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Redaktörens rader

Forskningsarkivet i Umeå eftersträvar en nära samverkan mellan arkiven och forskningen vid
universitetet. Som en del i detta arbete ger Forskningsarkivet ut två skriftserier: URKUNDEN
och SCRIPTUM.

I skriftserien URKUNDEN publiceras valda akter och dokument ur våra arkiv, som blivit
aktuella i pågående forskning och utbildning vid universitetet.

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar och bearbetningar av historiskt
källmaterial i rapportserien SCRIPTUM.

Syftet med rapportserien SCRIPTUM är att:

• utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i Forskningsarkivets källserie
URKUNDEN,

• publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarkivets verksamhet, som
befinns vara angelägna för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten,

• publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt intresse för
Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmänhet.

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och till att genom egna
bidrag delta i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte inom och
mellan olika discipliner vid vårt och andra lärosäten.

För Forskningsarkivet i Umeå

Mats Danielsson
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Om rekrytering och mobilisering
–  fackliga organisationsproblem vid Båtskärsnäs sågverk i början av 1900-talet.

Mats Johansson & Ulf Drugge

Förord

Föreliggande rapport har tillkommit inom projektet ’Organisering, disciplinering,
socialisering. Fallstudier av människor och idéer, arbete och familjeliv i två sågverks-
samhällen i Norrbotten 1860-1930’. Projektet, som är finansierat genom ett
forskningsanslag från Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet, är planerat
att pågå åren 2001-2003. Denna rapport kan ses som ett resultat av manuskript och
artiklar som författats under en tämligen lång planeringsfas inför detta projekt.1

Eftersom författarna såväl anlitat Forskningsarkivet vid Umeå Universitet som
bedrivit en hel del forskning vid denna enhet inom ramen för detta projekt, känns det
angeläget att publicera denna rapport i publikationsserien Scriptum. Vi hoppas att vi
med den skall bidra till att Scriptumserien får den bredd som serien även
fortsättningsvis förtjänar.

Förutom den hjälpsamhet som personalen vid Forskningsarkivet visat tar vi härmed
tillfället i akt att även tacka personalen vid Folkrörelsearkivet i Luleå för all den hjälp
som bidragit till att denna rapport kommit till stånd.

Umeå i september 2001-09-12
Mats Johansson & Ulf Drugge

                                                          
1 Se Drugge, Ulf & Johansson, Mats: Konflikt och fackliga organisationsproblem. Om olika aktörer i en såg-

verksmiljö vid seklets början. Umeå 1992 (manuskript); Johansson, Mats: Upp till kamp (?) i Båtskärsnäs.
Fackliga organisationsproblem bland sågverksarbetare i början av seklet, i Arbetarhistoria nr 1-2, 1996 och
Drugge, Ulf: Social Change, Popular Movements, and Social Control in Scandinavia 1864-1914 – Swedish
Popular Movments Compared with Danish and Norwegian Equivalents (manuskript presenterat vid ’Third
Conference on Social Control, 19th-20th Centuries’, Lissabon, februari 2000).
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Inledning

I januari 1905 kunde man i Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets tidning
Sågverks- och Brädgårdsarbetaren läsa en artikel med följande rubrik: ”Jag går icke in
i någon fackförening af följande orsaker”. Enligt artikeln, som är osignerad och därför
kan antas vara en produkt av förbundsstyrelsen, skall man inte ansluta sig till facket:

1:o) Därför att sammanslutning ger styrka, och jag önskar att bli ett villigt redskap åt min
arbetsgifare;
2:o) Därför att fackföreningen arbetar för att förhöja arbetslönen. Jag hatar hög aflöning och
eftertraktar att få minsta möjliga betalning för längsta möjliga arbetstid;
3:o) Därför att fackföreningen fordrar att arbetaren skall behandlas som en människa och icke som
ett djur. Detta är jag emot, ty jag anser att arbetsgifvaren, af hvilken jag är beroende, bör ha
rättighet att vara hur inhuman som hälst och behandla mig efter behag;…2

Artikeln fortsätter att i ytterligare sex punkter och på samma sätt argumentera för
fackligt medlemskap. För det är uppenbart att tidningen och förbundet via en
’omvänd’ argumentation vill visa på det ’förnuftiga’ med att ansluta sig till facket. För
vem ville egentligen vara ”…ett villigt redskap åt min arbetsgifare”, vem ”…hatar hög
aflöning” etc? Enligt förbundet ingen. Varje ’förnuftig’ sågverksarbetare borde inse
det förnuftiga med att ansluta sig till facket. Men så var långtifrån fallet. Trots en
omfattade agitation inom sågverksdistrikten utefter norrlandskusten ställde sig många
sågverksarbetare utanför den fackliga gemenskapen. Den fackliga tanken hade
uppenbara problem att göra sig gällande bland sågverksarbetarna.

Den centrala frågeställningen som kommer att diskuteras i denna rapport är följande:
Varför var det så svårt att organisera sågverksarbetare i början av 1900-talet?, eller om
man så vill, vilka problem hade facket att ’brottas’ med när det gällde att få alla
sågverksarbetare anslutna till facket?

Empirin kommer därvidlag att primärt handla om Båtskärsnäs sågverk i början av
1900-talet och den organisation vi kommer att ställa i centrum är den fackliga organi-
sationen. Denna fokusering medför att de källor som utnyttjats är av speciell karaktär.
Den empiri som föreliggande rapport i huvudsak utgår ifrån består, förutom av de
sentida sekundärkällor som i avhandlingar, topografiska beskrivningar och annan
litteratur behandlat det tidrum som är aktuell här, även av sekundärkällor som är
tillkomna vid den tid vi här behandlar. De innefattar dels den förhållandevis
omfattande fackliga press som utgavs vid 1900-talets början, dels protokoll tillkomna
vid partipolitiska och fackliga sammanträden i Båtskärsnäs, ofta med omfattande
referat av uppkomna debatter i anknytning till de händelser som passerar revy i
föreliggande rapport, och dels slutligen de register i form av husförhörslängder,

                                                          
2  Sågverks och Brädgårdsarbetaren, N:o 1, januari 1905.
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ingående i Nederkalix församlings kyrkoarkiv, och SCB’s s k folkräkningar, som
upprättades vart tionde år fr o m 1860 och som byggde på ovannämnda kyrko-
bokföring.

Några kommentarer beträffande de historiska källor som utnyttjats i denna rapport är
här på sin plats. När ett historiskt skeende av den karaktär som det här är frågan om
skall belysas, konfronteras man med källor som, vid sidan av att de uppkommit i
bestämda syften, måste betraktas som partsanknutna. I föreliggande rapport belyses
fackliga och politiska förhållanden omkring ett sekel tillbaka i historien, där
primärkällor i form av personer som kunnat belysa historiska skeenden inte funnits till
hands, men där såväl intressegemenskap som framför allt intressekonflikter mellan
mer eller mindre klart urskiljbara parter råder. Detta innebär att en källkritisk hållning
måste iakttas. Källornas ursprungliga syften, deras partstillhörighet och de speciella
administrativa rutiner som är knutna till dem är därför viktiga att beakta. Det är
exempelvis av stor vikt att enskilda uppgifter och tolkningar som kommer till uttryck i
såväl olika register som exempelvis i de partipolitiska och fackliga protokollen om
möjligt granskas med hjälp av uppgifter från andra källor. Detta har varit möjligt
beträffande registeruppgifter från kyrkoförsamlingarnas folkbokföring men har där-
emot inte alltid kunnat genomföras när det gäller partsanknutna protokoll. De
tolkningar som därför görs i denna rapport med utgångspunkt i sådana protokoll har i
analyserna omgetts med den osäkerhet sådana tolkningar kräver.

Fokus i denna rapport ligger som nämnts ovan på de problem som en speciell
organisation brottades med vid en speciell miljö i Sverige. Samtidigt är det viktigt att
ha i åtanke, att även om vi uteslutande diskuterar fackliga organisationsproblem i
Båtskärsnäs, så kan en hel del av dessa problem generaliseras.  Båtskärsnäsarbetarna
och andra sågverksarbetare runt om i landet ställdes nämligen i mångt och mycket
inför likartade problem.

Innan vi diskuterar dessa frågor ska vi kortfattat beskriva samhället Båtskärsnäs;
vilken betydelse sågverket kom att få i lokalsamhället, hur arbetarna bodde, samt om
den fackliga verksamheten, om en del sociala problem och om den paternalism som
tycks ha präglat sågverkssamhället Båtskärsnäs. Denna beskrivning är viktig för
förståelsen till varför vissa sågverksarbetare organiserade sig fackligt i Båtskärsnäs
medan andra valde att stanna utanför den fackliga organisationen.



4

Båtskärsnäs sågverk

Båtskärsnäs sågverk, 1920-tal. Foto Anna Rutberg (Kalix kommuns bildarkiv)

Längs hela norrlandskusten etableras i slutet av 1800-talet många sågverk. Enbart i
Kalix kommun, inklusive dåvarande Töre kommun, fanns vid sekelskiftet åtta sågverk:
Karlsborg, Nyborg, Båtskärsnäs, Axelsvik, Ängören, Bergholmen, Törefors och
Fortuna. Båtskärsnäs, beläget på en stenig udde strax öster om utloppet av Kalix älv
och drygt två mil från centralorten Kalix, var i början av seklet ett ångsågverk med
relativt stor produktion av sågade plankor och brädor. Bland sågverken belägna vid
Kalixälvens mynning – Nyborg, Karlsborg, Axelsvik, Bergholmen, Fortuna och
Båtskärsnäs – uppvisade vid sekelskiftet Nyborg och Båtskärsnäs de högsta
produktionssiffrorna.3 Några år in på 1900–talet hade Karlsborg övertagit Nyborgs
plats och var tillsammans med Båtskärsnäs de två största sågverken i hela kommunen.

Sex företag dominerade den norrbottniska sågverksindustrin på 1890–talet, nämligen
AB Bergman, Hummel & Co., AB Båtskärsnäs, Töre AB, AB Carl Palmgren, Storfors
AB och Munksunds Sågverk. Dessa företag stod för cirka 90 procent av hela länets
produktion av sågade trävaror.4 Den dominerande ägarkonstellationen i AB
Båtskärsnäs var under den studerade perioden (och även några årtionden senare)
familjen Svanberg. Båtskärsnäs sågverk grundades 1867 av bondsonen Pehr Adolf

                                                          
3 Wik, Harald: Norra Sveriges sågverksindustri. Från 1800-talets mitt fram till 1937. Geographica. Skrifter

från Upsala Universitets Geografiska Institution. Stockholm 1950, s. 208.
4 Se Groth, Östen: Norrbotten, i Norrbottens historia. Skrivarförlaget/Norrbottens bildningsförbund. Luleå

1984.
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Svanberg, född 1839 i Ytterbyn, Nederkalix5, och en kompanjon till honom, Carl
Bergbom. I samband med grundandet satsade ägarna till Karlsborgs sågverk,
Bergman, Hummel & Co. hälften av kostnaderna, vars andel efterhand övertogs av
Johan Sällström.

Pehr Adolf Svanbergs fader var som sagt hemmansägare medan modern, som var
barnfödd Sällström, var dotter till ovannämnde delägare av Båtskärsnässågen. P.A.
Svanbergs hustru hette Bergman, ett namn som vi förknippar med firman Bergman,
Hummel & Co. vi nämnde ovan.6 Genom ingifte och delägarskap bildades således en
hel dynasti med stora ekonomiska intressen i olika delar av den norrbottniska
sågverksindustrin. Men detta var bara en av förutsättningarna för etablerandet av
denna dynasti. Även ett ’socialt kapital’ i Bourdieus mening förelåg som efterhand
konverterades till ett ekonomiskt.7 Viktigt här var uppenbarligen att man hade en
regional, social och kulturell förankring. Familjen Svanberg hade, förutom ett stort
innehav av skogar, vad man normalt brukar kalla ’sinne för affärer och penning-
transaktioner’. Man ägde genom ingående inblickar i hur bönderna som skogsägare
resonerade och handlade säkerligen förmåga att övertyga och övertala i samband med
sina skogsköp.8

P.A. Svanberg avgick formellt som verkställande direktör för Båtskärsnäs AB 1901.
Han kvarstod dock i styrelsen och man får anta att han i stor utsträckning fortfor att
styra bolaget ändå fram till sin död 1913. Medan äldste sonen David Svanberg blev
bolagets förvaltare, blev grundarens näst äldste son, Gustav Svanberg, född 1869, den
som skulle ta över som verkställande direktör. Gustav Svanberg hade gått ’den långa
vägen inom bolaget’. Efter att ha praktiserat vid bolagets olika aktiviteter som bas för
skogsarbetarna, flottarna och inom skeppningen av trävaror, började han 1892 att
verka som tjänsteman på bolagets kontor. Frånsett en tvåårig sejour i England, där han
utbildade sig i sådant som kunde antas behövas för en ledare för en exportindustri,
verkade han inom bolaget och blev dess verkställande direktör 1901.9

Att omdömena om sågverksägarna Svanberg skiftade betydligt är naturligt. Från dem
som kunde förväntas stå svanbergarna idémässigt nära var omdömena övervägande
positiva. Således kan man av de vid denna tid verksamma kalixlärarna och
hembygdsforskarna Sven och Tycho Landström utläsa att ”Patron P.A. Svanberg …
var en gedigen personlighet, varmt religiös och verkade gagnrikt inom Svenska
                                                          
5 Nederkalix´ församlings kyrkoarkiv, husförhörslängder, AI: Konverterade till mikrofiche och tillgängliga

vid Forskningsarkivet, Umeå universitet.
6 Ibid.
7 Bourdieu, Pierre:  Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard College and Routledge

& Kegan Paul, 1984, s. 131ff.
8 Jmf. Löthberg, Charlotte: Svanbergsepoken – ett stycke sågverkshistoria från Kalix, i Från Filipsborgs

horisont. Kalixhistoria av kända profiler. Filipsborgs AB. Kalix 1988.
9 Ibid.
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Missionsförbundet.”10 I Löthbergs framställning betecknas sonen Gustav Svanberg
som en ”Patriark för bygdens arbetare”.11 Från det motsatta hållen var omdömena
däremot mer negativa, ja rent av spefulla. I en lång dikt som handlar om P.A.
Svanberg, skriven av ortens poet och en av de fackliga pionjärerna i Båtskärsnäs,
Adolf Strandberg, kan man läsa följande:

 …
Med tvenne medel man lyckats bäst
få skog trots penningbristen:
Man ger sig ut såsom läsarpräst
i hem, där bonden är kristen,
i andra åter fritt att strunta
i läseriet och ha en plunta
till talisman

 …
Nu är han gammal och böjd och grå
men hård som förr mot sin nästa.
Av ingen älskad, berömd av få
och hatad djupt av de flesta.
När Kalix klockor hans gravsång sjunga
skall ha fördömas av mången tunga
i denna bygd.12

Vi ska inte här närmare diskutera den faktiska grunden för de skiftande omdömena om
dynastin Svanbergs främsta företrädare. Vad vi kan slå fast är att det vid denna tid var
fullständigt naturligt bland patroner, direktörer och förvaltare att styra och ställa efter
sina egna intressen. Man såg sig själv som de utvalda, de som ’med sina egna händer
byggt upp sin rörelse med eget kapital’. Man kunde dessutom luta sig emot en
lagstiftning som gagnade den arbetsmoral man själv företrädde och som därmed
tjänade ens intressen. För Svanbergs som för andra industriledare vid denna tid var det
självklart att man hade rätten på sin sida när det gällde att vidtaga beslut som just
tillvaratog ens intressen. Det var antagligen även självklart att man såg arbetarna som
’sina’ arbetare och som enskilda aktörer, vars uppgifter oinskränkt skulle vara att tjäna
ägarintressena.

                                                          
10 Landström, Sven & Landström, Tycko: Minnen och anteckningar från Nederkalix. Norrbottens Kuriren.

Luleå 1988, s. 19.
11 Löthberg, a.a.,1988, s. 133.
12 Dikten är hämtad ur Boken om Båtskärsnäs 1990, s. 193–194. Många verser har utelämnats.
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Sågverket och dess arbetare

Interiör Båtskärsnäs sågverk, odat.  Foto: Anna Rutberg (Kalix Kommuns bildarkiv)

I början av seklet sysselsatte Båtskärsnäs sågverk mellan 600 och 700 arbetare och vid
sågverket fanns 1904 en mantalsskriven befolkning (d.v.s. inklusive familje-
medlemmar) på drygt 800 personer. Mellan åren 1890 och 1900 mer än fördubblades
folkmängden i Båtskärsnäs och fördubblades nära nog ytterligare mellan 1900 och
1910. I början av 1910–talet var Båtskärsnäs befolkning cirka 1100 personer. På två
decennier hade således ett betydande samhälle vuxit upp huvudsakligen orsakad av
ortens sågverk.13

                                                          
13 Se Gustafsson, Bo: Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnadsförhål-

landen. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1965, s. 187. Båtskärsnäs tillkomst som ort skedde dock inte i och
med etableringen av sågverket. Sågverket blev först kring sekelskiftet den huvudsakliga inkomstkällan för
ortens befolkning. Detta innebar dock inte att samtliga invånare på orten direkt anställdes vid sågverket.
Även andra verksamheter fanns på orten. Den bitvis omfattande sjöfarten krävde lotsar och sjömän. Hant-
verkare etablerade sig liksom ett antal s.k. diversearbetare som sysslade med arbeten kring skollokaler och
andra byggnationer utanför sågverkets regi.
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När det gäller rekryteringen av arbetare till sågverket i Båtskärsnäs och till många
andra sågverk längs norrlandskusten i början av 1900-talet, blev underlaget tämligen
heterogent. Tittar man lite närmare på dem som titulerades ’arbetare’,
’sågverksarbetare’, ’sågställare’ och andra yrkesbenämningar, som var knutna till
Båtskärsnäs sågverk och som vi i fortsättningen benämner ’arbetare’, kom de från
synnerligen skiftande geografiska ursprungsmiljöer. Vid sidan av området kring
Kalixälven, från Norrbottens kustförsamlingar och Tornedalen inom det egna länen
fanns ett inte obetydligt antal arbetare från Västerbotten, Västernorrland, Värmland
samt ett mindre antal även från Finland. Däremot var förmän och arbetsledning till
övervägande delen från Nederkalix. Till detta kommer att inte alla som var sysselsatta
vid sågverket samtidigt var mantals– och kyrkoskrivna eller ens boende i Båtskärsnäs.
En relativt stor s.k. arbetsvandring från de omgivande byarna, som det närbelägna
Axelsvik, Lappbäcken och Sandörsund och från det något längre bort liggande
Landsjärv och Sangis, bidrog till att göra Båtskärsnäs till ett i många avseende
heterogent och tämligen livligt samhälle, speciellt under sommarhalvåret.14

’Arbetsvandringen’ från de närbelägna bondbyarna, men också från andra delar av
landet, ägde nämligen rum under sommarhalvåret. Det var den tid på året då man i
såghus och brädgårdar arbetade för högtryck och då man vid kajerna lastade virke på
pråmar för vidare transport till skepp som låg och väntade på redden för lastning.

Medan det var liv och rörelse i hela samhället under några korta sommarmånader
upphörde allt detta under vinterhalvåret. När istäcket låg tjockt kring sågverket
stoppades driften. För den bofasta befolkningen innebar detta årligen återkommande
arbetslöshetsperioder vilket ur försörjningssynpunkt innebar en hel del umbäranden.
Under det långa och mörka vinterhalvåret fick man livnära sig på de förråd man lagt
upp under hösten, på vad vinterfisket gav samt handla på kredit i bolagets handelsbod,
en kredit som skulle betalas tillbaka under sommaren. I boken Sågverksminnen
beskriver signaturen H.V. vinterhalvårets vedermödor för den bofasta befolkningen.
Att de äldre ibland hävdar att vintrarna var kallare och längre förr kanske berodde på
att:

… det alltid var mera ont om arbete och sämre förtjänst, att bostäderna var kalla och dragiga och
det var dåligt med sängkläder, och att skulden i butiken steg med var månad. Då kunde nog
tiden kännas lång. Om sommaren skulle skulderna betalas, men sommaren var så kort – det blev
alltid en rest, som måste lämnas på framtiden. Sannerligen, livet var inte lätt att leva.15

Sågverksanläggningen, med såghus, pannhus, brädgårdar och kajanläggning, kom att
dominera samhället. Likt alla andra sågverk vid norrlandskusten låg själva
sågverksanläggningen i Båtskärsnäs nära vattnet. Själva sågverket var, som Berglund-
Lake skriver, bolagets ansikte utåt, den viktigaste kontaktytan mot omvärlden och
                                                          
14 Om ’arbetsvandringen’ till Båtskärsnäs, se Sågverksminnen  Nordiska museet. Stockholm 1948, s. 50 f.
15 Sågverksminnen, a.a., 1948, s. 51.
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marknaden.16  Runt själva sågverksanläggningen och i dess omedelbara närhet växte
sågverkssamhället Båtskärsnäs upp; det mesta skedde i  företagets regi. Bland annat
uppförde bolaget ett stort antal arbetarbostäder. Följande beskrivning av
arbetarbebyggelsen i Båtskärsnäs har nedtecknats av signaturen H. V., själv gammal
sågverksarbetare som hade gjort många arbetsdagar vid just Båtskärsnäs sågverk:

Bebyggelsen börjar ett hundratal meter från sågen och sprider sig uppför backsluttningen. Två
långa rader med hus löper söderut längs med sluttningen. Rakt fram är ett virrvarr av småkåkar
och det hela domineras av ”Betlehem”, en barack i två våningar, och ”Finnkasern”, som var
placerad på nakna, svarta urberget. Bakom stod tät, hög skog.
Genom skogen gick stigar bort till ”Bondgården”, där stabbläggarna bodde, och till pråmslipen,
där det stod några gårdar tillhörande f.d. torpare under gården, som en gång ägde kvadratmilen
land och holmar. I östra ändan av näset låg disponentens villa i nästan rysk stil med lökkupol
och tak av kopparplåt. Därifrån gick en bro över ett sund, därinnanför en liten idyllisk vik, och
på andra sidan en tvåvåningsvilla, där andra medlemmar av bolagsherrarna bodde. Där var
trädgård och idyll, i övrigt var hela samhället en ansamling av sten, sten och åter sten, som det
förresten är än idag. …  Avträden, i allmänhet ett för flera familjer, stod i undanskymda krokar
här och där. Avskrädeshögar, som varje vår fyllde hela platsen med kvävande rök, när de
brändes. Det fanns endast en brunn med brukbart vatten, Mårtins-brunnen. Det var trafik dag
och natt.17

Bostadsförhållandena för arbetarna vid de olika norrländska sågverken var dåliga.
Relativt utförliga uppgifter som vittnar om detta finns bevarade. Uppgifterna har sitt
ursprung i förste provinsialläkarens rapporter över företagna inspektionsresor. För de
fast anställda vid Båtskärsnäs sågverk fanns i början av seklet ett hundratal småhus
med ett kök och en liten kammare samt två baracker, den ena med 8 och den andra
med 16 enrumslägenheter. I dessa baracker bodde barnfamiljer som således endast
disponerade ett rum. Företaget byggde också kaserner med tvårumslägenheter – hur
många framgår dock inte av källorna.18 År 1906 dömde provinsialläkaren ut de flesta
av småhusen som ”underhaltiga”.19  En sågverksarbetare med signaturen L.– O. A.
berättar följande om familjens första bostad vid Båtskärsnäs sågverk i början av 1900-
talet:

Vid Båtskärsnäs sågverk fick vi bo i en liten gård med kök och kammare. Den var full med
vägglöss, som vi sopade med sopskyffel. Kackerlackor och småmöss var det även. Tvingades
flytta till ett uthus. Jag rev ner tapeter och papp, smorde väggarna med ‘krinolin’, som användes
för stolpar i vatten. Det var så starkt, att vi nästan höll på att dö. Därefter smällde vi på papp och
tapeter och bodde sedan i gården i fem år utan att se en lus eller kackerlacka.20

De arbetare som hade den sämsta bostadsstandarden var dock säsongarbetarna. De
bodde i kaserner (’löskarlsbaracker’), där det rådde ”…stor överbefolkning och
osnygghet...., till stor del beroende på den finsktalande befolkningens sed att på
tillfälliga arbeten medtaga hustru och barn samt deras ovana vid renlighet i varje
                                                          
16 Berglund-Lake, Håkan; Livet äger rum, Försörjning och platstagande i norrländsk sågverkssamhällen.

Etnolore 22. Skrifter från Etnologiska avdelningen. Uppsala universitet. Uppsala 2001,  s. 88.
17 Sågverksminnen, a.a., 1948, s. 55–57.
18 Gustafsson, Bo:  a.a., 1965, s. 188.
19 Ibid., s. 188.
20 Sågverksminnen, a.a.,  1948, s. 156.
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avseende”.21 Dessa arbetare var extremt trångbodda. Provinsialläkaren fann exem-
pelvis att åtta personer bodde i ”…en trång ladugårdskammare med ett enda fönster
om 1/2 kvadratmeters yta”.22 Att säsongarbetarnas bostadsförhållanden var betydligt
sämre än de fast anställdas är värt att understryka eftersom säsongarbetarnas numerär
vid Båtskärsnäs sågverk var betydande. Vad man således kan konstatera är att
bostadsförhållanden varierade bland sågverksarbetarna och att de fast anställda
(’verksfolket’) hade ett betydligt bättre boende än säsongsarbetarna.

För att få en närmare uppfattning om hur förhållandena i början av seklet var vid
sågverken i Norrbotten och speciellt i Båtskärsnäs ska vi citera ett längre stycke ur ett
resebrev av C. L. Lundberg, publicerat i Social-Demokraten i september 1903.23 Han
skriver:

På väg från Luleå till Haparanda finner man omkring ett tiotal sågverk som äro i verksamhet.
De ligga mycket spridda och äro svåråtkomliga, otillgängliga för öfverhufvudtaget all andlig
och kulturell påverkan. På alla dessa tio platser och sågverk finnas tillsammans två (2)
fackföreningar, den ena i Båtskärsnäs med ett dussin medlemmar och den andra på Seskarön
med ett 40-tal medlemmar. Men så härskar också det mest ohyggliga, ruskiga efterblifna
tillstånd som gärna kan tänkas numera bestå bland arbetarmassorna. Så t ex vid Båtskärsnäs
sågverk med en arbetarstock sommartid af förmodligen en 700 arbetare.
Där stodo hela söndagen större eller mindre grupper hvart man kom litet afsides, en hop trasiga,
smutsiga, hel- eller halffulla arbetare, mest finnar, och spelade kort, svärjande, gormande, skri-
kande, uppförande sig på de mest ohyfsade sätt.
De voro oberörda af fackförening och socialism, men så stod och råheten högt i tak under
himlapällen och marken skalf af mustigheter......Kl 6 på söndagskvällen gingo de ned till sågen
för att arbeta. De kallade sågen "Limpfabriken" af den anledningen att de på kontoret få en lapp,
på hvilken de i sågverkets handelsbod få limpor och möjligen något mera.

När så aflöningsdagen kom, hade de fått limpor för större delen af aflöningen (däraf
"Limpfabriken").

 ....

Ljuspunkten på eländet i Båtskärsnäs utgöres af nykterhetsvännerna med deras godtemplarlokal,
som stod öppen för våra möten. Den lilla fackföreningen med sina få energiska män släpper ej
taget. Äfven en, som det synes mig, god kooperativ handelsförening med cirka 100 medlemmar
finnes. En sjukkassa existerar på Båtskärsnäs på så sätt att sågverksbolaget tager 1 proc af alla
arbetsförtjänster...

Att få sjukhjälp är förenat med många om och men. Lättare lär det vara att få fattighjälp ur
kassan, om man står väl på kontoret. Brutalt godtycke i allt. Brutalt godtycke i allt, det tycks
vara den utmärkande filantropin på Båtskärsnäs, såväl som på andra sågverk i Norrbotten.24

                                                          
21 Ibid., s. 188.
22 Ibid., s. 188.
23 C. L. Lundberg var en av arbetarrörelsens tidigaste fackföreningsmän och agitatorer. Han arbetade många

år som agitator i sågverksdistrikten (i bl.a. Norrbotten) och blev 1900 förtroendeman i Malmbergets arbeta-
rekommun. Han var med i LO:s representantskap, i SAP:s  partistyrelsen och i Gruvarbetareförbundets sty-
relse.

24 Citat ur Nyström, Maurits: En väldig kraftmätning. Om socialdemokratins uppkomst i Norrbotten.
 Norrbottens museum. Luleå 1985, s. 28–29.
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Eländet i Båtskärsnäs har också beskrivits av andra. År 1906 gjorde Kata Dahlström en
agitationsresa bland sågverken utefter norrlandskusten.  Hon besökte många sågverk i
Västernorrland och Norrbotten, bland annat Lungsvik, Lunde, Sandö, Sprängviken,
Robertsfors, Munksund, Storfors, Törefors, Karlsborg, Nyborg och Båtskärsnäs.
Agitationsresan avslutades på Seskarö. Båtskärsnäs beskrev hon som:

… ett af de uslaste sågverk man kan tänka sig trots arbetsstyrkans storlek. … Från Kalix foro vi
till Båtskärsnäs, som äges av Svanbergarne, hvilka bildat aktiebolag därstädes. Båtskärsnäs
skulle jag vilja kalla ”de svenska sågvärkens Inferno” – allt därstädes är eländigt.
Bostadsförhållandena, aflöningen, med andra ord, allt.25

I det resebrev som C. L. Lundberg skrev och som publicerades i Social-Demokraten
1903, nämns kortfattat några viktiga uppgifter om förhållandena vid Båtskärsnäs
sågverk som rör den fackliga verksamheten, den finländska arbetskraften, de
paternalistiska relationerna samt det utbredda superiet bland arbetarna. Det kan här
vara på sin plats att lite mer utförligt kommentera dessa uppgifter.

Den fackliga verksamheten

Sett ur ett norrbottniskt perspektiv organiserade sig arbetarna i Båtskärsnäs tidigt.
Redan i början av 1900-talet, d.v.s. under den norrbottniska arbetarrörelsens pionjärtid,
fanns både en fackförening (bildad år 1902) och en arbetarekommun (bildad år 1905)
på orten.26

Den  fackliga organisationsgraden i Båtskärsnäs var mycket låg. C. L. Lundberg
rapporterade att endast några få ”energiska män” var fackligt anslutna när han besökte
sågverket 1903.27 Och Adolf Strandberg, en av de fackliga pionjärerna i Båtskärsnäs,
beskriver i en tidningsartikel 1906 fackets numerära utveckling under de första åren,
med hjälp av följande liknelse:

                                                          
25 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3, juli 1906 (original kursiv).
26 Den fackliga organisationen var emellertid inte den organisation som arbetarna först bildade. Den äldsta

organisationen i Båtskärsnäs var IOGT - Logen Folkets Väl, som bildades redan 1895. Logen kom att få
stor betydelse för hela samhället och för den fackliga organiseringen. Den kom i stor utsträckning att fun-
gera som en ”skola” när det gällde att lära sig mötesordning och att tala under ordnade former. Många
framträdande personer inom facket och arbetarekommunen var också aktiva medlemmar inom IOGT - Lo-
gen och i flera avseenden kämpade de båda organisationerna mot samma mål (jämför fackföreningsproto-
kollen och Logens protokoll, Folkrörelsearkivet, Luleå).  Det är dock tveksamt om detta ”dubbla medlem-
skap” har haft en speciellt ”fostrande” karaktär så att dialog snarare än konfrontation blivit den naturliga
”umgängesformen” mellan arbetarna och arbetsgivarna. Om man jämför med andra norrbottniska sågverk
förefaller konflikt och strejkbenägenheten bland de fackligt aktiva vara stor i Båtskärsnäs (se också not 32).

27 Se även Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 4, Oktober 1903. Att facket hade problem med rekryte-
ringen framkommer också i fackföreningsprotokollen.
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Den (fackföreningen – egen anm.) började som senapskornet, växte hastigt upp till ett stort träd,
började hastigt antaga senapskornets dimensioner, höjde sig åter långsamt mot trädets storlek i
det förflutna årets början men har under sommarens lopp åter minskat till följd  af dåliga
förtjänster och de höga kontingenterna.28

Det är svårt att exakt fastställa hur många av sågverksarbetarna i Båtskärsnäs som var
fackföreningsanslutna i början av 1900-talet. Av de källor som finns tillgängliga går
det att utläsa att det som mest rörde sig om några hundra arbetare. Under exempelvis
den stora föreningsstriden 1902 strejkade 200 organiserade arbetare och under
storstrejken 1909 var som mest 195 organiserade (och 102 oorganiserade) arbetare
indragna i striden.29

Arbetarnas organisationsförsök möttes av hårt motstånd från arbetsgivaren. När den
första fackföreningen bildades i Båtskärsnäs 1902 (avdelning 66) lät exempelvis
bolaget meddela, att den som blev medlem frivilligt hade uppsagt sig från arbetet.30

Några arbetare avskedades också på grund av att de varit med vid, som bolaget skrev,
”… bildandet af en socialistisk fackförening i Båtskärsnäs”31

Arbetsgivaren var dock inte konsekvent i sitt agerande mot facket och de fack-
föreningsanslutna. Ömsom bjöd man hårdnackat motstånd mot att överhuvudtaget
förhandla med facket, ömsom kallade man upp någon av dess företrädare till sitt
kontor för förhandlingar. Trots svanbergdynastins antikollektivistiska synsätt, ett
synsätt som innebar att man betraktade arbetarna som enskilda aktörer och som var det
gängse synsättet bland arbetsgivare vid denna tid, kunde inte facket helt negligeras.
Detta blev alltmer uppenbart allteftersom organisationsgraden bland sågverksarbetarna
undan för undan växte. Arbetarnas organisationsgrad (både fackligt och politiskt)
påverkade således relationen till arbetsgivaren. Arbetarrörelsens organisationer ’lade’
sig, så att säga, som ett filter mellan företaget och den enskilde och försvagade därmed
efterhand de patriarkala strukturerna. I början av seklet var emellertid dessa strukturer
och ’svanbergarnas’ negativa inställning till arbetarnas fackliga organisering mycket
framträdande.

                                                          
28  Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 1, Januari 1906
29 Se Boken om Båtskärsnäs och Olsson, Reinhold & Lindström, Richard: En krönika om sågverksarbetare.

Sundsvall 1953, s. 396. Uppgiften att det 1902 fanns cirka 200 organiserade arbetare måste tas ’med en
nypa salt’. Om detta stämmer skulle det ha inneburit att antalet medlemmar i avdelningen halverades på två
år. I julinumret av Sågverks- och Brädgårdsarbetare (N:o 3) från 1904 finns nämligen ett brev publicerat
från Båtskärsnäs som slutar med förhoppning att inom en snar framtid ”…räkna medlemsantalet i tresiffriga
tal.” 1903 finns dessutom uppgifter som tyder på att avdelningen enbart bestod av några ”få energiska män”
(se Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 4, Oktober 1903). Detta kan tolkas på olika sätt. En tolkning är
att de trakasserier som fackföreningsmedlemmarna var utsatta för innebar en kraftig medlemsflykt, så kraf-
tig att fackföreningen i det närmaste upphörde att existera. En annan tolkning är att ifrågasätta trovärdighe-
ten i denna snabba medlemsmässiga tillbakagång. Enligt detta synsätt är uppgiften om 200 organiserade ar-
betare 1902 missvisande; den verkliga siffran borde vara betydligt lägre.

30 Se Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3; juli 1902.
31 Ibid.
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Det framgår klart av exempelvis fackföreningsprotokollen att arbetsgivaren betraktade
arbetarna som enskilda individer vars uppgift var att oinskränkt tjäna ägarintressena.
Detta antikollektivistiska synsätt märks inte minst under de strejker som förekom på
sågverket i början av 1900-talet.32 Många av dessa strejker hade sin upprinnelse i, eller
berörde på ett eller annat sätt, frågan huruvida arbetarna skulle förhandla kollektivt
eller individuellt med arbetsgivarna. Facket ville ha kollektiva förhandlingar medan
arbetsgivarna menade att enbart enskilda kontrakt skulle tecknas med arbetarna. Den
strejk som utbröt 1903 är ett bra exempel på denna motsättning. Denna strejk handlade
i stor utsträckning om löner och föreningsrätten. Strejken var en missnöjesyttring mot
att bolaget hade avskedat några ledande fackföreningsmedlemmar samtidigt som man
vägrade teckna nytt avtal med facket. 33 Istället skulle individuella anställningskontrakt
skrivas med arbetarna. Arbetarna vägrade skriva på och arbetsgivarna tvingades backa;
ett nytt avtal med facket kom till stånd. När skeppningen upphörde under
vinterhalvåret bröt, enligt facket, emellertid arbetsgivarna avtalet, med påföljd att
arbetarna gick ut i en strejk som varade i 1 månad, från den 5 november till den 6
december. Strejken bör betraktas som framgångsrik för arbetarna, eftersom inga
individuella kontrakt skrevs och inga arbetare avskedades. När det gäller strejkens
pekuniära aspekt, skrevs ett avtal med facket som innebar vissa löneökningar.

Företagsledningen var således starkt kritisk mot kollektiva avtal och disponenten
Gustav Svanberg förklarade exempelvis 1904 att han ”…ger dj-n i kontraktet, och de
som icke vilja arbeta  …  får gå sin väg”.34 Strejken 1903 följer ett mönster som skulle
återkomma vid fler tillfällen: mot arbetsgivarens paternalistiskt grundade inställning
att alla avtal med arbetarna skulle vara individuella stod fackets ståndpunkt att avtalen
skulle tecknas kollektivt. För arbetarna var upprättandet av kollektiva kontrakt en
central fråga i kampen för föreningsrätten. Genom kollektiva kontrakt skulle facket
kunna hindra underbudskonkurrens, d.v.s. facket skulle få en erkänd ställning som
kontrollant av köp och försäljning av arbetskraft.

                                                          
32 I  jämförelse med andra närliggande sågverk var strejkbenägenheten stor i Båtskärsnäs i början av 1900-

talet. I offentlig statistik redovisas fem strejker (144 förlorade arbetsdagar) i Båtskärsnäs under perioden
1903 till 1907. Motsvarande siffror för Karlsborg, Munksund och Storfors är en strejk i Karlsborg (54
förlorade arbetsdagar), två i Munksund (13 förlorade arbetsdagar) och ingen strejk vid Storfors sågverk.
Trots att dessa fyra sågverk låg geografiskt nära varandra – mellan Piteå i söder och Kalix i norr, en sträcka
på ca 14 mil – varierade således strejkbenägenheten påtagligt (se Arbetsstatistik E:1. Arbetsinställelser
under åren 1903-1907- Öfversikt af arbetsinställelser under åren 1859-1902 samt den s k politiska
storstrejken år 1902. P A Norstedt & Söner. Stockholm 1909). Till detta kan läggas ett uttalade av
förbundets ombud  C. A. Svensson- som efter att kollektiva arbetsavtal tecknats 1907 hävdade ”…att detta
är första gången ett arbetsavtal träffats vid Båtskärsnäs utan arbetsnedläggelse” och att arbetarna genom
”… föregående erfarenheter fått den bestämda uppfattningen att vid Båtskärsnäs finns ingen möjlighet att få
berättiga fordringar beviljade utan sträjk”. (Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 4, 1907).

33 Svanberg, Ingvar: a.a., 1987, s. 23-24.
34 Sågverks– och Brädgårdsarbetaren, N:o 1, Januari 1905.
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Den finländska arbetskraften

När man närmare studerar de fackliga mötesprotokollen kan man lätt konstatera att där
förekommer ett antal finländare som uppenbarligen inte var kyrkoskrivna i Båtskärs-
näs med omnejd. Många av dessa var säsongarbetare som sannolikt var socialt löst
förankrade på orten.

Antalet finländska arbetare vid Båtskärsnäs sågverk var som störst vid sekelskiftet då
de uppgick till mellan 50 och 60 man, därav en stor del med familjer.35 Många av
dessa finländare hade inga eller begränsade kunskaper i det svenska språket. Den
språkliga heterogeniteten inom arbetarkollektivet samt det förhållandet att många av
de finländska sågverksarbetarna var korttidsanställda försvårade det fackliga
organisationsarbetet. Ett exempel på hur språkliga barriärer kunde försvåra det
fackliga arbetet var avdelningens ständiga problem med att skaffa tolkar samt att
översätta nya prislistor och andra skrivelser till finska. Under exempelvis den stora
föreningsstriden 1902 fick den från Gävle ditsände förtroendemannen Olof Danielsson
uppleva en helt ny erfarenhet. När han sammankallade till möte kom 130 svenska och
60 finska mötesdeltagare, vilket innebar att hans tal måste tolkas till finska.36 Detta
språk- och tolkproblem kom dock att minska i och med att antalet finländska arbetare
vid sågverket successivt minskade. Enligt H.V:s minnesanteckningar upphörde
invandringen helt 1914 samtidigt som myndigheterna lät utvisa alla passlösa finnar.37

Därmed upphörde också fackets problem med att översätta alla skrivelser och alla pris-
listor till finska. De som blev kvar var finländare som bott i samhället i mer än ett år
och som därmed räknades till de fast anställda på verket. Dessa lärde sig språket efter
några år och några kom också efterhand att tillhöra de ledande inom facket.

Bolagets personalpolitik när det gäller den finländska arbetskraften kan sammanfattas i
disponent Svanbergs ord: ”Finns det inte folk, så få vi ta finnar”38 Tecken tyder även
på att de svenska arbetarna betraktade finnarna som lite mindre värda: de bodde i en
speciell kasern, den s.k. Finnkasernen, där flera familjer delade på ett och samma rum.
Det finns uppgifter om att det kunde bo så många som 40 personer i ett och samma
rum. De ansågs ”…ovana vid renlighet i varje avseende” och de utgjorde enligt  C. L.
Lundberg en ”…trasig, smutsig, hel- eller halvfull …”39 arbetarskara. Inte minst deras
bristfälliga färdigheter i svenska gjorde att de skilde ut sig från mängden. Man kan
således hävda att arbetarkollektivet vid Båtskärsnäs sågverk i början av seklet i etniskt
                                                          
35 Sågverksminnen, a.a., 1948, s. 52.
36 Se Olsson, Reinhold & Lindström, Richard: a.a., 1953, s. 264. År 1906 var situationen likartad. Kata Dahl-

ström skriver i Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, efter den ovannämnda agitationsresa vid sågverken ut-
efter norrlandskusten, att: ”Vid Båtskärsnäs hade jag tvenne möten, ett på svenska och ett med finsk tolk
för finnarna” (Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3, juli 1906)

37 Sågverksminnen, a.a., 1948, s. 52.
38 Ibid., s. 51.
39 Se not 24 ovan.
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och språkligt hänseende var delat i två delar, en finskspråkig del och en svenskspråkig.
Orsakerna till att det fanns så många finländare i Båtskärsnäs var många. Möjligheten
till högre inkomst än i hemlandet var säkert en viktig orsak. En annan var värnplikten,
som i Finland omfattade tre år med ryska som kommandospråk. För många ynglingar
verkade säkert detta avskräckande.40 Det fanns bland båtskärsnäsarbetarna möjligen
också finländare som hade lämnat sitt land för något brott begånget där.

Paternalism

Det tredje man bör observera är den paternalism som uppenbarligen förelåg vid
sågverket. Med detta notoriskt svårdefinierade begrepp försöker vi fånga en praktik
som innebär en bestämd arbetskraftspolitik baserad på asymmetriska maktrelationer
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ägarna till Båtskärsnäs sågverk tog på olika sätt
ansvar för de anställda, exempelvis genom att bygga arbetarbostäder och tillhandahålla
sjukvård och handelsbod. Paternalism kan därmed ses som en arbetsgivarstrategi i
syfte att via olika välfärdsanordningar ’köpa’ de anställdas lojalitet och disciplinera
arbetskraften.41 Resultatet blev en långtgående social kontroll. Paternalismen i
Båtskärsnäs framskymtar inte minst i C. L. Lundbergs beskrivning av hur avlöningen
betalades ut i limpor som arbetarna fick hämta i bolagets handelsbod, den s k
kiloboden. Det vanliga var dock att man fick en lapp från kontoret som berättigade till
inköp i handelsboden. Dessa ’lappar’ var uppenbarligen inte tillräckliga ur
försörjningssynpunkt. Under det långa vinterhalvåret, när det ur försörjningssynpunkt
viktiga fisket minskade drastiskt, tvingades arbetarna handla på kredit, som måste
betalas tillbaka under det korta sommarhalvåret. Arbetarna kom därmed i skuld till
bolaget, ett förhållande som Kata Dahlström också observerade när hon 1906 beskrev
’eländet’ i Båtskärsnäs. Hon skrev där att: ”…hela arbetsstocken… /var/… djupt
nedtryckt af skuld till bolaget – och tillståndet olidligt”.42

Att få ut avlöningen helt i pengar var mycket svårt.43 I boken Sågverksminnen finns en

                                                          
40 Denna orsak kvarstod till 1905.
41 För en diskussion av termen paternalism (eller patriarkalism - båda termerna betyder i stort sett samma sak;

patriarkalism har dock något strängare klang än paternalism) - se Thompson, E.P.: Herremakt och kultur.
Författarförlaget. Malmö 1983, s. 139 ff. Bland svenska historiker har det förts en diskussion dels  om pat-
riarkalismbegreppets konkreta innehåll och dels om patriarkalismen som idé besitter kontinuitet över tid. Är
den förindustriella patrikalismen skild från industripatriarkalismen?, är patriarkalism enbart en företagsled-
ningsstrategi eller är det en samhällsideologi? Om denna diskussion, se Lundqvist, Åsa: Bygden, bruket och
samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900-1979. Arkiv. Lund 2001, s.
57 ff.

42 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3, juli 1906.
43 Båtskärsnäs sågverk förefaller ha utgjort ett undantag i detta fall. Det vanligaste vid denna tid och för

sågverksnäringen som helhet var att sågverksarbetarna fick ut sin lön i pengar. Se Gustafsson, Bo: Såg-
verksindustrins arbetare 1890-1945, i Sågverksförbundet 1907-1957. Almqvist & Wiksells. Stockholm
1962, s. 128.
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scen som beskriver denna svårighet. Pettersson, en ung sågverksarbetare i Båtskärsnäs,
stiger in i kassörens rum och följande ordväxling utspelar sig:

Pettersson: ”Guda, kassörn. Jo, ja tänkte få lite pengar, en fem kronor.”
Kassören: ”Men va i herrans namn ska du me så mycke pengar till.”
Pettersson: ”Jo, de är ju marknan i måron, å jag tänkte dit, å då måste man ju ha lite pengar.”

Kassören: ”Jaha, men att slösa bort fem kronor - du är ju toki - låt mej se, de kostar 25 öre att åka
opp med Svalan å en halv liter brännvin kostar 45 öre å de räcker åt en pojkvasker, en å tjufem får
du å inte ett öre mer. Behöver du en ny skjorta eller annat i klädväg får du en lapp i kilobodan.”
Pettersson: (tar emot pengarna) ”Tack så mycke. Å så kan jag få en lapp till nya skor, å en skjorta
som sagt.”
Kassören: ”Jaha, du får en lapp på 10 kronor, för du har nog lite innestående.”44

Det fanns emellertid möjlighet att kringgå detta ’lappsystem’. Att Pettersson ville ha
nya skor och en ny skjorta och för detta ändamål fick en lapp på tio kronor innebar att
han hade möjlighet att sälja lappen för halva priset till ’Sista manni’, som sedan tog ut
varorna och sålde dem på landsbygden. Benämningen ’Sista manni’ hade sin grund i
att denne sågs som sista utvägen att få pengar när alla andra var stängda. Det är alltså
fullt möjligt att Pettersson åkte till marknaden med en kassa på (minst) 6 kronor och
25 öre. Att bolaget skulle ha varit omedveten om detta konverteringssystem förefaller
inte troligt och det fanns inga rationella skäl för bolaget att helt stoppa den verksamhet
som ’Sista manni’ representerade. Möjligheten till kontantbetalning – eller snarare
möjligheten att konvertera ’lappar’ till pengar – garanterade ett stort utbud av
arbetskraft när sågningen och skeppningen satte igång på våren. Möjligheten att tjäna
pengar kan nämligen ses som en förutsättning för den ur bolagen så viktiga
’arbetsvandringen’.45 Samtidigt var det paternalistiska ’lappsystemet’ positivt för
arbetsgivaren, eftersom det kunde fungera som instrument när det gällde kontrollen
och disciplineringen av arbetskraften. Att Petterson i exemplet ovan egentligen fick ut
kontanter var sannolikt ingen hemlighet för någon; det skedde förmodligen med
’bolagets goda minne’.

Paternalismen framträder tydligt både i Lundbergs beskrivning och i fackföre-
ningsprotokollen. Detta system uppfattades dock inte som helt förkastligt av facket. En
tankegång bakom ’lappsystemet’ var nämligen att försvåra för arbetarna att supa eller
spela bort avlöningen. Det utbredda superiet bland arbetarna kritiserades hårt av
styrelsen inom avdelningen, vars medlemmar i stor utsträckning även var engagerad i
nykterhetsrörelsen (IOGT-logen Folkets Väl). Att detta system inte fungerade så bra är
helt uppenbart. I exemplet ovan hade Pettersson, när han åkte till marknaden och efter
diverse transaktioner, pengar som räckte till flera fyllor.

                                                          
44 Sågverksminnen, a.a., 1948, s. 57.
45 ’Lappsystemet’ i Båtskärsnäs kom också att försvinna 1909. Se Gustafsson, Bo: a.a., 1962.
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 Superiet

Härmed kommer vi över på det utbredda superiet, som är den fjärde företeelse som
Lundberg observerar, och som man bör ha i åtanke när det gäller att förstå varför det
var svårt att fackligt organisera sågverksarbetarna i Båtskärsnäs. Han beskriver många
arbetare - framför allt de finländska arbetarna - som fulla eller halvfulla. Lundbergs
beskrivning äger giltighet såtillvida att brännvin långtifrån var någon bristvara vid
sågverket. Vid varje avlöningstillfälle (d.v.s. varannan vecka, efter 1906 var tredje
vecka), och ibland med ’Sista manni’ som ’mellanhand’, skickades några man till
Haparanda för att hämta brännvin. Dessutom fanns spritlangare och ölkrögare vid
sågverket.46 Utifrån olika källor (fackföreningsprotokoll, minnesteckningar mm) får
man en bild av arbetarna – och då framför allt löskarlarna - vid Båtskärsnäs sågverk
som i stor utsträckning överensstämmer med Ragnar Jändels beskrivning av, vad han
uppfattade vara arbetarnas ’rätta ansikte’; att de utgjorde ”en skara kolijox– och
salubrindrickande ligistelement som svinade ner i våra Folkets Hus i dunderfyllans
tecken”.47

Jändels beskrivning av arbetarnas ’rätta ansikte’  kan givetvis diskuteras.  Helt uppen-
bart är dock att den andliga och kulturella nivån var mycket låg, om man får tro
Lundberg. Arbetarna söp och spelade kort och de svor, gormade och skrek. En stor del
av arbetarkollektivet uppträdde således på ett sätt som enligt Lundberg i stora stycken
försvårade den fackliga rörelsens organisationsarbete. Dessa arbetare valde flaskan
framför ”…fackförening och socialism”.48 Det finns forskare som studerat andra
sågverksmiljöer utefter norrlandskusten (framför allt i Västernorrland) och som menar
att alkoholkonsumtionen framför allt var stor bland löskarlarna, och att sättet att
handskas med alkohol varierade med avseende på huruvida man var fast anställd eller
säsongsarbetare.49 Det finns inga skäl att tro att situationen var annorlunda i
Båtskärsnäs.

Ronny Ambjörnsson hävdar i sin bok Den skötsamme arbetaren att arbetarrörelsen i
initialskedet förde ett tvåfrontskrig: dels mot arbetsgivarna men dels även mot
personer inom den egna klassen som inte betedde sig ’skötsamt’. Att förespråka
skötsamhet innebar bl. a. kamp mot superiet, dålig tidshållning och slarvigt
uppträdande.50 I fackföreningsprotokollen från Båtskärsnäs är det inte ovanligt att man
                                                          
46 Sågverksminnen 1948, a.a.,  s. 48.
47 Forsman, Per: Arbetets arv. Arbetarkultur. Värnamo 1989, s. 301.
48 Se Nyström, Maurits: a.a., 1985. S. 28-29.
49 Berglund-Lake, Håkan: a.a., s. 126 ff.
50 Ambjörnsson, Ronny: Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-

1930. Carlssons. Stockholm 1988, s. 261–262. Se även Horgby, Björn: Egensinne och skötsamhet. Arbetar-
kulturen i Norrköping 1850-1940. Carlssons. Stockholm 1993. När det gäller arbetarnas ordentlighetsideal
och skötsamhet, har många forskare påpekat att det inte var ett övertagande av borgerliga ideal. Arbetarnas
ordentlighet byggde på solidaritet och jämlikhet och syftade till att förändra samhället. Se Skarin–Frykman,
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diskuterar problemet med superiet som man starkt fördömer.51 Exempelvis gjorde
styrelsen inom avdelning 66 år 1905 en framställan till bolaget om att avskeda vissa
personer som gjort sig kända som langare. Som sammanfattning kan sägas att
arbetarrörelsens två målsättningar, den moraliska som bestod i att fostra skötsamma
arbetare och den politiska, långtifrån var uppnådda vid Båtskärsnäs sågverk i början av
seklet.

Att organisera arbetarna i Båtskärsnäs

Därmed lämnar vi den långa men nödvändiga beskrivningen av förhållanden vid
Båtskärsnäs sågverk och återknyter till vår centrala frågeställningar, nämligen varför
organisationsgraden var så låg i Båtskärsnäs i början av 1900-talet. Man organiserade
sig förvisso tidigt i Båtskärsnäs men det skulle dröja många år innan merparten inom
arbetarkollektivet var fackligt organiserade.

De oorganiserade arbetarna var i början av seklet således i majoritet. Detta uppfattades
av den centrala förbundsledningen i Gävle som ett stort problem. Förbundets
inställning till oorganiserade arbetsnedläggelser kom emellertid att skapa
motsättningar och spänningar bland sågverksarbetarna. Man kan därför säga att
förbundets agerande kom att försvåra uppkomsten av ett enhetligt agerande
sågverkskollektiv. Låt oss börja med att mer i detalj beskriva denna problematik för att
senare övergå till en beskrivning av vissa strukturella faktorer som försvårade den
fackliga organiseringen.

Förbundet och de oorganiserade

I en skrivelse, som publicerades i Norrskensflamman den 3 september 1907 sedan ett
nytt arbetsavtal tecknats, skriver förbundets representant vid förhandlingarna, C. A.
Svensson, följande:

                                                                                                                                                                                    
Birgitta: Från yrkesgemenskap till klassgemenskap. Om bagare i Göteborg 1800-1919. Dept of Ethnology.
Göteborg 1987; och Lindqvist, Mats: Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-
1920. Liber. Malmö 1987.

51 Se protokollen vid avdelning 66 möten vid Båtskärsnäs sågverk. (Folkrörelsearkivet, Luleå). Och i de ord-
ningsregler som finns i löneavtalet från 1907 sägs att ”…kortspel må ej ega rum å bolagets mark eller i dess
hus vid äfventyr att de spelande efter varning afskedas” och att ”Det åligger bolaget i första hand skarpt till-
rättavisa och varna de arbetare, som i arbetet missköta sig genom dryckenskap, likaså de arbetare som utom
arbetet genom dryckenskap anstifta slagsmål och bråkiga uppträden. Om de felande efter två varningar ej
visar nyktert och ordentligt uppförande, kan han utan vidare varning af bolaget afskedas från arbetet”. I
avtalet sägs också att det ”…åligger såväl avdelningen som bolaget att kraftigt motarbeta dryckenskap och
yrkeskortspel”. Dessa ordningsregler finns med som bilaga till Arbetspriser mm gällande vid Båtskärsnäs
såg och brädgård 1907. (Folkrörelsearkivet, Luleå)
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Ni, som stå utanför avd., förstån i ännu inte att Ni handlat orätt emot Edra organiserade
kamrater, då Ni stå utanför ledet och skördar frukterna av deras arbete. Huru försoffade och
kortsynta Ni än äro, förstån i nog att Ni absolut ingenting uträttat för den nu genomförda
lönehöjningen.

Ni måste således erkänna att Ni få skörda frukterna utav Edra organiserade kamraters arbete.

Ni erkäna nog även att det inte är rätt eller manligt handlat att längre stå utanför ledet.

Gå därför nu genast in i avd. och gör den stark för att nu bibehålla den nu beviljade löneför-
höjningen.52

Det fanns en motsättning mellan de organiserade och de oorganiserade såtillvida att de
förra ansåg att de senare var försoffade och kortsynta och att de oorganiserade
skördade frukterna av de organiserades fackliga arbete. Den fackliga solidariteten
utsträcktes med andra ord inte till hela arbetarkollektivet utan enbart till dem som var
organiserade. Detta framkommer klart och tydligt på sågverksarbetareförbundets femte
kongress 1904 där man gjorde följande principuttalande:

Med  anledning af förekommande sträjkutbrott bland oorganiserade arbetare och då till följd
däraf de organiserade arbetarna kommit i den ovissa belägenhet att icke veta huru de böra ställa
sig vid sådana arbetsnedläggelser, förklarar kongressen att vid sådana tillfällen de organiserade
icke böra taga den ringaste hänsyn till sådana arbetsinställelser, utan oberoende däraf fortsätta
arbetet. 53

Förbundets inställning var således att de organiserade arbetarna inte skulle ta hänsyn
till oorganiserade arbetsnedläggelser. Denna inställning och de organiserade arbetarnas
försök att agera i enlighet med detta principuttalande skapade starka motsättningar
inom sågverksarbetarkollektiven. I ett ”Bref från Båtskärsnäs” skriver signaturen
’A. S.’ (med all sannolikhet Adolf Strandberg) följande:

…. men för att försöka vänja de oorganiserade af med den gamla vanan att afdelningens
medlemmar skola hjälpa upp priserna har vi (dvs fackföreningen – egen anm.) vägrat
och vägrar fortfarande att deltaga i någon sträjk i hopp att taga igen skadan i framtiden
sedan afdelningen vuxit sig stark. Detta har visserligen väckt ondt blod hos våra oorga-
niserade kamrater men kan inte hjälpas om det här skall blifa någon organisation annat
än till namnet.54

Signaturen ’A. S.’ avslutar sitt brev på ett nästan uppgivet sätt när det gäller frågan
huruvida avdelning 66 i det långa loppet kan följa kongressens principbeslut. Han
skriver:

                                                          
52  Norrskensflamman den 3 september 1907.
53  Sågverks-och Brägårdsarbetaren, N:o 1, Januari 1904. Strejken 1903 i Båtskärsnäs bland de oorganiserade

arbetarna var säker en bidragande orsak till kongressens uttalande. På kongressen deltog en representant
från Båtskärsnäs: H. O. Sjöström.

54 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 4, oktober 1904. (vår kursiv)
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Det är dock ovisst om vi i längden kunna motstå en arbetsnedläggelse, ty bolaget har ingen hut i
sig då de ser att det går bra. Reduceringen blir större för varje likvid, och när vintern kommer
torde det nog bli bistra tider för många.55

Det var, enligt ’A.S.’, de oorganiserade som först reagerade på en lönereduktion
genom att strejka, eller med att åtminstone hota med strejk. De som framförallt
utpekades som strejkbenägna var de oorganiserade stabbläggarna. I en sådan situation
skulle facket i enlighet med kongressens principuttalande inte agera. De fackförenings-
anslutna skulle fortsätta med sitt arbete. Detta skapade helt naturligt motsättningar
inom sågverkskollektivet mellan organiserade och oorganiserade sågverksarbetare.
Men motsättningar kunde också uppkomma inom en och samma yrkesgrupp,
exempelvis mellan organiserade och icke-organiserade stabbläggare. Det kunde
således föreligga djupa motsättningar och spänningar inom samma stabbläggarlag.

Varför var de oorganiserade i majoritet?

För att bättre förstå avdelning 66:s svårigheter att bland sågverksarbetarna i
Båtskärsnäs rekrytera medlemmar måste bl.a. följande fyra, och nyss beskrivna,
förhållanden sammantaget beaktas: att arbetarkollektivet var socialt skiktat i fast
anställda och löskarlar, att arbetarkollektivet var heterogent med avseende på
geografisk hemort,  att paternalistiska relationer förelåg mellan bolaget och arbetarna
samt att den ’andliga’ och kulturella nivån var låg inom stora delar av
arbetarkollektivet. Eftersom sågverksindustrin var en arbetsintensiv industri och en
exportindustri helt beroende av öppet vatten för sågning och transport av trävaror till
och från sågverken, kom, som vi redan påtalat, arbetsstyrkan att variera kraftigt under
året. Under vinterhalvåret reducerades arbetsstyrkan till ett minimum för att under
våren och sommaren öka kraftigt. Detta innebar stora problem för den fackliga
organiseringen. Det var svårt för de fackliga företrädarna att motivera säsongarbetarna
att aktivt engagera sig i den fackliga verksamheten när de endast stannade på
arbetsplatsen under en kort period. Dessutom var det så att för många av dessa
säsongsarbetare var arbetet vid sågverket under sommarhalvåret endast ett
komplement till vad jorden kunde ge. Man arbetade vid sågverket inte enbart för sin
egen och familjens försörjning utan också för att på kort tid tjäna så mycket att man
kunde förvärva jord. Målet för dessa arbetare var inte att bli sågverksarbetare utan att
skaffa jord och att ’rå sig sjelf’ och därmed göra sig oberoende av andra. Facket hade
uppenbara problem att engagera dessa arbetare eftersom säsongsarbetarna inte i första
hand identifierade sig själva som sågverksarbetare. Man kan säga att för många av
’arbetsvandrarna’ sammanföll inte sågverksarbetet och drömmen om det goda livet.

                                                          
55  Ibid.
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Den tidigare flera gånger omnämnde Adolf Strandberg skrev följande kring denna
problematik:

Sågvärkens platsbefolkning är i allmänhet vaken och intelligent med dess sträfvanden att höja
sig till bättre lefnadsförhållanden genom sina organisationer omöjliggöres nästan genom de
stora byarnes talrika arbetare och småbönder hvilka öfversvämma arbetsmarknaden och nästan
utan undantag ställa sig oförstående mot organisationernas sträfvanden till följd af bristande
såväl skriftlig som muntlig agitation.56

Samma iakttagelser gjorde Kata Dahlström 1906 efter en agitationsresa bland
sågverken utefter norrlandskusten.

Alla sågvärken drifas med tvänne kategorier af arbetare, dels fast arbetare, dels tillfälliga lösa
arbetare, som här utgöras af bönder från de kringliggande bondbyarna.…. Norrbottens-
bönderna, som hittills stått och delvis stå, nästan samtliga mot organisationsidéerna….”57

Att det under sommarhalvåret fanns många bönder som var villiga att ta anställning
vid sågverket utnyttjades av bolaget för att pressa priset på arbetskraft. Signaturen
’–g.’ beskriver här hur det kunde gå till :

I början af maj månad erhöllo förra årets lastare, såväl de som bo på verket som i byarna
omkring, bud att infinna sig på kontoret för att träffa öferenskommelse om lastningspris för
sommaren. Väl ditkommna framlades för dem en prislista…. Arbetarna, som ansågo som
omöjligen kunna utföra arbetet för detta pris, vägrade att skrifva under och följden blef en
annons i Norrb. Kur. där vana lastare lofvades arbete vid Båtskärsnäs.  Några ”vana” nappade
inte på den grova kroken, men en hop bönder och arbetare från Ytterbyn  - detsamma som under
Kalborgskonfliktens dagar läto sig värfvas till sträjkbrytare…. anmälde sig genast och nästan
slogs om att underteckna prislistan utan att ha en aning om dess innehåll. …. Så tillgår det i
regel årligen att skaffa arbetare till en eller annan arbetsgrupp här i Norrbotten. Den ena byns
eller platsens arbetare slå ned priserna för den andras för att ett annat år  i sin tur utträngas av
andra o.s.v.58

Både Adolf Strandbergs och Kata Dahlströms slutsats är att arbetarrörelsens framtid i
Norrbotten hänger på huruvida man kan få över bönderna på sin sida. För att uppnå ett
enhetligt handlande sågverksarbetarkollektiv – och därmed förhindra underbuds-
konkurrens – var det viktigt att organisationsidéerna spreds via agitation inne i
bondbyarna.

Ur facklig synvinkel var skiktningen av arbetarkollektivet i ’verksfolk’ och ’löskarlar’
i högsta grad problematisk, och denna problematik fördjupades ytterligare eftersom
några av säsongsarbetarna i början av 1900-talet kom från Finland och många av dessa
hade bristande kunskaper i det svenska språket. Arbetarkollektivet bestod således av
fast anställda – de som i citaten ovan benämns platsbefolkning –  och säsongsarbetare.
Mellan dessa verksgrupper fanns både språkliga skillnader och skillnader när det
                                                          
56 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 1, januari 1906.
57 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3, juli 1906
58 Sågverks- och Brädgårdsarbetaren, N:o 3, juli, 1904
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gällde sågverksarbetaridentiteten, vilket påtagligt bidrog till att försvåra det fackliga
organisationsarbetet i början av 1900-talet.

Ett annat förhållande som skapade problem för den fackliga organiseringen var den
paternalism som ju förelåg vid sågverket och som bl.a. innebar att arbetarna bodde i
bolagets bostäder och handlade i bolagets handelsbod.  Under den studerade perioden
föreligger en situation där ena parten, arbetsgivaren – ofta de facto i singularis genom
att majoritetsägandet var knutet till ett intresse eller till en ägarfamilj – inte erkände
motparten som ett kollektiv. Arbetsgivaren såg sig själv som den rättmätiga ägaren
som med lagens stöd skulle styra och ställa utifrån sina intressen. Relationen till
dennes motpart skulle idealt regleras via individuella kontrakt. Detta styrde givetvis
arbetsgivarpartens aktioner på olika plan. Dels gällde det att vinna enskilda
nyckelarbetare för sin sak och dels gällde det att betrakta och därmed även behandla de
övriga på ett sätt som ansågs passande. Den kritik och de åtgärder som arbetsgivarpar-
ten riktade mot arbetarnas kollektiva strävanden under den studerade perioden
understryker med all tydlighet detta. Arbetsgivarens paternalistiska och individuella
förhållningssätt till arbetarna bromsade den fackliga organiseringen. Annan forskning
om och kring paternalismen i början av seklet har nämligen visat, att det fanns ett
negativt samband mellan facklig organisering och paternalistisk kontroll.59 Facket
hade svårt att få fotfäste där denna kontroll var stark. Den paternalistiska
asymmetriska maktstrukturen var tydlig i Båtskärsnäs i början av seklet, men
sågverksarbetarna själva i Båtskärsnäs var dessutom helt uppenbart splittrade i synen
på paternalismen. Vissa yrkesgrupper hade lätt att acceptera paternalismens
individualistiska syn på arbetaren medan andra grupper ställde sig bakom fackets mera
kollektivistiska syn. Samtidigt bör man observera att paternalismen inte uppfattades
som helt förkastligt av facket. En av målsättningarna med paternalismen var att
disciplinera arbetskraften och detta sammanföll exempelvis med en av fackets målsätt-
ningar, nämligen att fostra till skötsamhet. Och därmed är vi inne på en annan faktor
som säkert försvårade det fackliga organisationsarbetet, nämligen den ’låga andliga
och kulturella nivån’ inom arbetarkollektivet. Diskrepansen mellan sågverksarbetarnas
beteende vid Båtskärsnäs (superi, kortspel etc.) och arbetarrörelsens ambition att
’fostra’ var mycket stor.

Man bör också observera att det förelåg lönemässiga och statusmässiga skillnader
mellan olika yrkesgrupper inom arbetarkollektivet, skillnader som kunde försvåra den
fackliga organiseringen. Lasse Cornell hävdar i sin avhandling om Sund-
svallsdistriktets sågverksarbetare 1860–1890 att ångsågskollektivet ur socio-

                                                          
59 Se Magnusson, Lars, Patriarkalism och social kontroll, i Arkiv. För studier i arbetarrörelsens historia, nr

33,  1986; Magnusson, Lars: Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920. Lund: Arkiv förlag
1987; Stråth  Bo: Varvsarbetare i två arvsstäder. En historisk studie av verkstadsklubbarna vid varven i
Göteborg och Malmö, Göteborg 1982.
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ekonomisk synvinkel utgjorde en enhetlig grupp utan några strikta gränser mellan
yrkeskategorierna. Cornell fann i sin studie av arbetarkollektivet på Sunds ångsåg att
samma arbetare ofta kunde arbeta på flera delarbetsplatser under året.60 Det förefaller
rimligt att anta att förhållandena vid sågverket i Båtskärsnäs i stort sett var likartade.
Men samtidigt, och som vi redan nämnt, förelåg också betydande skillnader mellan
olika yrkesgrupper i en mängd olika avseenden, inte minst lönemässigt.  Det förekom
exempelvis stora lönemässiga och statusmässiga skillnader mellan försågarna och
stabbläggarna å ena sidan och knubbdragarna och sågspånsdragarna å den andra. Det
två första yrkesgrupperna var, åtminstone relativt sett, höglöne- och högstatusgrupper
medan knubbdragarna och sågspånsdragarna var låglöne- och lågstatusgrupper som
saknade all den vördnad och respekt som omgav försågarna och framförallt stabb-
läggarna. Det fanns således en relativt tydlig social skiktning bland sågverksarbetarna
där stabbläggarna var en yrkesgrupp som hade förhållandevis stort anseende.

Många, däribland författarna till standardverket Wages in Sweden, menar att
stabbläggarna uppfyllde kriteriet på det som brukar benämnas grovarbete (’unskilled
work’), d.v.s. ett arbete som inte krävde någon yrkesutbildning alls.61 Man kan dock på
goda grunder ifrågasätta det meningsfulla i uppdelningen yrkesarbetare och
grovarbetare inom sågverksindustrin. För vissa grovarbeten, exempelvis stabb-
läggning, fordrades omfattande erfarenhet; för vissa andra enbart en kortare
introduktion. Uppdelningen i yrkesarbetare och grovarbetare hade heller ingen
relevans för gruppernas relativa löneläge. Det fanns ingen större skillnad i
lönehänseende mellan exempelvis försågarna, som författarna till Wages in Sweden
placerar i gruppen yrkesarbetare, och stabbläggarna. Båda yrkesgrupperna tillhörde de
högavlönade bland sågverkets arbetare.62

Men stabbläggarnas anseende baserade sig inte bara på det faktum att de utgjorde en
’lönearistokrati’, utan också på den närmast mystiska vördnad och respekt som
ägnades utövarna av detta hårda och farofyllda arbete. Stabbläggarna släppte inte
heller in vilka som helst i sitt ’skrå’. Endast manliga arbetare i sin mest produktiva
ålder och personer som klarade en mängd prov och tråkningar accepterades. Man kan
säga att stabbläggarna i många avseenden hade en unik och för sågverket viktig
yrkeskunskap som man försökte skydda med intern sammanhållning och utåt riktad
misstro, inte minst mot andra arbetare.63 De var därmed inte så lätt utbytbara, vilket
gav denna yrkesgrupp en unik maktposition. Sammanfattningsvis kan sägas, att den

                                                          
60 Cornell , Lasse: Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890. Arbete, levnadsförhållanden, rekryte-

ring. Göteborg 1982, s. 94.
61 Bagge, Lundberg & Svennilson: Wages in Sweden, 1933, s. 140-142.
62 Se Prislista vid Båtskärsnäs Ångsåg 28/6 1905-1/5 1908. (Folkrörelsearkivet, Luleå).
63 Ambjörnsson, Ronny: a.a., 1988, s. 109. När det gäller stabbläggarnas yrkesstolthet och de tråkningar och

prov som nybörjare utsattes för, se exempelvis Karl Östmans noveller ”Plankbärare” (1909) och
”Stabbläggare” (1916) i Östman, Karl: Stabbläggare och andra noveller. Ordfront. Stockholm 1976.
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heterogenitet som fanns bland sågverksarbetare skapade spänningar och försvårade
och försvagade, som ett resultat därav, den fackliga kampen.

För den enskilde arbetaren kunde valet mellan medlemskap och icke-medlemskap bero
på den känslomässiga bindningen till olika kollektiv. För dem som valde medlemskap
riktades solidariteten mot facket och sågverksarbetarkollektivet som helhet. För dem
som valde att stå utanför facket riktades den mot andra grupper, antingen snävt inriktat
mot den egna yrkesgruppen (exempelvis stabbläggarkollektivet), eller mot värden av
annan karaktär som exempelvis de religiösa.64 Ett tydligt exempel på yrkes-
gruppssolidaritet var stabbläggarnas agerande under den s k stabbläggarstrejken 1905.
Trots ett ogynnsamt konjunkturläge och med endast ett fåtal av stabbläggarna
organiserade slutade strejken med total seger för arbetarna; stabbläggarnas dagslön
ökade och arbetstiden minskade. Det var till och med så att de oorganiserades numerär
nära nog tvingade avdelning 66 att stödja strejken. Att de oorganiserade har en central
roll i strejkförloppet är ett mönster som framkommer vid flera tillfällen, tydligast dock
vid stabbläggarstrejken 1905. Vid denna strejk var inte den fackliga organisations-
graden avgörande för utfallet utan den strejkande yrkesgruppens ställning i pro-
duktionen. Stabbläggarnas starka position bland sågverksarbetarna berodde på att de
monopoliserade centrala yrkeskunskaper samt att de var ett relativt självständigt och
homogent kollektiv och därmed inte så lätt utbytbara. Här finns säkerligen förkla-
ringarna till stabbläggarnas svala intresse för den fackliga verksamheten i början av
seklet. Man kan också uttrycka det så att stabbläggarna i första hand identifierade sig
med den egna yrkesgruppen, i andra hand med arbetarkollektivet som helhet. Det
faktum att graden av utbytbarhet varierade mellan olika yrkesgrupper inom
arbetarkollektivet innebar problem för det fackliga organisationsbygget som baserades
på en kollektivistisk syn och på en solidaritet som överskred det snäva
yrkesgruppstänkandet. Lägg därtill att arbetarkollektivet var skiktat etniskt och i fast
anställda respektive lösarbetare samt de paternalistiska relationerna vid sågverket, och
man får en relativt tydlig bild av de problem som de fackliga pionjärerna hade att
brottas med i sina försök att höja organisationsgraden bland sågverksarbetarna i
Båtskärsnäs.

Därtill kommer att medlemskap i facket för många innebar en oacceptabel ekonomisk
påfrestning. När ledningen inom avdelningen själv skulle förklara varför så få
organiserade sig fackligt pekade man på att ytterst få hade råd med fackförenings-
avgiften.65 Det finns också tecken som tyder på att de oorganiserade uppfattade facket
som en tungrodd och byråkratisk organisation som vid en maktmobilisering
                                                          
64 Redan vid sekelskiftet fanns det aktiva östlaestadianer i Båtskärsnäs och dessa var av religiösa skäl inte

fackligt anslutna.
65 I ett brev från avdelning 66, publicerat i Sågverks- och Brädgårdsarbetaren (N:o 3, juli 1904), kan man

läsa följande: Att tillhöra organisationen och betala den ringa afgiften dess stadgar föreskriver, därtill ha
ytterst få råd.
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uppfattades som omständlig och ineffektiv. För de fackligt förtroendevalda gällde det
att alltid söka stöd för sina fattade beslut i en vid krets, medan de oorganiserade
arbetarna direkt kunde utnyttja sina maktresurser. Strejken i Båtskärsnäs under
sommaren 1905 är ett bra exempel på detta. Medan avdelningen fick vänta några dagar
på förbundets godkännande för en arbetsnedläggelse, gick de oorganiserade arbetarna
direkt ut i strejk.

De fackliga pionjärerna i Båtskärsnäs hade således många hinder att övervinna i sin
kamp för att öka organisationsgraden bland sågverksarbetarna.

Sammanfattning

Man kan urskilja två grundläggande förklaringar till varför det var svårt att fackligt
organisera sågverksarbetarna i Båtskärsnäs i början av 1900-talet. Båda dessa
förklaringar har att göra med, vad man skulle kunna kalla, den arbets-sociala
kontexten. Den första faktorn är det faktum att sågverksindustrin utefter
norrlandskusten var mycket beroende av ’väder och vind’. Detta innebar att arbets-
styrkans storlek varierade högst påtaligt över året. Under vinterhalvåret var
arbetsstyrkan minimerad för att sedan öka kraftigt under sommaren när isarna bröts
upp och skeppningen kunde påbörjas. Årstidernas växlingar märktes tydligt – man kan
säga att livet i samhället Båtskärsnäs pulserade i takt med årstiderna. Det förhållande
att sågverksindustrin var en exportindustri som var starkt beroende av klimatiska
förhållanden skapade stora problem för den fackliga organiseringen.
Säsongsarbetarna, som var viktiga för sågverket när det gällde att kunna leverera i tid
och i rätt kvantitet och som under sommarhalvåret ’vandrade in’ från bondbyarna runt
Båtskärsnäs, ansåg sig inte ha några starkt vägande skäl att organisera sig. Många av
dessa identifierade sig inte primärt med sågverksarbetarkollektivet eller med verket; de
tillhörde inte det s.k. verksfolket. Istället identifierade de sig med den självägande
bonden.

Till detta kom den paternalism som var rådande vid Båtskärsnäs sågverk. Den
paternalism som förelåg i Båtskärsnäs var i grunden anti-facklig eftersom den innebar
en utpräglad individualistisk syn på arbetaren. Det var individuella kontrakt som skulle
skrivas mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetaren. Facket å sin sida ville skriva
kollektiva avtal i syfte att förhindra underbudskonkurrens. Relationen mellan
arbetsgivaren och facket blev därmed konfliktfylld. Vissa yrkesgrupper hade
emellertid svårt att fullt ut acceptera fackets kollektivistiska synsätt vilket skapade
motsättningar inom sågverksarbetarkollektivet. En sådan grupp var säsongsarbetarna.
För många av dessa var, som vi redan påpekat, sågverksarbetarlivet enbart en temporär
fas i livet. Syftet med anställningen var endast att tjäna så mycket pengar så att man
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kunde uppfylla drömmen att bli självägande bonde. Men det fanns också yrkesgrupper
bland sågverksarbetarna där solidariteten framför allt omfattade den egna
yrkesgruppen. Detta gällde för vissa yrkesgrupper som monopoliserade vissa centrala
yrkeskunskaper För att uppnå kontroll över arbetsförhållanden och tillskansa sig
ekonomiska fördelar förlitade sig dessa grupper inte på den fackliga organisationen
utan på det faktum att de just monopoliserade dessa centrala yrkeskunskaper. Både
säsongsarbetarna och de som ansågs sig monopolisera centrala yrkeskunskaper blev
därmed svåra att övertyga om nyttan med att tillhöra fackföreningen.

Lägg därtill att många ansåg att det var en stor ekonomisk påfrestning med
fackföreningsavgiften och att många ansåg att facket var en tungrodd byråkratisk
organisation när det gällde maktmobilisering, och man förstår till fullo de problem
som de fackliga pionjärerna hade att kämpa mot i sin kamp för att öka den fackliga
anslutningsgraden.
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