaran samt möjlighet att transportera det färdig sågade virket med järnväg (Wik 1959:172-

176). 

2.14 Vidareutveckling av sågarna med hjälp av reducerteknik 
Under 1960- och 70-talet kom bandsågarna, medan ramsågen i sin tur i princip spelat ut sin 

roll. I modernare sågverk har utvecklingen lett till att cirkelsågarna har fått fler klingor på 

samma axel och har kombinerats med reducerare av olika slag. Reducertekniken går i princip 

ut på att ett roterande verktyg med huggstål fräser flis ur stocken och därmed också förenklar 

själva sönderdelning. En stor fördel är att reduceringen kan ge såväl plana som profilerade 

ytor vilket gör det möjligt att med ett enda sågsnitt ta ut fullkantade sidoutbyten 

(Kompendium i virkesmätning 3:65).  

2.15 Dagens sågverksanläggningar 
I dagens moderna sågverk passerar stockarna flera automatiserade maskiner från timmerintag 

till paketering och lagring i brädgård. Det första, timmerintaget är oftast utformad med hänsyn 

till den sönderdelningsprincip som nyttjas. Inför sågningen krävs en viss grad av sortering av 

timret som oftast sker utifrån trädslag, grovlek, kvalité samt användningsområde virket är 

ämnat för. Tekniskt sett kräver inte cirkel- och bandsågarna någon sortering utöver trädslag 

eftersom det är möjligt att anpassa postningen (sönderdelningsmönstret) till varje enskild 

stock (vanligtvis tillämpas dimensionssortering). Vid sågning i ramsåg krävs alltid 

dimensionssortering. När stocken har passerat postningen fortsätter varan vidare till 

råsorteringen där den dimensionssorteras. Idag är större delen av råsorteringen automatiserad 

eftersom det är ett mycket arbetskrävande moment. Vidare går den dimensionssorterade 

sågvaran vidare till torkning, för att sedan slut justeras och passera rotkaparen. I detta moment 

ser rotkaparen till att alla virkesstycken är befriade från större virkesfel och jämnkapade i 

rotänden. När sedan justerverkets nyckelfigur kvalitetssorteraren eller klampare som han även 
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kan kallas tar vid bedöms varje virkesstyckes kvalitet och kapas i lämplig längd. Nu kan 

sågvaran utöver de grundläggande sorteringsreglerna anpassas efter kundens önskemål och 

ibland även paketeras och lagras i virkesförråd (kompendium i virkesmätning 3:65,72).  
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3. Virkesmätningen i Ångermanälvsområdet 

3.1 Behovet av virkesmätare växer fram I Ångermanälvsområdet 
När den allra första intumningen skett, det vill säga mätningen och bedömningen av det 

avverkade virkets kvalité är det ingen som vet exakt. Enligt Virkesmätningsrådet var handeln 

med sågtimmer mycket liten i Sverige före industrialismens genombrott. Efterfrågan på 

sågtimmer var litet och det medförde att säljarna hade liten möjlighet att påverka sin situation. 

Handeln byggde därför uteslutande på köparnas villkor och önskemål (Kompendium i 

virkesmätning 1:1). Därför fanns det enligt Hedman (1992:) inte något större behov av 

virkesmätare under början av 1800-talet. Varje bolag hade sitt operationsområde och större 

delen av skogsförvärven togs från de egna skogarna. Köptimret hade därmed liten betydelse 

och då fanns det heller inget större behov av tumning. Under slutet av 1880-talet började 

sågverksbolagens egna skogar ta slut och man började leta andra möjligheter för att tillgodose 

behovet av råvara. När efterfrågan på skogen och råvaran ökade steg också timmer- priserna, 

och säljarparten fick ett övertag på marknaden. (Detta var tydligast i Ångermanälvsområdet 

som varit ett slags föregångare och statuerat exempel inom både sågverks- och 

virkesmätnings ). Priserna pressades upp allt mer, och många köpare tvingades investera i 

råvara som var både undermålig och mindervärdig. Försökte någon köpare följa de avtal som 

slutits och kräva frisk och ändamålsenligt timmer kunde säljaren ofta uppmana denne att 

vända sig till någon annan säljare. För att lösa problemet gick ett antal sågverk ihop för att 

bilda en förening med ändamål att åstadkomma en för såväl säljare som köpare fullt 

betryggande intumning av trävaror inom ångermanälvsområdet (Hedman 1992:9-10).  

3.2 Sveriges första virkesmätningsförening bildas i Ångermanälvens ådalar 
Enligt Hedman (1992) samlades år 1892 herrarna ND Qvist, FG Johansson, NW Dahlberg, 

FH Versteegh och O Gavelius till ett stiftande sammanträde i Härnösand för; 

 ”upprättande förslag till förändrade bestämmelser i afseende å inköp och 

intumning af sågtimmer i Ångermanelfvens ådalar”.  

(Hedman 1992:10) 

 

Ovannämnda möte resulterade i ett protokoll som kom att fungera som föreningens stadgar de 

kommande åren. I huvudsak fattades beslut om hur man skulle åstadkomma en betryggande 

och likartad tumning av trävaror för såväl säljare (virkesägare) som köpare (sågverksbolag) 

inom Ångermanälvsområdet. Många av de regler och riktlinjer som redan då fastställdes är 

aktuella än idag för en opartisk mätning i landet. Grundvillkoren för föreningens existens var; 
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en framsynt styrelse, god organisation, neutrala tummare samt riktlinjer för tumningens 

förfarande. Vid föreningens grundande anslöt sig cirka 60% av köparna till föreningen medan 

det tog något längre tid för säljarna att få förtroende för verksamheten . Det visade sig dock 

genom årens lopp att denna sammanslutning var lycklig. Föreningen gick framåt och gjorde 

nytta för hela ådalens trävarurörelse (Hedman 1992:11-13). 

3.3 Obligatorisk edgång och säsongsanställning 
Den svåra depressionen i mitten av 1920-talet medförde stor arbetslöshet bland såväl tummare 

som kontrollanter inom Ångermanälvens tumningsförening. Samtidigt uppdagades stora 

tumningsfalserier inom Wilhelmina området vilket gjorde att kraven på tummarna 

oförvitlighet skärptes genom obligatorisk edgång inför publicus i Härnösand. Många ansåg 

dock att edgångsförfarandet var både opraktiskt och onödigt kostsamt eftersom notarius 

publicus endast fanns i Härnösand och försökte därför få tillstånd av konungen att istället 

avgiva eden inför domstol eller domare, vilket förvägrades. Därför tvingades många 

tummarna till långa resor för att kunna avlägga eden: 
” Jag N.N. lovar och svär vid Gud och Hans helga evangelium att jag vill och skall efter 

mitt bästa förstånd och samvete uti alla uppdrag som anförtros mig såsom tummare hos 

Ångermanälvens Tumningsförening göra rätt samt redligen och utan försumlighet förfara 

efter av föreningen för dess tummare givna instruktioner, aldrig orätt främja, för skyldskap, 

svågerhet, vänskap, avund eller illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåver eller 

annan orsak, under vad sken det vara må. Detta är visst, så sant mig Gud hjälpe till liv och 

själ”  

(Hedman 1992:112) 

 

Problemen med falserierna i Wilhelmina medförde ett visst behov av nyrekrytering, samtidigt 

som tummare och kontrollanter fortlöpande omplacerades till nya ”främmande” platser. Inför 

varje säsong nyanställdes tumningspersonalen och anställningstiden anpassades utifrån 

behovet enligt anmälda virkeskvantiteter. Det medförde att det fanns 3-4 olika 

anställningsformer, som så småningom reducerades till två;  ”säsongsanställda” och 

”tillfälliga” (Hedman 1992:112-114). 

3.4 Stockmätning i flottkubik 
Under början av 1900-talet utfördes större delen av virkesmätningen i Ångermanälvsområdet 

som stockmätning, det vill säga varje avverkad stock inmättes, medan lokala anvisningar 

avgjorde hur volymen skulle redovisas. Oftast redovisades volymen som ”flottkubik” eller 

”toppcylinderkubik”. Mätningsarbetet utfördes av mätarlag om tre man och var förlagd till 
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avlägg vid flottlederna eller vid närmaste väg (Hedman 1992:114-115). En del av tummarna 

arbetade i direkt anslutning till sågverk eftersom anläggningar vanligtvis var lokaliserade vid 

älvmynningar eller intill kusten. Intumningen skedde då i sorteringsapparaten, där tummaren 

genom så kallad klavning bestämde i vilken sågpost stocken skulle hamna för att den skulle 

ge största möjliga sågutbyte. En hastigt avsmalnade stock skulle mätas något inpå stocken 

medan en oval stock mättes på högkant med hjälp av en ställbara klave, därigenom namnet 

klavning. Det ansågs vara av stort värde att tummaren hade gott omdöme och vana för att 

kunna bedöma stocken rätt (Carlgren, m.fl. 1925:314-315). 

3.5 Hålkortsmaskiner 
I början av 1930-talet inrättades särskilda kuberingskontor (fram till nu hade okuberade 

tumsedlar tillställts köparen för respektive virkesparti). Något år senare fick kontoret vidgas 

till att  både behandla tumsedlar och stämplingslängder. Arbetet utfördes manuellt och krävde 

därför en stor personalstyrka. I slutet av 1940-talet började hålkortsmaskiner nämnas som ett 

tänkbart hjälpmedel för att rationalisera arbetet. Umeå tumningsförening var den första att 

ansöka om att på prov få försöka med hålkortssystem i juni 1947, men styrelsen för 

ångermanälvens tummningsförening avböjde förslaget. Den första hålkortsanläggningen 

installerades år 1955 inom Ångermanälvens tumningsförening. Man försökte även att 

samordna koder och blanketter för alla fyra norra föreningar men misslyckades. När 

hålkortsmaskinerna väl installerats gick maskinutvecklingen snabbt till att bli mer omfattande 

och resulterade i mer sofistikerad service. Intrimning av maskiner och personal samt bättre 

maskinpark medförde en allt större reduktion av personalstyrkan  (Hedman 1992:117-119).   

3.6 Från lag till enmansmätning 
På 1950-talet förändrades virkesmätarnas arbetsuppgifter. Tidigare hade större delen av 

mätningen utförts som stockmätning där varje stock mättes in och sedan redovisats i 

flottningskubik eller toppcylinderkubik. Så länge kubikmassan var underlag för 

arbetslikviderna utfördes mätningen i lag om tre man. För att lättare kunna betala huggarna i 

anslutning till deras arbete började man i slutet av 1950-talet att tillämpa enmansmätning i 

skogen. Det medförde att virkesmätarnas arbetsuppgifter som tidigare enbart bestått av 

mätning och bedömning nu utökades med avverkningstillsyn och färgmärkning (Hedman 

1992:197). 
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3.7 Förflyttning i mätplats 
Från och med säsongen 1962/63 kom ett nytt skogsavtal det så kallade ”löpfot-och-styck-

avtalet” som medförde att mätningen övergick till ändamålet som ren uppräkning och 

virkesredovisning Vid samma tidpunkt fick landtransporterna av virke till industrierna sitt 

genombrott. Eftersom de nya skogsavtalen endast erfordrade att mätning för redovisning och 

virkeslikvider kunde mätningen förläggas och genomföras i princip på det mest praktiska och 

ekonomiskt lönsamma sättet. Med följden att stor del av flottningen ersattes med bil- och 

järnvägstransporter istället. Det i sin tur ledde till radikalt förändrade arbetsförhållanden för 

virkesmätarna i och med övergången från mätning i skogen och vid mätningsanläggningar till 

mätstationer vid järnvägar och industrier. De tidigare små mätningsvolymerna och den korta 

mätningstiden kom att förändras till det motsatta, det vill säga stora virkesvolymer med hög 

andel mätningstid per man (Hedman 1992:115-116).  

3.8 Samarbete mellan tumningsföreningen och datacentralen 
Vid Ångermanälvens tumningsförenings styrelsesammanträde den 20 februari 1962 

diskuterades huruvida tumningsföreningen och datacentralen skulle samarbeta vilket 

resulterade i beslutet att starta Skogsbrukets Datacentral, SDC.  Eftersom ingen intressent 

tidigare anlitat föreningens hålkortavdelning för virkesredovisning  valde man att avveckla 

denna i anslutning till SDC- redovisningsstart år 1963 (Hedman 1992:118-119).  

3.9 Från säsongsanställd till året-runt anställning 
Som tidigare nämnts hade virkesmätarna olika former av säsongsanställning vilket också 

föreföll sig rätt naturligt med tanke på mätningens säsongbundenhet. Från mitten av 1950-

talet började mätarna efterlysa tryggare anställningsförhållanden och kontinuerligt arbete året 

om. Allt fler mätare började ställa krav på årsanställning, vilket föreningen inte kunde 

uppfylla ensam då det var svårt att hitta arbetsuppgifter den del av året då det saknades 

mätningsarbete. Lösningen blev parallellanställning med flottningsföreningen och skogs-

vårdsstyrelsen. Det dröjde dock ända fram till 1980-talet när flottningen helt upphört och 

ersatts med landtransporter innan Ångermanälvens tumningsförening kunde erbjuda 

helårsanställning till samtliga mätare inom föreningen (Hedman 1992:123-127). 

3.10 NS-rutin och OCR-notor 
Under 1970-taletet skedde stora förändringar och rationaliseringar inom Ångermanälvs-

områdets virkesmätningsarbete. Hösten 1970 började NS- rutinen, vilket innebar att ID- och 

travmätningsdata redovisades av mätarna i optiskt läsbara mäthandlingar så kallade OCR-
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notor. Något senare installerades dataterminaler inom NS-rutinen vid föreningens tre största 

mätplatser (Hedman 1992:120). 

3.11 Tum och fot blir centimeter och diameter 
Rationaliseringsarbete inom virkesmätningen fortsatte och allt fler automatmätnings-

anläggningar för sågtimmer samt dataterminaler vid mottagningsstationer togs i bruk, vilket 

medförde att virkesredovisningen blev både snabbare och enklare. För att automatmätningen 

skulle flyta lättare ändrade man måttenheterna så att stockens längd mättes i enheter om 

decimeter och diametern i centimeter. Därmed övergav man helt de gamla måtten i fot och 

tum som tidigare använts (Kompendium i virkesmätning 3:8).  

3.12 Krav på utbildning inom virkesmätarkåren 
Mot slutet av 1970-talet infördes krav på genomgången skogsbruksskola eller motsvarande 

skoglig utbildning, som sedan kompletterades med intern utbildning vid Ångermanälvens 

virkesmätningsförening, för att få anställning som virkesmätare. En utveckling som inte var 

helt oväntat med tanke på att virkesmätarna redan under 1930-talet fick genomgå en så kallad 

instruktionskurs inför varje säsong. Under 1950-talet hade detta utvecklats till kurser som 

omfattade en till två veckor med kortare uppföljning och även vissa specialkurser för 

fältpersonalen (Hedman 1992:122-123). 

3.13 Införandet av VIOL- rutinen  
Efter ett långt och omfattande utvecklingsarbete ersattes NS-rutinen i augusti 1983 av den så 

kallade VIOL-rutinen, en för hela landet gemensam virkesredovisningsrutin. De gamla 

dataterminalerna ersattes med nya avancerade sådana för mätorderstödd registrering av 

mätdata och teleöverföring till SDC. Vid årsskiftet 1984/85 hade 14 stycken nya mätplatser av 

detta slag installerats inom Ångermanälvens virkesmätningsförening. För virkesmätarna 

innebar detta att stockdatan registrerades i hålkort, på slagremsa eller i så kallad handdosa och 

sedan överfördes mätdatan via tele till SDC. I slutet av 1980-talet nåddes 100-procentig 

teleöverföring av mätdata det vill säga från mätplatsens dator till datorn hos SDC (Hedman 

1992:121). 

3.14 Specialisering av mätarkåren 
Under 1990-talet skedde en kategorisering av virkesmätaryrket i tre grupper på grund av den 

specialisering som mätarkåren genomgått; sågtimmermätare, massavedsmätare och 

ambulerande mätare. Av dessa tre mätare fordrades mer allsidig kompetens än av de tidigare 

yrkesgrupperna ”väg- och industrimätarna”. Dessa virkesmätare var tvungna att behärska 
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både stock- och travmätning samt de olika redovisningsrutiner som hörde till dessa metoder 

(Kompendium i virkesmätning 2:3).  

3.15 Tillämpning av automatmätning 
Begreppet automatmätning inom virkesmätningen används för att beskriva den mätning av 

stockar (främst sågtimmer) som sker med hjälp av optisk – elektronisk utrustning eller 

röntgenteknik. Något som blivit allt vanligare under 1990-talet. Graden av automatisering 

varierar från ställe till ställe, och från enkel längdmätningsutrustning med manuell 

diametermätning och registrering av mätdata, till utrustning som utför både mätning av längd 

och diameter samt registrering automatiskt. Automatmätningen har huvudsakligen omfattat 

stockens dimensioner det vill säga längd och diameter, men på några ställen finns även 

teknisk utrustning som kan bestämma stocken form och kvalité. (Med form menas egenskaper 

såsom avsmalning, krokighet och bulighet). Utrustning för automatisk mätning tillverkas på 

flera ställen men har gemensamt att mätningen bygger på antingen analog eller digital teknik. 

Den allra senaste tekniken bygger på att med hjälp av så kallade 3-d ramar automatiskt 

bedöma virkets form och kvalité under bark. För att få tillämpa den här tekniken krävs först 

ett godkännande från Virkesmätningsrådet men även godkänd kontroll och besiktning av 

Virkesmätningföreningen (Kompendium i virkesmätning del 5:1-2,6-8). Hittills finns det 

ingen mätstation inom Ångermanälvsområdet som tillämpar den allra senaste tekniken med 3-

d ramar (samtal med B.Risberg VD VMF Nord). 

3.16 Sammanfattande överblick av den tekniska utvecklingen inom 
Ångermanälvens VMF 
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4. Virkesmätningen i Norrbotten 

4.1 Föregångaren till Norrbottens tumningsförening 
Den tumning som bedrevs i Norrbotten under början av 1900-talet handhades av föreningar 

som organiserats av köparna i regionen. Den första föreningen bildades år 1915 och kallades 

Överbottens tumningsförening. Denna förening hade sitt säte i Skellefteå (Styrelse protokoll 

från Norrbottens virkesmätningsförening Ek. För. 1994). 

4.2 Norrbottens tumningsförening bildas 
Det var 1935-års lag om virkesmätning samt två besvärliga tvister som låg till grund för 

bildandet av det som senare kom att kallas Norrbotten virkesmätningsförening. I April 1936 

tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda hur det stod till med tumningsfrågan i 

Norrbotten samt de angränsande områdena i Västerbotten. Samma år i oktober presenterade 

denna kommitté  sina förslag vid en stämma i Luleå. De två besvärliga tvistigheterna var om 

stämman eller styrelsen skulle få fastställa tumningsinstruktionen eller ej. Efter mycket 

diskussion fastställdes att tumningsinstruktionen från 1932 skulle tillämpas med vissa tillägg 

och ändringar. Stadgeförslaget godkändes och därmed förklarades Norrbotten 

Tumningsförening bildad. Det var inte nog med det, i kommittén förslag ingick också att bilda 

ytterligare en förening; Skellefte Tumningsförening som tog över tidigare Överbottens 

tumningsförening. Den förste chefen för Norrbottens Tumningsförening blev Walter Dalenius 

som tidigare varit en av representanterna i ovannämnda kommitté (Styrelse protokoll 

Norrbotten Virkesmätningsförening Ek. För. 1994). 

4.3 Verksamheten drar igång 
Verksamheten vid tumningsförenignen i Norrbotten satte igång med stor iver och noggrann 

planering. Tio kontrollag (varav 2 flygande) anställdes. De flygande lagen tillgodosåg 

dessutom med bilar av märker Chevrolet som kunde användas utifrån behov. Till en början 

beviljades 25 medlemmar inträde i föreningen. Redan följande år inrättades kuberingskontor 

med en från tumningsföreningen fristående avdelning. Styrelsen fick också i uppgift att utse 

ett utskott som skulle administrera detta kontor. Följande vinter ledde till en rekordartad 

tillämpning och därmed stor nyrekrytering av tummare. Under 1938 tillsattes en kommitté 

gemensam för  tumningsföreningar från Ångermanälven och norrut med uppgift att omarbeta 

delar av 1932-års tumningsinstruktion. En stadgar som senare antogs av ovannämnda 

föreningars styrelser (Styrelse protokoll Norrbotten virkesmätningsförening Ek. För. 1994). 
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4.4 1940-Turbulens inom virkesmätningen på 1940-talet 
Under 1940-talets första år började det uppstå problem inom föreningen då tummarna var 

missnöjda med ovissheten i anställningsformerna. Detta problem med säsongsanställning 

löstes genom samarbete med skogsvårdsstyrelsen, vilket resulterade i att ett fåtal 

kontrollandet erbjöds helårsanställning. Vid samma tidpunkt visar styrelseberättelser och 

årsredovisningar införandet av medel för kurser under rubriken tumningskostnader vilket 

tyder på att man i allt större utsträckning började hålla utbildningar i tumning. År 1943 fick 

Norrbottens Tumningsförening auktorisation som virkesmätare genom nådigt brev från 

Kungligt Maj:t. Fyra år senare ( år 1947) beslöt stämman att upplösa Norrbottens 

Tumningsförening och bilda en ny ekonomisk förening med namnet Norrbottens 

Virkesmätningsförening (Styrelse protokoll, Norrbottens Virkesmätningsförening Ek. För 

1994). 

 

Styrelseberättelse (1948-1949) förtäljer att föreningen under 1948 tecknat ett annulleringsbart 

kontrakt för leverans av hålkortsmaskiner. Huruvida kontraktet skulle fullföljas eller ej 

berodde på hur hålkortsmetodens användning fungerade för Umeå Virkesmätningsförening 

(Norrbottens Virkesmätningsförening u.p.a. 1949). Samma år gick det ut en lång skrivelse till 

föreningens medlemmar där deras inställning till de nya hålkortssystemet respektive 

mätsedlar efterfrågades av styrelsen. Svårigheter att nämligen uppstått i att klara 

personalrekrytering och lokalerna för räknekontorets mycket skrymmande verksamhet. 

Dessutom fick styrelsen mycket kritik för inköpet av den dyra hålkortsmaskinerna. Detta 

ledde till att styrelsen ersattes (Styrelse protokoll, Norrbottens Virkesmätningsförening Ek. 

För 1994).  

4.5 Nya mätinstruktioner  
Från och med 1953 började man inom Norrbottens virkesmätningsförening tillämpa nya 

mätinstruktioner  för sågtimmer av barrträd och massaved i fast mått (Norrbottens 

Virkesmätningsförening Ek. För. 1994). Kostnaderna för mätning, kubering och redovisning 

ökade under det kommande året (1954) på grund av löneökningar samt den långa 

förhandlingsperioden för att uppnå större likformighet av virkesmätaravtalen för landets olika 

föreningar (Styrelse protokoll, Norrbottens virkesmätningsförening u.p.a. 1954, 1955, 1956). 

Dessutom riktades kritik mot de anmärkningsvärt höga representationskostnaderna av 

föreningens revisorer (Norrbottens Virkesmätningsförening 1994)  Under mitten av 1950-talet 

skedde mätningen i Norrbotten fortfarande i lag och det inmätta virket märktes fortfarande 
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genom huggyxmärken i ena änden av stocken. Mätningsplatserna var förlagda vid flottled, 

landsväg eller vid kusten (Styrelse protokoll, Norrbottens virkesmätningsförening u.p.a. 1954, 

1955, 1956).  

4.6 Tillämpning av UF-mätning påbörjas i Norrbotten 
I en vidare granskning av styrelseberättelser och årsredovisningar framkommer att antalet 

anställda första gången redovisas säsongen 1960-1961. Då uppgick antalet anställda 

virkesmätare till 153 stycken. En siffra som sedan stadigt minskar för varje år / säsong. År 

1965 var siffran nere 108 mätare (bilaga 1). År 1962 påbörjades utredning om behovet av 

lokal- maskin- och kontorsorganisation föranlett av Skogsbrukets datacentrals övertagande av 

virkesredovisningen samt den interna bokföringen. Under året/ säsongen 1963-1964 minskade 

medelinmätningen per tjänstgöringsdag i förhållande till föregående år. En av förklaringarna 

till detta är övergången till kombinerad stickprovsmätning och ökad direkt körning av virket 

till industrier- och flottläggningsplatser för inmätning (Norrbottens Virkesmätningsförening 

Ek. För 1994). Ytterligare en förklaring är tillämpningen av enmansmätning som började få 

genomslag i Norrbotten. Stor del av mätningen på avlägg vid vägar och flottleder minskade 

avsevärt, och ersattes av mätning i skog och vid industrier. Sammanlagt fanns det under 

säsongen 1964/65 sexton mätstationer vid industrier och flottläggningshamnar i länet. Vid 

dessa mätstationer blev tillämpandet av stickprovsmätning enligt TF-metoden allt vanligare, 

dessutom hade några enstaka mätstationer börjat tillämpa UF-mätning (Norrbottens 

virkesmätningsförening u.p.a. 1966). Under mitten av detta årtionde uttalade styrelsen sitt 

förtroende för metoden ”Robertsforsmätning”, dessvärre så förtäljer inte styrelseberättelserna 

och årsredovisningarna något detaljerat om tillvägagångssättet vid denna metod. Det enda 

som nämns är att denna kvantitet av timmer mättes i fast och travade mått (Norrbottens 

Virkesmätningsförening u.p.a. 1962-1963). Dessutom började man tillämpa följande 

mätbeteckningar i samband med övergången från mätning på avlägg vid väg och flottled till 

mätning vid station: 
Mätmetod 1 = Uppräkning 

Mätmetod 2 = Travat mått 

Mätmetod 4 = Fast mått 

Mätmetod 5 = UF- mätning 

Mätmetod 6 = TF- mätning 

Mätmetod 7 = VF – mätning 
(Norrbottens Virkesmätningsförening u.p.a. 1965:5) 
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4.7 Norrbottens Virkesmätningsförening under 1970-talet 
I början av 1970-talet började antalet anställda virkesmätare vid Norrbottens Virkes-

mätningsförening öka, och uppgick till 118 mätare i början av årtiondet (bilaga 1). För att 

jämna ut sysselsättningen började man hålla utbildningar för mätarna under den tid av året då 

det saknades arbete. Det var också under säsongen 1973-1974 som man började redovisa den 

inmätta volymen enligt den så kallade NS-rutinen  (Styrelse protokoll, Norrbottens 

Virkesmätningsförening u.p.a. 1970-1974). Intressant att notera är att det i styrelseberättelsen 

och årsredovisningen för 1976-1977 finns en utgiftspost för skyddsutrustning inom ramen för 

d fältarbetande mätarna. Det finns ingen beskrivning som förklarar varken hur denna 

skyddsutrustning användes eller varför den var viktig. En sak som ytterligare komplicerar 

förståelsen för skyddsutrustningens samband med mätningsarbetet är att denna utgiftspost inte 

finns under kostnader för kontrollmätning trots att dessa utfört liknande mätningsförfarande 

(Styrelse protokoll, Norrbottens Virkesmätningsförening u.p.a. 1976-1977). Under 1970-talet 

började man inom Norrbotten Virkesmätningsförening tillämpa en ny förteckning av 

stukmärket, som innebar att varje intressent skulle ha ett märke och företagsbundna färger. 

Dessutom infördes halvautomatisk mätning vid Älvsby Träindustri och Sarek Wood. År 1978 

redogjorde tumningschefen införandet av det så kallade VIOL-projektet (Styrelse protokoll, 

Norrbottens Virkesmätningsförening EK. För 1994). 

4.8 Ökad arbetsmängd för virkesmätarna 
Följande årtionde; 1980-talet inleddes av klagomål på grund av VIOL- projektets brister vid 

inkörningen. Flertalet leverantörs besked hade blivit näst intill oläsliga då de anpassats till 

VIOL-projektet (Styrelse protokoll, Norrbottens Virkesmätningsförening EK. För. 1994). 

Hösten 1982 skedde stor stormfällning vilket ledde till kraftigt ökad inmätning. Den ökade 

arbetsbördan blev så stor att föreningen blev tvungen att omdisponera och snabbutbilda 

tillfälligt anställda i stansning för att klara mätbehovet (bilaga 1). Lyckligtvis så var 

inkörningsproblemen vid övergången till VIOL- rutinen avklarade och fungerade därmed bra. 

Under 1980-talet nämns en ny typ av mätning Xylometermätning i styrelseberättelser och 

årsredovisningar, men denna tycks aldrig ha tillämpats inom föreningen eftersom det inte 

finns några siffror över hur stor kvantitet som inmätts via detta mätningsförfarande. Från och 

med år 1985 beslutades inom föreningen att torrhalten på virket skulle bestämmas genom 

borrprov. Ett förfarande som var mycket resurskrävande (5-6 mätare behövdes). Denna 

arbetsdryghet tenderade att slå sönder de tidigare etablerade mätkollektiven och därmed också 

öka antalet stickprov för stockmätning. Kommande säsong 1986-1987 blev kylan under 



 28

vinterperioden så kraftig att mätningarna utomhus inte kunde genomföras, vilket ytterligare 

ökade arbetsbördan för mätarna. Under samma år pensionerades ett flertal mätare vars 

anställningar ersattes av unga nyutbildade mätare och kravet för deras anställning var 

genomgången skogsbruksskola och intern utbildning. Detta för att öka kompetensen inom 

mätarkåren. I samma veva hölls fortbildningar för sågtimmer mätare vid travmätnings-

stationer. Mot slutet av 1980-talet ändrades mätmetoderna. Den tidigare mätningen vid 

bilplats och järnväg hade i det närmsta upphört och merparten av mätningen skedde istället 

vid fast bemannade mätstationer  i anslutning till industrier. Mätningen skedde i 

Stockmätning, TF-mätning, T-mätning, vägning eller stickprovsmätning. Utöver detta blev 

den nya basenheten SDC 8900 installerad i full omfattning under slutet av 1980-talet. Denna 

enhet innebar överföring av mätdata och ID-uppgifter till 100% via telenätet till SDC. För att 

detta skulle fungera var det nödvändigt att byta terminaldatorer vid samtliga mätstationer. Ett 

arbete som påbörjades vid de större mätstationerna (Styrelse protokoll, Norrbottens 

Virkesmätningsförening u.p.a. 1983-1990). 

4.9 Införandet av bonussystem 
Under säsongen 1988-1989 uppstod stor omsättning av virkesmätare inom förening. Flertalet 

mätare valde att sluta sin anställning av olika skäl. Det kanske allra mest oroväckande var 

tendensen till arbetsskador i form av förslitningsskador ökade drastiskt. För att förbättra 

kvalitén i mätningsarbetet infördes bonussystem (Norrbottens Virkesmätningsförening Ek. 

För. 1988-1989). Detta system var utarbetat så att ju fler korrekt inmätta stockar vid 

kontrollmätningen desto större bonus (Samtal m. virkesmätare L Andersson). 

4.10 Handdosan blir allt vanligare 
Under 1990-talets början försämrades marknadsförutsättningarna för skogsindustrin vilket 

gjorde att flertalet sågverk upphörd eller gick i konkurs. Vilket också fick konsekvenser för 

virkesmätarna i länet, färre sågverk medförde färre mätplatser och därmed färre 

arbetstillfällen och färre anställda (bilaga 1 ). Trots minskat behov av virkesmätare så fortsatte 

installationerna av de nya terminaldatorerna och praktiseringen av så kallad handdosa (även 

kallad fältdator) blev allt vanligare. För att förbättra mätarnas arbetsmiljö startades flertalet 

utbildningar i arbetsmiljö med mål att skapa bättre möjligheter till arbetsväxling och 

ergonomiskt rikligare arbetssätt och därmed försöka förebygga arbetsskador (Styrelse 

protokoll, Norrbottens Virkesmätningförening Ek. För. 1990-1994). 
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I vissa delar av länet (främst i norr) skedde mätningen även vid större sågverk fortfarande 

manuellt under början av 1990-talet. Timret lades ut på plan utanför sågverket, och mättes 

sedan av två virkesmätare, med hjälp av mätband, klave och handdosa/ fältdator (för att kunna 

skriva ut och skicka vidare siffrorna till Sundsvall). Eftersom mätningen skedde manuellt med 

måttband krävdes två mätare för att få stockens rätta längd. Allteftersom började även de 

större sågverken i den norra delen av länet övergå till automatmätning inomhus och mot slutet 

av 1990-talet hade den manuella mätningen ute på plan upphört. (De sista mätningarna 

utomhus genomfördes på mindre kvarvarande sågverken fram till åren 1995-96). Övergången 

till automatmätning medförde minskat behov av virkesmätare eftersom automatmätningen 

endast krävde en mätare till att bedöma stockarnas kvalité (Samtal L.Andersson virkesmätare 

Jutos Timber AB, Teurajärvi). 

4.11 Automatmätning allt vanligare 
Idag har alla större sågverk i Norrbotten automatmätning av timmer, men ännu har ingen av 

dessa börjat tillämpa den senaste tekniken med 3-d mätning under bark för vederlagsmätning 

(Samtal m. B. Risberg VD VMF Nord). Mätningen utförs utifrån mätinstruktionen VMR 1/99 

och är en påbyggnad till virkesmätningsföreskrifterna från Skogsstyrelsen. Tekniken fungerar 

så att längd och diameter mäts automatiskt i mätram och visas sen i bildskärm. Mätaren 

bedömer sedan trädslag och kvalitet som registreras på manöverstolens tangentbord 

(Kompendium i virkesmätning del 5:2).   

4.12 Norrbottens virkesmätningsförening blir del av VMF Nord 
År 1994 fick Norrbottens Virkesmätningsförening ett abrupt slut som enskild förening efter 

beslut om fusionering med VMF Nord. Därmed upphörde Norrbottens 

virkesmätningsförening att existera och den nya arbetsgivaren för virkesmätarna i Norrbotten 

blev föreningen VMF Nord med säte i Umeå (Styrelseprotokoll Norrbottens 

Virkesmätningsförening 1994). 

4.13 Förändringar i sysselsättningen inom Norrbottens VMF 1936-1994 
Vid bildandet av Norrbottens tumningsförening skedde en stor rekrytering av personal, både 

ordinarie mätare och kontroll personal. Dessvärre saknar de äldre styrelseprotokollen exakta 

siffror över antalet anställda. Det är först på 1960-talet som siffror över antalet anställda 

redovisas i styrelseprotokollen (Styrelseprotokoll Norrbottens tumningsförening 1937-1947). 

Under 1960-talets början uppgick antalet anställda virkesmätare till 153 stycken, och vid 

föreningens upphörande 1994 hade antalet minskat till 50 stycken, alltså endast en tredje del 
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så många. Det hade varit intressant att veta exakt hur stor minskningen varit från föreningens 

grundande och fram till fusionen med VMF Nord, men på grund av att det saknas statistik 

från föreningens första tjugofyra år så kan inget svar lämnas på den frågan. Under 

tidsperioden från 1960 och fram till 1994 kan man utläsa en minskning i antalet anställda med 

undantag för tidsperioden 1964-1972 och 1982-1990 då det skett en ökning i antalet 

virkesmätare inom föreningen. 

 
Källa. Styrelseprotokoll från Norrbottens virkesmätningsförening 1960-1994 
 

4.14 Sammanfattande överblick av den tekniska utvecklingen inom Norrbottens 
VMF 
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5. Jämförande analys av virkesmätningen inom Ångermanälvsområdet och Norrbottens 

området  

Ser man det ur historiskt perspektiv värderades skogen först utifrån dess användningsområden 

för husbehov det vill säga till bränsle, husbyggnad, tjärbränning eller som betesmark för 

djuren. Vid den här tiden ansågs inte skogen vara en ekonomisk tillgång. Den värdering växte 

fram när sågverken började utvecklas och tillgången på virke och skog inte längre var lika 

lättillgänglig. När sedan gränserna var dragna och avvittringen ägt rum blev synen på skogen 

och dess värde annorlunda. Skogen fick ett ekonomiskt värde och många såg sin chans till lätt 

förtjänta pengar genom avverkning och försäljning av virke. Ju fler sågverk som anlades desto 

större blev konkurrensen om råvaran. Den stora efterfrågan på timmer gav säljarna övertag på 

marknaden och under slutet av 1800-talet hade problem uppstått inom timmerhandeln i södra 

Norrland. Därför växte också behovet av en opartisk förening som kunde åstadkomma en 

betryggande intumning av trävarorna för såväl köpare som säljare fram.  

 

Behovet av en liknande förening fanns inte i den norra landsänden vid samma tidpunkt vilket 

delvis kan bero på att sågverksindustrin inte hade utvecklats lika mycket som i den södra 

delen av Norrland. Ytterligare en förklaring är, att de norrbottniska sågverken var mer 

beroende av köpare och efterfrågan på produkten än av hemmansägare och timmerhandlare 

för att få råvara. Det finns inget säkert belägg för att det var den goda tillgången på råvara 

som gjorde att den första tumningsföreningen organiserades och administrerades av 

köparparten endast, men det är en tänkbar förklaring. 

 

Redan konstaterat är att Norrbottens virkesmätningsförening bildades 44 år efter 

Ångermanälvens förening, och att dessa bildades av olika anledningar. Ser man till 

uppslutningen och antalet medlemmar vid föreningarnas start kan man konstatera att 

Norrbottens virkesmätningförening hade 25 medlemmar vid starten medan Ångermanälvens 

virkesmätningsförening hade en uppslutning på cirka 60%. Det är svårt att jämföra dessa mått 

eftersom det inte av källorna kring Ångermanälvens virkesmätningsförening framgår utifrån 

vad dessa 60 % är beräknat på. Det är därför oklart om beräkningarna är gjorda på enbart 

köparpartens anslutning eller även inkluderar säljarparten och styrelse. 

 

Under depressionen på 1920-talet uppstod så kallade ”falserier” inom tumningsaffärerna inom 

Ångermanälvsområdet. Problemet gjorde att föreningen började betona opartiskheten införde 
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edgång för mätarna. Vid samma årtionde fanns endast föregångaren till Norrbottens 

virkesmätningsförening eftersom denna inte bildades förrän 1936. Vid närmare granskning av 

Norrbottens virkesmätningsförenings verksamhet framkommer inte några fall av falserier 

bland mätarna. Däremot riktades skarp kritik mot styrelsen inom föreningen under 1940-talet 

på grund av de dyra investeringarna i hålkortsmaskiner, med följden att styrelsen avgick och 

blev därmed ersatt. Vid ytterligare ett tillfälle på 1950-talet kritiserades styrelsen av 

föreningens revisorer på grund av anmärkningsvärt höga representationskostnader. Den här 

gången behövde styrelsen inte avgå utan fick minska dessa kostnader följande år. 

 

Ser man till den tekniska aspekten var Norrbottens Virkesmätningsförening tidsmässigt före 

Ångermanälvens virkesmätning med införandet av hålkortsmaskiner. Allra först var dock 

Umeå virkesmätningsförening, och det var utifrån deras användningsresultat som Norrbottens 

virkesmätningsförening fattade beslut om införandet av hålkortsmaskinerna. Vad gäller 

Ångermanälvens virkesmätningsförening påtalades redan under 1940-talets början att dessa 

maskiner skulle underlätta arbetet men trots det så infördes inte dessa förrän 1955. Av 

Hedmans källa framgår endast att styrelsen avböjt förslaget till införskaffande av 

hålkortmaskiner men ingen anledning till varför. En anledning kan vara ovissheten i 

maskinernas duglighet, en annan anledning kan vara de stora kostnaderna som en sådan 

investering medförde. Det finns dock inget belägg för dessa förklaringar även om de är 

tänkbara. 

 

Utvecklingen under 1960- och 1970-talet är ganska lika för båda föreningarna, båda tillämpar 

stockmätning och övergår från mätning i lag till enmansmätning ungefär samtidigt. Införandet 

av NS-rutin och OCR-notor skedde även det samtidigt för bägge föreningarna. En skillnad är 

dock att Ångermanälvens virkesmätningsförening är före med införandet av färgmärkning av 

stockarna. Inom Norrbottens virkesmätningsförening nämns en ny mätmetod 

Robertsforsmätning, även om denna inte verkar tillämpas i länet. Huruvida denna metod 

används inom Ångermanälvens virkesmätningsförening framkommer inte i Hedmans 

litteratur. Ytterligare en tidsmässig skillnad även om denna är ganska marginell är att 

Ångermanälvens virkesmätningsförening år 1962 beslutade att avveckla sin 

hålkortsavdelning. Under samma år påbörjade Norrbottens virkesmätningsförening utreda hur 

man skulle gå till väga för att avveckla hålkorts användningen inom föreningen. Sett ur rent 

tekniskt perspektiv framkom det utifrån styrelseberättelser och årsredovisningar från 

Norrbottens virkesmätningsförening att skyddustrustning tillämpades vid mätning. Tyvärr har 
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det inte gått att få fram i vilket samband eller hur denna skyddsutrustning användes inom 

föreningen. Det har inte heller gått att påvisa om detta var något som även tillämpades inom 

Ångermanälvens virkesmätningsförening, vilket enligt mig är väldigt synd eftersom det kan 

ha medfört ett viss bortfall i den tekniska beskrivningen av virkesmätaryrket. 

 

När det gäller utbildning inom virkesmätningsområdet hade Norrbottens 

virkesmätningsförening detta som en utgiftspost redan från 1950-talet och fram till 

föreningens fusion med VMF Nord.  Litteraturen kring Ångermanälvens 

virkesmätningsförening förtäljer inget om när man först började tillämpa utbildningar i 

verksamheten, däremot skriver Hedman att det på 1970-talet infördes krav på genomförd 

skogsbruksskola för att få anställning hos föreningen. Liknande krav inom Norrbottens 

Virkesmätningsförening framkommer under 1980-talet, alltså tio år senare. Vad detta kan 

tänkas bero på har jag  varken belägg eller tänkbar förklaring till. 

 

När det sedan kommer till det redovisningssystem som än idag tillämpas av landets 

virkesmätningsföreningar den så kallade VIOL-rutinen var Norrbotten först med att införa 

detta år 1978. Ångermanälvens virkesmätningsförening införde inte VIOL- rutinen förrän år 

1983, alltså fem år efter den norrbottniska föreningen. En intressant sak att notera är att 

Norrbottens virkesmätningförening var före Ångermanälvens virkesmätningsförening när det 

gällde införandet av VIOL- rutinen, men det var först vid tidpunkten för den senare nämnda 

förenings införande som den förstnämnda föreningen kom över sina inkörningsproblem och 

fick systemet att fungera tillfredsställande. 

 

Under 1990-talet övergick man allt mer till automatmätning vid industrier och mätstationer 

både i Ångermanälvs- och Norrbottens området. Det går inte att säga exakt när denna 

övergång skedde varken inom den ena eller den andra föreningen, vilket beror på att den 

maskinella mätningen är en investering som görs av det enskilda sågverket. Utifrån intervjun 

med virkesmätaren vid nya Justos Timber i Teurajärvi så framkom det att övergången till 

automatmätning var genomförd först under mitten av 1990-talet. Jag tror inte det råder någon 

större tidsmässig skillnad gällande denna övergång inom Ångermanälvens 

virkesmätningsområde eftersom det tagit längre tid för de mindre sågverken i bägge områden 

att införskaffa denna tekniska utrustning.  

 



 34

Undersökningens teoretiska koppling hämtades från Edqvists bok Guld och gröna skogar som 

berör teknik överföring från ett område till ett annat. Utgångspunkten i Edqvists teori var att 

teknisk förändring sker genom så kallade teknikbärare, dvs. människor som är har social 

makt, inflytande, kunskap, ekonomiska resurser och är organiserade. Dessa variabler stämmer 

direkt överens med Ångermanälvens virkesmätningsförening vilket betyder att denna mycket 

väl skulle kunnat fungera som teknikbärare.  

 

Problem uppstår vid när man kommer till den andra aspekten av författarens teori eftersom en 

vidare granskning av den tekniska utvecklingen visar att Ångermanälvens 

virkesmätningsförening inte alltid varit först med införandet av ny teknik. Därmed blir det 

också betydligt svårare att applicera författarens variabler om teknikbärarens skala på 

Ångermanälvens virkesmätningsförening. För att få en mera korrekt analys måste man 

granska varje enskilt tillfälle då ny teknik införts för att kunna se vilka konsekvenser detta fått 

på den geografiska spridningen, sysselsättningen och kapitalet som investerats. Eftersom 

undersökningen saknar en mera tidsmässigt detaljerad beskrivning av den tekniska 

utvecklingen inom Ångermanälvens virkesmätningsförening är det i princip omöjligt att 

analysera om variablerna gällande teknikbärarens skala kan appliceras på ovannämnda 

förenings tekniska förändringar. När man komparerar ovannämnda föreningars tekniska 

utveckling kan man konstatera att Norrbottens virkesmätnings förening i de flesta avseenden 

varit före Ångermanälvens virkesmätnings förening med införandet av nya innovationer och 

hjälpmedel inom virkesmätningen. Enda gången man klart kan konstatera att Ångermanälvens 

virkesmätningsförening varit före ur tidsmässig aspekt är vid bildandet av föreningen och dess 

administration. Det går inte avgöra om teorin om teknikbärarens skala passar in vid tillfällena 

då NS-rutinen, OCR-notorna och färgmärkningen infördes eftersom det saknas information 

om hur den geografiska spridningen, sysselsättningen och investeringarna påverkades.  

 

När det gäller den tredje och sista aspekten av Edqvists teori gällande produktionsprocessens 

komplexitet kan man konstatera att det skett en gradvis förändring i utvecklingen från 

handredskap i form av måttband och klave till ett automatiserat och datoriserat nätverk. Detta 

är en utveckling som skett över en lång tidsperiod och resulterat i en ökad effektivitet i form 

av ökat antal inmätta stockar/ timme. 
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6. Sammanfattande slutsatser 
För de allra flesta av oss som bor i Norrbotten är det nog en självklarhet att kunna gå ut och 

vistas i skog och mark, kanske plocka bär, jaga älg eller bara få en stunds avkoppling. Jag har 

som säkert många andra vuxit upp med skogskojor, friluftsdagar, bärplockning och 

orientering i skog och mark. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att skogens resurser i 

alla tider lockat till sig människornas intresse. Under Gustav Vasas tid uppmuntrades 

människorna att söka sig till obebodda skogsmarker i norr och bosätta sig. På den tiden såg 

man inte skogens ekonomiska värde på samma sätt som idag då handlade det nog mest om 

husbehov och överlevnad. Den ekonomiska värderingen har vuxit fram allt mer allt eftersom 

man funnit nya användningsområden för skogen. Järnmalms fynden var ett 

användningsområde, och när sågverken sedan hade sin glansperiod under 1800- och 1900-

talet ökade konkurrensen om råvaran. Det var också då som virkesmätarna började synas i 

historia böckerna. Problemen med ohederliga timmeraffärer och oenighet kring tumningen 

medförde att virkesmätningsföreningar bildades för att åstadkomma en betryggande och 

likartad tumning för såväl säljare som köpare. Ångermanälvs området var först i landet med 

bilda en tumningsförening, och det dröjde 44 år innan Norrbotten fick sin förening. Vad det 

kan bero på att Norrbotten bildade sin förening så långt senare har jag inget konkret svar på. 

En tänkbar förklaring som jag dock inte har något belägg för är att det kan ha varit så att de 

skogsbeklädda ytorna i Ångermanälvsområdet var mindre än i Norrbotten vilket medförde att 

det fortare uppstod konkurrens om områdena. Därmed uppstod också behovet av en 

virkesmätningsförening tidigare än i Norrbotten. En annan tänkbar förklaring är att  

befolkningsmängden var större i Ångermanälvsområdet och därför nyttjades skogen mera där 

som betesmark eller för nybyggen. Det finns flera säkert ännu flera tänkbara förklaringar till 

varför Ångermanälvens virkesmätningsförening bildades så långt före Norrbottens 

virkesmätningsförening men inget i undersökningen ger något belägg för dessa förklaringar. 

 

Däremot har jag i undersökningen kunnat konstatera att 2/3 av den teoretiska kopplingen var 

direkt applicerbara på Ångermanälvens virkesmätningsförening. Edqvists teori byggde på tre 

delar som han kallade: teknikbärare, teknikens skala och dess komplexitet. Min slutsats är att 

Ångermanälvens virkesmätningsförening mycket väl hade kunnat fungera som teknikbärare 

eftersom detta var en organiserad enhet med social makt som också besatt den erforderliga 

kunskapen som behövdes i detta avseendet. Det var även möjligt att avgöra 

produktionsprocessens komplexitet det vill säga hur den tekniska utvecklingen förändrades 

från handredskap i form av måttband och klave till ett tekniskt nätverk i form av 
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automatisering och datorisering. Den problematiska delen är när man ska avgöra teknikens 

skala eftersom att Ångermanälvens virkesmätningsförening inte alltid varit först vid 

införandet av ny teknik. Ett annat problem är det utifrån undersökningen inte framkommit hur 

den geografiska spridningen sett ut vid införandet av ny teknik. Min slutsats gällande den 

teoretiska delen är att det inte går att avgöra om Ångermanälvens virkesmätning utifrån 

Edqvists teoretiska variabler fungerat som ett en teknikspridare. 

 

Ytterligare en slutsats av min undersökning är att man inte kan säga att det varit någon form 

av eftersläpning av den tekniska utvecklingen mellan Ångermanälvens virkesmätnings-

förening och Norrbottens virkesmätningsförening, trots att den förstnämnda föreningen 

bildades 44 år före den andra. Jag har kunnat konstatera att det faktiskt i vissa avseenden som 

till exempel vid införande av hålkortsmaskiner och VIOL- rutinen faktiskt varit tvärtom, 

Norrbottens föreningen har varit före Ångermanälvs föreningen. Någon direkt förklaring till 

detta har inte framkommit i undersökningen. En tänkbara förklaring är av ekonomisk 

karaktär, eftersom det i styrelseprotokollet från Norrbottens virkesmätningsförening (1949/50) 

framkom att en hel del kritik riktats mot styrelsen för införskaffandet av de dyra 

hålkortsmaskinerna. Det kan mycket väl ha varit så att Ångermanälvens virkesmätnings-

förening av ekonomiska skäl valde att avvakta med införskaffandet av hålkortsmaskinerna 

tills man visste att dessa säkert fungerade och rationaliserade arbetet med tumsedlar och 

stämplingslängder. Det här är dock bara tänkbara förklaringar och inget som jag har direkt 

belägg för. En liten parentes som dock är rätt intressant är att Umeå virkesmätningsförening 

var först i landet med att installera och använda sig av hålkortsmaskiner, och nu i dagarna kan 

Holmsunds sågverk (söder om Umeå) bli först i landet med att tillämpa tekniken med 

automatisk 3-dimensionell mätning under bark som vederlagsmätning. Då kan man ju undra 

om det kanske rentav varit så att Umeå virkesmätningsförening varit föregångare inom ny 

teknik på mätningsfronten? Det är en helt annan undersökning men som ändå väcker vissa 

tankar och spekulationer kring frågan. En förklaring till detta kan vara att flertalet av landets 

pappersbruk som mäter in massaveden (klentimret) är lokaliserade i Västerbottens regionen.  

En tänkbar förklaring kan vara att dessa tillsammans med mätarna vid sågverken pressat fram 

nya tekniska innovationer för att rationalisera mätningsarbetet.  

 

När jag granskat virkesmätningen inom Ångermanälvs- och Norrbottens området har det 

ibland framkommit uppgifter som inte gått att jämföra. Ett exempel på detta är mätmetoderna 

Robertsforsmätning och Xylometermätning, som nämns i styrelseprotokollen från Norrbottens 
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virkesmätningsförening men inte men i Hedmans litteratur. Ett annat exempel på detta är när 

avverkningstillsynen tillkom som arbetsuppgift för virkesmätarna inom Ångermanälvs-

området. Styrelseprotokollen från Norrbottens virkesmätningsförening förtäljer inget om 

avverkningstillsyn, därför är det omöjligt att säga hur länge eller om det över huvud taget 

varit en del av de norrbottniska virkesmätarnas arbetsuppgifter eller inte. För att få en mera 

tillförlitlig jämförelse av de båda föreningarnas tekniska utveckling hade jag behövt tillgång 

till styrelseberättelser och årsredovisningar från Ångermanälvens virkesmätningsförening 

också och inte enbart från Norrbottens virkesmätningsförening. Eftersom dessa inte fanns att 

tillgå,  har jag fått utgå från Hedmans litteratur Virkesmätning vid Ångermanälven 1892-1992. 

Det medför att det uppstår ett visst ”glapp” i jämförelsen eftersom Hedmans litteratur inte är 

lika detaljerad som styrelseprotokollen utan innehåller endast ett axplock ur dessa. 

 

En jämförelse mellan införandet av ny teknik och sysselsättningen bland virkesmätarna visar 

att det medfört minskat antal anställda även om det är med en viss fördröjning. Ett exempel på 

detta är övergången från mätning i skogen till mätning vid industri på 1960-talet. Under de 

följande fem åren (fram till 1965) minskade antalet anställda virkesmätaren inom Norrbottens 

virkesmätningsförening med nästan en tredjedel. Under slutet av 1960-talet och i början av 

1970-talet skedde en ökning i antalet anställda virkesmätare. Jag har ingen säker förklaring till 

detta men det kan ha varit en följd av det införda specialsortimentet klentimmer. Från 1973 

och fram till början av 1980-talet infördes en hel del nya rutiner för att rationalisera 

mätningsarbetet. Sysselsättningen minskade kraftigt efter införandet av NS-rutinen och OCR- 

notorna. Under en tioårsperiod mellan 1982 och 1992 ökade antalet virkesmätare inom 

Norrbottens virkesmätningsförening. Denna ökning kan till viss del ha berott på att det, enligt 

föreningens styrelseprotokoll, under mitten av 1980-talet anställdes och utbildades flera nya 

virkesmätare på grund av kommande pensioneringar. Föreningens sista fyra verksamhets år 

fram till fusionen med VMF Nord visar en nedåtgående trend i antalet anställda virkesmätare. 

Efter år 1994 blev den nya arbetsgivaren för virkesmätarna i Norrbotten 

Virkesmätningsföreningen Nord som omfattade betydligt större geografiskt 

upptagningsområde . 

 

Min slutsats av undersökningen är att landets första virkesmätnings förening som bildades år 

1892 i Ångermanälvsområdet inte har varit någon slags föregångare för Norrbottens 

virkesmätningsförening gällande den tekniska utvecklingen. I vissa avseenden har det varit 

tvärtom, Norrbottens virkesmätningsförening har varit före Ångermanälvens 
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virkesmätningsförening med införandet av ny teknik. Därför kan man heller inte säga att 

Ångermanälvens virkesmätningsförening har fungerat som ett slags teknikspridare sett utifrån 

Edqvists teori. Däremot kan man se ett klart samband mellan införandet av ny teknik och 

antalet sysselsatta inom Norrbottens virkesmätningsförening. Nya rutiner och ny teknik har 

medfört minskat antal sysselsatta virkesmätare inom Norrbottens virkesmätningsförening. Om 

den här trenden fortsätter och ny teknik leder till färre arbetstillfällen hur ser då framtiden ut 

för virkesmätarna? Med tanke på införandet av automatisk 3-dimensionell mätning under bark 

för vederlagsmätning som kanske kommer att bli en självklarhet i framtiden så tror jag ändå 

att virkesmätaryrket kommer att kvarstå. Enligt mina spekulationer kommer någon form av 

virkesmätare att behövas i framtiden även om deras arbetsuppgifter kanske kommer att 

förändras till att bli mer administrativa i form av maskinell övervakning, virkesregistrering, 

utfärdande och registrering av stockdata. Även om den tekniska utvecklingen går fram i rask 

för att inte säga hiskelig takt har virkesmätarna historiskt sett varit och kommer att nog att 

förbli ”ett oumbärligt moment” på virkesmarknaden. 
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Bilaga 1 
1:1 (1) 

 
Årtal / säsong Antal anställda virkesmätare inom Norrbottens VMF 
 
1960 / 1961   153 
  
1962 / 1963   125 
 
1964 / 1965   108 
 
1966 / 1967   124 
  
1968 / 1969   128 
 
1970 / 1971   128 
 
1972 / 1973   98 
 
1974 / 1975   73 
 
1976 / 1977   59 
 
1978 / 1979   51 
 
1980 / 1981   51 
 
1982 / 1983   59 
 
1984 / 1985   65 
 
1986 / 1987   64 
 
1988 / 1989   62 
 
1990 / 1991   54 
 
1992 / 1993   48 
 
1994   50 
 
 
Källa: 
Styrelse och Årsredovisningar från Norrbottens Virkesmätningsförening 1960-1994  
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