
•Stora Enso Bioenergi AB har an-
ställt 6 nya produktionsledare:
Sverker Dalén, distrikt Nordvästra
Götaland, tidigare anställning
Sydved AB, Cristofer Carlander,
distrikt Östra Götaland, tidigare an-
ställning Landshypotek AB, Fred-
rik Hellgren, distrikt Östra Göta-
land, tidigare RGS-90, Maria
Backman, distrikt Nissadalen, tidi-
gare anställning Sydved AB och
Malin Bohm Larsson, distrikt
Nordvästra Götaland. Hon kommer
från Skogsstyrelsen.

WEDA SKOG
•Weda skog har anställt 5 nya vir-
kesköpare: Erik Brittus, ansvars-
område Borlänge kommun, tidigare
Sydved och Tingsryd, Lars Kinell,
inköpare södra Örebro, tidigare
Skogsstyrelsen, Lars Gunnars-
son, Krylbo region öst, nyutexami-
nerad skogsmästare, Torbjörn
Lundberg inköpare i Karlskoga
och Degerfors, kommer från Skogs-
styrelsen och Pär Johnsson är ny
inköpare i Ekshärad. Har tidigare
arbetat med röjningar i eget företag.

SKOGSSTYRELSEN
•Magnus Viklund blir från 1 januari
ny distriktschef för Skogsstyrel-
sens gamla Lycksele och Vilhelmi-
na distrikt samtidigt som distrikten
slås samman och bildar Södra
Lapplands distrikt. Magnus vikarie-
rar för närvarande som verksam-
hetscontroller i region Nords led-
ningsstab. Som tidigare skogskon-
sulent i Lycksele distrikt har han
också varit stf distriktschef.

•Fil.dr. San-
na Black
Samuels-
son tillträder
den 19 janu-
ari 2009 en
befattning
som speci-

alist inom frö- och plantfrågor samt
skogsgenetik vid Skogsstyrelsens
enhet för lag- och områdesskydd.
Hon efterträder Lennart Ackzell
som gått över till en anställning vid
LRF. Sanna kommer närmast från
en anställning som docent i skogs-
genetik vid institutionen för växt-
biologi och skogsgenetik vid SLU. 

ÖVRIGA
•Malin Ljungné är ny virkesinkö-
pare på Sydved AB, distrikt Marie-
stad med tillträdesdag 1 februari
2009. 

•AB Möckelns Sågverk har anställt
Gustaf Borgarp och Johan Bon-
desson som virkesköpare. 

•Rundvirke Skog har anställt
Daniel Larsson-Snygg som vir-
kesköpare i Bollnäs. Han ersätter
Håkan Persson som övergått till
annan verksamhet inom skogen.
Daniel, som är utbildad skogsmäs-
tare, har lång skoglig erfarenhet
och kommer närmast från ett inkö-
parjobb hos Stora Enso i Bollnäs.

UTMÄRKELSER
•Lorentz Andersson, ordförande
för Nationella träbyggnadsstrate-
gin och tidigare landshövding
i Västerbotten dubbades till
Riddare av Trämarknadsorden
vid Trämarknaden i Karlstad den
19 november. 

Motiveringen var hans stora
insats som framstående och inno-
vativ ledare inom samhälle och
näringsliv. Med ett starkt personligt
engagemang har han medverkat
till att stärka den träbaserade in-
dustrins konkurrenskraft, högre
utbildning och forskning inom
området. Han har även genom ett
personligt engagemang varit en
väsentlig drivkraft för att utveckla
forskningen inom träteknik vid
Luleå tekniska universitet till en
internationellt mycket stark
position.

Träriddare har dubbats årligen
sedan 1962, till personer som "med
gagnelig gärning fört branschens
utveckling framåt".

•Bioenergiklubben Örebro län har
utsett Årets Bioenergiprofil. Det
blev Bengt Karlsson försäljnings-
ledare på Sveaskog. Han fick priset
för att byggt upp Sveaskogs orga-
nisation för biobränsle och drivit på
teknikutvecklingen vid utvinning
av biobränslen.

LARS ÅKERMAN  070-554 34 21

larsakerman@telia.com

SKOG E N 12/08 49

FÖR E N I NG E N 

LEK MED TANKEN att fossila material
som kol, olja, och plast endast är en pa-
rentes i mänsklighetens materiella his-
toria. Förnyelsebara material skulle då
återigen dominera marknaden. Sten-
åldersmänniskans relation till trä och
dess användande är kanske snarare tid-
lös än omodern.

SOM MEDLEM i Föreningen Skogen får
du tre gånger om året skriften Skogsliv.
I det här numret tar Per Högselius,
forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, med dig på en hisnande
resa i träets historia. Essän beskriver skogen och virkets betydelse
för människan. Resan går från tidernas begynnelse – då trä främst
användes till konstruktion och bränsle – till en tid då materialen allt
mer fick en industriell prägel. I takt med det ökande användandet
börjande man även inse vikten av ett uthålligt nyttjande av vår na-
turresurs. Tiden ända fram till 1800 talet skulle definitivt kunna gå
under rubriken ”träåldern”, därefter börjar den mer industriella
eran med fossila substitut att ta över mer och mer. I dagens materi-
alistiska värld där klimatdebatten och jakten på alternativa energi-
källor är prioriterade ämnen, är skogen återigen i rampljuset. Står vi
kanske inför en ny träkultur?

MÅNGA AV FÖRENINGENS medlemmar har en stark koppling till
skog och trä. De flesta lever nog helst i en ständig ”träålder”, där fur
och gran har en central roll både när det gäller naturupplevelser och
val av material till vardagen. 

– Skogen betyder mycket för mig, den vill jag inte vara utan, sä-
ger Andreas Edholm till Skogsliv i en intervju om sin relation till
skogen. Andreas har varit medlem sedan studietiden på Skogshög-
skolan och menar att ett sätt att främja skogen och dess brukande är
att ta ett ideellt ansvar. 

– Föreningen skapar en plattform för diskussioner och menings-
utbyten, som utgår från ett vidare perspektiv, oavsett vem man arbe-
tar åt, fortsätter han.

Vill du också vara med och forma framtidens skogar och läsa hela
essän om ”träåldern”? Gå in på hemsidan, www.skogen.se, eller ring
08-412 15 00, och bli medlem.                                      Andreas Jansson 

”Träåldern” kommer igen
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FÖR OSS SOM ÄR MED I FÖRENINGEN SKOGEN

DEN EVIGA TRÄÅLDERN

Det är en hissnande tanke: att material som stål,
plast och kol kanske bara blir en parentes i

mänsklighetens historia. Tänk om Ötzi-ismannens
träkultur är mer ”rätt”, mer tidlös, än den kultur vi le-
ver i idag! I det här numret av Skogsliv kan du läsa Per
Högselius essä om träets historia. Han tar oss med på
en resa i virkets betydelse genom mänsklighetens ut-
veckling. Från tidernas begynnelse till vår tid har skog
och trä haft en viktig roll för människan. På 1800-talet
övergick man till den industriella eran med alternativa
material, men i modern tid kanske vi återigen står in-
för en ny ”träålder”.

Bordet, taklisten, morgontidningen – överallt vir-
ke i någon form. Till och med när jag bakar med bar-
nen och använder vanillinsocker, slår mig kopplingen
till trä. Träet och människan, det är nog den eviga
kärleken. Många med mig har köpt plastiga leksaker
som både låter och blinkar, men vad leker barnen
med? Erik suger på en tändsticksask och Oskar byg-
ger kojor av pinnar. 

Nu är det väl ingen slump att Oskar gillar skogs-
leksaker, med en pappa som köpt virke i flera år visste
han skillnaden mellan skördare och skotare före två
års ålder. Men när man börjar reflektera över andra
detaljer i vardagen är det ingen tvekan om att trä är li-
ka populärt nu som det var på Ötzimannens tid: Timell
vurmar för limträbjälkar. Rutiga skjortor och gummi-
stövlar, som varit självklara för skogsfolk i alla år, bärs
nu runt Stureplan i Stockholm. Ernst gräver fram
pärlspont bakom masoniten och linoleummattor dras
undan som teaterridåer för att sätta rampljuset på furu-

plank. Allt medan många av Skogslivs läsare, liksom
jag, lever i en ständig träålder. Vem av oss tilltalas inte
av kilsågade salsgolv, grånade timmerväggar eller av
att göra en brasa i vedspisen, oavsett vad trenden sä-
ger?

Luta dig tillbaka i fåtöljen, och följ med på en histo-
risk resa inom vårt största intresse, skogen!

Trevlig läsning och Gott nytt år. 
andreas jansson
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I senaste numret av Skogsliv får du veta varför man började bygga 
korsvirkeshus. Foto: Scanpix
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