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Skogsarbetare - facklig förtroendeman - ombudsman - siste
ordföranden för Svenska Skogsarbetareförbundet - f örelä sare skogsman - jägare - vice ordförande i Skogshistoriska Sällskapet.

Mina 50 år i skogens hägn
När femtiotalet var ungt
Den 13 mars 1952 gå r två 15-å riga pojkar
hemifrå n för att börja sitt första avlönade
arbete, som skogsarbetare. Ja, de gå r, avstå ndet till den aktuella avverkningen ä r
bara nå gon kilometer belä gen som den ä r
mitt emellan de båda pojkarnas hem . Det
finns en vä l anvä nd gå ngstig mellan de
båda sm å jord- och skogsbrukshemmanena i Tiveden , alldeles på grä nsen mellan Nä rke och Västergötland , d ä r pojkarna vä xt upp. Den aktuella avverkningen ä r bel ä gen invid det lilla hemmanet
Grytkä rret d ä r gamlingarna Hulda och
Emil lever med ett par kor och n ågra få r.
Mark ägare och arbetsgivare ä r Munksjö
AB, Aspaf örvaltningen. Pojkarna heter
Lennart och Å ke och de har å ret före avslutat sin sju å riga skolgå ng.
Avverkningen bestå r av att arbeta upp
toppar och avverka sm åträd efter en tidigare under vintern utförd slutavverk-
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ning, dä r emellertid endast timmerdelarna hade tagits tillvara i anslutning till
avverkningen. Verktygen ä r yxa , bågsåg och barkspade och en liten så kallad
barkbock som man kan l ä gga upp den
ena ä nden av de två meter lå nga massavedsbitarna på n ä r de skall barkas. Till de
enstaka grövre träd som finns med i restavverkningen anvä nds timmersvans.
Betalningen f ö r arbetet utgå r efter det
gä llande kollektivavtalet, vilket i detta
fall innebä r ca 30 öre per fä rdig massavedsbit. Storhuggarna omtalas hugga 100
bit eller mer per dag men i det hä r fallet blir dagsprestationerna i genomsnitt
ca 50 bit, vilket ger en dagsfö rtjä nst om
ca 15 kronor, eller knappt två kronor per
timme.
Då massavedsbitarna ä r kvistade, kapade och barkade läggs de upp i trianglar
fö r att torka över sommaren. På hösten
körs virket ut med häst och timmerdo-

men m åste istä llet randbarkas. Vissa bitar ä r sä rskilt sega och d å m å ste kilar
anvä ndas, vilka sl ås in i kubbarna med
hjä lp av yxhammaren på klyvyxan .
Pojkarna investerar nu i en del nya
verktyg. Fö rutom förbrukningsvaror i
form av så gblad till bå gså garna så köper de klyvyxor och klyvkilar för att

Den första massavedsavverkningen

ning som försetts med en speciell massavedsslä pa.
Transportavstå ndet ä r ganska kort , i
genomsnitt kanske 500 meter fram till
den nya skogsbilväg som ska byggas under sommaren detta å r.
Nä r denna avverkning ä r klar deltar de
båda pojkarna i vå r- och sommararbeten
på sina respektive fö rä ldrahem ; kapning
och klyvning av vå rved , vå rsådd , potatissä ttning, tillsyn av gä rdsgå rdar, hö bä rgning och skö rd m . m . innan det å nyo blir

dags för skogsarbete.
N ä r skogsarbetet startar igen frampå
hösten blir det huggning av kastved i
gamla igenvä xande hagmarker. Kastveden huggs i enmetersl ä ngder och klyvs
med en stor och tung så kallad klyvyxa.
De klenaste bitarna behöver inte klyvas

klara vedklyvningen . Dessutom köper
de i bolag en hyveltandad stocksåg, som
vid den h ä r tidpunkten ä r en ny uppfinning signerad Sandvikens Jernverk . Sågen visar sig vara mycket effektivare ä n
den stockså g som de tidigare få tt lå na
med sig hemifrå n . Med denna så g kan
de snabbt fä lla grova träd och även kapa
de grövsta stammarna. Pojkarna menar
att de nu kan fä lla lika fort som de gö r
som skaffat sig de nya motorsågarna av
m ä rket BeBo.
Betalningen för vedhuggningen , d.v.s.
fä llning, kvistning, kapning, klyvning
och uppl äggning i enmeterstravar, med
3
io % överm å l , var ca 6 kr per m . Då den
genomsnittliga prestationen uppgick till
ca sex kubikmeter f ö r pojkarna tillsammans blev dagsfö rtjä nsten ungefä r densamma som vid massavedshuggningen
under vå ren.
Ja, på detta sä tt startade alltså arbetslivet fö r dessa båda pojkar och m å nga an dra i bö rjan av 1950 -talet. Någon arbetsbrist existerade inte, det var bara att ta
kontakt med skogvaktaren så fanns det
jobb. 1 den t ä mligen glesbebyggda Tivedsbygden fanns i praktiken heller inga
andra alternativ ä n skogsarbete. Avstå ndet till n ä rmaste tä tort , Askersund , ä r två
mil och fortskaffningsmedlet var cykel
eller de mycket glesa bussturerna.
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Under det fortsatta 50 -talet gick utvecklingen emellertid fort fram å t. Pojkarnas lagarbete byttes ganska snart ut
mot mer individuellt arbete. I mitten
av å rtiondet köpte båda två motorsågar.
Nu heter motorsågen som de båda kö per
Partner som ä r en n ågot lättare efterföljare till BeBo-så gen . Båda två gör också
” lumpen ” under å rtiondet och skaffar sig
bilar.
Detta ä r en sammanfattande beskrivning av hur mitt skogsarbetarliv började
för mer ä n 50 å r sedan.
Nittonhundrafemtiotalet kan med fog
betecknas som ett mycket dynamiskt å rtionde. Skogsbilvä gar börjar byggas och
motorsågen blir allmä n egendom. Hö jda
reallöner innebä r också stigande levnadsstandard , vilket bland annat leder till att
m å nga skaffar sig sin första bil.
Å r 1955 avskaffas motboken och svenskarna få r handla alkohol fritt. Samma å r
genomförs också en folkomröstning om
höger- eller vä nstertrafik. För egen del var
jag för ung för att få rösta , men minns vä l
att jag sympatiserade med tanken att gå
över till högertrafik. Mina fö rä ldrar, som
fick rösta , var d ä remot negativa till förä ndringen.

Ett annat minne frå n å rtiondet ä r att
jag var med på en motorsågsdemonstra-
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Berä knad utifrån bristfä llig statistik .
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tion dä r instruktören framförde följande
kloka ord : ” Du ska behandla motorsågen
som en kvinna ; ju n ä rmare kroppen du
håller henne desto bä ttre har du henne
under kontroll.”

Förhoppningarnas sextiotal
Motorsågkvistning, arbetsskador, djupsnö, barkmaskiner, skötare och kalamiteter, så skulle 1960 -talet kunna sammanfattas. Femtiotalets blytunga motorså gar
avlöstes av n ågot lä ttare modeller. Nä r
dessutom flottörfö rgasaren ersattes med
membranvarianten kunde sågen vä ndas
” hur som helst ” utan att den stannade
vilket var ett revolutionerande framsteg.
I princip ä r det samma förgasare som
fortfarande finns på motorsågarna vilket
betyder att denna teknik nu varit med

drygt 40 å r.
Detta skapade förutsä ttningar för att
börja anvä nda motorså gen att kvista
med. Javisst kunde man kvista med sextiotalets sågar men helst skulle nog detta ha få tt bero i avvaktan på ytterligare
teknikutveckling. Dessa motorsågar var,
membranförgasaren till trots, inte fä rdiga
för att ta detta steg.
Följden blev omfattande skador på
skogsarbetarna i form av direkta sågskador n ä r sågarna ” kastade ” men också i
form av ” vita fingrar” . Att gå hela dagen med en starkt vibrerande motorsåg
i h ä nderna förorsakade omfattande skador på blodkä rlen på den kroppsdel som
var nä rmast det vill säga h ä nderna. I slutet på å rtiondet började tillverkarna utveckla system med awibrering av motorsågarna, men skydd mot de farliga kasten
kom först under 1970 - talet .

I och med den ökande anvä ndningen
av motorsågen bö rjade också hö rselskadorna att uppm ä rksammas, liksom behovet av att skydda huvudet frå n fallan de grenar etc. I den bullriga miljön som
nu uppstod inom skogbruket hörde inte
skogarbetaren n ä r grenar eller toppar rasade ner och dessutom kom mycket av
uppmä rksamheten att riktas mot sjä lva
bullerkä llan d.v.s. motorså gen . Under å rtiondet kom så ledes både hjä lmen och
h ö rselskydden att bö rja introduceras i
det svenska skogsbruket , även om introduktionen gick sakta .

handlingsbudet och omröstningen blev
dramatisk . Å tta röster mot å tta och ordföranden Charles Winroth hade utslagsrösten. Han röstade fö r uppgö relse och
d ä rvid blev det men det uppstod också
ett mycket svå rt läge med en splittrad fö rbundsstyrelse och ett starkt missnö je ute
bland medlemmarna. En kort tid dä refter tvangs Charles Winroth att avgå
och till efterträdare valdes Sixten Bäckströ m.
Vintern 1965 / 66 blev minnesrik i södra
och mellersta Sverige. En av de kallaste

och snö rikaste vintrarna under 1900 - talet! För skogsarbetarna innebar detta givetvis att arbetet blev extra tungt och
Några minnesvä rda
krävande. St ä mningen blev också allt
hä ndelser under 1960- talet
1962 var det avtalsförhandlingar och det mer desperat nä r man såg hur fö rtjä nsvar kä rvare ä n på l ä nge. Borta var se- terna på det raka ackordet krympte ihop
dan lä nge Koreaboomens guld å r och i takt med att prestationerna sjö nk.
Jag minns sä rskilt ett sektionsm öte i
skogsbruket k ä mpade med svag ekonomi. Fö rhandlingarna drog ut på ti- Olshammarsgå rden , i bö rjan av februari,
den och då ingen uppgörelse kunde n ås som jag som nyvald sektionsordförande
gick fö rhandlingsbudet ut till medlems- ledde. Till mötet kom ett å ttiotal uppomröstning under vå ren . Jag minns hur retade skogsarbetare d ä r det flesta kr ävjag sjä lv som tä mligen nygift och med de att arbetet skulle stä llas in på grund
av den meterdjupa snö n . Till min hjä lp
ett litet barn hemma övervä gde fö r och
nackdelarna av att gå i konflikt. I all syn - hade jag Arne Johansson som d å var lonerhet som det mesta av avverkningssä- kalombudsman i Laxå och som sedermesongen nu var förbi. Sammantaget fick ra kom att bli en n ä ra kollega och god
vä n. Arne berä ttade att sådana h ä r sn öomst ä ndigheterna mig att rösta ja till att
förbundet borde göra upp. Det visade sig djup var vanligt förekommande i norra
dock att jag befann mig bland en mycket Sverige, d ä r han sjä lv varit skogsarbetaliten minoritet. Ungefä r 80 % av medlem - re innan han kommit ner till Tivedsskomarna i Skogsarbetareförbundet röstade garna . ” Inte slog man igen skogsarbetet
nej till avtalsförslaget och ä rendet gick för en meter snö ” var hans lugna komtillbaka till förbundsstyrelsen som hade mentar. Dä remot borde man kräva ekonomisk kompensation för de ökande svådet slutliga avgö randet .
Vid fö rbundsstyrelsens behandling righeterna som sä nkte prestationerna och
hade en sm ä rre justering gjorts av för- d ä rmed fö rtjä nsten.
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Mö tesdeltagarna lugnade också ner sig
och efter n ågon timmas diskussion enades mötet om att vidarebefordra ett starkt
krav på ekonomisk kompensation upp till

Skogsarbetareförbundets förhandlare.
Detta ledde så sm å ningom till att en
central uppgörelse träffades om en fast
ekonomisk kompensation för ” extrema
snösvå righeter.” Kompensationen varierade beroende på geografisk belägenhet ,
men fö r oss som jobbade inom Munksjö,
Aspa bruk, blev det 200 kronor extra för
februari m å nad. Förutsä ttningen var att
man arbetat minst 20 dagar under m ånaden, i annat fall blev det reduktion .
Mitt minne ä r att det med den kompensationen blev i stort sett normal inkomst
också denna extrema snö m å nad trots det
kraftiga fallet i prestation.
Att kompensationen denna gå ng lades
ut som fasta belopp var ett resultat av envist förhandlande frå n Skogsarbetareförbundets sida . Alla typer av kompensation
för svå righeter utöver det normala kompenserades annars med procentpåslag.
Detta var ett genombrott för argumentet ; ” det ä r meningslöst att lägga procent
på ett sjunkande underlag” och mer skulle komma så sm å ningom . . .
Denna snövinter introducerade jag en
nyhet på Aspaskogarna. Jag hade läst om
en ny apteringsmetod d ä r huggaren med
hjä lp av en speciell m åttbandsrulle apterade de olika virkessortimenten sjä lv.
Metoden kallades Rickleå metoden efter
namnet på den ort i östra Västerbotten
d ä r konstruktö ren till modellen bodde.
Jag pratade med min arbetsledare, KnutArne Carlsson , om detta och han tä nde
på idén och tog hem en utrustning. Ut10

rustningen bestod förutom m ätrullen av
en sele med en liten timmerklave och
huggarkrok i hölster. Jag började prova
den så snart jag fått den i min hand.
Jag slapp nu att vä nta på den sä rskilde
apteraren och kunde upparbeta träden i
ett sammanhang i stä llet fö r som tidigare
i omgå ngar. Efter att ha provat nyheten
n ågra dagar fann jag att den fungerade
mycket bra, så jag beh öll utrustningen
och anammade den nya metoden helt .
Jag bedömde att denna systemförä ndring bidrog till att h å lla uppe fö rtjä nsten
under denna extrema snövinter.
Det fanns dock en del bland skogsarbetarna som var negativa och menade
att detta var att göra sig till för bolaget
samt att ersättningen fö r merarbetet, apteringen, var alldeles för l åg. Andra inså g
dock potentialen och skaffade sig sjä lva
utrustningar. Inom kort tid kom detta
system mer eller mindre helt att ersä tta
den gamla ordningen med sä rskilda apterare. I den m å n motormanuell huggning
numera fö rekommer så anvä nds metoden
fortfarande.
Som jag tidigare n ä mnde i förbigå ende var jag nybliven sektionsordförande i
Aspasektionen snövintern 1966. Jag valdes till detta uppdrag på å rsmötet 1965
utan att vara n ä rvarande på m ö tet och
utan att vara tillfr ågad . Enligt vad som
berättats fö r mig efterå t gick det hela till
så att den tidigare ordföranden Karl-Ivan
Johansson hade avsagt sig uppdraget och
d å valberedningen inte hade få tt fram
n ågot förslag så blev det en fråga direkt
på å rsmötet.
Då föreslog en av mina vä nner, Bengt
Johansson, mitt namn. Då någon undra-

de om den d ä r Å ke Pettersson verkligen en åsikt. ” Dessa ord ä r kanske det som
skulle kunna klara detta uppdrag så sva- jag mest på tagligt har burit med mig frå n
rade förslagsställaren: ” Jodå , det gör han den utbildningen . Nä r man hör olika tysä kert , jag k ä nner honom han ä r kassö r per av påst åenden i aktuella diskussioner
i Brukshundklubben .” Med denna vä r- t ä nker jag ofta på Karlboms visdomsord .
dering i ryggen valdes jag till sektions- Det skulle vara mycket vunnet om denna
ordförande. Detta blev starten på en ny levnadsregel vore mer allomfattande.
Jag kan i detta sammanhang inte lå ta
epok i livet; som facklig företrädare. N ä r
jag få tt detta , som jag sjä lv uppfattade bli att ta upp ytterligare en av Karlboms
det , fina uppdrag så blev det att börja m å lande beskrivningar. I ä mnet samh ä llsfacklig utbildning. Den första kursen var ekonom i redogjorde han för den ekonoen tvåveckorsutbildning, i m å nadsskif- miska tillvä xten och dess fö rutsä ttningar.
Fö r att exemplifiera utvecklingen sa han
tet april- maj 1965, på LO-skolan Run ö,
i n ä rheten av Å kersberga. Vi hade den följande. "Här ute på Runöskolan kan vi
förre rektorn Torvald Karlbom som lä- se påtagliga exempel på den ekonomiska utrare i samh ä llsekonomi och arbetarrö rel- vecklingen. På vårarna när vi städar grässens historia. Karlbom var en engagerad mattorna brukar vi hitta en del tomflaskor.
lä rare och n å got av vad man skulle kunna Förr så stod det för det mesta Absolut Rekalla för en arbetarrörelsens aristokrat .En nat Brännvin på etiketterna men numera
viktig sak som han l ä rde oss var n ä r han så står det allt oftare Standard Selektion."
i en diskussion sade följande: "Det gäller Absolutisten Karlbom menade så ledes att
att skaffa sig insikt innan man skaffar sig övergå ngen frå n Renat till Whisky av en-

Del av förbundskursen 1965, under rast. Artikelförfattaren längst t.h. Den slipsklädde
mannen i mitten är förbundskassören Henry Åström.

kel modell var ett talande exempel på en ett de stora kalamiteternas å rtionde även
standardförbä ttring som i sin tur var be- om det mesta h ä nde i slutet. 1967 blåstingad av en ekonomisk tillvä xt .
te stora delar av sk å neskogarna omkull i
Det blev en hel del av facklig utbild- den så kallade Sk å nestormen .
ning under den andra h ä lften av sextio1968 inträ ffade svå ra skogsskador i
talet. Sexveckors internat, 1967, följdes Bergslagsområdet i samband med isuppav tre m å nader under 1968. Allt på Ru- lega. I samband med Allhelgonahelgen
n öskolan , som fö r mig och m å nga an- regnade det i flera dagar samtidigt som
dra blev n ågot av en facklig högskola. Vi det var minusgrader. Följden blev att trähade utomordentliga l ä rare och vi l ä rde den blev så nedtyngda av is att de brast
av varandra.
utan fö regå ende varning. Innan isen töMellan kurserna var det att återgå till ade bort, efter n ågon vecka , var det mer
skogsarbetet d ä r det också h ä nde mycket eller mindre livsfarligt att vistas i skogen
under sextiotalet. En av de stora lyften i i de vä rst drabbade områdena . Arbetarrationaliserande riktning var harkmaski- skyddsstyrelsen utf ä rdade också ett ” isnernas int åg i bö rjan av å rtiondet. Dä r- varningscirkul ä r ” vilket , såvitt jag vet , ä r
med försvann ett av de mest monotona den första och enda gå ngen som n ågot
och ryggpå frestande momenten i skog- sådant har hä nt inom det svenska skogsarbetet. Barkspaden kunde h ä ngas in för bruket.
att bli ett museiföremål. H ästarna fick
Å ret d ä rpå , 1969 , var det dags igen.
också en ny konkurrent i form av trakto- Nu var det rejä la stormar och inte minrer. Frå n bö rjan med vinsch och wirekran dre ä n tre stycken . Ada , Beda och Ceda
men mot slutet av decenniet med en grip kom de att kallas. Det bö rjade med Ada i
monterad i spetsen på en hydraulkran. september och avslutades med Vä rstingMot slutet av å rtiondet var h ästen i sko- en ” Ceda under Allhelgonahelgen , som
gen i huvudsak borta.
vid den h ä r tiden kom att bli betecknad
I samband med att jag valdes till sek- som en riktig ovädershelg. Dä remellan
tionsordförande blev jag också vald som hade Beda h ä rjat och den totala förödelombud i avdelningens representantskap, sen av dessa stormar inom ett stort om dä refter i avdelningsstyrelsen och som råde i södra och västra Sverige var n ästan
avdelningens representant i förbundets obeskrivlig.
centrala avtalsråd . Uppdragen medfö rde
Nä r stormarna h ä rjat fä rdigt var skoatt vyerna vidgades och nya intryck ingarna i stora delar av sydvästra Sverige
söps. Frå n avtalsrådet minns jag sä rskilt mycket illa sargade. Speciellt svå ra var
de tuffa diskussionerna mellan förbunds- förh å llandena i och omkring Viskadalen
ledningen och en del ombud frå n norra d ä r förödelsen i princip var fullst ä ndig.
Sverige. Dessa diskussioner, som tidvis Detta medfö rde snabbt ett stort behov av
var rä tt h å rda, skulle komma att kulmi- skogsarbetare. Det strömmade också till
nera inom tio å r.
ett stort antal mer eller mindre kvalificeSextiotalet kan också betecknas som rade skogsarbetare för att , som de trodde,
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göra sig grova pengar genom att hugga
vindfä llen. Det var tidvis rena Klondykestä mningen.
Det var ett svå rt och farligt arbete de
gav sig i kast med . Vå ldsamma brötar
med trä d staplade på varandra , kors och
tvä rs i alla riktningar och i formationer
upp till Hera meters hö jd skapade oerhö rda arbetssvå righeter. Den stora tillström ningen av arbetskraft som i de Hesta fall
var ovan med att arbeta under sådana
extrema fö rh å llanden bäddade fö r kaotiska fö rh å llanden och livsfarliga arbetssituationer.

Skogsarbetarefö rbundet beslutade nu
att inrä tta ett tillfä lligt kontor i Borås
och d ä r fick jag mina fö rsta uppgifter,
biträdande ombudsman vara
med och f örsöka skapa ordning i kaoset.
Till min hjä lp hade jag avdclningsombudsmannen i Vä nersborg, John Axelsson , och den finsktalande distriktsombudsmanen frå n Luleå , Bertil Wanhainen samt en ung man frå n Oskarshamn ,
H å kan Johansson . Den senare skulle, liksom jag sjä lv, gö ra sin f ö rsta praktik som
facklig f öreträ dare.
att som

Det blev ett h å rt och intensivt arbete
att fö rsö ka skapa n å gon form av ordning
och reda i detta kaos. Fö r det första gä llde
det att försöka att organisera alla de oorganiserade arbetare som kom ut i detta
svå ra arbete. M å nga kunde ingen svenska och eftersom de Hesta av dem var fin lä ndare så kom Bertil Wanhainens språ kkunnande vä l till pass. Fö r det andra att
skriva kollektivavtal med alla sm å arbetsgivare som också sökte sig till dessa arbeten och sist men inte minst att få de gä l -

lande kollektivavtalen att till ä mpas på ett
riktigt sä tt .
M å nga drå pliga episoder följde av detta . En kvä ll rå kade exempelvis en av kollegerna ut f ör en n å got påverkad arbetsgivare som gav honom stryk. Det visade sig
senare att det nog också var lite kvinnoaffä rer med i spelet. Krogarna i Borås var
vid den h ä r tiden stä llen d ä r det kunde
h ä nda både det ena och det andra .
Som en allvarlig epilog kom olycksfallstatistiken . Under å ren 1969 / 70 dog
69 skogsarbetare av skador i arbetet och
över 17.000 skadades!

Faktaruta 1960 -tal
Arbetstid
Lön
Skogsarbetare
vecka
.
öre/ tim
i riket

ca 45.000
0966)

992

45 tim.

Semester

4 v*

* ) Semestern ökade år 1965 frå n tre
till fyra veckor

Krisernas och arbetsrättens sjuttiotal
N ä r 1970 -talet inleddes hade mitt aktiva
skogsarbetarliv definitivt avbrutits och
en tjä nst som ombudsman med egen avdelning inletts. Platsen var Kisa i södra
Östergötland , och tjä nsten d ä r tillträddes mycket hastigt i mitten av december
1969. Bakgrunden var att den tidigare
avdelningsombudsmannen hastigt fick
lä mna sina arbetsuppgifter på grund av
ekonomiska oegentligheter.
Det blev en omtumlande tillvaro att
komma ny på en frä mmande ort och
dessutom tvingas att vara med och fö rsö ka reda ut den ekonomiska situationen . Som bollplank i detta arbete stod
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givetvis förbundskassören till mitt fö rfo- de första arbetsuppgifterna att utreda
gande. Han besökte mig på avdelnings- en dödsolycka tillsammans med Yrkeskontoret och det råd , eller kanske rä ttare inspektionen och lokala företrädare för
den uppmaning, som han gav var att jag det aktuella företaget. En skogsarbetare
skulle anvä nda förbundets kassabok , va- hade fått kast på sin motorså g, så gat av
rav jag också fick ett exemplar. Nä r jag se- sig pulsådern i ljumsken och avlidit på
dan studerade den så överensst ä mde inte arbetsplatsen genom fö rblödning. De
boken med det då gä llande avgiftssyste- spå r vi kunde se, n ågra dagar efter att
met . Kassö ren , som var en gnetig kassö r detta hade h ä nt , var n ågra sl ä pspå r i den
av den gamla stammen , ville helt enkelt av blod fä rgade snön och vi kunde dessfå slut på en gammal upplaga av kassa- utom rekonstruera hur kastet sannolikt
böcker.
hade gå tt till. Skogsarbetaren efterl ä mnaDå tog jag kontakt med en ombuds- de hustru och två sm å barn. Ett tragiskt
man och numera kollega som jag kä nde exempel på en av de, enligt statistiken 69
vä l n ä mligen Arne Johansson. Med hans stycken , som omkom i skogsarbete under
hjä lp och med bist å nd av LO:s revisorer det sista å ret av 1960 -talet och det första
kunde vi så sm å ningom skapa ordning i på det nya decenniet.
det ekonomiska kaoset och även få tillI övrigt var det m å nga så kallade huggbaka pengarna till avdelningen genom ningstvister som skulle hanteras. Min föden samlingsförsä kring som fö rbundet reträdare hade l ä mnat en tvist vidare till
hade tecknad.
central fö rhandling och denna förhandI samråd med Arne och förbundets ling ägde rum i mitten av januari 1970.
revisionsombudsman , skapades vartefter Givetvis skulle de lokala parterna vara
ett modifierat system fö r bokföring med
med för att insupa de h ögsta avtalstolsamlingsverifikat , men förbundets gamla karnas visdom och vi var en ganska stor
kassabok kom aldrig till anvä ndning.
skara som samlades vid den aktuella avTill yttermera visso så hade den förut- verkningen. Det var således förvaltaren
varande ombudsmannen haft sin fru som och hans biträde, ett par skogvaktare, de
biträde på kontoret och d å även hon fö r- två berörda skogsarbetarna som för övrigt
svann tillsammans med sin man så var var bröder, jag som lokalombudsman och
det att starta frå n scratch . Det gick å t ett så de båda centrala avtalstolkarna , Artur
antal mycket lå nga dagar lör att bland Nilsson frå n Skogsarbetareförbundet och
annat få ut information om h ä ndelsernas
lan Amilon fr å n Skogs- och Lantarbetsutveckling till medlemmarna. Informa- givareföreningen.
tionen fick skrivas om ett antal gå nger,
De båda centrala f ö reträdarna startade
fö r att via en spritduplikator som maxi - direkt med att ta en avsynande promemalt klarade 200 exemplar frå n samma nad runt skiftet och till den inviterades
original , m å ngfaldigas och sä ndas ut till även jag att delta. Jag följde med , lyssnaavdelningens drygt 1.000 medlemmar.
de och l ä rde. Nilsson och Amilon resoneDå det gällde fä ltarbetet så var en av rade under rundvandringen ihop sig och
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kom fram till en gemensam uppfattning
om hur avtalstolkningen skulle vara.
Å terkomna till vä ndplanen utanför rastkojan, d ä r de övriga deltagarna uppehöll
sig, klev Artur Nilsson upp på en stubbe
och redogjorde fö r tolkningen , vilken i
detta fall gick till arbetstagarpartens fö rdel. De båda ombudsm ä nnen biföll i huvudsak vad som yrkats av arbetstagarna i
den tidigare lokala fö rhandlingen .
Vid detta besked tog den nu n ågot surmulne och frusne förvaltaren till orda.
” Nå vad säger vå r ombudsman d å ? ” I
det läget tyckte jag synd om hedersmannen Amilon . Han kunde ju inte sä ga n ågot annat ä n att de centrala fö reträ darna
var ense om det som Nilsson berä ttat.
Arbetet på avdelningen bestod förutom av att ansvara fö r kontoret och administrationen att vara avdelningens kassör
och givetvis av avtalshantering det vill
sä ga att utgö ra förbundets fö rl ä ngda arm
n ä r det gä llde att tolka kollektivavtalen .
Det blev m å nga mil på de slingriga vägarna i södra Östergötland och norra
Sm å land , som var avdelningens geografiska område.
Dagen fö re midsommarafton 1973 ringde förbundsordfö randen Sixten Bäckströ m och meddelade att man t ä nkte
föreslå mig till en ombudsmannabefattning på förbundskontoret i G ävle om jag
stä llde mig till fö rfogande. Valet skulle
äga rum på den kongress som skulle hå llas om n å gra veckor. Den midsommarhelgen gick å t till att fundera och att
diskutera med familjen om detta erbjudande.
Följden blev att jag tackade ja och blev
d ä refter också vald av kongressen till en

ombudsmannatjä nst för att hantera avtalsfrågorna fö r så kallade specialgrupper inom Skogsarbetareförbundet. Dessa
var virkesm ätare, fö rmä n vid skogsvå rdsstyrelserna , flottningsarbetare, skiljest ä llesarbetare och flottläggare. Senare tillkom också plantskolearbetarna. Dä rmed
hamnade jag i en ny roll med i praktiken
hela landet som arbetsfä lt.
Vid samma kongress valdes också kollegan vid avdelningen i Laxå , Arne Johansson, till revisionsombudsman med
avsikt att senare utses till förest å ndare
för arbetslöshetskassan. Arne och jag
kom d ä rmed att arbeta på samma kontor vilket vi båda två tyckte skulle bli
både givande och spä nnande.
Som rubriken antyder blev sjuttiotalet
n å got av ett krisernas decennium . Det
började 1973 med den fö rsta energikrisen. OPEK-lä nderna inledde en kraftig
neddragning av oljeproduktionen fö r att
höja råoljepriserna vilket man lyckades
vä l med. Följden blev en snabb kantring
av penningströ mmarna inom vä rldshandeln och kris i de västerlä ndska ekonomierna . Fö r att spara olja inledde vi i
Sverige olika å tgä rder, såsom till exempel
bensinransonering men också ä ndringar
i gä llande byggnormer för att skapa t ä tare
och mer energisn å la hus.
Det drö jde inte mer ä n fem å r så var
n ästa oljekris över oss, med samma syfte ; att h ö ja vä rldsmarknadspriserna på
råolja.
Eftersom skogsindustrin vid den h ä r
tidpunkten var stora nettokonsumenter av energi slog de mycket kraftiga
hö jningarna av energipriserna hå rt mot
skogsn ä ringen . Vid den första krisen 1973
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kunde lä gligt en kraftig ökning av priserna på skogsprodukter parera de h ö jda energipriserna , men vid det andra tillfä llet
gick inte detta.
Den borgerliga regeringen som tillträtt efter valet 1976 fick d ä rmed en ekonomisk kris på halsen. Industriminister
Nils G Åsling inrä ttade en ” akutmottagning” som snabbt blev en tillflyktsort
för må nga av svensk storindustris företr ädare. Så också inom skogsn ä ringen .
Så kom det sig så ledes att bland annat
” mina” gamla hemmamarker ; Munksjös
Aspafö rvaltning kom att byta ä gare. Dom ä nverket fick frå n ” Åslingakuten ” n ågra hundra miljoner fö r att stödkö pa mark
frå n likviditetstörstande skogsföretag och
d ä rmed kunde också Aspaskogarna byta
ägare. Paradoxen var fullstä ndig; den
borgerliga regeringen som i opposition
stenhå rt kritiserat det samh ä lleliga ägan det blev plötsligt en stor socialiserare.
1 skuggan av sjuttiotalskriserna gjordes ett flertal så kallade strukturaffä rer
både inom skogsn ä ringen och övrigt n äringsliv.
En annan av kriserna inom skogsn äringen blommade ut 1975. Jag tä nker h ä r
på den stora skogsstrejken som utspelades under drygt två m å nader, frå n den
21 mars till slutet av maj och d ä r en dryg
fjä rdedel av Skogsarbetareförbundets
medlemmar deltog. Skogsstrejken har
beskrivits bland annat i fö regående å rsskrift och jag skall d ä rfö r nö ja mig med
n ågra egna reflexioner.
Det har spekulerats och analyserats
om bakgrunden till den stadgestridiga
strejken, som delvis kom att riktas mot
det egna förbundet . Fö r min del tror jag
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det fanns ett latent missnö je bland
skogsarbetarna , speciellt i norra Sverige,
grundlagt i och med 1962 å rs avtalsuppgörelse, som jag tidigare berä ttade om
under 1960 -talet. Vidare fanns givetvis
grogrund fö r missn öje i och med att det
raka ackordet inte fungerade bra d å oli ka svå righeter såsom exempelvis djup snö
sä nkte prestationerna .
Dessutom hade under slutet av 1960 talet allt mer radikala strö mningar dragit
fram över både Europa och Sverige, som
stä llt gamla invanda mö nster på huvudet. Dä r fanns så ledes studentrevolten i
Paris, Kå rhusockupationen i Stockholm ,
städstrejken i Sk övde och gruvstrejken i
Kiruna- Malmberget fö r att bara ta n å gra
exempel. Missnö jesyttringarna lå g så att
säga i tiden . Sammantaget ledde detta till
att det endast beh övdes en liten t ä ndan de gnista fö r att det skulle börja brinna i
skogsarbetarleden .
Då det gä ller strejkens resultat så delar
jag uppfattningen att den inte ledde till
att det blev fasta lö ner i norra Sverige,
men nog bidrog den . Vad den d ä remot
sä kert ledde till var att det också blev
fast lön till 85 % för huggarkategorin i
mellersta och södra Sverige. Detta krav
fanns n ä mligen inte med i den kravlista
som Skogsarbetarefö rbundet hade överlä mnat till motparterna i inledningen av
förhandlingarna. Dessutom ledde strejken till att det inte kom speciellt mycket
protester mot att m å nga högpresterande
fick sä nkt lön i och med att det helt raka
ackordet fö rsvann.
Som anst ä lld ombudsman på Skogsarbetarefö rbundet kom jag givetvis att
hamna mitt i den sm ä ltdegel som strejatt

ken innebar. Må nga minnesvä rda hä ndelser kommer jag för alltid att bä ra med
mig frå n denna dramatiska tid . De starkaste minnena ä r frå n de stormöten som
jag deltog i som f örbundets representant.
Jag minns sä rskilt ett möte i Hammarstrand i J ä mtland och ett i Alfta i H ä lsingland .
Vid mötet i Hammarstrand var biografsalongen i Folkets Hus mer ä n fullsatt. Må nga stod utefter vä ggarna. Stä m ningen var mycket aggressiv och nä r jag
började mitt anförande buades det frå n
lokalen och stampades i golvet. Jag l ä t
mig dock inte störas utan ” malde på ” i
mitt budskap att söka beskriva varför förbundet och dess ledning inte kunde stödja den stadgestridiga strejken.
Under en paus berä ttade lokalombudsmannen Georg Dahlberg att han under
min föredragning trä ffat en medlem på
toaletten som sagt f öljande: ” Den d ä r
som stå r dä r uppe på scenen och m ässsar, det m åste vä l vara förbundets präst .”
Citatet följdes av Georg Dahlbergs vä l kä nda och bullrande skratt. Så sm å ningom lugnade st ä mningen i lokalen ner sig
och mötet kunde avslutas under ordnade
former. Kvar stod att jag efter denna episod i vissa kretsar under lå ng tid kom att
kallas ” förbundets präst ” .
M ötet i Alfta var av ungefä r samma kaliber som m ö tet i Hammarstrand
även om stä mningen i vissa fall var ä nnu
h ä tskare. I detta m öte deltog även representanter fö r massmedia vilket fö rmodligen bidrog till att en del ville glä nsa lite
extra. Som bekant ä r Hä lsingeblodet hett
och det var med en viss lättnad som jag

kunde sä tta mig i bilen och å ka hem till
Gävle efter mötet.
Dagen efter massmötet i Hammarstrand å kte jag och Arne Johansson på
ett mycket speciellt uppdrag. Det var
sö ndagen den 13 april och uppdraget var
att trä ffa strejkkommittén för att sondera vilka m ö jligheter det fanns att n å ett
samfö rst å nd med förbundsledningen och
att eventuellt få ett stopp på den vilda
konflikten . Som förbundsrepresentanter
deltog även lokalombudsman Bert-Ove
Bäckman frå n Lycksele, som också var
platsen fö r trä ffen , samt förbundsstyrelseledamoten Ivan Gebart , Vilhelmina.
Frå n strejkkommittén deltog sex medlemmar men strejkgeneralen sjä lv Paul
Lestander uteblev.
Strejken hade vid den hä r tidpunkten på gå tt i tre veckor och bö rjade givetvis k ä nnas i de strejkandes plå nböcker.
Eftersom konflikten var igå ngsatt utan
sanktion frå n förbundet så utgick inget
strejkunderstöd och de bidrag som samlades in stod givetvis inte i proportion till
behoven .
Samtalen fö rdes i en lugn och sansad
atmosfä r och resulterade i att det nedtecknades n å gra gemensamma punkter
som vidarebefordrades frå n m ötet. Det
gick dock inte att få till stå nd n å gon gemensam rekommendation om att strejken skulle avbrytas. Vi noterade dock
att tonen mellan de strejkande och förbundsledningen blev n ågot mildare efter
detta möte ä n vad den varit tidigare. En
viss ö msesidig förståelse fö r respektive sidors utgå ngspunkter tror jag att man kan
säga blev resultatet.
Nä r avtalsuppgö relse sedan trä ffades
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i m å nadsskiftet maj-juni, efter ett omfattande medlingsarbete, började en ny
epok lönemässigt fö r skogsarbetarna. De
raka ackorden försvann och i huvudsak
fasta löner blev resultatet frå n och med
oktober samma å r. Följden blev nya problem med att hå lla uppe lönerna i förh å llande till industrin . Nä r inte ackorden
kunde ge lokal löneutveckling så kanade
skogsarbetarna så sakta neråt i relativt lö-

neläge.
Under sjuttiotalet reformerades arbetsmarknadslagstiftningen . Den radikala
våg som prä glade slutet av sextiotalet
och in på sjuttiotalet skapade politiskt
underlag för att förstä rka de anstä lldas
rä ttigheter. Lagar såsom lagen om anst ä llningsskydd, LAS, fö rtroendemannalagen, medbestä mmandelagen , MBL,
ny arbetsmiljölagstiftning och en ny semesterlag med fem veckors semester genomfö rdes.
Det skapades i och med detta stora förvä ntningar på vad de nya lagarna
skulle kunna åstadkomma. Olof Palmes
ord i Riksdagen vid antagandet av MBL
att ” detta ä r den stö rsta demokratireformen sedan den allm ä nna rösträ tten” bidrog givetvis till detta. I efterhand kan
man konstatera att arbetstagarnas inflytande blev mer av ett allm ä nt buller i de
inledande skedena av lagstiftningen som
efterhand kommit att avklinga allteftersom tiden gått.
Den mest betydelsefulla lagen , sett
ifrå n den enskildes situation , bedömer
jag vara lagen om anstä llningsskydd.
Jag minns hur jag l äste propositionen på
mina tågresor och fann den vara fylld av
ideologiska motiveringar till varfö r det
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viktigt att ä ndra på maktbalansen
mellan fö retagen och den enskilde arbetstagaren.
Lagen har också bidragit till att ett
nytt kulturmönster rö rande fö rfaringssä ttet vid neddragning av arbetskraften
etablerats. Det ä r också den lag som ger
den enskilde de största mö jligheterna till
skadestå nd om arbetsgivaren bryter mot
exempelvis turordningsreglerna.
var

Arbetsvärdering av flottningsarbete
vid Ångermanälven 1977.1 mitten syns
ombudsmännen Arne Cigén, Skog- och Lant
arbetsgivareförbundet och Sven Andersson,
Skogsarbetareförbundet.

I samband med mina nya arbetsuppgifter så kunde jag följa teknikutvecklingen i skogen lite mer frå n sidan. Dä r
kunde jag bland annat se hur motorsågarna utvecklades både beträffande vikt,
effekt och sä kerhet. En viktig sä kerhetsdetalj som tillkom var fungerande kastskydd. På maskinsidan började kvistmaskiner komma såsom logmakvistaren ,
men också mobila kapverk. I de stö rre
fö retagen speciellt , i norra Sverige, introducerades fä llare /lä ggare och processorer
som kvistade, apterade och kapade träden i ett moment. Skötarna blev under

decenniet allt driftsä krare och vä xte hela
tiden i lastförm å ga och framkomlighet.
Förä ndringen av lö neformen , frå n det
raka ackordet till fast lön som dominerande löneelement , innebar en viss inbromsning i produktivitetsutvecklingen .
Medan arbetskraftminskningen under
sextiotalet var så stor som 60 — 70 % så
blev minskningen under sjuttiotalet ungefä r en tredjedel .

Faktaruta 1970 -tal
Arbetstid
Lön
Skogsarbetare
vecka
öre/ tim.
i riket

ca 25.000
(1975)

2263

40 tim.

Semester

4 v*

* ) Semestern ökade å r 1978 från fyra
till fem veckor

Det våldsamma åttiotalet
Vå ren 1980 utbröt en av modern tids
stö rsta arbetsmarknadskonflikter, sedan avtalsf örhandlingarna mellan SAF
och LO brutit samman . SAF uppträ dde
mycket militant och ansåg sig också ha
stöd frå n regeringen Fä lldin . Ett med lingsbud på 6 ,8 procent fö rkastades av

arbetsgivarsidan men accepterades av
arbetstagarna. Följden blev en storlockout frå n den 2 maj, som totalt omfattade
800.000 man plus 100.000 som fackfö rbunden tog ut i strejk som ett svar på arbetsgivarnas lockout . Den 11 maj upphörde konflikten sedan medlare och regering
övertalat arbetsgivarsidan att säga ja till

medlingsbudet.
För Skogsarbetaref ö rbundets del var
denna konflikt inte problemfri även om
jag d å bortser frå n de kostnader fö r fö r-

bundet som konflikten ledde till . Nej
problemet var av annan art nä mligen att
vi stod mitt uppe i skogsvå rdssäsongen.
Frå n f ö rbundet var vi d ä rf ör relativt generösa med dispenser f ör att skogsplanteringarna skulle lö pa utan några stö rre
stö rningar. Vi hade också ett gä llande
avtal om ekonomiska stridså tgä rder att
följa , d ä r skogsplantering under vissa
omst ä ndigheter fanns angivet som undantag.
Vid ekonomisk krigfö ring, som en
konflikt ä r, handlar det fö r en facklig
organisation om att tillfoga motparten
stö rsta m ö jliga ekonomiska skada på
kort sikt, men att inte göra stora framtida
skador. Dä rf ö r resonerade vi så att skogsvå rd skapar bara kostnader for f ö retagen
på kort sikt och om arbetena få r bedrivas
minskar också förbundets kostnader för
konfliktunderstöd i motsvarande m å n .
Detta var dock ett resonemang som
m å nga medlemmar hade svå rt att fö rstå ,
man tyckte att vi var flata på förbundet
som inte sade nej till fö retagens propåer.
I h ä gnet av den stora konflikten mellan
huvudorganisationerna kunde skogsarbetarnas krav om att ha mö jlighet att vä lja fast l ö n f ö r var och en som ville lösas.
Det betydde att det nu fanns tre olika
lönealternativ att vä lja på för den enskilde. A-alternativet med helt fast m å nadslön , B-alternativet med 75 % fast lö n och
25 % rö rlig och så C-alternativet som bestod av 55 % fast lön och 45 % rörlig. De
flesta , sä rskilt i norra Sverige valde A-alternativet.
Vid ingå ngen av å ttiotalet hade mina
arbetsuppgifter i Skogsarbetareförbundet
n ått en viss stabilitet inom ramen för att
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handha avtalsfrågorna för de olika specialgrupperna. Eftersom den egna bakgrunden var "normalt skogsarbete" så låg
givetvis intresset även mot de stora avtalen. Skogsarbetarefö rbundet var ju också
ett relativt litet fö rbund med bara tre fö rhandlingsombudsm ä n och detta bidrog
givetvis till att vi jobbade över avtalsområdesgrä nserna.
Det ä r svå rt att veta vad som var orsaken men 1983 splittrades en av specialgrupperna n ä mligen virkesm ä tarna
och över 300 l ä mnade Skogsarbetareförbundet och gick över till Skogs- och
Lantbrukstjä nstemannaförbundet, SLF.
Senare bytte också en stor del av skogsvå rdsstyrelseförmä nnen organisationstillh ö righet och gick till Statstjä nstemannaförbundet, ST.
Med
Statstjä nstemannafö rbundet
trä ffades ett avtal om samverkan ganska
snart men detta kom vä l mer att legitimera övergå ngen till ett annat fack ä n att utgöra ett regelrä tt grä nsdragningsavtal.
Striden om virkesmä tarna kom att ta
tio å r och l östes på sitt sä tt genom att Industritjä nstemannaförbundet, SIF klev
in på arenan. Dä rmed trä ffades ett avtal som samtliga fack inom skogsn ä ringen st ä llde sig bakom och d ä r regler om
samverkan fö r virkesm ä targruppen slogs

fast.
Inom LO-förbunden finns en fast ordning som reglerar hur grä nsdragningstvister mellan fö rbunden inom federationen skall hanteras. Ytterst utgör LOstyrelsen "domstol " och kan best ä mma
till vilket förbund en viss medlemsgrupp
skall tillhöra. Detta skapar ordning och
reda och klarar också ut vem som har
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för kollektivavtalen . Med tjä nstemannaförbunden finns inte denna typ
av fasta regler och det har emellan å t skapat problem , inte bara fö r Skogsarbetareförbundet utan också inom andra branscher.
De medlemmar som l ä mnade Skogsarbetarefö rbundet fick knappast n å got materiellt utbyte av detta men det skapade
en hel del problem fö r de inblandade förbunden genom en ofta onödigt omstä ndlig fö rhandlings- och beslutsstruktur.
1982 höll Skogsarbetarefö rbundet kongress i G ävle. Vid kongressen avgick förbundsordföranden Sixten Bäckströ m efter att ha innehaft ordförandeposten i
20 å r.
Vid valet till hans efterträdare fanns
två kandidater, n ä mligen jag och Arne
Johansson. Omröstningen gav Arne majoriteten med 81 röster mot mina 56. Jag
föreslog d å att de som hade stött min
kandidatur i omröstningen skulle överlåta sina röster på Arne så att han blev enh ä lligt vald med acklamation . Så skedde
och detta gjorde också ett visst intryck på
omgivningen. Samtidigt lades en grund
för ett fortsatt mycket fint samarbete
mellan Arne och mig.
De lönemodeller som skogsarbetarna
kom att arbeta under skapade som tidigare antytts följsamhetsproblem. Det relativa lö neläget sjönk med å tta procentenheter på sex å r. Frå n talet 103, 1976 till 95,
1982. Arne och jag började föra diskussioner om på vilket sätt detta skulle tacklas
så snart vi hade dessa siffror framfö r oss.
N ä r vi funderat fä rdigt hade vi en klar
strategi hur vi skulle gå tillväga . Vi m åste
skapa n ågon form av lokalt fö rhandiingsansvaret

steg och få detta accepterat av både motparter och av medlemmarna . Vi på bö rjade också en viss sådan utveckling genom
avtalsöverenskommelser frå n å r 1983.

Det fanns emellertid en hel del problem förknippade med detta. Motparten
bedömde vi som någorlunda enkel att få
med på noterna men vi visste att medlemmarna, mindre ä n tio å r efter konflikten , var mycket skeptiska till n å got som
kunde uppfattas som inslag av ackord .
Vi gjorde d ä rfö r en lönepolitisk rapport
med sikte på att den skulle behandlas på
1987 å rs kongress d ä r vi ju visste att denna fråga skulle komma att bli grundligt
behandlad . I rapporten redogjorde vi fö r
hur fö rh å llandena såg ut på arbetsmarknaden i stort och fö reslog bland annat att
förbundet skulle arbeta vidare med ” m ånadslö n med premie” .

För att k ä nna på opinionen gick den
dessutom ut till medlemmarna i så god
tid att de hann regera innan kongressen.
Dessutom genomfö rdes en enk ä tundersökning bland var tionde medlem
som visserligen tog upp allehanda saker
men som också testade löneformen i förh å llande till lö nenivå n.
Det var med stor spä nning, men med
örberedelser, som vi invä ntade kon goda f
gressen och kunde följa motionerna som
kom in . Nä r så behandlingen på kongressen kom blev det en mycket intensiv diskussion . Behandlingen av avtalsfrågan
tog en och en halv dag i ansprå k och voteringarna n ästan två timmar. Men eker
må nga turer kunde fä rden mot ett vidareutvecklande av lokala lönedelar fortsä tta.
Med stöd av det fattade kongressbeslu-

Urider 1980 -talet bröts stubbar upp för att skapa mer ravara till massamdustrm.

kunde vi sedan successivt arbeta vidare med avtalsutvecklingen och att försöka å terskapa ett bä ttre relativt lö nel äge.
Vi arbetade på ett antal olika sä tt men
den modell som vi tyckte var bäst var att
under mellanperioderna mellan fö rhandlingarna bedriva analysarbete i gemensamma arbetsgrupper tillsammans med
motparten . Detta skapade lugna arbetsförh å llanden och mindre dramatik under
sjä lva fö rhandlandet. Det blev ett antal
nya avtalsmodeller som prövades och under perioden 1988-1990 så å terh ä mtades
en hel del av den förlorade lönenivå n.
Ute i den så kallade verkligheten fortsä tter utvecklingen. Maskiner som fä ller
och kapar trä den introduceras i form av
tvågreppssk ö rdare. I slutet av decenniet
kommer engreppskördaren . Utvecklingen sä tter sina spå r i sysselsä ttningen . Frå n
1975 till 1985 minskar sysselsä ttningen i
det s.k. storskogsbruket med ungefä r en
tredjedel.
tet

Faktaruta 1980 -tal
Lön
Skogsarbetare
Arbetstid
i riket
öre/ tim. vecka

ca 18.000
0985)

4718

40 tim.

Semester
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Baksmällans och
naturvårdens nittiotal
Under senare delen av det blomstrande
å ttiotalet hade en verklig spekulationsvåg brett ut sig inom bank- och finansvä rlden och dessutom smittat av sig inom
n ä ringslivet , ja till och med inom organisationsvä rlden. Det togs lå n och det spe22

kulerades i vä rdepapper som man få r gå
tillbaka till 1920 -talet för att hitta n å gon
motsvarighet till. Detta kunde bara leda
till en sak n ä mligen en krasch vilket det
också gjorde.
Vi drabbades av en av de svå raste
ekonomiska kriserna under hela nittonhundratalet, egentligen bara jä mförbar
med 1930 -talet. Den samlade produktionen av varor och tjä nster i landet , BNP,
sjönk tre å r i rad under de inledande å ren
av 1900 -talets sista decennium , vilket i
ekonomisk terminologi betecknas som
depression .
Bank- och finansvä rlden drabbades i
fö rsta hand men egentligen gick ingen
bransch skadefri ur detta. Eftersom vi sedan slutet av 1980 -talet levde med en fast
kronkurs gent emot den så kallade valutakorgen inleddes dessutom en spekulationsvåg mot den Svenska kronan . Kulmen n åddes i november 1992 d å Riksbanken efter stor dramatik , bland annat
med reporä ntenivåer på upp till 500 procent, tvingades att slä ppa kronan fri .
För skogsbruket innebar början av
1990 -talet stora och dramatiska omstä llningar. För att h å lla tillbaka kostnadsutvecklingen omstrukturerades f öretagen
med en intensitet som vi inte sett tidigare. Följden blev intensifierade överföringar av verksamhet frå n egenregi till entreprenad och massiva uppsägningar av anst ä llda skogsarbetare. Nittiotalets fö rsta
å r med dessa stora förä ndringar var nog
en av de tyngsta perioderna som jag som
facklig företrä dare kom att uppleva.
Under 1980 -talet hade skogsbruket påbörjat ett nä rmande till den mycket kritiska miljörörelsen och en ny trend av

miljömedvetenhet började etablera sig.
Inom Skogsarbetarefö rbundet följde vi
givetvis utvecklingen med stort intresse.
Inför kongressen 1992 arbetade vi också
fram en rapport som fick namnet ” Naturvå rd i skogen ” . Rapporten togs fram
av en arbetsgrupp som leddes av Arne
Johansson och d ä r jag fungerade som sekreterare. Givetvis var rapporten avsedd
som ett inlä gg i den rådande debatten
och d ä r efterlystes ett mer balanserat och
nyanserat synsä tt också n ä r n ödvä ndiga
fö rä ndringar till mer naturaanpassade
metoder skulle ske.
I ett avsnitt av rapporten framhölls f öljande: ” Det svenska skogsbruket har över
tiden kännetecknats av en rad olika skötselmetoder, eller med ett modernt uttryck
trender. Betecknande är att vid varje tidpunkt rådande skötselidés företrädare lika
ihärdigt och snabbt tagit avstånd från sina
föregångares idéer som i dessa tider kan observeras bland östeuropeiska politiker . . . ”
Under påverkan frå n olika marknadsaktörer började skogsbruket intressera sig
fö r att skaffa sig n ågon form av certifiering. Detta ledde till att storskogsbruket
bö rjade söka certifiering via FSC. I detta
arbete kom också Skogsarbetareförbundet att delta , i första hand genom miljöombudsmannen Inge Johansson.
I avsnittet rörande "det sociala benet"
fick vi med ett antal betydelsefulla villkor
rö rande arbetarnas rä ttigheter. Det allra
viktigaste skulle jag vilja påstå ä r regeln
om att certifierade fö retag har skyldighet
att ha ett gä llande kollektivavtal. Tyvä rr
orkade inte skogsbruket h å lla samman
hela processen varför det ist ä llet fö r ett
nationellt certifieringssystem blev två.

—
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I början av 1990 - talet beslutades om
en radikal fö rä ndring av skogspolitiken ,
efter en utredning d ä r fö rbundets ordf örande, Arne Johansson , deltog som sakkunnig. Förä ndringen innebar att miljöm å let jä mst ä lldes med produktionsm å let
i lagstiftningen och dessutom gjordes en
omfattande avreglering av skogsägarnas
skyldigheter.
Frå n Skogsarbetarefö rbundets och övriga berö rda fackfö rbund gjordes invä ndningar både i form av reservationer i utredningen och i remissyttranden , men
Riksdagen beslutade att i stort sett gå på
utredningsmajoriteten förslag. Det som
förbundet i fö rsta hand invä nde mot var
den omfattande avreglering av skyldigheterna inom skogsvå rden exempelvis i fr åga om å terbeskogning och rö jning. De
utvä rderingar som d ä refter gjorts visar
att de farhå gor som vi hade beträ ffande
dessa frågor i hög grad var berä ttigade.
Vid kongressen 1992 valdes jag att efterträda Arne Johansson som fö rbundsordförande vid hans pensionering, 1995.
Vid samma kongress togs också beslut
om att utreda fö rbundets framtid och
ett eventuellt samgående med annat fö rbund . Detta beslut hade i sin tur sitt ursprung i en rapport som framlagts till
kongressen d ä r utvecklingen med allt
fä rre anstä llda inom skogsbruket analy-

.

serats

Efter denna kongress fortsatte utvecklingen som medf ö rde allt fä rre anstä llda
skogsarbetare, vilket ledde till att de ekonomiska förutsä ttningarna för att h å lla
ett eget f örbund fortsatte att fö rsä mras.
Förbundsstyrelsen sonderade d ä rför förutsä ttningarna till ett samgående inom
23

de övrig LO-förbunden inom skogsn äringen n ä mligen Trä och Pappers. Då
Pappers svarade nej och Trä stä llde sig
positivt kallade fö rbundet till extra kongress 16-17 januari 1996.
Dä r fattades beslutet att gå samman
med Svenska Trä industriarbetarefö rbundet den 1 juni 1998, förutsatt att Trä senare fattar samma beslut. Detta skedde vid
en extra kongress som Trä h öll i mars m ånad och d ä rmed var vägen för ett samgående formellt bekrä ftad . Kongresserna
beslutade också om ett antal arbetsgrupper som fick till uppgift att klara ut de
praktiska frå gorna inför samgåendet .
Som förbundsordförande fick jag d ä rmed huvudansvaret för att genomföra
samgåendet med allt vad detta innebar.
Eftersom det nya fö rbundskontoret skulle vara i Stockholm så innebar det också
avveckling av kontoret i G ävle, d ä r ett
femtontal kontorsanst ä llda skulle han teras på ett så humant sä tt som mö jligt.
En jobbig tid med m å nga besvä rliga frågor att handl ä gga. För ombudsm ä nnens
del gick det hela ganska smidigt eftersom
tidpunkten för sammanläggningen sam manföll med fleras pensionsavgå ng.
I och med det ökande samarbetet med
Trä industriarbetarefö rbundet fick vi
inom Skogsarbetareförbundet ett erbjudande om att gå med i det så kallade Industriförbundssamarbetet. Det var fackförbunden Metall , Industrifacket Livs,
Pappers och Trä inom LO och dessutom
tjä nstemannafö rbunden SIF och Civilingenjörsförbundet som inlett ett samarbete kring olika frå gor med tyngdpunkten
mot l ö ne- och anstä llningsfrå gor.
Vi antog erbjudandet och kom d ä rfö r
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ingå i denna krets frå n och med 1996.
Inom ramen fö r detta samarbete trä ffades
den 18 mars 1997 ett avtal om industriell utveckling, kompetensutveckling för
de anstä llda och gemensamma spelregler
för fö rhandlingsarbetet rörande kollektivavtal. Syftet med avtalet var att för oss
arbetstagarpartcr stä rka de centrala kollektivavtalen och att skapa m ö jlighet till
ö kande reallöner med relativt l å ga nominella löneökningar, medan arbetsgivarsidan bland annat såg m ö jligheter till att
befästa industrins löneledande roll.
att
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Genom att små företagen ökat så ä r antalet
högre ä n vad statistiken visar
2>
På grund av nedrustningen av den partsgemensamma lönestatistiken finns frå n
mitten av 1990- talet inte l ä ngre samma
jä mförbarhet som tidigare

Den 1 juni 1998 var Svenska Skogsarbetareförbundet historia och även Svenska Trä industriarbetareförbundets avslutad . Ett nytt fackfö rbund hade skapats
med namnet Skogs- och Trä facket.
För egen del innebar detta att jag fick
tillfä lle att trappa ner och under n å gra
m å nader fungera som rådgivare och föreläsare på kurser i kollektivavtalsfrågor
runt om i landet. Den 1 februari 1999
kunde jag gå i pension ett å r tidigare ä n
om jag kvarstå tt i min tjä nst inom Skogsarbetarefö rbundet. De fö rä ndrade förhål-

Skördarawerkning i Tivedsskogen, 1997.

Skogsbrukets utveckling under 50 år, en sammanfattning
2002
Företeelse/År
1952
Anställda i riket
Anställda vid Munksjö, Aspa
Avverkning vid Munksjö, Aspa
Produktivitet, Aspadelen

Skogsarbetarlön/timme

Konsumentprisindex, KPI
Reallönens f örändring; 50 år
Arbetstid"
Semester0
Virkespris0

Awerkningskostnad"

100.000

150
32.000 m fub
}
213 m /man
3

5.000
6
35.000 m5 jub

-96 %
9%

5.833 mVman

2.638 %

5,85 kr

110,00 kr

2-757 %

100

1.290

1.190 %

100

221

121 %

481

40 t

-17 %

2v

5v

150 %

81,83

550

327 %

25.55
3.2

110

330 %

Virkespris/awerkningskostnad
3,18
•> Arbetstid och semester varierar det i början på 2000 -talet beroende på att avtalad
arbetstidsförkortning lagts ut på olika sätt både individuellt och i företagen
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Förändring
-95 %

-0,02

Basåret för virkespriserna och avverkningskostnaderna ä r 1955
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landena innebar vidare att jag å tervä nde
till den gamla fädernegå rden i Tiveden
d ä r jag nu i viss utsträckning praktiserar
de gamla kunskaperna i skogsarbete.
Å r 2002 besökte jag tillsammans med
min kusin Lennart den plats d ä r vå rt gemensamma skogsarbetarliv bö rjade femtio å r tidigare. Den nya generationen
skog, av blandad kvalitet, stod nu i stort
sett fä rdiggallrad och vä ntade på n ästa

slutavverkning.
Statistiska kä llor : AMS, Skogsstyrelsen och egna berä kningar.
Anmärkning:

Sysselsä ttningssiffrorna avser det så kallade storskogsbruket, d .v.s. fö retag med
minst 5.000 ha skog eller mer ä n 10 anstä llda
Kuriosa
De motorså gar som jag och min kusin
Lennart köpte 1954 kostade 900 kronor
per styck. Medelinkomsten för en skogsarbetare var d å 4,30 kr per timme. Då
arbetstiden var 48 timmar per vecka gav
detta en genomsnittlig m å nadslön om
cirka 850 kronor. I förh å llande till lönenivå n 50 å r senare skulle detta motsvara 19.314 kronor. M ä ter man ist ä llet
med konsumentprisindex motsvarar det
10.838 kronor.
Kommentar till utvecklingen
Det ä r onekligen en utveckling som både
imponerar och skrä mmer beroende hur
vi ser det n ä r vi studerar siffrorna i tabellen ovan . Skogsbrukets produktivitetsutveckling stå r sig mycket vä l om vi jä m26

för med industrin. Sysselsä ttningsutvecklingen d ä remot ä r ett mörkt kapitel. Virkespriserna dividerade med avverkningskostnaderna ger en kvot som i princip
ä r oförä ndrad å r 2002 i jä mförelse med
1950 - talets mitt.
Av utvecklingen kan man dra n ågra
slutsatser. För det första har den tidvis
smä rtsamma omstä llningen och rationaliseringen av det svenska skogsbruket
varit ekonomiskt motiverad. För det andra instä ller sig en frå ga , eller kanske ett
påstående.
Eftersom det knappast kan antas att
den framtida produktivitetsutvecklingen blir lika stor som de gå ngna å rtiondenas så m åste industrins betalningsförmå ga fö r råvaran först ä rkas. I annat fall
kan sjunkande rotnetton leda till ökande ekonomiska impediment och d ä rmed
minskande råvara till industrin.
En ytterligare fundering fö r framtiden
ä r arbetskraften . Även om det numera
gå r å t vä ldigt få verksamma för att klara
produktionen så rapporteras det att det ä r
vä ldigt svå rt att få ungdomar att intressera sig fö r skoglig yrkesutbildning.
Skogsbruket gå r enligt min mening
framtiden till mötes med stora utmaningar.

