
Leif Nordström
Bleking f. 1943, journalist sedan -65. Brokig bana som sträckt sig från
Idrottsbladet via Se, FibAktuellt och Folkbladet i Norrköping till Sia.
Dit kom han 1/3 -75 som reporter. Blev chefredaktör 1/10 -84. Går
i pension nov 2003. Kuriositet: Sia:s chefredaktörer är seglivade. På
68 år har de blott varit fyra: Hemming Sten d.ä., Sigurd Klockare, Sive
Hallgren och Leif!

Skogs ordförande minns:

In på 6o-talet var vi
"okontrollerbar arbetskraft"!

Det blir ett intensivt samtal. Ett sam-
tal som sträcker sig från seklets början
med de första trevande organisations-
försöken, över förbundets bildande 1918
i Sollefteå, via strejker och konflikter,
inte minst den stora 1975, med eviga lö-
neformsdiskussioner till dagens situation
med en allt mer krympande medlems-
stock, bristande företagsansvar, mekani-
sering och entreprenörer.

Kort sagt, tills cirkeln är sluten, där
20- och 30-talets hästkörare med an-
ställda huggare förvandlats till dagens
entreprenörer som också har huggare an-
ställda och får jobben av bolagen för att
de kräver minst ersättning. Entreprenör
som entreprenör, det ä r bara skulderna
som är större i dag.

- Situationen var sådan, säger Sixten
Bäckström. Den tidens småbrukare hade
som regel en häst. Därmed blev de sin

Det är lite höstruggigt i Gävle. Löven fal-
ler och regnet hänger i luften. På Norra
Centralgatan har Svenska Skogsarbetare-
förbundet sedan länge tagit ner skylten.
Numera är det Skogs- och Träfacket som
gäller. Men på en inglasad balkong på Sta-
ketgatan hålls minnena levande. Där sam-
talar Sixten Bäckström, Arne Johansson
och Åke Pettersson. Om det som var. Och
det som är.

En del intervjuer ä r lättare än andra. De
gör sig så att säga själva. Som när man
slå r sig ner med Skogs tre senaste ordfö-
randen, en obruten kedja från 1962 tills
förbundet gick samman med Trä 1998.
Sixten Bäckström, Arne Johansson
och Åke Pettersson är självgående. Det
är bara att sjunka ner i fåtöljen, starta
bandspelaren och luta sig tillbaka. Res-
ten ger sig.
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- Det finns inte särskilt mycket do-
kumentation från den tiden, säger Sixten
Bäckström, men man vet att det före-
kom små försök att skapa organisationer
för att värna skogsarbetare, arrendatorer
och småbönder. De var ju alla mer eller
mindre i händerna på storbolagen.

Det förekom organisationsför-
sök både i Bergslagen och i Värmland.
Bland annat tog blivande LO-ordföran-
den August Lindberg hand om skogs-
arbetarnas intressen liksom senare Gun-
nar Sträng.

Dessutom förekom det interna strider
arbetare och arbetare emellan. Syndika-
listerna, som var starka då såg inte en
facklig organisation av socialdemokra-
tisk modell som sitt högsta mål i livet.

- Den tidens syndikalister var verk-
liga revolutionärer, säger Sixten Bäck-
ström, själv SACare i ungdomen. De
hade kommunisterna som sin huvud-
fiende och hade sannerligen ingenting
gemensamt med dagens hjältar som går
hand i hand med kommunisterna, iförda
rånarluvor, och krossar skyltfönster.

Det kanske allra största organisations-
problemet var ändå ekonomin, både i
början och längre fram.

- Förbundets allra förste ombuds-
man, JE Berglund, gjorde en lång agi-
tationsresa på cykel i Norrbotten, berät-
tar Sixten. Intresset för en organisation
fanns i varje by, men ingen hade pengar
till inträdesavgiften.

- Ett annat skäl till att skogsarbetarna
var svåra att organisera var att de helt en-
kelt var svåra att få tag på. De låg borta i
sina kojor i långliga tider, säger Åke Pet-
tersson. Dessutom var de, som arrenda-

Sixten Bäckström.

tids entreprenörer. Den som bjöd lägst
fick jobbet och blev automatiskt arbets-
givare åt de huggare de behövde för att
klara uppdraget. Det var en svå r situation
för båda parter.

- Och när sedan huggarna kom ut
till avverkningsplatsen fick de börja med
att skotta undan snön och bygga sig en
koja, en gemensam koja för huggare och
hästar.

- Det var samma sak under nöd-
hjälpsarbetena på 30-talet. Skulle man
bygga en vägstump fick man först timra
en övernattningskoja innan man kunde
börja arbeta för den furstliga lönen av
4:50 om dagen

- Jämför det med att man fick 2:25
om man sköt en ekorre och sålde ett
skinn avsett att smycka halsen på någon
fin dam!

Organiserandet gick trögt i början
även om det fanns embryon redan i bör-
jan av 1900-talet.
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och minns att förbundets förste medlem
hette Leander Nordström och tillhörde
avdelning i Bodum-Ström.

- Dessutom, tillägger Åke Pettersson,
var Skogs- och Flottnings unikt på ett
sätt till. Det var den första organisatio-
nen som bildades på initiativ av ett poli-
tiskt parti, det Socialdemokratiska Vän-
sterpartiet. Och i handlingsprogrammet
stod det bland annat att en av förbundets
uppgifter var att motarbeta entreprenörs-
systemet!

Det gick trögt i början. 1920 hade för-
bundet 1.173 helbetalande medlemmar
men drygt tio år senare var man uppe
i 24.000.

Men sedan började en kräftgång dä r
bland annat en storkonflikt i mitten
på 20-talet knäckte en hel rad fackföre-
ningar.

- 1930 var förbundet nere i 10.620
medlemmar, säger Åke Pettersson. Men
sedan vände det igen.

- Där fick vi ju hjä lp av att över 10.000

medlemmar flyttade över till Skogs- och
Flottnings från Sågverksindustriarbeta-
reförbundet, säger Arne Johansson. De
kom framför allt från södra och meller-
sta Sverige och från skiljeställena längs
Norrlandskusten. Överflyttningen gick
uppenbarligen smidigt. Många högg i
skogen halva året och tyckte nog att de
hade en naturligare koppling till Skogs
än till Sågverks.

1940 fick man sitt första kollektivavtal,
efter en hel del konvulsioner.

- Det var må nga som ansåg att skogs-
arbete och skogsarbetare inte lämpade sig
för kollektivavtal, säger Åke Pettersson.
Ända in på 60-talet kallades nämligen

Arne Johansson.

torer och torparc, hårt bundna till arren-
deställen och bolag. Ville man ha någon
trygghet kvar gällde det att ligga lågt, att
vara försiktig. Och till det kom, som sagt,
den ständiga bristen på pengar.

Ett annat hinder i organisationsarbe-
tet, som man kanske inte alltid tänker
på, var kyrkan. Fler än en präst såg det
som en Gudi behaglig gärning att sätta
upp svåröverstigliga stä ngsel mellan kyr-
kan och arbetarklassens försök att orga-
nisera sig.

Så småningom, påskhelgen 1918, bilda-
des ändå ett förbund i Sollefteå, ett unikt
förbund eftersom det startade med cen-
tralorganisationen. Några lokala fackliga
skogsarbetaravdelningar fanns inte. Inte
några medlemmar heller. De fick kom-
ma senare.

- Ett helt unikt sätt att starta en fack-
lig organisation, säger Sixten Bäckström
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skogsarbetarna för ”okontrollerbar ar-
betskraft” !

Känn på det uttrycket! ” Okontroller-
bar arbetskraft” . Ett gä ng slashasar med
knyte på axeln eller vad ?

- Det första kollektivavtalet kom
lä ngs Ångermanälven, minns Sixten
Bäckström. Och sen rullades landet upp
längs älvdalarna.

- I Norrbotten var diskussionen het.
Arbetsgivarna tyckte inte det fanns till-
räckligt medlemsunderlag för att ett kol-
lektivavtal skulle behövas. I Tornedalen
var det stört omöjligt enligt arbetsgivar-
na. Men då ingrep Lennart Wanhainen,
legendarisk företrädare för de norrbott-
niska skogsarbetarna. ” Ge oss kollektiv-
avtal så ska jag se till att vi få r medlem-
mar som bär upp det” , sa han. Och 1944
kom det!

Krigsåren blev problematiska. Efter-
som så många var inkallade gick mycket
av den fackliga verksamheten i stå.

- Jag fick i uppdrag att ta mig till
Frostviken i norr Jämtland, berättar Six-
ten Bäckström. Dä r skulle jag samla ihop
medlemsböcker, kassaböcker och annat
material från fackföreningar som ramlat
och skicka till förbundet.

- Det var ganska kämpigt emellanåt.
Att ta sig till Björkvattnet t.ex. Den byn
var isolerad eftersom den enda vägen dit
gick genom norskt, tyskockuperat områ-
de. Så jag fick låna en båt, ro över sjön
och sedan traska genom skogen fram till
Björkvattnet.
Så småningom bytte förbundet struktur
och storavdelningarna kom.

- Det var en oerhört viktig reform,

säger Arne Johansson. Utan den hade vi

Åke Pettersson.

inte haft någon möjlighet att ge medlem-
marna en vettig service.

- Diskussionerna började redan 1950
och tog ordentlig fart på 60-talet. Jag
gick förbundskursen på Brunnsvik 1962
och då var diskussionerna så heta att man
från vissa håll på fullt allvar diskuterade
att dela förbundet i två delar! Tuffast var
det i Hälsingland. Där fick man sanner-
ligen fungera som medlare, säger Arne
Johansson.

- 1965 var allt klart. Då tog kongres-
sen det slutgiltiga beslutet. Då hade för-
bundet 31.000 medlemmar och 37 avdel-
ningar. Sen kom ytterligare samman-
slagningar och vid samgåendet med Trä
fanns det 14 avdelningar kvar.

- Storavdelningsreformen fick många
konsekvenser, berättar Åke Pettersson.
Bland annat kom avdelningsexpeditio-
nerna att förvandlas till diversehandlar
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Tre förgrundsgestalter i svensk skogshistoria.

där vi sålde motorsågar, oljor och kedjor.
Skogsarbetarna skulle nämligen fortfa-
rande vid den här tiden, skarven mellan
60- och 70-tal hålla egna verktyg.

- Vi kunde hålla låga priser och fack-
handeln rasade. De till och med anmälde
oss till länsstyrelsen, men vi fick rätt. Vi
bedrev ingen handel, menade länsstyrel-
sen, vi bara förmedlade varorna.

- Och vårt agerande ledde till att pri-
serna både på oljor och sågkedjor sjönk
även på den öppna marknaden.

1962 knakade förbundet rejält i fogar-
na och det fanns röster som talade för att
dela förbundet i två delar.

- Hade det skett hade det varit en stor
olycka, säger Sixten Bäckström

Bakgrunden till rabaldret 1962 var en
avtalsuppgörelse som skickades ut till
medlemsomröstning. En överväldigande
majoritet sa nej till avtalet. Förbundsty-
relsen var splittrad och hamnade på röst-
siffrorna 8— 8. Ordföranden, som då hette
Charles Winroth, la sin röst för uppgö-
relsen. Och offrade därmed sig själv. Han
blev omöjlig på sin post och kastade in
handduken.

Hans efterträdare blev Sixten Bäck-
ström.

Förbundet gick inte sönder men ett
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- Chansen att vi skulle ha lyckats i
våra förhandlingar just 1975 var goda.
Året innan hade nämligen löneglidning-
en varit enorm och innan konflikten bröt
ut bedömde vi det som vi skulle ha goda
möjligheter att förhandla fram rejäla lö-
nelyft för skogsarbetarna, säger Arne Jo-
hansson.

- Den 6 mars slöt vi en uppgörelse som
innebar månadslön i Norrbotten (och i
hela landet för maskinförarna), en upp-
görelse som vi förmodligen aldrig ingått
om vi inte stått med kniven på strupen
efter ett ultimatum från ett stormöte i
Älvsbyn: Minst 4.000 i månaden och
25 kronor om dagen i traktamente, säger
Åke Pettersson.

- Innan vi fick detta ultimatum hade
vi använt mullret i norr som en påtryck-

missnöje hade spritt sig, ett missnöje som
fick sin kulmen i konflikten 1975.

Månadslönediskussionen lång.var
Den första motionen i ärendet skrevs re-
dan 1965 följd av betydligt flera 1969.

- På kongressen 1973 hade vi en stor

principdiskussion om månadslönens vara
eller inte vara och vi beslöt satsa på det,
säger Sixten Bäckström.

- 1974 hade vi en medlemsomröst-
månadslön eller inte. De loka-nmg om

la variationerna var stor. I Korpilombolo
röstade över 96 procent för månadslön
medan siffran hos Södra Skogsägarna
bara var åtta procent. Sammanlagt var
över 60 procent för månadslön. Men ar-
betsgivarna hade krävt 75-procentig upp-
slutning så förslaget föll, säger Åke Pet-
tersson.

Ett hot värre än Ungdomarna ger skogsnäringen
jumboplatsen i rankingen av
intressanta branscher.
Bara fyra procent kan se en
framtida yrkeskarriär inom
skog och skogsbruk.
Föreningen Skogen arbetar
för att fler ungdomar ska upp-
täcka vilken rolig utmaning det
är att jobba med en av världens
viktigaste och vackraste råvaror.
Stöd oss genom att bli medlem.
Ring 08-412 15 20 eller besök
www.forestry.se

"Skogsbranschen
känns främmande
och obekant .

Jag vill ha ett jobb
där man kan göra
karriär och använda
fantasin.”

S O M 1F O R U M F Ö R S K O G E N F R A M T I D S R E S U R S
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ning på arbetsgivarna men nu stod vi,
bildligt talat, med skägget i brevlådan.
Och efter sjättemars-uppgörelsen bra-
kade det loss.

- Det blev stort buller, säger Sixten
Bäckström. Må nga blev plötsligt väldigt
engagerade. Många studenter i Umeå
blev snabbt skogsarbetare, lika snabbt
som en del strejkgeneraler köpte maskin
och blev entreprenörer så fort strejken
var över.

För Sixten Bäckströms, och inte minst
för hans familjs, del blev det en pressande
tid. Våldsamt tryck frå n massmedia och
våldsamt tryck från medlemmar.

- Min fru Ulla tog emot mängder av
telefonsamtal, både från storhuggare som
beklagade att de var tvungna att stödja

en strejk som skulle ge dem mindre i
lön, dels från galningar som hotade dels
mig, dels henne och barnen till och med
till livet.

Mitt under brinnande konflikt gjorde
Å ke Pettersson och Arne Johansson en
hemlig ”medlarresa” till Lycksele där de
mötte den centrala strejkkommittén.

- Vi löste inte allt, men jag tror nog
att det gjorde en del nytta, säger Arne
Johansson. Vi kom liksom mera på tale-
fot med strejkledarna och klarade ut en
del frågor. Synd bara att strejkgeneralen
själv, Paul Lestander, inte ville vara med
och träffa oss.

I början av konflikten var arbetsgivar-
na omedgörliga

Sixten Bäckström delar ut papper det stormiga avtalsåret strejkåret 1975.
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samma ansvar för skogsarbetarna som för
de anställda i industrin. Svaret var ja.

- Men inte fan gjorde de det! De
snodde vårt koncept med ökat ansvar
och självstyre men kastade ut det på små
entreprenörer. Vår medlemmar gav de
tusan i.

- Men det kommer att straffa sig på

- De ville inte höra talas om förhand-
lingar så länge strejken pågick.

- Det var först i slutet av april, nä r
flottningssäsongen nä rmade sig, som
de kom tillbaka till bordet, säger Sixten
Bäckström.

Strejken löstes efter ungefä r två må na-
der och resultatet blev fast månadslön i i
Norrbotten och något som kallades må-
nadslön med tillägg i resten av landet, en
lön dä r 85 procent var fast och 15 procent
rörlig.

Men lönediskussionerna var inte slut
med det. De pågick ständigt med kon-
gressen 1987 som någon sorts kulmen.
Då hade Skogs en lönepolitisk debatt
som löpte över två dagar, en debatt som
så småningom mynnade ut i en proposi-
tionsordning som verkade vara flera kilo-
meter lå ng.

- Det tog en och en halv timme att
fatta beslut, minns Å ke Pettersson.

Efter det tog löneformsdiskussionerna
en ny vändning.

- Det största problemet för oss var att
vi aldrig hade några lokala förhandling-
ar, säger Arne Johansson. Vi fick aldrig
någon löneglidning utan halkade hela ti-
den efter. Vi var alltså tvungna att hitta
något annat sätt att hålla lönen uppe via
premier och kvalifikationstillägg.

- Vi satsade på kvalitet, på kvalificerat
arbete, på ökat ansvar i lagen, på själv-
styre. Vi tog på oss massor av nya arbets-
uppgifter, bland annat planering av av-
verkningarna. Och det fungerade. Vi tog
kliv framåt, vi lyfte lönerna. Och arbets-
givarna verkade ställa upp.

- Jag frågade dem om de tä nkte ta

sikt!
- Det ser man redan, säger Åke Pet-

tersson. Det är svårt att få folk till de
skogliga utbildningarna. Men arbetsgi-
varna få r ligga som de bäddat! De har
inte lyssnat.

Så småningom blev situationen som
eget förbund allt svårare för Skogs. Med-
lemsunderlaget sviktade, det blev allt vä r-
re att upprätthålla servicen till medlem-
marna.

- Vi gjorde flera utredningar och kom
fram till att ett samgående med någon
var det bästa, säger Åke Pettersson.

- Jo, säger Sixten Bäckström, men
helst skulle det ha varit ett samgående
enligt LOs organisationsplan så att vi
hade fått ett Samverkande Träfacken, ett
enda skogsindustriförbund med Skogs,
Trä och Pappers. Men det blev inte så.
Pappers ville traska sin egen väg.

Så småningom stod det klart att den
naturliga partnern var Trä och utredan-
det och sammanläggningen gick förbluf-
fande bra, tycker alla tre.

- Vi tog en del radikala grepp både
nä r det gällde avdelningsstrukturen och
sättet att arbeta och alla beslut var väl
förankrade vid sammanläggningskon-
gressen. Protesterna var få.

- Nu fungerar de tidigare två organi-
sationerna utomordentligt väl som en!
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