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Krisen på skogsarbetsmarknaden
Under förra våren och försomma·
ren blev läget på skogsarbetsmarkna.
den alltmer kritiskt.
Importen av kol och koks var myc·
ket obetydlig, praktiskt taget hela den
stora minskningen av denna import
under förra året inträffade före den
l j uli. Lagren av massaved hade
sj unkit till en nivå, som ingavall.
varliga betänkligheter; vid senaste
årsskiftet uppgick de till endast hälf·
ten av vad som ansågs normalt under
förkrigstiden . Orsak:-n härtill var,
att de stora vedavverkningarna under
krisåren i så hög grad hade skett på
bekostnad av övriga avverkningar.
De små uttagen av massaved räckte
inte alls till för aU fylla fabriker ·
nas rå varubeho\' , och dessutom hade
man am,änt sig av massavedslagrEn
för att täcka brister i bränsleförsörj .
ningen. Med hänsyn till massans be·
tydelse som exportYara och för fram·
ställning av fodercellulosa och med
tanke på önskvärdheten av att kunna
tillgå massavedslagren som en ytter·
sta bränslereserv, var det nödvändigt.
att i framtiden försöka stegra avverk·
ningen av massaved. I planen för det
kommande avverkningsåret upptog
man också förutom 40 mil j. 1m 3 till
bränslE'ändamål 15 milj. Im'l massa·
ved; detta betydde, vad det gälJdr
massaveden, en ökning med 60 proc.,
och för att hela planen skulle kunna
genomföras. an3ågs det behövas 20
proc. mera arbetskraft än förut.

Tidigare hade det funnits ett stor!
antal arbetslösa inom andra yrkes.
områden och genom vissa bidrag och
omskolningsverksamhet i form av
huggarkurser hade man överfört en
del av dessa till skogen för att täcka
bristen på van arbetskraft. Närings·
livet hade emellertid nu övervunnit
den tidigare snedbelastningen, och
alla områden visade f ull sysselsätt.
ning. Samtidigt som behoven växte,
blev det alltså svårare än förut att
tillfredsställa dem. Man blev tvingad
att försöka frigöra arbetare, som re·
dan hade full sysselsättning.
Både från regeringens och arbets·
m·uknadskommissionens sida betyga·
de man i det sammanhanget sin miss·
tro till tjänstepliktslagens möjlighe.
ter att erbjuda en enkel och rationell
Jösning; man trodde sig kunna nå
lika goda eller bättre resultat på den
frivilliga vägen, och det var också .
på det viset, som man till en början
försökte lösa problemet. Den form
man använde sig av var systemet med
riksarbetslag, det vill säga industrin
uppmanades att tillfälligt permittera
10 proc. av arbetskraften och låta
dem bilda lag om 10 man, som skulle
sysselsättas i skogen 2 a 3 månader
åt gången. Riksarbetaren fick vissa
bidrag av arbetsmarknadskommissio·
nen för att kompensera den inkomst·
minskning skogsarbetet innebar för
honom.
Systemet med riksarbetslag kom t
att väcka mycken kritik, som f ram·
för allt riktade sig mot bidragen.
vilka ansågs för höga. De höga bi·
dragen påstods leda till, att riksarbe·
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tatilIl··inte gjorde sitt -hästa, .han hade
ju redan tjänat 10 kronor då han
vaknade på morgonen och hade ingen
anledning att förta .sig, men framför
a,llt · skulle de vara orsaken till en
olustig och irriterad stämning bland
de vana" skogsarbetarna. "Varför
skall jag gå här och ~ugga ved, när
en 4rmaIl .sÖm inte hugger så mycket
~:m j"ag få, ~YQkd bättre betalt."
. D~· fötnåJIlsta felet.m~ hela syste-

met·hål' do'ckvarit att det inte gick
att

på denna väg frigöra arbetskraft

i ;n~g(i)n- lltörre u~trä~kning; fram till

detl"&.febf;Uari Yår par riksarhetarna
hbggit. endltst"3 ptOf\. avproduktianspliktim!>ch deras vidare insats .under.
v-arentorde inte bli 'ilV någon större
betydelse, dåbela systemet är ställt
under av.veckling. . . I" ~ddtal· hp.r
bl-ott 4,000 riharbe,tjil'e varit sysselsatta under varje månad, men det sam:
m~lagda . antalet arb~tare i ·de företag .till vilka man vädjade utgjorde
450,000 -anslutningen har som synes varitrin,ga. ·
Av detta framgår, att bidragen i
varje fall inte har varit så höga att
de utgjQrt någon lockelse för .industrins arbetare. .I medeltal förtjänar
en riksal'hetare .om han är gift 15 kr.
ach 50 öre per dagsverke, o<;h av
detm .är hiilnen hidrag, för, den ogifte
år; samm.a inkomst 11 kr, och.59 öre
v~av. omkring eJl· tr~djedel

är bidr~g.

Medelföttjänsten för ep. van ' skogs. .
~i'heta.re v~r ungefär 10 kr. vint~rn
1941..--42 !ilen spridningen k;ringdetta
me<Wltal. är mycket slor oGh förtJänster lipp till och över l~kr. hör inte
tUlov:a.nligheterna -; under tl~ni}a vinter torde också med~lfijrtjänsten ha
legat högre. Att de 4,OOO~\lrbe,
ta):n;\l skulle ptgöra . någo~ ållvarlig
stötesten för de JlWlla..n 2 ·och. 300.000
vana ar~etare, som är sy~selsatta i
skqgen ~nder högsäsongen; föt~faller
knappast troligt" pet finns iu heller.

inte något direktsamhand mellan de-;:
inkomst, skogsarbetaren får av sitt,
arbete, och den ersättning, riksarbeta~ ·
ren erhåller för den uppoffring han
gör genom att lämna ett bättre betalt
och ofta mindre påfrestande arbete•.
Att bidragen skulle leda till att arbets~
prestationen inte blir så hög,som
den kunde Vara, kan inte· förnekas:även om den genomsnittliga prestl1~
tionen, 2,5 1m3 per dagsverke inte
kan anses dålig för . ovana a.rhet~re.
Som jämförelse kan nämni;l:s, . att öv,
rig ovan arhetskrilft, som f~i- ett nå;
got mindre bidrag, i ,medeltaJ avver.
hr. 2 1m3 ~r dagsverke. Det p~:,
stod.s äv~n. o~h man nämner exempel
på, att hela åtgärden blev meningslifs
genam att företaget} tog vana skOg8~
arbetare som ersättning för -riksarbe~
tarna. Så länge det inte finns arbetsförmedHngstvång för indust.rin finn~
det ingen IPöjlighet att kontroller!!
den saken, men man får väl anta, att
en sådan uppenhar brist på lojalitet
från . företagens sida inte har varit,
regel..
.
.
.
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En bärande kritik av systemets eko.-·
nomiska kbnsekvenserm~te "försöka.
besvara frågan? om det var möjligt.
att på något aIlnat sätt åst~dkommlJ
.samma eller bättre resultat. iDet al~
ternativ som ligger nänn&$t till hand~
är användandet av tjäns.teplikt. Enligt:
en undersökning ava.r1>etsmal'knadskommissionen kostar det staten 4 kr..
och 7 öre för varje meter ved, som
hugges av en rik~arhetare. använder
man sig i stället aV' viimplik,tiga års;
klass 1943 blir kosm·aden ,. omkring
4 kr. och 20 öre, och detta är dock,
den biiligaste formell av tjänsteplikt.
För äldre arbetare lI\ed högre inkomst
och försörjningsbQrda · !påste ., bidragen ochd,ärmed kostnaderna bli av')
sevärt större.
I anslutning till diskussionen OIll
riksarhe~lag fraIPförgeS .m er ell{;lr
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som ett alternativ ' kravet på
högre löner till skogsarbetarna. Detta
krav sammanhängde med. den avgång
av vana sK()gsar~taretill andra yrkesområden., som har skett uader kri·
get. Det föreföll ju inkonsekvent,att
. 'liena sidan till dryga kostnader tillföra skogen arbetskraft, medan samtidigt de vana arbetarna sökte sig 'iiver
till andra -yrken.
.
! . .Enligt. eIi undersökning av · ar.hets·
,marknlldskommissiGnenhar sedan krigets börj.an fram till november ', 1942
ungefär 25,000 arbetal'e lämnat skoc
gen,därav 15,.DOO tiiI ' industrin och·
;W~OOOtm ' byggnads- och · anlägg, tUn:gsarbeteIi.: 'Av undersökningen
framgår vidare, att de flesta arbetar.M
lämnade sitt yrke under början
<f\' kriget. Det är ju här fråga 'om
.• .·högst ·betydande jlvgåpg, men om
~ i mer~ avsevärd grad överstiger
nonnåla avgången är intemöjatt säga; då man på . grund av
=Ul~Lsltan. de statJ.stik inte har någon uppr.-Jll~Olng Om d~ ,saken, Förklaringen
.att de fles~a lä~ade skogen unbörjan av kriget, är den, att de
avverkningarna var ovanligt
närmast f{ire och efter krigsut·""'l,nU:!.,· samtidigt som det fanns god
1:';_~~J. g~ng på arbete inom andra områDe små avveik-niftgatna då är
förklaringen till .a tt det har funutry~me och mjjjlighet att så
stegra' vedavverkningama unkrisåren, ännu under: fÖrra avfuUgjordes inte Silm.dagsverke~ i lllcogarna
det visserligen OSedvanligt
men dock fredsåret 1937.
~"""",1i)" man i samband med riksarbetar·
diskuterade emöjligheten att
avgången från skogen genom
löner var det tydligen redan
till stor del. Det kan emelvara av ett visst intresse att
lflii'ftilka bilda sig en uppfattning om

ifall höjda löner, hur ' önskvärda de
än kan .vara ur andra synpunkter,
skulle ha haft någon verkah i denna
riktning. Skogsarbetarkåren består
till alldeles över.vägimde del av jord~
brukare, som under vintern ät sysselsatta med skQgsarb~te, förutom ett
mindre antal fast anställda arbetare .
bestod den dessutom före kriget till
omkring en fjärdedel av så kallade
lösarbetare. Dessa arbe~de en tredjed-el av. ·året i skogen; en~nl!an tredjedel var de sysselsatta med . jor.d.
'. bruks-; anläggnings- och diverse an·
. tira arbeten, under den ~sta tredjedelen slutligen var de ärhetslösa.
Med tanke på de långa arbetslöshetsperioder, som under fredstid · varit'
_ normala fÖr dessa ,arbetare, -och den
tidigare kontakt de. har haft med ·andra yrken; förefaHe. det troligt, att
det till stor del .varjust denna kategori, sam·lämnade skogsarbetet. Man
kan därfödfr-ågasättil; om.de in~ 'mgd
hänsyn till sina tidigare erfarenheter
skulle :handl-atså, även om de hade
f4tt löner 'Som' till och med överstIgit
indi,J.striarhetarnas. .
Ett effektivt sätt 'att stoppa avgån.,gen ..äl"ju- -arbetsförmedJillgstvårig. ,_
Ett sådant· har ocksågenomOOrtS"{ot .• "
all byggnads~ och anläggningsverk-'
samhet, men Iiled den. olust--<tJUlri,bar
visat på looande, hå'U '~t ttv~ngs~g
lering av arbetsmarknaden kPm~et
inte förrän så ~eAt- 8 juli 1942 ,att det lnapP'asi, fick rW.g~n ~ka:n
i qeUa aV~llde. , För ~tt bli effe~tivt
måste det ju idessutomutstl'äckas till
industrin i de!ii~ ,helhet.
Det är ock!lå " tänkbart att gen.~
tjänsteplikt 'fötsöka återför~ des~,
arbetare till skogen. En sådan åtgärd
skulle emellertid. stöta pa synnerli~en
" stora praktiska svårighe.ter; man har
nämligen inte nagon p~isetadupp·
fattning om, vilka enskllda arbetare
3'1.7
det här rör sig om. Denna fråga~m.

manhänger också med säsongväxHngen inom ·.· skogsbruket. Sedan
gammalt har avvetkningarna nästan
helt varit konOO.lltrerade till de fyra
vintetrnånaderna; trots att en förlängning av säsongen ar ptaktiskt\UlöjHg
och syunerligen önskvärd ur såväl
skogsarbetarnas 80m. skogsvårdens
synpunkt . .iDet ligger därför hära till
hands
försöka lösa hela probleIriet genom ' att förmå qe vana skogs~ längre tid i
. arbetarna att arbeta
· sk()gen genom tjänsteplikt eller någon
fonn av bidrag . .l}et :visar sig emellertid; att detUtlder ~rigetredan har
skett en betydtlnde u~vidgn1ngav sä· songeJl?'~chmöjligheUlrnaatt på denna' väg na resultat av. . betydelse äro
.ej längre sa stora_'
.,
Då det under hösten ytsade sig; att
de friviUigaätgärderna inte . förslög,
ansåg man .sig . tvungen att utnyttja
deR egentliga tjänsteplikten. Den
form som .användes ....,. tjänsteplikt
för män födda 1923 ~ hade flera
.för,d elar: bördan fördelades lika
mellan olika socialskikt, de ' tjänstepliktiga hade i allmänhet varken
höga inkomster ·dler försörjningsbörda, varför bidragen blev små,
2 kr. per . dag, näringslivet oroades inte och sl\1tligen ktmdtdäkarunder· sökning , o~h registrering ske i samband med inskrivningen . till ' värn. .
plikt. .'
Varje tjänstepliktig skall uppnå en ',
viss förtjänst, ' i södra Sverige 550
och· i oorta 600kronor, -vilket ungefar' motsv:arar 200 1m3 btänhved.
Sammanlagt kan man genom tjänsteplikt ta ut ungefär 35,0ö0 man~ Det
· är ännu för tidigt att uttala sig om
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resultatet .av denna åtgärd, men ef.
farenheterna hittills förefaller att ha
varit gynnsamma.
I förhållande titl den beräknadtt
kvantiteten visade avverkningarna un~
der hösten .en kraftig eftersläpniqg.
Under våren har resultatet blivit av.
sevärt bättre, förutom de tjänstepliktiga har under denna tid genom driftsinskränkningar vid sågverk oCh:
massafabriker ett stort antal kunniga
arbetare tillförts skogen; sedan gammalt har det nämligen skett en växel.
verkan mellan dessa industrier och
skogsbruket. Att man skall lyckas att
helt fyUa den planerade kvantiteten
är dock kn~ppast möjligt; . fram till
den 31 mårs har avverkats 7l proc~
av . produktioosplikten ' mot beräknade 75.
Bränslekommissionen har tidigare
framhållit, att ett fullständigt genom\.
fOTande av produktionsplikten är ett
mintmlkrav från dess sida. Börts~
från den propagandistiska biavsikt,'
sOm kan ligga i dessa uttalanden, har
genom den milda vintern och den tiil.
fredsstäUande . importen av kol . och
koks tinder våren grundvalen för dentidigare kalkylen ändrats. Man har
ibland under diskussionen om, dessa'
ft::ågor viSllt en viss irritation över re- '
geringens övilja mot att gripa till
kraftåtgärder; men att med hård
hand till varje pris försöka genomfötlf
de uppgjorda planerna är både dyrt,
svårt och kännbart för ~ånga människor, .samtidigt som ettlnindre. till.
fredsställande resultat till sin .sociala·
innebörd knappast kan betecknas som
katastrofalt.
Jan Wallander
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