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Skogshushållens arbete
- ett forskningsprojekt om genusarbetsdelningen

i det norrländska skogsbruket 1920-1970

Karlarna sa alltid att dom försörjde fa-
miljen, Vi kvinnor vissre ju att sa var det
inte. Utan vårL arbete skulle inte famil-
jen ha överlevt.

Samtalen med skogsarbetarfruama går
allr som ofrast i den här riktningen, Dc
äldre damerna är själva mycket medvet-
na om vilken insats de har gjort med sitt
arbete. De är också klara över atr deras
insatser ime är uppmärksammade, var-
ken i det lokala minnet av skogsindustri-
epoken, eller i den mer officiella histo-
rieskrivningen. Vid flera tillfällen när jag
varit ute och berä ttat om mitt forsknings-
projekt för den intresserade allmänheten
i Å ngermanland, har jag mötts av en nä r-
mast otålig förväntan. När kommer du
och intervjuar: Har du talar med den
och den gamla damen ? Det La intresse ut-

trycks inte heller enbart frän kvinnorna,
Jr

Också gamla skogsarbetare instämmer,
och uttrycker sitt gillande över au kvin-

nornas arbete nu kan bli synliggjort- ” Vt
vet ju allihop, vilka det var sinn höll det
hela flyrande”, har jag fått höra.

En viktig drivkraft t mitt nyligen på-
började forskningsprojekt är förstås syn-
liggorändet av de arbetande ruänniskor-
nas - både kvinnor; barn och män - his-
toria, Men forskningsfrågorna om hur
kvinnors och mäns arbetsinsatser sam-

spelade inom skogsindustrin, och i dess
omedelbara närhet, kan också ge helt
ny kunskap som är väsentlig för den all-
männa historieskrivningen om skogsin-
dustrins utveckling under 1900-talet.

Mycket historia ilar skrivits om den
norrländska trävaruepoköi. Den mes-

ta forskningen behandlar ämnet frän
skogsbolagens perspektiv. Därtill hand-
lar det som skrivits om skogens arbetare
oftast enbart om mämten, skogsarbetar-
kdren, vilket kanske inte är sa märkligt.
Nu, nät historikerna mer och mer börjar
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intressera sig ttfr mönstren för arbetsdel-
ning mellan mä n och kvinnor, uppstå r
nya frågor också inom den skogshistc tis-
ka forskningen. Vilka nya resultat skulle
kunna uppnås, genom forskning om t rä-
varuepoken och skogsindustrins utveck-

ling frå n ett perspektiv dä r arbetande
m ä nniskor av båda könen ingå r? Vilka
nya kunskaper kan vi få ? Denna artikel
belyser hur der genusb is nitiskt inriktade
forskningsprojektet ” Skogshushållem ar-
bete '1 redan inledningsvis lovar mycket
ny och vä rdefull kunskap om skogsbru-
kets historia.

Projektets rubrik avser art rikta fo-
kus [lä det dagliga livet, som det levdes
i skogsarbetarnas hushåll 1 lå ngt högre
grad ä n i andra delar av det industriali-
serade Sverige baserades skogsarbetarnas
och deras familjers försörjning Ungt fram
i tiden på cn hushållsproduktion, Arbe-
tet som utfördes inom hushållets ram,
av kvinnan, mannen men också barnen,
var må nga gå nger avgörande for famil-
jernas försörjning. Det äldre norrländ-
ska systemet med så kallade stödjord-
bruk, eller kombinat i onsjn rd hruk, bygg-
de på en modell dar m ä nnens löneårbete
i skogen skedde utanför hemmet, ofta så
långt borra att männen var frånvarande
hela arbetsveckan (ibland månadsvis).
Men löneinkomsterna frå n skogsarbetet
var bara en dd av försörjningsbasen ; sm å-
bruker gav den andra, och stabilare delen
av försörjningen.

Ett litet jordbruk med inriktning på
djurhållning utgjorde basförsörjningen.

Under sommarhalvåret nä r inte myck-dt

et arbetstillfä llen fanns i skogen, kun-
de mannen också arbeta på små bruket.

Men under hela året, när mannen var
borta och annars* hade kvinnan ett om-
fattande ansvar för djurens skötsel i lagår-
den och beredningen av mjölken , Arbetet
med djuren och med bearbetning av jord-

brukets råvaror till livsmedel var omfat-
tande, och det vilade alltså till stor
kvinnan, och även barn och andra som
ibland fanns t hushållet* som äldre slä k-
tingar, Kosthållet var i höggrad inriktat
pä sjä lvhushaIlning: man behövde infe
köpa mjölkprodukter, kött och grönsaker,

i vissa bil inte heller så mycket mjöl till
bröd och gröt. Vinterns inkomster frå n
skogsarbetet bands ä ndå ofta till största
delen upp direkt, eftersom man tog ut va -
ror på kreti i t hos handlaren. Kaffe, salt,
socker* tobak, hygienvaror, skor, verktyg
och liknande var man tvungen att skaf -
la den vägen. Sammantaget kan konsta-
teras kvinnornas arbetsinsatser i de
småbrukande skogsarbetarhushållcn var
lika avgörande f ör familjens överlevnad
som mannens lonearbete. Om det ena el -
ler det andra föll bort kunde inte hushå l-
let klara försörjningen.

Det hä r systemet med stödjordbruk
levde kvar in på femtiotalet, i vissa om-
råden lå ngt in pä se K t iotalet , Systemet
blev dock efter hand allt mer Ifrågasatt
och nrsatr för åtgä rder som syftade till
jord bruksrational iser in g, vilken innebar
sammanslagning och nedläggning av de
mindre enheter na , Samtidigt srrävade
skogsbolagen el ter en övergång t i l l hel
å rsanstä llda skogsarbetare. Hur
rade statsmakten och skogsindustrins fö-
reträdare, och hur påverkade detta livs-
villkoren f ö r mä nniskorna i skogshushå l-
fen ?

dj på

rest J ne-
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ges Skogsägareföreningars Riksförbund),
vars medlemmar i stor utsträckning var

yrkesaktiva i skogsarbete
också de fackligt organiserade skogsarbe-
tarna) visserligen positiva till branschens
rarionaliseringssträvandeti vad gäller ar-
betets organisering, med tanke på t .ex.
möjligheter till mekanisering. Däremot

var de små skogsägarna, av iätt insedda
skäl, negativa till cn tä nkt sammanslag-
ning av de små jordbruken til!större, bä r-
kraftiga enheter. Kn sådan uppdelning
mellan nä ringarna skulle förstås hårdast
drabba små jordbruken i skogsbygder som
Norrland. De politiska och ekonomiska
strävandena gick emellertid först suc-
cessivt, sedan 'alltmer utralar och kon-
sekvent" i riktning mot "att bryta dessa
band och bereda arbetskraften heltidssys-
selsättning".

Kursiveringen i citatet i föregående
stycke ä r min - och avsikten ä r att läsa-

j

ren ska stanna upp och reflektera en gång
extra över vad formuleringen Innebä r. Ci-
tatet har hämtats från Jonny I tjclms av-
handling Skogsarbetarna och motorsägen
från 1991. Avhandlingens läsare tolkar
givetvis ordet "arbetskraft’’ som gillande
skogsarbetarna, eftersom boken handlar
om dem — och dc var uteslutande mä n.

Men eftersom resonemanget som sådant
inte handlar om skogsbruket enbart, utan

om symbiosen med jordbruket, har vi en
del att vinna på att rikta uppm ä rksamhe-
ten även mot kvinnorna, som utgjorde cn
betydande del av arbetskraften på de sm å
jordbruken i skogslä nen , frågan kan stäl-
las, om någonsin strävanden har funnits
att bereda även den kvinnliga arbetskraf-
ten heltidssysselsättning? Här kan torsk-

Skogsbruket efter kriget
Den tilltagande internationella konkur-
rensen, tillsammans med arbetskrafts-
brist inom landet , gjorde att rationalise-
ringar inom skogsnäringen ansågs ound-
gängliga mor slutet av 1940-talet . 1 bo-
lagens rationaliseringssträvanden itigick
tankegå ngen att den gamla symbiosen
mellan skogsbruket och jordbruket, med
säsongsvis sysselsättning för den manli-
ga arbetskraften, måste brytas, och hel-
å rsysselsättning garanteras dem i skogs-
arbete, Dä rmed skulle en jä mn och sä-
ker arbetskrafisförsörjning kunna åstad-
kommas, Kombinarionsjordbrukcn, el let
stödjordbruken, hade tidigare inneburit
fördelar f ör skogsbolagcn: "Arbetskraft
fanns att tillgå, när den efterfrågades,

men bolagen behövde inte ta något an-
svar för att hå lla den kvar genom att cx-
em pelvis erbjuda sysselsättning vid låg-
konjunkturer.” Nu ansågs systemet frå n
bolagshå ll, men också från statens sida,
innebära övervägande nackdelar. Enligt
det så kallade diektivitetsmålet i 1947
å rs jordbrukspolitiska beslut skulle de
minsta jordbruken elter hand avskaffas,

och ersättas med gä rdar på 10 -20 hektar,
kallade " basjord bruk". Målet var art bru-
karna skulle kunna försörja sig på enbart
jordbruket , utan uromgårds bisysslor.

Industriföreträdare menade å sin sida
att Norrlands urveckling hämmades pä
jordbrukssidan,eftersom bisysselsät tn i ng-

en i skogsbruket hindrade satsningar på
förbärrringar av den agrara tekniken. De
mindre skogsägarnas organisation (Sveri-

(liksomvar

1 Bädd Lind lyyC-i. s- 235.
Hjdin 1991. s. 65.
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det uttalade syftet atr radona iisera och
effektivisera. Biand annat utförde* detal-
jerade tidsstudier i Tavlors anda/ Intres-
se uppstod också tor tå n k bara bakomlig-
gande orsa ker cill skogsindustrins arbets-
kmftsproblem, eller annorlunda uttryckt,
skogsarbetarnas och deras familjers lev-
naosförhillanden och trivsel i det stora

hela. Debattörerna hade uppmärksam'

mat atr der framfor allr var de yngre* att:
betsföra kvinnorna som lämnade lands-
bygden och sökte sig ulS tätorter och stä-
der. Nä r kvinnorna gav .sig av. följde de
yngre männen (de presumtiva skogsar-
betarna ) efter, antog man. Det var L tlet
sammanhanget sotn den brett upplagda
statistiska undersökningen av de vä rm-
lä ndska förhållanden^, Flykten från skogs-
bygden kom till pa Uddeholmsbolagets
initiativ *94$. ' Någon motsvarande un-
deisökning av norrlä ndska förhållanden
esl*terar inte.

Kvinnornas betydelse för skogsindust
rins möjligheter att rekrytera shogsarhe-
rare började alltså till viss del arr upp-
mä rksammas redan under fyrtiotalet.
Skogsindustrins arbetskraftspol i tik ä r
emellertid ä nnu inre undersökt frå n ett
genusperspektiv - vi vet inte n ä rma-
re vilka resonemang som eventuellt för-
des kring mönstren för arbetsddningen
inom skogsarbetet, eller i skogsarbetets
vidare sammanhang; inom stödjordbru-
ken , Da för tiden var skogsarbetarna näs-
tan uteslutande mä n, och förmodligen
fanns uppfattningen också att dc framti-
da skogsarbetarna fanns atr hämta bla äid
pojkarna. Skogsbo!agens ledningar, lik-
som bransch iminutens forskare var m ä n.
Även de statliga organens och uttedning-

ningen av i dag vinna pa att inkludera
ett genusperspektiv, för att fa bättre över-
blick , fö r att försöka få nga helheten och
därmed uppnå cn hä tt re förståelse för den
historiska utvecklingen.

Redan under 1930-talet hade en oroad
samhällsdebatt förts om dt ökande flytt-
ningarna från landsbygd rill tätorter, ft>
nomenet kallades ‘flykten från lands-

*

bygden ’. Nä r arbetslöshet uppstod, och
när det senare blev allr svårare att få folk
till det tunga och (frå n arbetarnas per-
spektiv) d å ligt avlönade htiggningsarbe-

ta reagerade och ageradé såvä l skogsbo-
lagen som staren , hn fortsatt industria ti
set ing och urbanisering i hela landet sågs
som önskvä rd. Den ojä mna utveckling-
en därvidlag bekymrade modernisering-

ens vetenskapare,
"ArhetskrafYsbaianseif

i Norrland blev föremå l för en skrift av
chefen för Indusniens Utredningsinsti-
tut I ngvar Sven mlson 1946, d ä r slutsaL-
sen blev att en betydande rationalisering
av - som han uttryckte sig- "der Överbe-
folkade norrländska jordbraket- var nöd-
vändig om stadsnä ringarnas arbetskrafts-
behov skulle kunna tillgodoses, 1

Skogsbolagen initierade vid samma
lid etr flertal undersökningar för att söka
svar [tå vitk .i faktorer i skogsarbetet som
bidrog till svå righeterna att rekrytera ar -
betskraft , samt om möjligt hitta tekniska
lösningar som skulle kunna minska ut-
taget av manuellt arbete. Till en början
koncentrerade man sig mest på skflgsar-
beters organisation och utförande, med

Svyniii^fjFi ILJ.46.
Wallarider 194H , b-. 9 i . I .tx. Scutlier i skugsbå ukfts
arbetsföra. Industrins utrcdningsinsutui 1.443,
även Hjdrri 1994,

Wdlandcr 1.94S.
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arnas medlemmar var öfwcrvägande män,

Givetvis var också skogsarbetarnas fackli-
ga funktionärer uteslutande män.Om nu
inte kvinnorna var närvarande varken i
skogsarbetet, skogsindustrins lednitig el-
ler skogspolitiken, var kommer kvinnor-
na, eller annorlunda uttryckt, relationen
mellan manligt och kvinnligt, och ge-
nusarbetsddningen in i bilden? Återigen
behöver forskaren vidga perspektivet.

löneinkomsterna otillräckliga för hushål-
lens försörjning långt efter andra världs-
kriger, Dliften av små jordbruk var eit

oundgängligt kompJcmcnr för å tmins-
tone den gifta arbetskraften. Genom au
hushållen producerade enligt självhus-
hållningsprincipcn i jordbruket fick ar-
betskraften också tillgång riEl billiga livs-
medel, De bland de jordbruka[ide skogs-
arbetarna (eller bönderna) som hade råd
att hilla häst kunde dessutom fungera
som entreprenörer och ta på sig virkes-
drivningar som körare och själva anställa
huggare, vilket var grundvalen för hda
arbetskraftsorganisartonen.Detta ÄVstem
kan betraktas som en specifikt svensk (el-
ler nordisk) och norrländsk organisato-
r i sk fbrLLlsä t l J lmg for den mahlvi oeli gu-

nomgripändi industrialiseringen, base-
rad på stora uttag av skogsråvara.

Skogsarbet»rhustrumas strbetsinsatser
är svåra att beräkna» eftersom <1åtidens
statistiska mätningar sä llan tog hänsyn

rill kvinnors obetalda arbete i hcmnnei
och dess närhet. Vid en närmare gransk-

ning av de uppgifter som trots allt står
att finna , och genom intervjuer med dc
kvinnor som ännu lever, kan dock en fyl-
ligare bild så småningom 5kapas. De små
jordbruken baserades i forsra hand på
djurhållningen - några mjölkkot, kalvar,
ofta far och getter, Arbetet med skötseln
av kor och övriga djur var krävande i de
oftast omoderna byggnaderna: att fodra,
vattna och mocka,mjölka, sila, diska, se-
parera mjölken, kärna en del till smör.
Vid slakten föll det på kvinnans lott att

tillvarata varje del av djuren, göra korv,
pölsa, konservera. Hushållstvatten vet vi
Utgjorde ett utroligt slit uI]der de Omo-

Skogsindustrin och
kombenationsjordbruket
När dc många nya sågverken vid kusten
började anläggas efter iSoo-talets niit t

miste försörjnitigen med skogsrå1vara från
inlandets stora skogar organiseras snabbt
och kostnadseffektivc, Utbyggnaden av
flottlederna var ett led t denna organisa-
tion, men det var samtidigt helt avgöran
de atr arbetskraftsförsörjningen för hugg-
ning och transporter från skogsskiftena
till vattendragen kunde lösas. Den svens-
ka skogsarbetarkåren expanderade under
en femtioårsperiod irå t ] omkring iftöo
från nära nog ingenting, filt upp emot
200.000 män. Utvecklingen blev möjlig
fill sfnr dol pä grund av don unika koinlii
nationen inom många skogsarbetarhus-
håll av småskäligt jordbruk med säsongs-
inkomster från skogsarbete och Hotming.
Den flexibla arbetskrafisorganisationen,
där kvinnoarbetskraften ingick, kan allt
så betraktas som en av grundfbrursäct-
ningårna för skogsindustrins expansions-
möjligheter i Norrland,

Skogsarbetets starka säsongsbunden-
het, med huggning januari-april, och
fäo11ning någon månad därefter, gjorde
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derna förhållandena. Hushållens ekond-
m i förutsatte oekså bä rplockning, och it t
allt som kunde måste tillvaratas genom
sylining och andra meroder. En avsevärd
dd av lanthusmödrarnas arbetstid ägna-
des fö rädlingen av råvaror fram,ställda i
dei egna jordbruket . Detta ä r bara n å gm
korthuggna exem pel på den troliga om-
fattningen av skogsirbétarhustrurnas ar-
betsinsatser, som ska beskrivas nä rmare
i projektet. Dä rtill kommer att må nga
kvinnor också behövde ta de påhugg som
erbjöds mot betainingi rväct- och städ-
arbete, jordbruksarbete ät bönder, hem-
sömnad . . . Kontantinkomsttma från så-
dana arbeten var i många fall oundgä ng-
liga for skogsb ushiiIlens ekonomi. 1 forsk-
ningen har ä nnu inte denna delvis dolda
ekonomiska sektor i anslutning tdl skogs-
bruket undersökts i detalj. Ä ndå gå r det
redan att sl å fast, ait utan den arhecslivs-
sektor i skogsbrukets omedelbara närhet,
som befolkades av kvinnlig arbetskraft,
skulte inte heller skogsindustrins egna lö-
itearbetskraft ha Idarat sig.

Nä r skogsindustrin och statsmakten
efter andra vä rldskriget utformade en
modernise ringspol i ti k för såvä l skogsbru-
ket so[ii jordbruket, betraktades emel-
lertid sjä lvliush å llningsjordbruket som
olönsamt och ert hinder for en rationa-
lisering av dc båda n ä ringarna. De norr-
ländska kombi nations jord brukens livs-
medelsförädling inriktad på sjä lvhushå Il-
ning kom i det h ä r l äget , nä r nä ringarna
skulle rationaliseras, atr hamna mellan
stolarna, k ören gammaldags förrådshus
hållning ansågs Inte lä ngre finnas plats i

" l-Lifchcjft iyS6 t. I^i, l -jvier^årtl it Hiniin Wi s, yy.
Siennilson ly-t^- JJ F

ett moderm samhälle. Den tid som lädes
på dessa och liknande arbeten beitukta-
des som bortkastad, nä r den nya tidens
konsumtionsvaror fanns tillgä ngliga pä
marknaden, l ivet på landet skulle gö-
ras ”met ätadsliki1

,* I utredningen om
Norrlands arbetskraftsi kilans framhå lls
bur stigande inkomster frå n skogsarbe-

tet medförde en standardhöjning som
kunde omsättas i en (försenad ) övergång
till byteshushå llning. Vägnätets utbygg-
nad samt bilismens genombrott var andra
faktorer som skulle komma atc integrera
även deti norrlä ndska skogsbefolkn ingen
i det moderna konsumtionssamhället ,

'

Kvinnornas arbetskraft skulte alltså
kunna frigöras till vad som sägs som nyt-
tigare ä ndamå l, om de gamla inslagen av-
sjä l vhushållning avvecklades. Landsbyg-
dens , och sä rskilt skogsbygdernas, hushall
visade dock genom sin praktik att de ofta
föredrog att h å lla kvar en varuproduk-
tion i hushå llet , trots stigande inkom-
ster, Forskning om det svenska jordbru-

kets omvandling har upprepade gå nger
berört problemkomplexet kring kvinnor-
nas deltagande i det produktiva arbetet,
deras arbetssituation och samtidens strä-

vanden att förbättra denna genom ratio-
nalisering och övergång till större mark-

nadsanknyrning också i den egna kon-
sumtionen , Der ä r d ä remot ämiu inte un-

dersökt vilka följder dessa tänkesätt och
strävanden lick för de arbetande kvinnor-
na och männen i skogsbygdernas hushall.
Dä r utgjorde kvinnoarbetskraften av allt
att döma jordbrukets has, medan män-
nens lönearbete utomgå rds , i skogen och
vid anläggningsarbeten (vattenkraft och
vägbyggen), ökade starkt i omfattning
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hög giid iv självhiishåIlning f örblev be-
tydelsefulla inslaglångt fram untkr efter-
krigstiden, trots de pågående strävandena
au bryra upp den så kallade symbiosen
melLa ti skogsbruk och jordbruk. Jordbru-

ket och självhushållningen bibehöll också
längeer hushålUorganiserad produktion*
där lönearbetet i skogen inordnades som
ett delvis nyu inslag i cn äldre arbetsor-
ganisation. Projektet ”SkogshushåIlens
arbete" utgår från detta förhållande och
undersöker skogsindustrins historia från
eit Lokalt aktörsperspektiv. De arbetande
människorna i skogsbygderna i Väster-
norrland, och deras levnadssätt i hushål-
len* på och kring de skogsbruksanknut-
na jordbrukenj är det främsta undersök-
nmgsobjektait. Genom att sökarljuser rik-
tas särskilt mor genusrelationerna, kom-

mer helt nya kunskaper och förklaringar
art bli möjliga att formulera.

från 30-talet och framår.'H Också skogs-

brukets arbetare, och inre minst deras
hushåll, berördes av tidens betoning av
etL rationellt levnadssätt. Högre fevnads-
standard 5 iorm av större kontantinkmus-

ter och barrre bostäder* samt en allmän
övergång till konsumtion av köpta livs-
medel, kläder och andra varor framhölls
som ett ideal.9

ALL kvinnornas roli i produktion och
försörjning i der småjordbruk som be-
drevs i anslutning tili skogsbruket inre
uppmärksammats, är kanske inte alltför
förvånande när det gäller politikens ut-
formning vid tiden for andra världskri-
get och strax därefter Det är däremot
en brist att inte heller historieskrivning-

en om skogsindustriii, så här långt, har
uppmärksammat helheten i Iivshirutsätt-
ningarna för människorna i skogsbyg-
derna.I dessa förutsättningar är hushål-
lens arbete, med mönstren för arbetsdel-
ningen mdlan män och kvinnor, med ett
annat ord genttsarbctsdelningen, sv stor
vikt.

Den hittillsvarande
skogsindustriforskningen
Huvuddelen av forskningen om norr-
ländska förhållanden under industrialise-

ringsproccssen har gjorts före 1930. Flera
omfattande demografiska, socialhistoris-
ka samt ekonomisk-historiska studier
nomfördes under 1970- och 198a-ta len,

Därefter bar forskningsområdet inte till-
dragit sig så stort intresse. Det genusper-
spektiv på agrarsamhällets omvandling
som börjat berika forskningen har 1 Sve-

rige ännu inte utsträckts till skogsbygder-
nas historia.

1 forskningen om den svenska trävaru-
industrins snabba expansion under rSoo-
talets slut och 1900täters början haj' sko-

Nar skogsindustrin byggdes upp, sked-
de det i ett agrart samhä lle där jordbru-

kets ägandeförhållanden, organisering
och genusmönster spelade smr roll. Ar-
betskraften, oavsetL om den var invand-
rad eller hämtades från den snabbt växan-

de lokala befolkningen, levde 1 cn miljö
där ett animalieinrikiat jordbruk och en

Be'

h Svcnnil.(s<in r?4̂ S, Jj <xh S9, L^SS.
* fciwrgltd fr Hanaen 1991,s. <19.

Hek Nnrrlandj- be-fiilkcting i pnwhikiiv ildei
( tj-fcS ilr ) itkjtfc 1910 1040. trLHa CEL styrt

ILtfl vnningpö^teitsltjutt, med 41 £öT minnen,
lör kvinn< jnij- [ Vjj|fcr.rnJtfrknd var ökningui
ti-ägpt Ijgnt , ti". Kir m;innf-n. ih"n tnr Ĵ vinrtti[ Eis

.SviinnilsLin r94Ö, s, i j.
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och häst etc. Intressant nog har dessa
egenskaper alla en tydlig maskulin prä-
gel (frå nsett möjligen klimatvanan). Het
var egenskaper som alla pekar i riktning
mqt att klara skogsarbetets krav bra , En
vidgad undersökning där också egenska-
per och fä rdigheter hos den kvinnliga
befolkningen, ifrå ga om jordbruksarbete
och annat, behandlas skulle kunna göra
förs tådsen ä n större. Vad var det som
möjliggjorde att männen kunde arbe-
ta borta frå n hemute t må nadsvis? Vilka
maktstrukturer och arbetsmönster inom
hushållen medgav dc prioriteringar som
krävdes bör art den manliga arbetskraften
skulle sLä till bolagens förfogande?

Redan deti nu befintliga forskning-
en gör tydligt act livsmedelsproduktio-
ner vid kom b i nationsjord bruken av allt
att döma i hög grad vilade på kvinn< rar-
hetskral t . I forskningen finns doek änml

inga svar pä hur detta faktum påverka-
de utvecklingen i Norrlands skogsbygder,
hur kvinnoarbetet värderades i eventuel-
la lönsam hetskalkyler, hur skogsarbetar-
hustrurna sjä lva vä rderade sin arbetsin-

sats och arbetssituation. Inte heller har i
större utsträckning undersökts om, nä r
och hur eventuella möjligheter till kvinn-

ligt kodat lönearbctc öppnades i skogs-
bygderna, och Ii ur då dessa möjligheter
upplairades och utnyttjades; 50m ett re-

sultat av förhandlingar och beslutsfattan-
de inom hushå llen, eller som ett restdtat
av andra faktorer - utifrån kommande
påverkan, ekonomiskt nödtvång el ier an-

dra sk äl
En betydelsefull forskningsfråga i

sammanhanget ä r också, om det värden
ökande efterfrågan på kvinnlig arbets-

som naturresurs behandlats* liksom
skogslagstiftningens och skogspolitikens
förändring över tid. Därtill finns ett an-

tal arbeten som behandlat industrialise-
ringsperioden med den 5.k. .sågverksrö-
relsen frå n omkring I Ét$Q, Trävarubola-
gens framväxt och organisering kan an-

relativt väl utredd inom denna

gen

ses vara
forskningsin riktning. Andra verk berör
skogsarbetarnas fackliga organisering
och skogsarbetets tekniska utveckling.
Från etnologiskt perspektiv har skogsar-
betarnas mentalitet utforskats med fokus
pä maskuliniteten.’ 1 Gemensamt för hu-
vuddelen av den skosghistorisku littera-
turen äran. den empiriskt främst har be-
handlat männen som arbetskraft, vilket
möjligen kan ses som en "naturlig ’ el-
fokt av skogsarbetets utpräglade manliga
prägel, Bristen på undersökningar av deL
hushåiUanknuma arbetet i den skogshis-
toriska forskningen gör art vi idag ännu
saknar en djupare f örståelse för skogs-
brukets arbetsk rafrsorganisation i dess
helhet .

1 tidigare forskning om hur skogsbo-
lagen så snabbt och effektivt kunde till -
godose sitt stora arbetskraftsbehov har
påpekats vikten av att undersöka "vil -
ken roll exempelvis mä nniskornas men-
tal i ter eller den sociala strukturen spe-
lade för omvandlingen Detta ä r
ett väsentligt påpekande, och dc speci-
ella egenskaperna hos Norrlands befolk-
ning som föreslås ha varit betydelseful-

la ä r också rimliga: ” vana vid h å rt kli-
mat, lå nga avs rå tid, ha ndhavande av yxa
11 jubajlöOP rg94.
11 Blit-lduruJ 1996, .s, 1J7.
n Ibid,
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k rafr ä andra sektorer (servicesektorn)
som dräncradc skogsbygderna pä kvins
nor, och om dcrra fick niä n nen att följa
efter och lam na skogsar beter? biler var
der mä nnen som sökte sig frän skogen
till industriarbetets biittre villkor först

och kvinnorna som slog följe med dem ?
Kan över huvud taget några tendenser
ses t ii! att kvinnor agerade för att bevara ,
och eventuellt utvidga, sin del i kombi-
nations jord b r uke t a rl ]eistnävsigt ?

Redan WaIlander kommenterade den
vanliga uppfattningen atr kvinnor lä m-
nade skogsbygden eftersom de inte ryckte
oiri arbetet med djuren. Walländers re-

sultat pekade dä remot L en ar nan rikt-
ning; hälften av de intervjuade kvinnor-
na i hans material tyckte art der var ett
bra arliete- mitt bästa arbete”* uttryck®

sig en 47-å rig husmor. Om kvinnorna säg
mindre positive pa ladugä rdsarbetet* be-

rodde det pa att den omoderna standar
den gjorde arbetet tungt och slitsamt.14

Hur agerade då skogsbolagen i anslut
ning till denna problematik, och kring
frågan om bristen på skogsarbetekraft ?

biliransporter, kunde skogsarbetarna ges
möjlighet art bo hemma i arbetsveckor-
na , Detta föruisarte också en omstruk-
turering av bostadsbestå ndet i skogsbyg-
den. Utredaren Wallandcr förde fram ar
gument som mg fasta på att flyrrsttöm-
mama inte verkade ga främst frå n skogs-
bygd till storstad, utan frå n de ödsligaste
utkanterna in till lokala tätorter. Kunde
bara goda, sa utlokaliserade bostäder er-
bjudas skogsarbetarfamiljerna skulle sä-
kerligen sä rskilt kvinnorna, nappa. Det
var kvinnor som ofta klagade över "l å ng
v äg til i handelsbod, dåliga vägar, svå rig-
heterför barnen att ra sig ti i i skolan, då lig
bostad, som försvå rar hemarbetet o.s.v,

11

.

För männen var dä remot , enligt Wallan-

der, ” frågan om miljön av sekund ä r be-
tydelse i jä mförelse med arbetet och ar-
betsförhållandena 'D

Wallander angav en lösning som låg i
linje med de dåtida sociala relbrmatörer-
nås visioner om det goda boendet, dä r
många av husmoderns uppgifter kunde
förenklas och öveiföras till gemena en-
hetsan läggningar: skogsarbetarbyn. Ln
moddl hade redan utarbetats av Udde-

hahnsbolagets skogschef Sven G. Kk-
manJe Denna elaborerade modeli hade
också. v isa r det sig, reda11 b I i v i r verk l igh t:t .

Skogsindustriarbetarförbundets tidn ing,
SIA, tryckte 1947 ett stort bild reportage
frå n försöksverksamheten i Vä rmland ,

OmsiagsTubriken lyder: "Ratrre bostäder,
buss till arbetsplatsen. 'Skogsarbetarbyrf
förbä ttrar skogsarbetarnas villkor, .Märk-
ligt initiativ i Vä rmland.

Och nog ä r reportaget mark tig t - läsa-

ren möter nä rmast en vision av ett möns-
rcrsamhä lle, illustrerad av en principskiss

Folkhemmet drar till skogs -
män, kvinnor och skogsarbetarbyar
lin del av l ösningen pa arbetskraftsbris-
ten i skogen, frä n skogsindustrins och
statsmaktens sida, blev att söka förbätrra
bostadsbestå ndet lör skögsarbetä rkaren ,

Genom bättre vägnät, och utnyttjande ay
11 Widland.tr 1948» s. 124.
11 WalJander 1:947, *- 5^ ff- WaLlanders artikel tryckte.*

i PLAN, cm publikation m*d undertiteln ' l idfikrift
för planering av landsbygd och tätorter medlems-
blad för Föreningen för samhällsplanering'*.

14 WaJlander 1947.
1 Lundström 1947, omslaget samt s , LO^iy

«17
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blir tydlig - det är en tryggheti men inte
lönsamt . Det sem efterfrågas frim man-

ligt skogsarbetaikall är främst högre in-
komster Frän skogsarbetet* inkomsterna
från stödjordbruket - värdet av der obe-

talda kvinnoarbetet - räknades inte.
Sum vi vei genomfördes den värm-

ländska utopin om skogsarbetarbyar på
bred Front undet [jjjp-talei,-1 I enlighet
med dåridens tvådelade verklighetsbild,

där livet delades i rvå sf ä rer - hemmets
och arbetets - skapades irdustri samhä l -
lers skogsarbetarmiirö. I omvandlingen
passade inte en kvardröjande, förindu-
striell sjäfyhushålimngsekonomi in , ef-
tersom hetnsfären uteslutande skulle äg-

nas konsumtionen, Småbrukarhlistruti
blev i flertalet fall hemmafru, med cen-

tralvärme, modernt kök, tillgång [ ill af -

fä r, tvättstuga och kortare skolväg för
barnen. Mer samtidigt blev hon av med
sitt yrkesarbete jordbruksarbetet med
djurskotseln. Saknat av ingen? Eller? En
nv livsstil , med privatbil , TV-soffa och
fritid
kvinnorna inplanterades av samhä lls -

planerarna och bolagen i skogsbygderna.

Ime alla gånger vet It ar den nya livsstilen
i sin helhet ha tippfattats som en iörbä iL-

ring av de boende själva.

Denna aspekt av moderniseringspro-
cessen inom skogsbruketir ännu inre un-
dersökt från ert gemisperspektiv. Egent-
ligen inte heller från ett politiskt eller
samhälleligt perspektiv, även om ansat-

ser finns.2* Projektet kring skogshushå l -

len ska gripa sig an detta problemkom -

plex .

med storjordbruk och skogvakiarbostälk1

i centrum, samt skola, samlingslokal och
skogsarbetarbosradet. tvä tt- och badstu-

ga mnt omkring, I texten Iramgår hur
visionen skulle genomföras:

Skogstorpen l ängst ute i periferin
skail l äggas ner och meningen ä r

att skorsatbetarna i byarna som re-

gel inte skall vara bundna till jord-t

bruk. Vi frigör alltså arbetskralien
För skogsbruket och därigenom mö j -
liggörcs högre ärsinkomsrer för arbe-

LUtama.
Eörsörjningen med mjölk till arbetar-

na planerades ske genom ett samman-

slaget bolagsjotdbruk i byn. Den lokala
skögsarbeia (representanten höll med om
visionen : "ä r det sk.ipligL gott om arbett
förlorar man på art l ägga ner tid pa jord-

bruk . Och som man far slita - kvinnor-

na mest - är det inte underligt au folk
flyttar” 1’

Resonemangen ä r delvis motstridiga .

Erån bolagssynpunkt behövtr arbetarna
frigöras Från jordbruket , eftersom det tar
arbetsdagar av huggarna : "Ingen skogs-

arbetare som bar ett jordbruk xti sköta

kommer tipp till 240 dagsverken i sko-
Samtidigt säger skog.sarbetaren

att stödjordbruket behövs som trygghet i
arbetsJöshecstider* men ä r så slitsamt För
kvinnorna atr man helst skulle vilja göra

sig av med det - det ä r ime heller lön-

samt! Kvinnoarbetens motsagdsei ullhet
lä Lundströ m 19471. ic.
10 Lundacrö m 1-947s. 12.

Lundström 3947 s, 11
Se ETO Nyfattg G99£.

“ HUdman 9^- 1 T.ex. Eivetgärd & ( lansen jyyz.
2df T,.ex. 3 lansen L99&

utan produkt tv1 arbete tormen

gen 23
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Kvinnor i skogsbruket - fanns de?
Ilur var det nu med kvinnorna - fanns
dt övéf liuvLiJ taget i skogsbruket? Vid
närmare undersökning går dei art gr ert

jakände svar på Frågan. Vi kan ime För-
seå skogsindustrins historia utan atr föra
iti den problematik kring stödjordbruket
jag har diskuterat ovan» Men visst Fanns
kvinnorna också mer direkr i skogsarbe-
tet småflickor kan ses på skolfoton Från

1910-talet nar helaklassen arberar i skogs-

sadden. Senare blev kockoma ett efterfrå-
gat inslag l skogsarbetets allr effektivare
organisering.Längre fram blev kvinnoar-
betet [ned skogsplantering utbrett.

En avgörande genusgtäas fanns doek
uppenbarligen iffiga om det ' egentliga"
skogsarbetet - arbetet med huggning,
kvistning, barkning, lastning och kör-
ning. liksom fföttning, Där var kvinnor-
na, uteslutna. Argument om behovet av
fysisk styrka kan förmodas ligga i bak-
grunden,
och även utvecklingen mot att tillvarata
dik vekare virkesdimensioner t iil massa-
ved,liksom galIringsinsatserna, borde ha
kunnar utgöra ert öppningförkvinnorna.
Der finns enstaka exeinpel på kvinnor
som haft ett yrkesliv som skogshuggaie
el ter kriget. De talar om hur begränsad
fysisk styrka gott och välkunde kompen-
seras med god teknik och välslipade verk-
tyg. ' Debatten om landsbygdens dräne-

ring på kvinnor verkar dock inte i någon
större utsträckning ha gått i riktningen
atr skapa lönearbetstilElällcu för kvinnor
i skogsarberet, varför ?

Den norske Instonkem Ingår KaJdal
har gen en insiktsfull bild av genuskon-

struktionetis mekanismer 1 en under-
sökning Från vä rmlä ndska grä nsbygder.
Kvinnorna gjorde "allt ” 1 skogsbygden,
berättar de själva. Med ett undantag:
' jag var väl aldrig med i skogen". Vilket
inte betyder att kvinnor aldrig vistades i
skogen i arbetssammanhang- de plocka-

de bär, getade, samlade Foder, med mera.
Meil en viktig symbolisk gräns gick vid
det rikliga skogsarbetei, timmensrbetet,
där också dei manligt kodade dragdju-
ret, hästen, var en oundgängligdd,2i Hä r
ses en intressant iänk till en äldre, agrar
arbetsdelning. I denna var skogens arbete
i huvudsak maskullnt kodat även om
kvinnor gick med 1 skogen i vissa sysslor / '

Fanns en kvardröjande notm i skogsbyg-

dett, atr kvinnoarbete endast kunde ULfö-
ras i den 'Ycprodukriva” sfäretu självluis-
hållningens sfär, medan arbetet utanför
gärden (med timmer, jakt, fiske, irans-
pottarbete. anläggningsarbete) uppfatta-
des som manligt, inte minst därför att det
ofta gav konumt ersärtning? Vad innebar
i så Fall denna genusnorm för skogsindu-
strins urvcckling?

Projektet "SkogshushåIlens arbete” ska
förhoppningsvis kunna ge svar på den-
na, och de andra Frågorna som skisserat!
ovan. F.n grundtanke år atr utvecklingen
inom skogsindustrin, liksom den histo-
riska utveckIngen 1 allmänhet, inur har
varit lagbunden. Människornas val av
handlingsstrategier, inom de genusnor-
mer,ekonomiska ramar,kulturellamöns-
ter och andra förutsättningar som fun-
nits, påverkade utvecklingen. Kunde ut-
vecklingen ha gått i en annan riktning?

arbetets mekanisering*men

' [mrrYjum.iccml inom projtikftttt *
-r KatdaE IQOO, S. 95 t~
i7 Fiebrana 2002 s. 151,
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För mig som i9oéMalshi$toriker känns
detta som en stor utmaning att gripa mig
an : fcrskmngsarfetet. Dessutom har [ag
botr ganska l ä nge i en skogsarbctarby.
Den stämde räu bra med visionen ovan
- jftåiisett art skolan och aff ä ren lagts ner
(fäst tvättstugan fanns kvar). Jag umtra -
de en hd del sl å om varför denna lilla
"tätort" t hälsingeskogen kommit till. Nu
börjar eti del pusselbitar fälla pa placs, 1
forskningsprojektets fbrisäiintng kom-

säkert än fler av de saknade delarna

Gfnwonlnmg vek husMHi&tratfgifr, Bjnnikcr i/fw-- fttw.
L- ppsaÉ u.

H sgbcrpjr fan -Erik 198$, Tfhnikrn i kt>iunt*ritM hinder.
Hwtriäfarht* uch hHi&JlJitekftf Ä under i/ufft- &cft
t/ettiåHiåltttM Lintttping.

Hanscn, KjcLI ryyJL \%rifardem mvtsträvsgj utkant : t&kdl
pwkttk flffi ' tiitirp ffynrjrig i éfirfkfigiIttOfdsvtviskst
iplaiwt 1.ILCNE

Hirdnian, Yvonitc rjftj,. /L' j iäggtr ih'ti ritt rätta- iiudsii t
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