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Mina 50 år i skogens hägn

När femtiotalet var ungt
Den 13 mars 1952 går två 15-åriga pojkar
hemifrån för att börja sitt första avlönade
arbete, som skogsarbetare. Ja, de går, av-
ståndet till den aktuella avverkningen är
bara någon kilometer belägen som den är
mitt emellan de båda pojkarnas hem. Det
finns en väl använd gångstig mellan de
båda små jord- och skogsbrukshemma-
nena i Tiveden, alldeles på gränsen mel-
lan Närke och Västergötland, där pojkar-
na växt upp. Den aktuella avverkning-
en är belägen invid det lilla hemmanet
Grytkärret där gamlingarna Hulda och
Emil lever med ett par kor och några får.
Markägare och arbetsgivare är Munksjö
AB, Aspaförvaltningen. Pojkarna heter
Lennart och Åke och de har året före av-
slutat sin sjuåriga skolgång.

Avverkningen består av att arbeta upp
toppar och avverka småträd efter en ti-
digare under vintern utförd slutavverk-

ning, där emellertid endast timmerde-
larna hade tagits tillvara i anslutning till
avverkningen. Verktygen är yxa, båg-
såg och barkspade och en liten så kallad
barkbock som man kan lägga upp den
ena änden av de två meter långa massa-
vedsbitarna på när de skall barkas. Till de
enstaka grövre träd som finns med i rest-
avverkningen används timmersvans.

Betalningen för arbetet utgår efter det
gällande kollektivavtalet, vilket i detta
fall innebär ca 30 öre per färdig massa-
vedsbit. Storhuggarna omtalas hugga 100

bit eller mer per dag men i det här fal-
let blir dagsprestationerna i genomsnitt
ca 50 bit, vilket ger en dagsförtjänst om
ca 15 kronor, eller knappt två kronor per
timme.

Då massavedsbitarna är kvistade, ka-
pade och barkade läggs de upp i trianglar
för att torka över sommaren. På hösten
körs virket ut med häst och timmerdo-
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men måste istället randbarkas. Vissa bi-
tar ä r särskilt sega och då måste kilar
användas, vilka slås in i kubbarna med
hjälp av yxhammaren på klyvyxan.

Pojkarna investerar nu i en del nya
verktyg. Förutom förbrukningsvaror i
form av sågblad till bågsågarna så kö-
per de klyvyxor och klyvkilar för att
klara vedklyvningen. Dessutom köper
de i bolag en hyveltandad stocksåg, som
vid den här tidpunkten är en ny uppfin-
ning signerad Sandvikens Jernverk. Så-
gen visar sig vara mycket effektivare än
den stocksåg som de tidigare fått låna
med sig hemifrån. Med denna såg kan
de snabbt fälla grova träd och även kapa
de grövsta stammarna. Pojkarna menar
att de nu kan fälla lika fort som de gör
som skaffat sig de nya motorsågarna av
märket BeBo.

Betalningen för vedhuggningen, d.v.s.
fällning, kvistning, kapning, klyvning
och uppläggning i enmeterstravar, med
io % övermål, var ca 6 kr per m3. Då den
genomsnittliga prestationen uppgick till
ca sex kubikmeter för pojkarna tillsam-
mans blev dagsförtjänsten ungefär den-
samma som vid massavedshuggningen
under våren.

Ja, på detta sätt startade alltså arbetsli-
vet för dessa båda pojkar och många an-
dra i början av 1950-talet. Någon arbets-
brist existerade inte, det var bara att ta
kontakt med skogvaktaren så fanns det
jobb. 1 den tämligen glesbebyggda Ti-
vedsbygden fanns i praktiken heller inga
andra alternativ än skogsarbete. Avstån-
det till närmaste tätort, Askersund, är två
mil och fortskaffningsmedlet var cykel
eller de mycket glesa bussturerna.

Den första massavedsavverkningen

ning som försetts med en speciell mas-
savedssläpa.

Transportavståndet är ganska kort, i
genomsnitt kanske 500 meter fram till
den nya skogsbilväg som ska byggas un-
der sommaren detta år.

Nä r denna avverkning är klar deltar de
båda pojkarna i vår- och sommararbeten
på sina respektive föräldrahem; kapning
och klyvning av vårved, vårsådd, potatis-
sättning, tillsyn av gärdsgårdar, höbärg-
ning och skörd m.m. innan det ånyo blir
dags för skogsarbete.

När skogsarbetet startar igen frampå
hösten blir det huggning av kastved i
gamla igenväxande hagmarker. Kastve-
den huggs i enmeterslängder och klyvs
med en stor och tung så kallad klyvyxa.
De klenaste bitarna behöver inte klyvas
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tion där instruktören framförde följande
kloka ord: ” Du ska behandla motorsågen
som en kvinna; ju närmare kroppen du
håller henne desto bättre har du henne
under kontroll.”

Under det fortsatta 50-talet gick ut-
vecklingen emellertid fort framåt. Poj-
karnas lagarbete byttes ganska snart ut
mot mer individuellt arbete. I mitten
av årtiondet köpte båda två motorsågar.
Nu heter motorsågen som de båda köper
Partner som är en något lättare efterföl-
jare till BeBo-sågen. Båda två gör också
” lumpen” under årtiondet och skaffar sig
bilar.

Förhoppningarnas sextiotal
Motorsågkvistning, arbetsskador, djup-
snö, barkmaskiner, skötare och kalamite-
ter, så skulle 1960-talet kunna samman-
fattas. Femtiotalets blytunga motorsågar
avlöstes av något lättare modeller. När
dessutom flottörförgasaren ersattes med
membranvarianten kunde sågen vändas
” hur som helst” utan att den stannade
vilket var ett revolutionerande framsteg.

I princip är det samma förgasare som
fortfarande finns på motorsågarna vilket
betyder att denna teknik nu varit med
drygt 40 år.

Detta skapade förutsättningar för att
börja använda motorsågen att kvista
med. Javisst kunde man kvista med sex-
tiotalets sågar men helst skulle nog det-
ta ha fått bero i avvaktan på ytterligare
teknikutveckling. Dessa motorsågar var,
membranförgasaren till trots, inte färdiga
för att ta detta steg.

Följden blev omfattande skador på
skogsarbetarna i form av direkta sågska-
dor när sågarna ” kastade” men också i
form av ” vita fingrar”. Att gå hela da-
gen med en starkt vibrerande motorsåg
i händerna förorsakade omfattande ska-
dor på blodkärlen på den kroppsdel som
var närmast det vill säga händerna. I slu-
tet på årtiondet började tillverkarna ut-
veckla system med awibrering av motor-
sågarna, men skydd mot de farliga kasten
kom först under 1970-talet .

Detta är en sammanfattande beskriv-
ning av hur mitt skogsarbetarliv började
för mer än 50 år sedan.

Nittonhundrafemtiotalet kan med fog
betecknas som ett mycket dynamiskt år-
tionde. Skogsbilvägar börjar byggas och
motorsågen blir allmän egendom. Höjda
reallöner innebär också stigande levnads-
standard, vilket bland annat leder till att
många skaffar sig sin första bil.

År 1955 avskaffas motboken och svens-
karna få r handla alkohol fritt. Samma år
genomförs också en folkomröstning om
höger- eller vänstertrafik. För egen del var
jag för ung för att få rösta, men minns väl
att jag sympatiserade med tanken att gå
över till högertrafik. Mina föräldrar, som
fick rösta, var däremot negativa till för-
ändringen.

Ett annat minne från årtiondet ä r att
jag var med på en motorsågsdemonstra-

Faktaruta, 1950-talets början
Skogsarbetare Lön Arbetstid Semester

i riket öre/tim. vecka
ca IOO.OOO 1 * 385 48 tim. 32)

" Beräknad utifrån bristfällig statistik .
2> Semestern ökade år 1952 från två

till tre veckor.
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I och med den ökande användningen
av motorsågen började också hörselska-
dorna att uppmärksammas, liksom be-
hovet av att skydda huvudet från fallan-
de grenar etc. I den bullriga miljön som
nu uppstod inom skogbruket hörde inte
skogarbetaren när grenar eller toppar ra-
sade ner och dessutom kom mycket av
uppmärksamheten att riktas mot själva
bullerkällan d.v.s. motorsågen. Under år-
tiondet kom således både hjälmen och
hörselskydden att börja introduceras i
det svenska skogsbruket, även om intro-
duktionen gick sakta.

handlingsbudet och omröstningen blev
dramatisk. Åtta röster mot åtta och ord-
föranden Charles Winroth hade utslags-
rösten. Han röstade för uppgörelse och
därvid blev det men det uppstod också
ett mycket svårt läge med en splittrad för-
bundsstyrelse och ett starkt missnöje ute

bland medlemmarna. En kort tid där-
efter tvangs Charles Winroth att avgå
och till efterträdare valdes Sixten Bäck-
ström.

Vintern 1965/66 blev minnesrik i södra
och mellersta Sverige. En av de kallaste
och snörikaste vintrarna under 1900-ta-
let! För skogsarbetarna innebar detta gi-
vetvis att arbetet blev extra tungt och
krävande. Stämningen blev också allt
mer desperat nä r man såg hur förtjäns-
terna på det raka ackordet krympte ihop
i takt med att prestationerna sjönk.

Jag minns särskilt ett sektionsmöte i
Olshammarsgå rden, i början av februari,
som jag som nyvald sektionsordförande
ledde. Till mötet kom ett åttiotal

Några minnesvärda
händelser under 1960-talet
1962 var det avtalsförhandlingar och det
var kärvare än på länge. Borta var se-
dan länge Koreaboomens guldår och
skogsbruket kämpade med svag eko-
nomi. Förhandlingarna drog ut på ti-
den och då ingen uppgörelse kunde nås
gick förhandlingsbudet ut till medlems-
omröstning under våren. Jag minns hur
jag själv som tämligen nygift och med
ett litet barn hemma övervägde för och
nackdelarna av att gå i konflikt. I all syn-
nerhet som det mesta av avverkningssä-
songen nu var förbi. Sammantaget fick
omständigheterna mig att rösta ja till att

förbundet borde göra upp. Det visade sig
dock att jag befann mig bland en mycket
liten minoritet. Ungefär 80 % av medlem-
marna i Skogsarbetareförbundet röstade
nej till avtalsförslaget och ärendet gick
tillbaka till förbundsstyrelsen som hade
det slutliga avgörandet.

Vid förbundsstyrelsens behandling
hade en smärre justering gjorts av för-

upp-
retade skogsarbetare där det flesta kräv-
de att arbetet skulle ställas in på grund
av den meterdjupa snön. Till min hjälp
hade jag Arne Johansson som då var lo-
kalombudsman i Laxå och som sederme-
ra kom att bli en nära kollega och god
vän. Arne berättade att sådana här snö-

var vanligt förekommande i norra
Sverige, där han själv varit skogsarbeta-
re innan han kommit ner till Tivedssko-
garna. ” Inte slog man igen skogsarbetet
för en meter snö” var hans lugna kom-
mentar. Däremot borde man kräva eko-
nomisk kompensation för de ökande svå-
righeterna som sänkte prestationerna och
därmed förtjänsten.

djup
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rustningen bestod förutom mätrullen 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 vänta på den särskilde
apteraren och kunde upparbeta träden i
ett sammanhang i stället för som tidigare
i omgångar. Efter att ha provat nyheten
några dagar fann jag att den fungerade
mycket bra, så jag behöll utrustningen
och anammade den nya metoden helt.
Jag bedömde att denna systemföränd-
ring bidrog till att hålla uppe förtjänsten
under denna extrema snövinter.

Det fanns dock en del bland skogs-
arbetarna som var negativa och menade
att detta var att göra sig till för bolaget
samt att ersättningen för merarbetet, ap-
teringen, var alldeles för låg. Andra insåg
dock potentialen och skaffade sig själva
utrustningar. Inom kort tid kom detta
system mer eller mindre helt att ersätta
den gamla ordningen med särskilda apte-
rare. I den mån motormanuell huggning
numera förekommer så används metoden
fortfarande.

Som jag tidigare nämnde i förbigåen-
de var jag nybliven sektionsordförande i
Aspasektionen snövintern 1966. Jag val-
des till detta uppdrag på årsmötet 1965
utan att vara närvarande på mötet och
utan att vara tillfrågad. Enligt vad som
berättats för mig efteråt gick det hela till
så att den tidigare ordföranden Karl-Ivan
Johansson hade avsagt sig uppdraget och
då valberedningen inte hade fått fram
något förslag så blev det en fråga direkt
på årsmötet.

Då föreslog en av mina vänner, Bengt
Johansson, mitt namn. Då någon undra-

Mötesdeltagarna lugnade också ner sig
och efter någon timmas diskussion ena-
des mötet om att vidarebefordra ett starkt
krav på ekonomisk kompensation upp till
Skogsarbetareförbundets förhandlare.

Detta ledde så småningom till att en
central uppgörelse träffades om en fast
ekonomisk kompensation för ”extrema
snösvårigheter.” Kompensationen varie-
rade beroende på geografisk belägenhet,
men för oss som jobbade inom Munksjö,
Aspa bruk, blev det 200 kronor extra för
februari månad. Förutsättningen var att
man arbetat minst 20 dagar under må-
naden, i annat fall blev det reduktion.
Mitt minne är att det med den kompen-
sationen blev i stort sett normal inkomst
också denna extrema snömånad trots det
kraftiga fallet i prestation.

Att kompensationen denna gång lades
ut som fasta belopp var ett resultat av en-
vist förhandlande från Skogsarbetareför-
bundets sida. Alla typer av kompensation
för svårigheter utöver det normala kom-
penserades annars med procentpåslag.
Detta var ett genombrott för argumen-
tet; ” det är meningslöst att lägga procent
på ett sjunkande underlag” och mer skul-
le komma så småningom . . .

Denna snövinter introducerade jag en
nyhet på Aspaskogarna. Jag hade läst om
en ny apteringsmetod där huggaren med
hjälp av en speciell måttbandsrulle ap-
terade de olika virkessortimenten själv.
Metoden kallades Rickleåmetoden efter
namnet på den ort i östra Västerbotten
där konstruktören till modellen bodde.
Jag pratade med min arbetsledare, Knut-
Arne Carlsson, om detta och han tände
på idén och tog hem en utrustning. Ut-
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de om den där Åke Pettersson verkligen
skulle kunna klara detta uppdrag så sva-
rade förslagsställaren: ” Jodå, det gör han
säkert, jag känner honom han är kassör
i Brukshundklubben.” Med denna vär-
dering i ryggen valdes jag till sektions-
ordförande. Detta blev starten på en ny
epok i livet; som facklig företrädare.När
jag fått detta, som jag själv uppfattade
det, fina uppdrag så blev det att börja
facklig utbildning. Den första kursen var
en tvåveckorsutbildning, i månadsskif-
tet april-maj 1965, på LO-skolan Runö,
i närheten av Åkersberga. Vi hade den
förre rektorn Torvald Karlbom som lä-
rare i samhällsekonomi och arbetarrörel-
sens historia. Karlbom var en engagerad
lärare och något av vad man skulle kunna
kalla för en arbetarrörelsens aristokrat.En
viktig sak som han lärde oss var när han
i en diskussion sade följande: "Det gäller
att skaffa sig insikt innan man skaffar sig

en åsikt. ” Dessa ord är kanske det som
jag mest påtagligt har burit med mig från
den utbildningen. När man hör olika ty-
per av påståenden i aktuella diskussioner
tänker jag ofta på Karlboms visdomsord.
Det skulle vara mycket vunnet om denna
levnadsregel vore mer allomfattande.

Jag kan i detta sammanhang inte låta
bli att ta upp ytterligare en av Karlboms
målande beskrivningar. I ämnetsamhälls-
ekonomi redogjorde han för den ekono-
miska tillväxten och dess förutsättningar.
För att exemplifiera utvecklingen sa han
följande. "Här ute på Runöskolan kan vi
se påtagliga exempel på den ekonomiska ut-
vecklingen. På vårarna när vi städar gräs-
mattorna brukar vi hitta en del tomflaskor.
Förr så stod det för det mesta Absolut Re-
nat Brännvin på etiketterna men numera
så står det allt oftare Standard Selektion."
Absolutisten Karlbom menade således att
övergången från Renat till Whisky av en-

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



kel modell var ett talande exempel på en
standardförbättring som i sin tur var be-
tingad av en ekonomisk tillväxt.

Det blev en hel del av facklig utbild-
ning under den andra hälften av sextio-
talet. Sexveckors internat, 1967, följdes
av tre månader under 1968. Allt på Ru-
nöskolan, som för mig och många an-
dra blev något av en facklig högskola. Vi
hade utomordentliga lärare och vi lärde
av varandra.

Mellan kurserna var det att återgå till
skogsarbetet dä r det också hände mycket
under sextiotalet. En av de stora lyften i
rationaliserande riktning var harkmaski-
nernas intåg i början av årtiondet. Där-
med försvann ett av de mest monotona
och ryggpåfrestande momenten i skog-
arbetet. Barkspaden kunde hängas in för
att bli ett museiföremål. Hästarna fick
också en ny konkurrent i form av trakto-
rer. Från början med vinsch och wirekran
men mot slutet av decenniet med en grip
monterad i spetsen på en hydraulkran.
Mot slutet av å rtiondet var hästen i sko-
gen i huvudsak borta.

I samband med att jag valdes till sek-
tionsordförande blev jag också vald som
ombud i avdelningens representantskap,
därefter i avdelningsstyrelsen och som
avdelningens representant i förbundets
centrala avtalsråd. Uppdragen medförde
att vyerna vidgades och nya intryck in-
söps. Från avtalsrådet minns jag särskilt
de tuffa diskussionerna mellan förbunds-
ledningen och en del ombud från norra
Sverige. Dessa diskussioner, som tidvis
var rätt hårda, skulle komma att kulmi-
nera inom tio år.

Sextiotalet kan också betecknas som

ett de stora kalamiteternas årtionde även
om det mesta hände i slutet. 1967 blås-
te stora delar av skåneskogarna omkull i
den så kallade Skå nestormen.

1968 inträffade svåra skogsskador i
Bergslagsområdet i samband med isupp-
lega. I samband med Allhelgonahelgen
regnade det i flera dagar samtidigt som
det var minusgrader. Följden blev att trä-
den blev så nedtyngda av is att de brast
utan föregående varning. Innan isen tö-
ade bort, efter någon vecka, var det mer
eller mindre livsfarligt att vistas i skogen
i de värst drabbade områdena. Arbetar-
skyddsstyrelsen utfärdade också ett ” is-
varningscirkulär” vilket, såvitt jag vet, ä r
den första och enda gången som något
sådant har hänt inom det svenska skogs-
bruket.

Året därpå, 1969, var det dags igen.
Nu var det rejäla stormar och inte min-
dre än tre stycken. Ada, Beda och Ceda
kom de att kallas. Det började med Ada i
september och avslutades med Värsting-
en” Ceda under Allhelgonahelgen, som
vid den här tiden kom att bli betecknad
som en riktig ovädershelg. Däremellan
hade Beda härjat och den totala förödel-
sen av dessa stormar inom ett stort om-
råde i södra och västra Sverige var nästan
obeskrivlig.

När stormarna härjat färdigt var sko-
garna i stora delar av sydvästra Sverige
mycket illa sargade. Speciellt svåra var
förhållandena i och omkring Viskadalen
där förödelsen i princip var fullständig.
Detta medförde snabbt ett stort behov av
skogsarbetare. Det strömmade också till
ett stort antal mer eller mindre kvalifice-
rade skogsarbetare för att, som de trodde,
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göra sig grova pengar genom att hugga
vindfällen. Det var tidvis rena Klondyke-
stämningen.

Det var ett svårt och farligt arbete de
gav sig i kast med. Våldsamma brötar

med träd staplade på varandra, kors och
tvärs i alla riktningar och i formationer
upp till Hera meters höjd skapade oerhör-
da arbetssvårigheter. Den stora tillström-
ningen av arbetskraft som i de Hesta fall
var ovan med att arbeta under sådana
extrema förhållanden bäddade för kao-
tiska förhållanden och livsfarliga arbets-
situationer.

lande kollektivavtalen att tillä mpas på ett
riktigt sätt.

Må nga dråpliga episoder följde av det-
ta. En kväll råkade exempelvis en av kol-
legerna ut för en något påverkad arbetsgi-
vare som gav honom stryk. Det visade sig
senare att det nog också var lite kvinno-
affä rer med i spelet. Krogarna i Borås var
vid den här tiden ställen dä r det kunde
hända både det ena och det andra.

Som en allvarlig epilog kom olycks-
fallstatistiken. Under åren 1969/70 dog
69 skogsarbetare av skador i arbetet och
över 17.000 skadades!

Skogsarbetareförbundet beslutade nu
att inrätta ett tillfälligt kontor i Borås
och där fick jag mina första uppgifter,

biträdande ombudsman vara

Faktaruta 1960-tal
Skogsarbetare Lön Arbetstid Semester

i riket öre/tim. vecka
att som
med och försöka skapa ordning i kaoset.
Till min hjälp hade jag avdclningsom-
budsmannen i Vä nersborg, John Axels-
son, och den finsktalande distriktsom-
budsmanen från Luleå, Bertil Wanhai-

ca 45.000 992 45 tim. 4 v*
0966)

*) Semestern ökade år 1965 från tre
ti l l fyra veckor

nen samt en ung man från Oskarshamn,
Håkan Johansson. Den senare skulle, lik-
som jag själv, göra sin första praktik som
facklig företrädare.

Krisernas och arbetsrättens sjuttiotal
När 1970-talet inleddes hade mitt aktiva
skogsarbetarliv definitivt avbrutits och
en tjä nst som ombudsman med egen av-
delning inletts. Platsen var Kisa i södra
Östergötland, och tjänsten dä r tillträd-
des mycket hastigt i mitten av december
1969. Bakgrunden var att den tidigare
avdelningsombudsmannen hastigt fick
lämna sina arbetsuppgifter på grund av
ekonomiska oegentligheter.

Det blev en omtumlande tillvaro att
komma ny på en främmande ort och
dessutom tvingas att vara med och för-
söka reda ut den ekonomiska situatio-
nen. Som bollplank i detta arbete stod

Det blev ett hårt och intensivt arbete
att försöka skapa någon form av ordning
och reda i detta kaos. För det första gällde
det att försöka att organisera alla de oor-
ganiserade arbetare som kom ut i detta
svåra arbete. Många kunde ingen svens-
ka och eftersom de Hesta av dem var fin-
ländare så kom Bertil Wanhainens språk-
kunnande vä l till pass. För det andra att
skriva kollektivavtal med alla småarbets-
givare som också sökte sig till dessa arbe-
ten och sist men inte minst att få de gä l-
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givetvis förbundskassören till mitt förfo-
gande. Han besökte mig på avdelnings-
kontoret och det råd, eller kanske rättare
den uppmaning, som han gav var att jag
skulle använda förbundets kassabok, va-
rav jag också fick ett exemplar. När jag se-
dan studerade den så överensstä mde inte
boken med det då gällande avgiftssyste-
met. Kassören, som var en gnetig kassör
av den gamla stammen, ville helt enkelt
få slut på en gammal upplaga av kassa-
böcker.

Då tog jag kontakt med en ombuds-
man och numera kollega som jag kände
väl nämligen Arne Johansson. Med hans
hjälp och med bistånd av LO:s revisorer
kunde vi så småningom skapa ordning i
det ekonomiska kaoset och även få till-
baka pengarna till avdelningen genom
den samlingsförsäkring som förbundet
hade tecknad.

I samråd med Arne och förbundets
revisionsombudsman, skapades vartefter
ett modifierat system för bokföring med
samlingsverifikat, men förbundets gamla
kassabok kom aldrig till användning.

Till yttermera visso så hade den förut-
varande ombudsmannen haft sin fru som
biträde på kontoret och då även hon för-
svann tillsammans med sin man så var
det att starta från scratch. Det gick åt ett
antal mycket långa dagar lör att bland
annat få ut information om händelsernas
utveckling till medlemmarna. Informa-
tionen fick skrivas om ett antal gånger,
för att via en spritduplikator som maxi-
malt klarade 200 exemplar från samma
original, mångfaldigas och sändas ut till
avdelningens drygt 1.000 medlemmar.

Då det gällde fältarbetet så var en av

de första arbetsuppgifterna att utreda
en dödsolycka tillsammans med Yrkes-
inspektionen och lokala företrädare för
det aktuella företaget. En skogsarbetare
hade fått kast på sin motorsåg, sågat av
sig pulsådern i ljumsken och avlidit på
arbetsplatsen genom förblödning. De
spår vi kunde se, några dagar efter att
detta hade hänt, var några släpspår i den
av blod färgade snön och vi kunde dess-
utom rekonstruera hur kastet sannolikt
hade gått till. Skogsarbetaren efterlämna-
de hustru och två små barn. Ett tragiskt
exempel på en av de, enligt statistiken 69
stycken, som omkom i skogsarbete under
det sista året av 1960-talet och det första
på det nya decenniet.

I övrigt var det må nga så kallade hugg-
ningstvister som skulle hanteras. Min fö-
reträdare hade lämnat en tvist vidare till
central förhandling och denna förhand-
ling ägde rum i mitten av januari 1970.
Givetvis skulle de lokala parterna vara
med för att insupa de högsta avtalstol-
karnas visdom och vi var en ganska stor
skara som samlades vid den aktuella av-
verkningen. Det var således förvaltaren
och hans biträde, ett par skogvaktare, de
två berörda skogsarbetarna som för övrigt
var bröder, jag som lokalombudsman och
så de båda centrala avtalstolkarna, Artur
Nilsson från Skogsarbetareförbundet och
lan Amilon frå n Skogs- och Lantarbets-
givareföreningen.

De båda centrala företrädarna startade
direkt med att ta en avsynande prome-
nad runt skiftet och till den inviterades
även jag att delta. Jag följde med, lyssna-
de och lä rde. Nilsson och Amilon resone-
rade under rundvandringen ihop sig och
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kom fram till en gemensam uppfattning
om hur avtalstolkningen skulle vara.
Återkomna till vändplanen utanför rast-
kojan, där de övriga deltagarna uppehöll
sig, klev Artur Nilsson upp på en stubbe
och redogjorde för tolkningen, vilken i
detta fall gick till arbetstagarpartens för-
del. De båda ombudsmännen biföll i hu-
vudsak vad som yrkats av arbetstagarna i
den tidigare lokala förhandlingen.

Vid detta besked tog den nu något sur-
mulne och frusne förvaltaren till orda.
” Nå vad säger vår ombudsman då ? ” I
det läget tyckte jag synd om hedersman-
nen Amilon. Han kunde ju inte säga nå-
got annat än att de centrala företrädarna
var ense om det som Nilsson berättat.

Arbetet på avdelningen bestod förut-
om av att ansvara för kontoret och admi-
nistrationen att vara avdelningens kassör
och givetvis av avtalshantering det vill
säga att utgöra förbundets förlängda arm
när det gällde att tolka kollektivavtalen.
Det blev många mil på de slingriga vä-
garna i södra Östergötland och norra
Småland, som var avdelningens geogra-
fiska område.

Dagen före midsommarafton 1973 ring-
de förbundsordföranden Sixten Bäck-
ström och meddelade att man tänkte
föreslå mig till en ombudsmannabefatt-
ning på förbundskontoret i Gävle om jag
ställde mig till förfogande. Valet skulle
äga rum på den kongress som skulle hål-
las om några veckor. Den midsommar-
helgen gick åt till att fundera och att
diskutera med familjen om detta erbju-
dande.

Följden blev att jag tackade ja och blev
därefter också vald av kongressen till en

ombudsmannatjänst för att hantera av-
talsfrågorna för så kallade specialgrup-
per inom Skogsarbetareförbundet. Dessa
var virkesmätare, förmän vid skogsvårds-
styrelserna, flottningsarbetare, skiljestäl-
lesarbetare och flottläggare. Senare till-
kom också plantskolearbetarna. Därmed
hamnade jag i en ny roll med i praktiken
hela landet som arbetsfält.

Vid samma kongress valdes också kol-
legan vid avdelningen i Laxå, Arne Jo-
hansson, till revisionsombudsman med
avsikt att senare utses till föreståndare
för arbetslöshetskassan. Arne och jag
kom därmed att arbeta på samma kon-
tor vilket vi båda två tyckte skulle bli
både givande och spännande.

Som rubriken antyder blev sjuttiotalet
något av ett krisernas decennium. Det
började 1973 med den första energikri-
sen. OPEK-länderna inledde en kraftig
neddragning av oljeproduktionen för att
höja råoljepriserna vilket man lyckades
vä l med. Följden blev en snabb kantring
av penningströmmarna inom världshan-
deln och kris i de västerländska ekono-
mierna. För att spara olja inledde vi i
Sverige olika åtgärder, såsom till exempel
bensinransonering men också ändringar
i gällande byggnormer för att skapa tätare
och mer energisnåla hus.

Det dröjde inte mer än fem år så var
nästa oljekris över oss, med samma syf-
te; att höja världsmarknadspriserna på
råolja.

Eftersom skogsindustrin vid den här
tidpunkten var stora nettokonsumen-
ter av energi slog de mycket kraftiga
hö jningarna av energipriserna hårt mot
skogsnä ringen. Vid den första krisen 1973
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att det fanns ett latent missnöje bland
skogsarbetarna, speciellt i norra Sverige,
grundlagt i och med 1962 års avtalsupp-
görelse, som jag tidigare berättade om
under 1960-talet. Vidare fanns givetvis
grogrund för missnöje i och med att det
raka ackordet inte fungerade bra då oli-
ka svårigheter såsom exempelvis djup snö
sänkte prestationerna.

Dessutom hade under slutet av 1960-
talet allt mer radikala strömningar dragit
fram över både Europa och Sverige, som
ställt gamla invanda mönster på huvu-
det. Där fanns således studentrevolten i
Paris, Kårhusockupationen i Stockholm,
städstrejken i Skövde och gruvstrejken i
Kiruna-Malmberget för att bara ta några
exempel. Missnöjesyttringarna låg så att
säga i tiden. Sammantaget ledde detta till
att det endast behövdes en liten tändan-
de gnista för att det skulle börja brinna i
skogsarbetarleden.

Då det gäller strejkens resultat så delar
jag uppfattningen att den inte ledde till
att det blev fasta löner i norra Sverige,
men nog bidrog den. Vad den dä remot
säkert ledde till var att det också blev
fast lön till 85 % för huggarkategorin i
mellersta och södra Sverige. Detta krav
fanns nämligen inte med i den kravlista
som Skogsarbetareförbundet hade över-
lämnat till motparterna i inledningen av
förhandlingarna. Dessutom ledde strej-
ken till att det inte kom speciellt mycket
protester mot att många högpresterande
fick sänkt lön i och med att det helt raka
ackordet försvann.

Som anställd ombudsman på Skogs-
arbetareförbundet kom jag givetvis att
hamna mitt i den smältdegel som strej-

kunde lägligt en kraftig ökning av priser-
na på skogsprodukter parera de höjda en-
ergipriserna, men vid det andra tillfället
gick inte detta.

Den borgerliga regeringen som
trätt efter valet 1976 fick därmed en eko-
nomisk kris på halsen. Industriminister
Nils G Åsling inrättade en ”akutmot-
tagning” som snabbt blev en tillflyktsort
för många av svensk storindustris före-
trädare. Så också inom skogsnä ringen.
Så kom det sig således att bland annat
” mina” gamla hemmamarker; Munksjös
Aspaförvaltning kom att byta ägare. Do-
mänverket fick från ” Åslingakuten” någ-
ra hundra miljoner för att stödköpa mark
frå n likviditetstörstande skogsföretag och
därmed kunde också Aspaskogarna byta
ägare. Paradoxen var fullständig; den
borgerliga regeringen som i opposition
stenhårt kritiserat det samhälleliga ägan-
det blev plötsligt en stor socialiserare.

1 skuggan av sjuttiotalskriserna gjor-
des ett flertal så kallade strukturaffärer
både inom skogsnäringen och övrigt nä-
ringsliv.

En annan av kriserna inom skogsnä-
ringen blommade ut 1975. Jag tänker här
på den stora skogsstrejken som utspela-
des under drygt två månader, från den
21 mars till slutet av maj och där en dryg
fjärdedel av Skogsarbetareförbundets
medlemmar deltog. Skogsstrejken har
beskrivits bland annat i föregående års-
skrift och jag skall därför nöja mig med
några egna reflexioner.

Det har spekulerats och analyserats
om bakgrunden till den stadgestridiga
strejken, som delvis kom att riktas mot
det egna förbundet. För min del tror jag

till-
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ken innebar. Många minnesvä rda hän-
delser kommer jag för alltid att bära med
mig från denna dramatiska tid. De star-
kaste minnena är från de stormöten som
jag deltog i som förbundets representant.
Jag minns sä rskilt ett möte i Hammar-
strand i Jä mtland och ett i Alfta i Häl-
singland.

Vid mötet i Hammarstrand var bio-
grafsalongen i Folkets Hus mer än full-
satt. Många stod utefter väggarna. Stä m-
ningen var mycket aggressiv och när jag
började mitt anförande buades det frå n
lokalen och stampades i golvet. Jag lät
mig dock inte störas utan ” malde på ” i
mitt budskap att söka beskriva varför för-
bundet och dess ledning inte kunde stöd-
ja den stadgestridiga strejken.

Under en paus berättade lokalombuds-
mannen Georg Dahlberg att han under
min föredragning träffat en medlem på
toaletten som sagt följande: ” Den där
som står där uppe på scenen och mäss-
sar, det måste väl vara förbundets präst.”
Citatet följdes av Georg Dahlbergs väl-
kända och bullrande skratt. Så småning-
om lugnade stämningen i lokalen ner sig
och mötet kunde avslutas under ordnade
former. Kvar stod att jag efter denna epi-
sod i vissa kretsar under lång tid kom att
kallas ” förbundets präst”.

Mötet i Alfta var av ungefär sam-
ma kaliber som mötet i Hammarstrand
även om stämningen i vissa fall var ännu
hätskare. I detta möte deltog även repre-
sentanter för massmedia vilket förmodli-
gen bidrog till att en del ville glänsa lite
extra. Som bekant är Hälsingeblodet hett
och det var med en viss lättnad som jag

kunde sätta mig i bilen och åka hem till
Gävle efter mötet.

Dagen efter massmötet i Hammar-
strand åkte jag och Arne Johansson på
ett mycket speciellt uppdrag. Det var
söndagen den 13 april och uppdraget var
att träffa strejkkommittén för att sonde-
ra vilka möjligheter det fanns att nå ett
samförstånd 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 för träffen, samt förbundsstyrel-
seledamoten Ivan Gebart, Vilhelmina.
Från strejkkommittén deltog sex med-
lemmar men strejkgeneralen själv Paul
Lestander uteblev.

Strejken hade vid den här tidpunk-
ten pågått i tre veckor och började givet-
vis kännas i de strejkandes plånböcker.
Eftersom konflikten var igångsatt utan
sanktion från förbundet så utgick inget
strejkunderstöd och de bidrag som sam-
lades in stod givetvis inte i proportion till
behoven.

Samtalen fördes i en lugn och sansad
atmosfär och resulterade i att det ned-
tecknades några gemensamma punkter
som vidarebefordrades från mötet. Det
gick dock inte att få till stånd någon ge-
mensam rekommendation om att strej-
ken skulle avbrytas. Vi noterade dock
att tonen mellan de strejkande och för-
bundsledningen blev något mildare efter
detta möte än vad den varit tidigare. En
viss ömsesidig förståelse för respektive si-
dors utgångspunkter tror jag att man kan
säga blev resultatet.

Nä r avtalsuppgörelse sedan träffades
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var viktigt att ändra på maktbalansen
mellan företagen och den enskilde ar-
betstagaren.

Lagen har också bidragit till att ett

nytt kulturmönster rörande förfarings-
sättet vid neddragning av arbetskraften
etablerats. Det är också den lag som ger
den enskilde de största möjligheterna till
skadestånd om arbetsgivaren bryter mot
exempelvis turordningsreglerna.

i månadsskiftet maj-juni, efter ett om-
fattande medlingsarbete, började en ny
epok lönemässigt för skogsarbetarna. De
raka ackorden försvann och i huvudsak
fasta löner blev resultatet frå n och med
oktober samma år. Följden blev nya pro-
blem med att hålla uppe lönerna i för-
hållande till industrin. När inte ackorden
kunde ge lokal löneutveckling så kanade
skogsarbetarna så sakta neråt i relativt lö-
neläge.

Under sjuttiotalet reformerades arbets-
marknadslagstiftningen. Den radikala
våg som präglade slutet av sextiotalet
och in på sjuttiotalet skapade politiskt
underlag för att förstärka de anställdas
rättigheter. Lagar såsom lagen om an-
ställningsskydd, LAS, förtroendeman-
nalagen, medbestämmandelagen, MBL,
ny arbetsmiljölagstiftning och en ny se-
mesterlag med fem veckors semester ge-
nomfördes.

Det skapades i och med detta sto-
ra förväntningar på vad de nya lagarna
skulle kunna åstadkomma. Olof Palmes
ord i Riksdagen vid antagandet av MBL
att ” detta är den största demokratirefor-
men sedan den allmänna rösträtten” bi-
drog givetvis till detta. I efterhand kan
man konstatera att arbetstagarnas infly-
tande blev mer av ett allmänt buller i de
inledande skedena av lagstiftningen som
efterhand kommit att avklinga alltefter-
som tiden gått.

Den mest betydelsefulla lagen, sett
ifrån den enskildes situation, bedömer
jag vara lagen om anställningsskydd.
Jag minns hur jag läste propositionen på
mina tågresor och fann den vara fylld av
ideologiska motiveringar till varför det

Arbetsvärdering av flottningsarbete
vid Ångermanälven 1977.1mitten syns

ombudsmännen Arne Cigén, Skog- och Lant
arbetsgivareförbundet och Sven Andersson,

Skogsarbetareförbundet.

I samband med mina nya arbetsupp-
gifter så kunde jag följa teknikutveck-
lingen i skogen lite mer frå n sidan. Där
kunde jag bland annat se hur motorså-
garna utvecklades både beträffande vikt,
effekt och säkerhet. En viktig säkerhets-
detalj som tillkom var fungerande kast-
skydd. På maskinsidan började kvistma-
skiner komma såsom logmakvistaren,
men också mobila kapverk. I de större
företagen speciellt, i norra Sverige, intro-
ducerades fällare/läggare och processorer
som kvistade, apterade och kapade trä-
den i ett moment. Skötarna blev under
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decenniet allt driftsäkrare och växte hela
tiden i lastförmåga och framkomlighet.

Förändringen av löneformen, från det
raka ackordet till fast lön som domine-
rande löneelement, innebar en viss in-
bromsning i produktivitetsutvecklingen.
Medan arbetskraftminskningen under
sextiotalet var så stor som 60— 70 % så
blev minskningen under sjuttiotalet un-
gefär en tredjedel.

bundet som konflikten ledde till. Nej
problemet var av annan art nämligen att
vi stod mitt uppe i skogsvårdssäsongen.
Frå n förbundet var vi därför relativt
nerösa med dispenser för att skogsplan-
teringarna skulle löpa utan några större
störningar. Vi hade också ett gällande
avtal om ekonomiska stridsåtgärder att
följa, dä r skogsplantering under vissa
omständigheter fanns angivet som un-
dantag.

Vid ekonomisk krigföring, som en
konflikt ä r, handlar det för en facklig
organisation om att tillfoga motparten
största möjliga ekonomiska skada på
kort sikt, men att inte göra stora framtida
skador. Därför resonerade vi så att skogs-
vård skapar bara kostnader for företagen
på kort sikt och om arbetena får bedrivas
minskar också förbundets kostnader för
konfliktunderstöd i motsvarande mån.

Detta var dock ett resonemang som
många medlemmar hade svårt att förstå,
man tyckte att vi var flata på förbundet
som inte sade nej till företagens propåer.
I hägnet av den stora konflikten mellan
huvudorganisationerna kunde skogsarbe-
tarnas krav om att ha möjlighet att väl-
ja fast lön för var och en som ville lösas.
Det betydde att det nu fanns tre olika
lönealternativ att välja på för den enskil-
de. A-alternativet med helt fast månads-
lön, B-alternativet med 75 % fast lön och
25 % rörlig och så C-alternativet som be-
stod av 55 % fast lön och 45 % rörlig. De
flesta, särskilt i norra Sverige valde A-al-
ternativet.

Vid ingå ngen av åttiotalet hade mina
arbetsuppgifter i Skogsarbetareförbundet
nått en viss stabilitet inom ramen för att

ge-

Faktaruta 1970-tal
Skogsarbetare Lön Arbetstid Semester

i riket öre/tim. vecka
ca 25.000 2263 40 tim. 4 v*

(1975)
*) Semestern ökade år 1978 från fyra

till fem veckor

Det våldsamma åttiotalet
Våren 1980 utbröt en av modern tids
största arbetsmarknadskonflikter, se-
dan avtalsförhandlingarna mellan SAF
och LO brutit samman. SAF uppträdde
mycket militant och ansåg sig också ha
stöd från regeringen Fälldin. Ett med-
lingsbud på 6,8 procent förkastades av
arbetsgivarsidan men accepterades av
arbetstagarna. Följden blev en storlock-
out från den 2 maj, som totalt omfattade
800.000 man plus 100.000 som fackför-
bunden tog ut i strejk som ett svar på ar-
betsgivarnas lockout. Den 11 maj upphör-
de konflikten sedan medlare och regering
övertalat arbetsgivarsidan att säga ja till
medlingsbudet.

För Skogsarbetareförbundets del var
denna konflikt inte problemfri även om
jag då bortser från de kostnader för för-
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handha avtalsfrågorna för de olika spe-
cialgrupperna. Eftersom den egna bak-
grunden var "normalt skogsarbete" så låg
givetvis intresset även mot de stora avta-
len. Skogsarbetareförbundet var ju också
ett relativt litet förbund med bara tre för-
handlingsombudsmä n och detta bidrog
givetvis till att vi jobbade över avtalsom-
rådesgränserna.

Det ä r svå rt att veta vad som var or-
saken men 1983 splittrades en av spe-
cialgrupperna nä mligen virkesmätarna
och över 300 lämnade Skogsarbetare-
förbundet och gick över till Skogs- och
Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF.
Senare bytte också en stor del av skogs-
vårdsstyrelseförmännen organisations-
tillhörighet och gick till Statstjänsteman-
naförbundet, ST.

Med

ansvaret för kollektivavtalen. Med tjäns-
temannaförbunden finns inte denna typ
av fasta regler och det har emellanåt ska-
pat problem, inte bara för Skogsarbetare-
förbundet utan också inom andra bran-
scher.

De medlemmar som lämnade Skogsar-
betareförbundet fick knappast något ma-
teriellt utbyte av detta men det skapade
en hel del problem för de inblandade för-
bunden genom en ofta onödigt omständ-
lig förhandlings- och beslutsstruktur.

1982 höll Skogsarbetareförbundet kon-
gress i Gävle. Vid kongressen avgick för-
bundsordföranden Sixten Bäckström ef-
ter att ha innehaft ordförandeposten i
20 år.

Vid valet till hans efterträdare fanns
två kandidater, nämligen jag och Arne
Johansson. Omröstningen gav Arne ma-
joriteten med 81 röster mot mina 56. Jag
föreslog då att de som hade stött min
kandidatur i omröstningen skulle överlå-
ta sina röster på Arne så att han blev en-
hälligt 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 tidiga-
re antytts följsamhetsproblem. Det rela-
tiva löneläget sjönk med åtta procenten-
heter på sex år. Från talet 103, 1976 till 95,
1982. Arne och jag började föra diskussio-
ner om på vilket sätt detta skulle tacklas
så snart vi hade dessa siffror framför oss.
När vi funderat färdigt hade vi en klar
strategi hur vi skulle gå tillväga. Vi måste
skapa någon form av lokalt förhandiings-

Statstjänstemannaförbundet
träffades ett avtal om samverkan ganska
snart men detta kom väl mer att legitime-
ra övergången till ett annat fack än att ut-
göra ett regelrätt gränsdragningsavtal.

Striden om virkesmätarna kom att ta
tio å r och löstes på sitt sätt genom att In-
dustritjänstemannaförbundet, SIF klev
in på arenan. Därmed träffades ett av-
tal som samtliga fack inom skogsnä ring-
en ställde sig bakom och där regler om
samverkan för virkesmätargruppen slogs
fast.

Inom LO-förbunden finns en fast ord-
ning som reglerar hur gränsdragnings-
tvister mellan förbunden inom federa-
tionen skall hanteras. Ytterst utgör LO-
styrelsen "domstol" och kan bestämma
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 att känna på opinionen gick den
dessutom ut till medlemmarna i så god
tid att de hann regera innan kongressen.

Dessutom genomfördes en enkätun-
dersökning bland var tionde medlem
som visserligen tog upp allehanda saker
men som också testade löneformen i för-
hållande till lönenivån.

steg och få detta accepterat av både mot-
parter och av medlemmarna. Vi påbörja-
de också en viss sådan utveckling genom
avtalsöverenskommelser från å r 1983.

Det fanns emellertid en hel del pro-
blem förknippade med detta. Motparten
bedömde vi som någorlunda enkel att få
med på noterna men vi visste att med-
lemmarna, mindre ä n tio år efter konflik-
ten, var mycket skeptiska till något som
kunde uppfattas som inslag av ackord.
Vi gjorde därför en lönepolitisk rapport
med sikte på att den skulle behandlas på
1987 års kongress där vi ju visste att den-
na fråga skulle komma att bli grundligt
behandlad. I rapporten redogjorde vi för
hur förhållandena såg ut på arbetsmark-
naden i stort och föreslog bland annat att
förbundet skulle arbeta vidare med ” må-
nadslön med premie” .

Det var med stor spänning, men med
goda förberedelser, som vi inväntade kon-
gressen och kunde följa motionerna som
kom in. När så behandlingen på kongres-
sen kom blev det en mycket intensiv dis-
kussion. Behandlingen av avtalsfrågan
tog en och en halv dag i anspråk och vo-

nästan två timmar. Men ekerteringarna
många turer kunde färden mot ett vida-
reutvecklande av lokala lönedelar fort-
sätta.

Med stöd av det fattade kongressbeslu-

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



tet kunde vi sedan successivt arbeta vi-
dare med avtalsutvecklingen och att för-
söka återskapa ett bättre relativt löneläge.
Vi arbetade på ett antal olika sätt men
den modell som vi tyckte var bäst var att
under mellanperioderna mellan förhand-
lingarna bedriva analysarbete i gemen-
samma arbetsgrupper tillsammans med
motparten. Detta skapade lugna arbets-
förhållanden och mindre dramatik under
själva förhandlandet. Det blev ett antal
nya avtalsmodeller som prövades och un-
der perioden 1988-1990 så återhämtades
en hel del av den förlorade lönenivån.

Ute i den så kallade verkligheten fort-
sätter utvecklingen. Maskiner som fäller
och kapar träden introduceras i form av
tvågreppsskördare. I slutet av decenniet
kommer engreppskördaren. Utveckling-
en sätter sina spår i sysselsättningen. Från
1975 till 1985 minskar sysselsättningen i
det s.k. storskogsbruket med ungefär en
tredjedel.

kulerades i värdepapper som man får gå
tillbaka till 1920-talet för att hitta någon
motsvarighet till. Detta kunde bara leda
till en sak nämligen en krasch vilket det
också gjorde.

Vi drabbades av en av de svåraste
ekonomiska kriserna under hela nitton-
hundratalet, egentligen bara jämförbar
med 1930-talet. Den samlade produktio-
nen av varor och tjä nster i landet, BNP,
sjönk tre år i rad under de inledande åren
av 1900-talets sista decennium, vilket i
ekonomisk terminologi betecknas som
depression.

Bank- och finansvärlden drabbades i
första hand men egentligen gick ingen
bransch skadefri ur detta. Eftersom vi se-
dan slutet av 1980-talet levde med en fast
kronkurs gent emot den så kallade valu-
takorgen inleddes dessutom en spekula-
tionsvåg mot den Svenska kronan. Kul-
men nåddes i november 1992 då Riks-
banken efter stor dramatik, bland annat
med reporäntenivåer på upp till 500 pro-
cent, tvingades att släppa kronan fri.

För skogsbruket innebar början av
1990-talet stora och dramatiska omställ-
ningar. För att hålla tillbaka kostnadsut-
vecklingen omstrukturerades företagen
med en intensitet som vi inte sett tidiga-
re. Följden blev intensifierade överföring-
ar av verksamhet från egenregi till entre-
prenad och massiva uppsägningar av an-
ställda skogsarbetare. Nittiotalets första

å r med dessa stora förändringar var nog
en av de tyngsta perioderna som jag som
facklig företrädare kom att uppleva.

Under 1980-talet hade skogsbruket på-
börjat ett närmande till den mycket kri-
tiska miljörörelsen och en ny trend av

Faktaruta 1980-tal
Skogsarbetare Lön Arbetstid Semester

i riket öre/tim. vecka
ca 18.000 4718 40 tim. 5 v

0985)

Baksmällans och
naturvårdens nittiotal
Under senare delen av det blomstrande
åttiotalet hade en verklig spekulations-
våg brett ut sig inom bank- och finans-
världen och dessutom smittat av sig inom
näringslivet, ja till och med inom organi-
sationsvärlden. Det togs lån och det spe-
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miljömedvetenhet började etablera sig.
Inom Skogsarbetareförbundet följde vi
givetvis utvecklingen med stort intresse.
Inför kongressen 1992 arbetade vi också
fram en rapport som fick namnet ” Na-
turvård i skogen”. Rapporten togs fram
av en arbetsgrupp som leddes av Arne
Johansson och där jag fungerade som se-
kreterare. Givetvis var rapporten avsedd
som ett inlägg i den rådande debatten
och där efterlystes ett mer balanserat och
nyanserat synsätt också när nödvändiga
förändringar till mer naturaanpassade
metoder skulle ske.

I ett avsnitt av rapporten framhölls föl-
jande: ” Det svenska skogsbruket har över
tiden kännetecknats av en rad olika sköt-
selmetoder, eller med ett modernt uttryck
— trender. Betecknande är att vid varje tid-
punkt rådande skötselidés företrädare lika
ihärdigt och snabbt tagit avstånd från sina
föregångares idéer som i dessa tider kan ob-
serveras bland östeuropeiska politiker . . . ”

Under påverkan från olika marknads-
aktörer började skogsbruket intressera sig
för att skaffa sig någon form av certifie-
ring. Detta ledde till att storskogsbruket
började söka certifiering via FSC. I detta
arbete kom också Skogsarbetareförbun-
det att delta, i första hand genom miljö-
ombudsmannen Inge Johansson.

I avsnittet rörande "det sociala benet"
fick vi med ett antal betydelsefulla villkor

é

rörande arbetarnas rättigheter. Det allra
viktigaste skulle jag vilja påstå är regeln
om att certifierade företag har skyldighet
att ha ett gällande kollektivavtal. Tyvärr
orkade inte skogsbruket hålla samman
hela processen varför det istä llet för ett

nationellt certifieringssystem blev två.

I början av 1990-talet beslutades om
en radikal förändring av skogspolitiken,
efter en utredning dä r förbundets ordfö-
rande, Arne Johansson, deltog som sak-
kunnig. Förändringen innebar att miljö-
målet jämställdes med produktionsmålet
i lagstiftningen och dessutom gjordes en
omfattande avreglering av skogsägarnas
skyldigheter.

Från Skogsarbetareförbundets och öv-
riga berörda fackförbund gjordes invänd-
ningar både i form av reservationer i ut-
redningen och i remissyttranden, men
Riksdagen beslutade att i stort sett gå på
utredningsmajoriteten förslag. Det som
förbundet i första hand invände mot var
den omfattande avreglering av skyldighe-
terna inom skogsvården exempelvis i frå-
ga om återbeskogning och röjning. De
utvärderingar som dä refter gjorts visar
att de farhågor som vi hade beträffande
dessa frågor i hög grad var berättigade.

Vid kongressen 1992 valdes jag att ef-
terträda Arne Johansson som förbunds-
ordförande vid hans pensionering, 1995.
Vid samma kongress togs också beslut
om att utreda förbundets framtid och
ett eventuellt samgående med annat för-
bund. Detta beslut hade i sin tur sitt ur-
sprung i en rapport som framlagts till
kongressen där utvecklingen med allt
färre anställda inom skogsbruket analy-
serats.

Efter denna kongress fortsatte utveck-
lingen som medförde allt fä rre anställda
skogsarbetare, vilket ledde till att de eko-
nomiska förutsättningarna för att hålla
ett eget förbund fortsatte att försämras.
Förbundsstyrelsen sonderade därför för-
utsättningarna till ett samgående inom
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de övrig LO-förbunden inom skogsnä-
ringen nämligen Trä och Pappers. Då
Pappers svarade nej och Trä ställde sig
positivt kallade förbundet till extra kon-
gress 16-17 januari 1996.

Där fattades beslutet att gå samman
med Svenska Träindustriarbetareförbun-
det den 1 juni 1998, förutsatt att Trä sena-
re fattar samma beslut. Detta skedde vid
en extra kongress som Trä höll i mars må-
nad och dä rmed var vägen för ett sam-
gående formellt bekräftad. Kongresserna
beslutade också om ett antal arbetsgrup-
per som fick till uppgift att klara ut de
praktiska frågorna inför samgåendet.

Som förbundsordförande fick jag där-
med huvudansvaret för att genomföra
samgåendet med allt vad detta innebar.
Eftersom det nya förbundskontoret skul-
le vara i Stockholm så innebar det också
avveckling av kontoret i Gävle, där ett
femtontal kontorsanställda skulle han-
teras på ett så humant sätt som möjligt.
En jobbig tid med många besvärliga frå-
gor att handlägga. För ombudsmä nnens
del gick det hela ganska smidigt eftersom
tidpunkten för sammanläggningen sam-
manföll med fleras pensionsavgång.

I och med det ökande samarbetet med
Träindustriarbetareförbundet fick vi
inom Skogsarbetareförbundet ett erbju-
dande om att gå med i det så kallade In-
dustriförbundssamarbetet. Det var fack-
förbunden Metall, Industrifacket Livs,
Pappers och Trä inom LO och dessutom
tjänstemannaförbunden SIF och Civilin-
genjörsförbundet som inlett ett samarbe-
te kring olika frågor med tyngdpunkten
mot löne- och anställningsfrågor.

Vi antog erbjudandet och kom därför

att ingå i denna krets från och med 1996.
Inom ramen för detta samarbete träffades
den 18 mars 1997 ett avtal om industri-
ell utveckling, kompetensutveckling för
de anställda och gemensamma spelregler
för förhandlingsarbetet rörande kollek-
tivavtal. Syftet med avtalet var att för oss
arbetstagarpartcr stärka de centrala kol-
lektivavtalen och att skapa möjlighet till
ökande reallöner med relativt låga nomi-
nella löneökningar, medan arbetsgivarsi-
dan bland annat såg möjligheter till att
befästa industrins löneledande roll.

Faktaruta 1990-tal
Skogsarbetare Lön Arbetstid Semester

i riket öre/tim. vecka
Ca 5-000') 8186 40

(1995) (1992)2)
5 v

" Genom att småföretagen ökat så är antalet
högre än vad statistiken visar

2 > På grund av nedrustningen av den parts-
gemensamma lönestatistiken finns från
mitten av 1990-talet inte längre samma
jämförbarhet som tidigare

Den 1 juni 1998 var Svenska Skogsar-
betareförbundet historia och även Svens-
ka Träindustriarbetareförbundets avslu-
tad. Ett nytt fackförbund hade skapats
med namnet Skogs- och Träfacket.

För egen del innebar detta att jag fick
tillfä lle att trappa ner och under några
månader fungera som rådgivare och fö-
reläsare på kurser i kollektivavtalsfrågor
runt om i landet. Den 1 februari 1999
kunde jag gå i pension ett å r tidigare än
om jag kvarstått i min tjänst inom Skogs-
arbetareförbundet. De förä ndrade förhål-
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Skördarawerkning i Tivedsskogen,1997.

Skogsbrukets utveckling under 50 år, en sammanfattning
Företeelse/År
Anställda i riket

Förändring1952 2002
-95 %100.000 5.000

Anställda vid Munksjö, Aspa
Avverkning vid Munksjö, Aspa
Produktivitet, Aspadelen

6 -96 %150
35.000 m5 jub
5.833 mVman

32.000 m3 fub
213 m}/man

9 %
2.638 %

110,00 kr5,85 krSkogsarbetarlön/timme 2-757 %

Konsumentprisindex, KPI 1.190 %100 1.290
Reallönens förändring; 50 år 121 %221100

Arbetstid" 481 -17 %40 t
Semester0 150 %5 v2 v
Virkespris0 81,83 327 %550
Awerkningskostnad"
Virkespris/awerkningskostnad

•> 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

330 %11025.55
3,183.2 -0,02

21 Basåret för virkespriserna och avverkningskostnaderna är 1955
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landena innebar vidare att jag återvände
till den gamla fädernegå rden i Tiveden
där jag nu i viss utsträckning praktiserar
de gamla kunskaperna i skogsarbete.

År 2002 besökte jag tillsammans med
min kusin Lennart den plats där vårt ge-
mensamma skogsarbetarliv började fem-
tio år tidigare. Den nya generationen
skog, av blandad kvalitet, stod nu i stort
sett färdiggallrad och väntade på nästa
slutavverkning.

för med industrin. Sysselsättningsutveck-
lingen däremot är ett mörkt kapitel. Vir-
kespriserna dividerade med avverknings-
kostnaderna ger en kvot som i princip
är oförändrad år 2002 i jämförelse med
1950-talets mitt.

Av utvecklingen kan man dra några
slutsatser. För det första har den tidvis
smärtsamma omställningen och ratio-
naliseringen av det svenska skogsbruket
varit ekonomiskt motiverad. För det an-
dra inställer sig en fråga, eller kanske ett
påstående.

Eftersom det knappast kan antas att
den framtida produktivitetsutveckling-
en blir lika stor som de gångna årtion-
denas så måste industrins betalningsför-
måga för råvaran förstärkas. I annat fall
kan sjunkande rotnetton leda till ökan-
de ekonomiska impediment och därmed
minskande råvara till industrin.

En ytterligare fundering för framtiden
är arbetskraften. Även om det numera
går åt väldigt få verksamma för att klara
produktionen så rapporteras det att det ä r
väldigt svårt att få ungdomar att intres-
sera sig för skoglig yrkesutbildning.

Skogsbruket går enligt min mening
framtiden till mötes med stora utma-
ningar.

Statistiska källor: AMS, Skogs-
styrelsen och egna beräkningar.

Anmärkning:
Sysselsättningssiffrorna avser det så kal-
lade storskogsbruket, d.v.s. företag med
minst 5.000 ha skog eller mer än 10 an-
ställda

Kuriosa
De motorsågar som jag och min kusin
Lennart köpte 1954 kostade 900 kronor
per styck. Medelinkomsten för en skogs-
arbetare var då 4,30 kr per timme. Då
arbetstiden var 48 timmar per vecka gav
detta en genomsnittlig månadslön om
cirka 850 kronor. I förhållande till lö-
nenivån 50 år senare skulle detta mot-
svara 19.314 kronor. Mäter man istället
med konsumentprisindex motsvarar det
10.838 kronor.

Kommentar till utvecklingen
Det är onekligen en utveckling som både
imponerar och skrämmer beroende hur
vi ser det när vi studerar siffrorna i tabel-
len ovan. Skogsbrukets produktivitetsut-
veckling stå r sig mycket väl om vi jäm-
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