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”Man kunde kasta  
mössan genom sprickorna”

Årets ValuTAdagar på Hotell Södra Berget i Sundsvall blev en succé, med både hög 
uppslutning och en mängd intressanta möten branschkollegor emellan. Inklusive 
föreläsare var det drygt 60 deltagare som hade samlats, främst från norra Sverige, 
men även några från Västkusten och Gotland.

Temat för årets ValuTAdagar var uppgraderingar, renoveringar och underhåll, 
områden som kan vara intressanta och effektiva metoder för kapacitets och 
kvalitetshöjning av torkanläggningar. Utöver detta pratade man även om 
grundläggande torkteknik och det bjöds på en intressant föreläsning av Sören 
Edmark, numera pensionerad teknisk direktör på SCA Timber. 

Under dag två bjöds deltagarna på en uppskattad rundvisning på SCA Tunadal, 
där fyra guider visade upp bland annat sågen, råsorteringen, världens största TC
kanaltork samt anläggningens tio kammartorkar.
 

Givande ValuTAdagar i Sundsvall

Sågverkslegenden Birger Åström kan 

se tillbaka på en lång och framgångsrik 

 karriär i branschen. 

– Visst har jag varit med om en fantas

tisk utveckling inom sågverksindustrin, 

men fortfarande finns det mycket kvar att 

göra. Det finns nog jobb för ett helt liv till, 

säger han och skrattar.

Birger Åström ägnade nästan 30 år åt Hol-
men Timber, först som produktionsansvarig 
för koncernens samtliga sågverk och från 
1989 som teknisk chef för sågverken i Igge-
sund Timber. Sedan pensioneringen från Hol-
men i slutet av 2001 arbetar han som konsult 
åt ett antal sågverk i Sverige, där fokus just 
nu ligger på rollen som senior  advisor för det 
projekt vid Bråviken i Norrköping som plane-
ras bli Sveriges största sågverk.

”Fogsvansen ska bort från byggena”
Under en karriär som alltså börjar närma 
sig 40 år har Birger Åström varit med om en 
enorm utveckling, både vad gäller kapacitet 
och kvalitet. Den positiva utvecklingen till 
trots menar Birger Åström att det finns myck-
et som fortfarande kan göras, bland annat 
genom att leverera mer färdiga produkter: 

– Vi måste i större utsträckning förse bygg-
industrin med färdiga insatsvaror med rätt 
längd, tjocklek och tolerans, som är färdiga 
att montera. Fogsvansen ska bort från bygg-
ena, som jag ser det.  

Kunde kasta mössan genom sprickorna
Nu när det råder tuffa tider på marknaden 
menar Birger Åström att bland annat virkes-
torkningen blir ännu viktigare:

– De som sköter sin torkning väl har större 
förutsättningar att sälja sina varor och där-
igenom klara sig igenom en lågkonjunktur på 
ett bra sätt.

Birger Åström har beskrivits som den per-
son i Sverige som är mest tekniskt insatt 
inom virkestorkning, ett område som han 
tidigt intresserade sig för. 

– När jag började hade vi helt andra tork-
möjligheter och resultatet var därefter. Virke 
som ansågs vara bra torkat hade ofta sprick-
or som man i stort sett kunde kasta mössan 
igenom och det tyckte jag att vi borde kunna 
göra någonting åt, säger Birger Åström. 

Grundade Relaxstiftelsen
Under en resa till Nya Zeeland tillsammans 
med några kollegor i Virkestorkningsgrup-
pen fick han upp ögonen för ångbasningens 
betydelse för torkresultatet. Den nya insikten 
resulterade i att ett basningskar sattes upp 
på Graningeverkens (SCA) sågverk i Bollsta 
Bruk.

– Vi blev imponerade av hur snabbt det gick 
att värma upp virket, med en sprickbildning 
som minskade avsevärt och ledde till högre 
kvalitet på våra produkter.  

Metoden för ångbasning blev snart etable-
rad i Sverige och patenterades senare, 
något som låg till grund för grundandet av 
Relaxstiftelsen som verkar för att förbättra 

och utveckla virkestorkningen. Birger Åström 
menar att Sverige länge har legat långt fram-
me inom torkning av virke och att en viktig 
förklaring till det är den utbildning som sker 
kontinuerligt för landets torkskötare.
 
Både pappa och konsult
Birger Åström berättar att han börjar se slutet 
på sin yrkeskarriär, men riktigt ännu är det 
inte dags att dra sig tillbaka:

– Jag har tänkt att hålla på åtminstone ett 
par tre år till och har definitivt inga planer på 
att överge mina nuvarande kunder.

Dessutom är han inblandad i utvecklingen 
av värmebehandlat trä med Thermowood®-
metoden, ett arbete där även hans söner 
har en viktig roll. Sonen Gustav Åström 
driver Heatwood i Forsa, Sveriges första 
anläggning för värmebehandling enligt 
ThermoWood®-metoden. Birger Åström 
 berättar:

– Där får jag agera både pappa och konsult 
kan man väl säga, vilket självklart känns kul.  


