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TIMBER FOR EXPORT 

Forest work, Technology and Income in the Lule Valley 1870—1970 (Skog för 
export. Skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870—1970) Swedish 
text with a summary in English. Nils-Gustav Lundgren, Department of Economic 
History, University of Umeå, 1984. 

The forestry industry played an important role in the industrialization of the 
Swedish economy in the late 19th century. The aim of this study is to deed with 
the determination of income and wages in the forestry regions where the sawmills 
and pulp industries found their raw material supplies. 

The formation of incomes and wages for lumberjacks and drivers is analysed 
in the Parish of Jokkmokk in the far north of Sweden for the period 1878 to 
1938. The number of workers engaged in forestry is also estimated as is the total 
labour supply in the parish. 

Technological development and productivity in felling and transportation 
are analysed. This part of the study covers the period 1880 to the present, and 
includes log-driving activities on the Lule River from 1881 to 1977. 

Briefly, the findings of the study are that income, timber prices and wages in 
forestry in the parish fluctuated together with exports of forestry products, 
particularly pulp after the year 1910. Estimates also show that troughs were 
deeper and booms more marked in the study area than in the overall market for 
forestry products measured both in volume and in export value. 

Labour productivity in felling and transport showed a rising tendency in the 
last two decades of the 19th century, which reflects the replacement of the axe 
as the only instrument for felling by the two-man timber saw. Better horses, 
fodder and sledges also raised efficiency. 

However, during the first half of the 20th century, labour productivity was 
markedly stagnant. Improvements in equipment, such as better steel in the saws, 
even stronger horses and so on, could not compensate for circumstances such as 
longer transporting distances and more cutting in the forests with lower volume 
per tree. 

These latter tendencies reflect a growing shortage of raw materials which the 
Swedish forestry industries had to face from about the turn of the century. Not 
until about 1955, when tractors replaced horses and the power saw replaced the 
one-man timber saw, did productivity rise substantially. Over a period of fifteen 
to twenty years, forestry work became almost completely mechanized. 

The labour force in the Parish of Jokkmokk was over 2,000 men in the boom 
of the 1930s. Today, the labour force is a steady 250 or so. The technological 
change in the 1960s was, of course, an adjustment to the extremely high labour 
costs in the Swedish post-war economy. 

In industry, a continuous adjustment to the factor proportions in the 
economy had taken place. In forestry, adjustment took place over a very short 
period of time after decades of stagnation from the technological point of view. 
Institutional, social and technical obstacles had delayed adjustments earlier. A 
totally new organization within forestry work was required before new techniques 
could be introduced. These were not applicable to older organization forms based 
on part-time farmers, part-time foresters. 

Keywords: Forestry work, technology, determination of income, regional 
economics. 
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I. INLEDNING 

Bakgrund och studiens allmänna syfte 
Traditionellt brukar skogsnäringens uppsving under 1800-talets senare 
hälft utpekas som en viktig faktor i svensk industrialisering, som i sin 
tur var startpunkt för en lång period av kraftig ekonomisk tillväxt. 
Den samhällsomvandling som härav följde ter sig givetvis, särskilt i 
sitt inledningsskede, som dramatisk både för samtiden och i efter
världens ögon. Beträffande skogsindustrin förstärktes detta av att en 
dittills perifer och i ekonomiskt avseende tämligen undanskymd 
landsdel kom att rycka fram och på kort tid förvandlas till en av 
tyngdpunkterna i den nationella ekonomin. Samtiden riktade följ
aktligen stor uppmärksamhet mot vad som skedde i norr, och många 
forskare har under hela 1900-talet lockats till att syssla med frågor i 
anslutning till dessa händelser. I norr aktualiserades flera sammansatta 
och svårhanterade samhällsproblem. »Norrlandsfrågan» blev ett tema 
i svensk rikspolitik som länge, om än med växlande styrka och inne
håll, gjort sig påmind. I första hand tänker man kanske då på den lång-
dragna politiska striden runt sekelskiftet 1900 rörande frågan om 
bolagens köp av hemman från bönder. Debatten resulterade 1906 i 
en lag som fram till i dag låst ägarfördelningen mellan olika grupper, 
dvs mellan kronan, bolag och enskilda, överhuvudtaget växte en 
speciell jord-, skogs- och arrendelagstiftning fram för skogsbygderna i 
Norrland samt Dalarna och Värmland. Även det svenska rösträtts
systemets reformering motiverades i inte obetydlig grad av förhållan
dena i norr. Där hade bolagen via sina vidsträckta jord- och skogstill
gångar fått ett oerhört stort inflytande i det politiska systemet då 
röststyrka i hög grad baserades på ägande av fast egendom och tillföll 
både juridisk och fysisk person. På så sätt kunde ofta i skogsbygderna 
en företrädare för ett företag representera avsevärt mer än 50% av 
röstetalet på sockenstämman.1 
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Utsyningstvånget, dimensionslagarna, begränsningar av avverk
ningsrätters maximala löptider, bolagsförbudslagen m m hade alla 
att göra med försök att hantera problem som en alltför snabb indu
striell utveckling ansågs skapa. Det gällde att skydda skogen mot 
skövling och människorna mot de socialekonomiska, men även psyko
logiska, konsekvenserna av skogsnäringens expansion.^ »Norrlands
frågan» kom dock snart att få helt andra förtecken och snarare handla 
om problem orsakade av en för långsam industriell expansion. I tabell 
1 nedan ser vi hur norrlandslänens andel av rikets befolkning och av 
industriarbetarna utvecklas mellan vissa år 1900—1975. Norrlands 
industriarbetarandel var nästan identisk med befolkningsandelen i 
början av 1900-talet. Därefter sjunker den relativa »industrialiserings
graden» i nästan 70 år. En omsvängning inträffar från 1960-talet men 
relationen befolkning/industri som den såg ut 1900 återkommer inte 
fram till 1975. 

Tabell I.Norrlands andel av rikets folkmängd och av antalet industriarbetare 
1900-1975 

Är Befolkningsandel Industriarbetarandel Relation 

1900 16,7 15,5 .93 
1930 17,8 13,4 .75 
1945 17,3 11,0 .64 
1960 16,3 11,6 .71 
1965 15,3 10,7 .70 
1970 14,6 11,7 .80 
1975 14,6 12,7 .87 

Källa: SOU 1943:49, 1952:6 SOS, Industri samt Folk-och Bostadsräkningar. 

Denna utveckling kan illustreras även ur en annan synvinkel. Medan 
Sveriges landsbygdsbefolkning till följd av industrialism och urbani
sering minskade i antal från 1880-talet utvecklades den norrländska 
landsbygden i motsatt riktning, allt kraftigare och längre in på 1900-
talet i de allra nordligaste länen, se figur 1. 

Bakom sådana utvecklingsdarag ligger givetvis många och kompli
cerade sammanhang, men några huvudlinjer av betydelse för den 
följande framställningen skall presenteras. 

Sågverksindustrin i norr kom efter 1870-talets snabba expansions
fas att stagnera i slutet av 90-talet. Orsakerna var framförallt en hård
nande konkurrens från länder med avsevärt lägre kostnadsnivå, dvs 
Ryssland och Finland. I Sverige blev en tilltagande råvaruknapphet 
en hämmande faktor. Det grövre sågtimret måste hämtas från allt 
avlägsnare trakter och då givetvis till högre priser. Företag baserade i 
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Figur 1. Befolkningsutveckling på egentlig landsb ygd 1880—1940. Norrlandslän 
och riket. 

y— Norrb. 

^Västerb. 

^— \-Gävleb. 
Västern. 

, , . • ^.Sverige 

1880 1900 1920 1940 

Källa: Norrlands näringsliv SOU 1943:39, s 42. 

mellersta Norrland kom följaktligen att uppträda som konkurrenter 
på råvarumarknaden i alla Norrbottens älvdalar, men även i Nordfin
land och i viss mån Ryssland. En annan reaktion från sågverksföreta
gens sida var att införa tekniska förbättringar. Det handlade om att 
pressa kostnaderna genom att spara arbetskraft och råvaror. Den ut
vecklingen inleddes på 1910-talet, men kom på bred front under 
1920- och 30-talen. Sysselsättningsvolymen, som bibehållits under 
20-talet, kom att kraftigt reduceras under 1930-talet. I Västernorr
land fanns nästan 4 000 färre sågverksarbetare 1934 än 1913. Nu hade 
inte bara den internationella konkurrensen, råvarubristen och den 
arbetskraftsbesparande tekniken reducerat sysselsättningen. Nya 
material för emballage, t ex papp och glas, minskade ytterligare såg
verkens marknader för små- och spillvirke.3 Det växande antalet trä
massefabriker var utpräglat kapitalintensiva och kunde inte alls kom
pensera sysselsättningsminskningen i sågverken. Inom hela trävaru-
branschen ökade visserligen antalet arbetare i landet, men det skedde 
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främst i södra och mellersta Sveriges skogsbygder och där hyvlerier 
och snickerier inriktade på hemmamarknaden expanderade. Denna 
utveckling gick dock Norrland förbi liksom den starka tillväxten inom 
verkstads-, manufaktur- och textilindustrierna. Så kan det norrländska 
kustområdets industriproblem sammanfattas.4 

Hur det norrländska inlandets situation utvecklats ska också kort 
beskrivas. Där hade den industriella omvandlingen haft delvis andra 
effekter och gett ett annorlunda utgångsläge. Nära förknippad med 
sågningen av plank och bräder samt framställningen av slipmassa, 
kokmassa och sulfitsprit är naturligtvis framforslingen av råvaran. 
Timmer- och massavedsdrivning liksom flottningen av virket till indu
strin krävde mycket arbetskraft. Och om råvarans förädling genom ny 
teknik och nya metoder ständigt krävde mindre arbetsinsatser i indu
strin var snarare det omvända fallet i råvaruproduktionen. Det totala 
råvarubehovet steg, nya skogsområden drogs in i avverkningarna men, 
för att föregripa några av denna undersöknings resultat, någon av
görande höjning av arbetsproduktiviteten inträffade inte i drivnings
arbetet förrän i slutet av 1950-talet. Häri ligger ännu en förklaring till 
den annorlunda utveckling Norrlands, men även Värmlands och 
Kopparbergs läns landsbygder uppvisar jämfört med övriga landet. Det 
i Norrland, Värmland och Dalarna behövliga antalet skogsarbetare 
varje vinter uppskattades på 1910-talet till omkring 150 000. I slutet 
av 1920-talet beräknades antalet uppgå till minst 190 000.5 

Det är detta skogsindustrins »bakland» som skall ställas i centrum 
för denna undersökning. 

Parallellt med de industriella stagnationstendenserna i Norrland 
som behandlades i statliga utredningar uppmärksammades ett mer 
speciellt problem som rörde skogsbygderna. Där dominerades folk
försörjningen av olika »näringskombinationer» vars tyngdpunkt låg 
olika beroende på samhällsgrupp, men där samtliga ingredienser van
ligen återfanns. Självägande bönder som i varierande grad baserade 
sin försörjning på jordbruksproduktionen behövde alla ett inkomst
tillskott, vanligen hämtat från arbete i egen eller annans skog. Torpa
ren och arrendatorn, vars försörjning huvudsakligen baserades på 
skogsarbete, måste ha ett stödjordbruk som säkrade en viss minimi-
tillgång av livsmedel. Den rena proletären måste fylla ut säsongerna 
mellan skogsarbete och flottning med andra säsongsarbeten, t ex 
jordbruksarbete. Inkomster kunde ofta också hämtas på vägbyggen 
eller i anläggningsarbeten i anslutning till vattenkraftsutbyggnaderna. 
Möjligheterna att pussla ihop en mot kraftiga konjunkturväxlingar 
inom skogsbruket någorlunda hållbar försörjningsstruktur av dessa 
och andra element diskuterades i t ex Socialstyrelens utredning 
»Skogsbygdens Arbets- och Levnadsvillkor» (1938) och för de många 
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utredningar som rörde frågan om torp, kolonat, egnahemsrörelse och 
arbe tarsmåbruk.6 

Skogsindustrins intresse för sådana frågor motiverades av det stora 
arbetskraftsbehovet under drivningssäsongerna och ökade när arbets
kraften blev en bristvara på 1940- och 5O-talen, då konkurrensen om 
den från andra näringar mer påtagligt började märkas. För Norrbottens 
del gjordes t ex i slutet av 1940-talet en tämligen detaljerad undersök
ning av potentiell efterfrågan på arbetskraft och en prognos över ut
vecklingen fram till 1970. Denna och andra studier av liknande slag 
kommer att beröras i anslutning till behandlingen av förändringarna 
inom skogsbruket, främst själva virke s drivningen, efter det andra 
världskriget. Huvudvikten i föreliggande arbete kommer dock främst 
att läggas vid utvecklingen mellan 1870-tal och sent 1930-tal. detta 
är den period då arbete i virkesdrivning och flottning växer fram och 
etableras som en av »hörnstenarna» i den norrländska skogsbygdens 
ekonomi. 

Geografisk avgränsning 
Föreliggande undersökning har tillkommit inom ramen för det av 
Riksbankens Jubileumsfond finansierade »Luleälvdalsprojektet» vars 
mål var att »klarlägga hur resursutnyttjande och samhällsutveckling 
växelspelat i övre Norrland och att studera förändringarnas orsaker 
över lång tid» (Skrivelse till Riksbankens Jubileumsfond, augusti 
1979). Med »lång tid» avsågs c.a. 2000 år. 

Det ekonomisk-historiska deltagandet i nämnda projekt avgränsa
des till att behandla de sista 100 årens utveckling inom älvdalen skogs-
dominerade del, d.v.s. under den tid då nationell och internationell 
prisbildning utövar ett allt starkare inflytande på områdets natur-
resursanvändning. Skogen avverkas för att förse den exportinriktade 
sågverks- och massaindustrin med råvara, älvens vatten används för 
virkestransporterna och omvandlas dessutom, med start 1910 i Porjus, 
till elektricitet. Områdets jordbruk utsätts givetvis också för många 
nya impulser under 100-årsperioden. Internationella livsmedelspriser, 
nationell jordbrukspolitik och krigens bristsituationer ömsom häm
mar, ömsom gynnar den lokala produktionen. 

Då inom Luleälvsprojektet forskare från andra vetenskaper stude
rar problem relaterade till växelspelet mellan resurser och samhälls
utveckling under tidigare historisk och förhistorisk tid föreföll denna 
geografiska avgränsning till skogsbygd och tidsmässigt till åren 1870— 
1970 vara väl motiverad.7 Särskilt som sågverks- och massaindustrins 
historia ur många aspekter tilldragit sig stort intresse från forskare 
från 1920-tal till i dag, medan inlandsutvecklingen i viss mån förbi
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setts i dessa studier. Därför har kustområdets utveckling i hög grad här 
lämnats åt sidan.8 Avgränsat geografiskt på detta sätt blir undersök
ningsfältet i praktiken det administrativa område som motsvarar nu
varande Jokkmokks kommun. I denna studie skall skogshanteringen 
behandlas. Ambitionen är att se utvecklingen i ett 100-årsperspektiv 
och framför allt uppmärksamma vilket arbetskraftsbehov virkes driv
ning och flottning skapade. 

Innan undersökningens huvudsakliga frågeställningar preciseras 
kan det vara befogat att presentera några huvuddrag i Jokkmokks 
be folkningsu tve ckling. 

Befolkningsutveckling och näringsstruktur i Jokkmokks socken 
1870-1970 
Figur 3 visar hur totalbefolkningen ökat i Jokkmokks kommun från 
1750 till 1980 och i figur 4 framgår hur befolkningsförändringarna 
från sekelskiftet 1900 praktiskt taget är identisk med flyttningsrörel
serna, medan förändringarna dessförinnan i högre grad har sin orsak i 
naturlig folkökning. Slående är de nästan ständiga inflyttningsöver
skotten fram till 1905 och de mycket starka fluktuationerna i flytt-

Figur 3. Folkmängd i Jokkmokks socken 1750—1980 

Inv. tuse ntal 
10r 

8 -

6 -

/ Icke nomadiserande 
/ befolkning enligt 

Hultblad 

-I i L. -I i 
-60 -80 1800 -20 -40 -60 -80 1900 -20 -40 -60 1980 

Källa: Statistiska tabeller, Jokkmokk och Kvikkjokk, BiSOS, Befolkning samt 
Årsbok för Sveriges Kommuner. 
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ningar och befolkningsförändringar under de sista 80 åren. Dessa kraf
tiga fluktuationer sammanhänger uppenbart med de stora utbyggnads
epokerna av vattenkraft i Luleälven: Porjus 1910—20, Harsprånget 
1945—50, Ligga m fl 1956—60. Den kraftiga befolkningsökningen 
och inflyttningen 1932—36 sammanhänger med inlandsbanans färdig
ställande i socknen och perioden 1897—1905 sammanfaller med en 
utpräglad skogskonjunktur, den s k vindfällsboomen, till vilken vi 
skall återkomma. Efter 1960 ser vi hur den typiska norrländska lands
bygdsavfolkningen träffar socknen. Sysselsättningsminskningen inom 
först jordbruket, sedan skogsnäringen, kompenserades inte längre av 
ökningen inom övriga näringar, då främst anläggnings- och byggnads
sektorn. Tvärtom förstärks snarast den nedåtgående kraften av att 
dessa arbeten oundvikligen trappas ner i takt med att praktiskt taget 
all vattenkraft utanför nationalparkerna utnyttjats. Figur 5 visar hur 
de yrkesverksamma fördelats på huvudgrupper av yrken och andels
förändringar 1874—1975. Jord- och skogsbrukssektorn har en stor 
andel men den ligger trots allt inte högre än att J okkmokk klassades 
som en »biandkommun» till skillnad från skogs- eller industrikom
muner enligt de principer 1930 års folkräkning tillämpade. Orsaken 
ligger i att en såpass stor andel av socknens sysselsatta fanns i byggnads-

Figur 5. De yrkesverksamma i Jokkmokk fördelade på huvudnäringar 1875—1980 
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Källa: Mantalslängder 1874,1890,1904,1910 samt Folk- och Bost.räkn. 1920-75. 
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och anläggningsarbete och i de industrier som växt upp framför allt 
i anslutning till vattenkraftsstationen i Porjus (smältverk, masugn, 
elektrisk tjärfabrik och sågverk).9 Byggnads- och anläggningssektorns 
betydelse, men också dess kraftiga svängningar i sysselsättningsvolym 
framgår tydligt. Den omfattade 16% av de förvärvsarbetande 1920, 
men bara 8% 1930 för att 1950 stiga till 20% och 1960 till inte mindre 
än 40%. I absoluta tal sjönk antalet i näringen sysselsatta med 1 316 
personer mellan »toppåret» 1960 och 1975, då andelen var 30%. Den
na reduktion tillsammans med minskningen inom jord- och skogs
näringen som uppgick till ca 1 500 personer mellan 1945 och 1975 
resulterade i den totala folkminskning vi sett i figur 3. Sammanfatt
ningsvis kan alltså sägas att Jokkmokk har karaktär av skogskommun, 
men med ett något större inslag av »industriell» verksamhet än vad 
som varit vanligt i sådana områden i Nordsverige. 

Om vi återvänder till figur 3 illustrerande den totala folkmängden 
1750—1980 finns även den bofasta befolkningsgruppens tillväxt 
antydd under åren 1815 till 1910, dvs till den tid då den totalt domi
nerar i området. Även denna omvandling, från ett av en så stor noma
diserande samisk befolkningsgrupp präglat område till ett nybyggar-, 
jordbrukar- och skogsarbetardominerat samhälle vid 1900-talets bör
jan, kanske i viss mån skiljer Jokkmokk från motsvarande kommuner 
i Västerbotten, Jämtland och Dalarna. Säkert uttrycker dessa kurvor, 
illustrerande de nomadiserande samernas kraftiga minskning, både 
absolut och än kraftigare relativt sett, en dramatisk omvandling, vars 
orsaker och förlopp särskilt studeras av andra forskare inom Lule-
älvdalsprojektet. Några bakomliggande huvuddrag kan vara skäl att 
här kort ange. 1700-talet förefaller att ha inneburit upprepade perio
der av svåra försörjningsproblem för denna befolkningsgrupp,sedd som 
helhet. Orsaken kan ha varit ett för stort tryck mot betesmarkerna. 
Socialantropologer har framkastat teorin att det inom rennomadis-
mens samhälle finns en inneboende tendens till att var och en maxi
merar storleken på sin renhjord för att minimera risken att den vid 
väderbakslag, rov djurs angrepp, sjukdomar e dyl decimeras så att den 
omedelbara överlevnaden hotas för människorna och att för stora 
svårigheter möter i uppbyggandet av en ny hjord. Resultatet blir 
istället för många renar relativt arealerna.10 

Inom den rennomadiserande befolkningsgruppen tycks då en pro
cess av koncentration i renägandet ha skett till färre personer samtidigt 
som andra, och flertalet, kom att få för små renhjordar för en tryggad 
försörjning. En sådan process torde ha varit bakgrunden till den ut
flyttning till Norge som skedde ur denna befolkningsgrupp på 1860-
talet. En annan utväg kunde vara att uppta nybyggen, bli bofast och 
övergå till en i viss mån ny näringsstruktur där något åkerbruk, men 
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framför allt kreaturshållning, var ett inslag. Det finns dock skäl anta 
att en stor del av den tidigare försörjningsstrukturen säkert behölls, 
dvs ett mindre antal renar men framför allt fiske och jakt. överhuvud
taget kunde viss samisk nybyggesverksamhet säkert motiveras av öns
kan att försörja sig som tidigare, men juridiskt stärka sin rätt till fiske, 
jakt m m genom en ny legal ställning som nybyggare på den mark 
man redan tidigare nyttjat. På så sätt behölls säkert i viss utsträckning 
renskötsel i mindre omfattning, något som för övrigt inte alls var 
ovanligt bland nybyggare av mer »svenskt» ursprung. Denna samman
smältning av samiskt med svenskt och jordbrukskultur med ärjemarks-
bruk har övertygande påvisats av etnologen Åke Campell som även 
visat hur en på så sätt formad försörjningsbas var en nödvändig förut
sättning för överlevande i trakter som dessa.11 Det samhälle som häri
genom växte fram skiljer sig givetvis avsevärt från den mer klassiskt 
svenska jordbrukskultur staten velat främja genom stimulansen till 
nybyggesrörelsen under 1600-, 1700- och 1800-talen. Den befolkning 
och den sociala struktur som fanns i de norra skogsbygderna före det 
skogsindustriella uppsvinget under 1800-talets senare hälft hade på 
så sätt ett »dubbelt» ursprung, men var väl lämpad att utgöra en ut
gångspunkt för den oerhört kraftiga befolkningsexpansion och det 
samhällsbyggande som följde i skogsnäringens spår.1^ Befolknings
expansionen var redan inledd, men kunde länge fortsätta i sin rät-
linjiga bana (se figur 3) genom det ökade försörjningsutrymme som 
industriell råvaruexploatering skapade. 

Det är denna i nästan alla avseenden mycket expansiva fas i sam
hällsutvecklingen som skall behandlas framför allt från skogsnäringens 
synpunkt. Utan att förringa den tidigare utvecklingen måste fastslås 
att den har en mycket liten betydelse för förståelsen av de mekanismer 
som varit i verksamhet under 1900-talet och som fört den norrländska 
skogsbygdens samhällen till den situation vi finner i dag. Den typ av 
mångsidigt, till årstid, väder etc, anpassat naturresursutnyttjande som 
existerade inom den ovan antydda nybyggar-ärjemarkskulturen och 
som framför allt tog sikte på att genom egen produktion täcka maxi
mal del av egna behov (konsumtion) skiljer sig på de flesta avgörande 
punkter från det försörjningssystem som sedan etablerades, dvs det 
naturresursutnyttjande som styrs av nationell och internationell 
marknadsprisbildning. 

Detta system betyder konkret att priset på elektricitet jämfört 
med andra energiformer blev avgörande för utvecklingen i Jokk
mokk, liksom att världsmarknadens prisbildning på trävaror och 
massa avgör utrymmet för löner och vinster i skogsindustrin liksom 
för arbetsinkomster och rotnetto i skogen. Givetvis lever vissa betyd
ligt äldre försörjningsformer kvar, t ex bland de renskötande samerna, 
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och en del fjällnära och mycket perifera bosättningar av den typ 
Campell studerade på 1930- och 40-talen. Men dessa försörjnings
system saknar helt betydelse för samhällets funktionssätt och rörelse
riktning under 1900-talet. Möjligen kan de av Campell studerade 
bosättningarnas faktiska existens långt in på 1900-talet visa vilken 
kraft och utvecklingspotential nybyggarexpansionen uppenbarligen 
haft, säkert än mer markerad medan den ännu kunde fortgå i ur jord
brukssynpunkt mer gynnsamt belägna delar av socknen och under en 
tid då befolkningstätheten fortfarande var extremt låg. Spekulationsvis 
kan möjligen framkastas att de äldre försörjningsformernas betydelse 
längre fram i tiden mest återfinnes i befolkningens mentalitet visavi 
naturresurserna, dvs en inställning av tämligen hämningslöst utnytt
jande som lika väl kunde fungera inom ickemonetära ekonomiska 
ramar som i rent marknadsorienterat kapitalistiska former.13 

Studiens frågeställningar och uppläggning 
Mot bakgrund av ovan skisserade historiska förlopp skall undersök
ningens mer precisa frågeställningar presenteras. De frågor vi framför 
allt skall söka svar på är följande : 

— Hur stora var avverkningarna i Lule älvdal och Jokkmokks socken 
under perioden 1870—1970? 

— Vilket arbetskraftsbehov motsvarade denna avverkning, vilka in
komster genererade den och hur bestämdes denna inkomstbild
ning? 

En nödvändig följdfråga blir då: 

— Hur utvecklades teknik och arbetsorganisation inom avverkning 
och flottning 1870—1970 och hur påverkades arbetsproduktivi
teten av denna utveckling? 

Inom ramen för dessa huvudfrågor faller således övriga på detaljer 
inriktade specialundersökningar. För undvikande av missförstånd skall 
framhållas att endast drivning och flottning behandlas. Skogen har 
även gett många andra arbetstillfällen och utkomstmöjligheter. Jakt, 
tjärbränning, vedhuggning och kolning för att ta de viktigaste exemp
len. Sådana aspekter har praktiskt taget helt lämnats utanför detta 
arbete. Orsaken är dels att en nödvändig begränsning av forsknings
uppgiften tvingar fram sådana val, dels mer sakligt motiverade skäl. 
Jaktens betydelse för folkförsörjningen ligger avgjort på en period 
som ligger före den vi här behandlar. Beträffande tjärbränningen 
gäller att den inte fick någon större utbredning inom Jokkmokks 
socken sett som helhet. I kolningens fall berörde den i större omfatt
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ning endast områden relativt nära järnväg och intensivt bara under 
kortare perioder, främst krigsåren. Inte heller skogsvårds arbetena har 
behandlats. Orsaken är framför allt att de i omfattning får stor bety
delse först under 1950- och 60-talen. 

Framställningen fortsätter närmast med att översiktligt beskriva 
de senaste 100 årens skogsindustriella utveckling i Norrbotten och 
Lule älvdal. Därefter kommer i kapitel III skogsarbetets mer konkreta 
villkor att behandlas med tyngdpunkt på tiden före 1940. Vi måste 
även beröra hur drivnings arbe te t organiserades då det ger en förkla
ring till de metodiska problem som möter i försöken att över tiden 
beräkna säsonginkomster för huggare och körare. Hur dessa meto
diska problem har hanterats redovisas i kapitel VI. Därefter presen
teras resultatet av inkomstberäkningarna och uppskattningarna av 
skogsarbetarstyrkans storlek under drivningssäsongerna i Jokkmokk 
1878—1938. I anslutning härtill beskrives även flottningens arbets
kraftsbehov och inkomstbildande effekt. Behandlingen av inkomster 
och arbetarantal avslutas med en jämförelse mellan dessa säsongin
komsters storlek och årsinkomster i sågverksindustri och jordbruk. 
Skogsbrukets pris-, löne- och inkomstbildning i Jokkmokk och dess 
beroende av svensk exportutveckling, med avseende på priser, voly
mer och värden, presenteras därefter i kapitel VIII. 

Då tillämpad teknik och produktivitetsutvecklingen i skogsarbetet 
har stor betydelse för arbetarantal, social arbetsorganisation och in
komster behandlas detta relativt utförligt i kapitel IX. Mot bakgrund 
av dessa utvecklingsdrag skildras sedan kort förändringarna på den 
svenska skogsarbetsmarknaden under tiden efter 1940-talet i kapitel 
X. Avslutningsvis följer en teorianknuten sammanfattande diskussion 
i kapitel XI, där generella aspekter anlägges på förhållandet mellan 
regioners ekonomiska utveckling och råvaruexportberoende. 

Allmänt kan om framställningen sägas att även om empiriska be
lägg och observerade förlopp i hög grad handlar om Lule älvdal och 
Jokkmokks socken har strävan varit att söka »fastställa grunddragen i 
förändringsförloppet på en generaliseringsnivå som gör resultaten 
tillämpbara även för andra områden», vilket vax ett av de övergripande 
syftena bakom Luleälvdalsprojektet. 
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II SKOGSINDUSTRIERNA I LULE ÄLVDAL EFTER 1860 

Då den följande framställningen främst skall behandla skogsbrukets, 
framför allt drivnings- och fiottningsarbetets betydelse för inkomst
bildning och försörjning i de inre delarna av Lule älvdal kommer de 
mer företags- och industrihistoriska förloppen i skymundan. Det kan 
därför finnas skäl att åtminstone inledningsvis kort och schematiskt 
presentera vissa huvuddrag i den norrbottniska skogsindustrins histo
ria. Uppmärksammas skall då särskilt sådant som direkt berör Lule 
älvdal. 

Företagshistorisk översikt 
Trävaruindustrins framväxt till en dominerande industri- och export
näring i Sverige är en mycket väl utforskad och ofta presenterad 
historia. I sina kvantitativa och yttre drag är det lite som skiljer det 
norrbottniska förloppet från det som kan iakttas i övriga Norrland. 
Möjligen kan utvecklingsfaserna sägas vara något förskjutna framåt i 
tiden. 1700-talet tycks ha inneburit en ökad aktivitet vad beträffar 
bjälk- och sparrhuggning liksom för kransågning av bräder för avsalu. 
Finbladiga sågkvarnar anlades från mitten av 1700-talet. Relativt 
långt in i Lule älvdal uppfördes vid Hedensforsarna år 1785 ett 
modernt finbladigt sågverk med fyra ramar, priviligierat för en produk
tion av 3000 tolfter bräder.1 Anläggningen kom sedermera att ingå i 
det omfattande bruks- och sågverkskomplexet Gellivareverken, som 
också utvecklade sågverksrörelse i anslutning till det 1801 anlagda 
Svartlå bruk vid Luleälven. År 1883 förnyades anläggningen vid 
Hedensfors vars kapacitet utökades till ca 10 000 tolfter bräder om 
året.2 Skogsnäringen stimulerades av successivt undanröjda restrik
tioner inom landet, dvs bruksnäringens företräde till skogen försva
gades, exporttullar avskaffades och av de etappvis sänkta engelska 
importtullarna. Fram på 1850/60-talen framstod sågverksrörelsen 
definitivt som huvudsaken för många av de i misslyckade bruks-
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och gruvprojekt inblandade företagarna. Givetvis fortsatte intresset 
att vara stort för att finna nya vägar att utnyttja Gällivaremalmen 
och andra malmfyndigheter, liksom för att bibehålla ägarintressen i 
äldre bruk som ju tilldelats stora skogsarealer, om än inte primärt 
avsedda för virkesleveranser till sågverk. De till Ge Ili vare ver ken knutna 
kapitalintressena fick på 1860-talet möta allt hårdare konkurrens i 
trävarubranschen. Främst kan den från en äldre norrbottnisk företa-
garsläkt härstammande J A Bergman och hans kompanjon, göte
borgaren David Hummel, nämnas. De bedrev till att börja med sin 
verksamhet huvudsakligen i Kalixälvens område, men kom snart att 
expandera kraftigt. Man experimenterade redan i början av 1860-
talet med ångsågning bl a i Yttermorjärv och uppförde 1869/70 en 
stor anläggning i Carlsborg.3 Deras handelsbolag ombildades till 
aktiebolag 1873 och åtta år senare uppgick kapitalet till 2,5 miljoner 
kronor, vilket innebar att man var det femte största bolaget i Norr
land näst Ljusne-Woxna, Skutskär, Bergvik & Ala och Korsnäs.4 

Bergmans och Hümmels verksamhet berörde i hög grad även Jokk
mokksområdet då de ägde sågverket Bodträskfors, med en produktion 
som årligen förbrukade 27-28 000 timmer, vilket borde gett minst 
1 000 std.5 Sågverket förvärvade mycket stora arealer skogsmark 
genom hemmans köp i Jokkmokks och Edefors socknar. 1870-talets 
goda konjunkturer lockade Bergman & Hummel till stora nyinveste
ringar främst i Luleå Ångsnickeri. Avancerad maskinutrustning 
importerades från USA och England för ca 650 000 kronor, 150 
arbetare sysselsattes och produktionen skulle inriktas på bl a möbler 
till villor. Ett omdöme blev att man nog var före sin tid med så avan
cerad vidareförädling av skogsråvaran. Depressionen 1878/79 blev 
naturligtvis en svår tid för det unga, storinvesterande och snabb
växande företaget. Hummel, som i jakt på kunder reste runt i Eng
land, skrev i ett brev daterat 11/5 1879: »Snickerifabrikens 8 000 
standards måste realiseras med minst 1 punds förlust per standard» 
och i ett brev 17/9 -79 skrev Bergman: »Det är Ångsågsnickeriet som 
är vår egentliga tynga. Det förutan vore de egna sakerna förhållandevis 
utan några större svårigheter».^ Att världskrisen säkert fick kännbara 
uttryck i skogsbygderna belyses genom ett brev från Hummel 27/8 
1879 som skriver: »Allmogen måste också en gång få fakta på de 
dåliga tiderna, alla priser måste nedtryckas till det minsta och ingen 
Consideration».8 Företaget överlevde trots förluster i halvmiljonklassen 
de svåra åren vid 70-talets slut och expansionen återupptogs på 1880-
talet. Då sprack emellertid samarbetet mellan de båda kompanjonerna. 
Hummel ville slå ihop bolagets verksamhet med det av engelskt kapital 
dominerande Gellivarebolaget. Bergman var definitiv motståndare till 
förslaget, som därför aldrig realiserades. I stället skedde en ombild-
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ning då alla Bergmans och Hümmels skogsindustrier samlades under 
AB Bodträskfors med huvudkontor i Luleå och sågningen koncen
trerad till Carls viks ångsåg. Vattensågen i Bodträskfors användes 
snart bara till husbehov, och övriga delägare överförde sina tillgångar 
till AB Bodträskfors, som på så sätt bl a kom att äga 39 hemman i 
Jokkmokk och 31 i överluleå. 

Om inte Hümmels vision av ett stort och dominerande skogsbolag i 
Norrbotten blev verklighet på 1880-talet, blev den dock en realitet vid 
sekelskiftet 1900 genom William Olssons verksamhet.9 Med hjälp av 
delvis i England mobiliserat kapital köpte han 1898 halva aktiestocken 
i AB Bergman Hummel 8c C o, de flesta aktierna i Bodträskfors AB och 
en rad mindre sågverk. Därmed skapades Nordiska Trävaru AB, vars 
aktiekapital uppgick till ca 7 miljoner kronor och vars omsättning var 
ca 25 miljoner. Efter flera förlustår inställde Nordiska betalningarna 
1908 och fordringsägarna rekonstruerade företaget som nu fick 
namnet Baltiska Trävaru AB. Företaget drev bl a sågverk och sulfat
fabrik i Karlsborg, träsliperi i Luleå och ägde delar av Luleå Järnverk. 
1918 köptes Baltiska av Ytterstfors-Munksund AB och därmed bilda
des Sveriges största trävaruföretag med ett aktiekapital på ca 32 
miljoner kronor och vars tio sågverk hade en kapacitet på 80 000 
standards, dvs 80-90% av all produktion inom länet. Dessutom ägdes 
två träsliperier, en sulfatfabrik och ett Järnverk. Då denna affär om ca 
20 miljoner genomfördes 1918 och bokfördes till krigsårens mycket 
höga nominella värden kom naturligtvis prisraset 1921 som en kata
strof. Bolaget överlevde de omedelbara effekterna, men »förblödde» 
sakta och försattes till slut i konkurs 1925. En ombildning skedde till 
vissa delar i Munksund AB. De industrier som inte överlevde denna 
omstrukturering nedlades eller såldes och gick vanligen åter i konkurs i 
början av 1930-talet. Tre sågverk, Seskarö, Båtskärsnäs och Karlsborg, 
samt sulfatfabriken där, köptes av Domänverket. 1941 bildades 
AB Statens skogsindustrier, ASSI, som förvärvade dessa anläggningar 
av Domänverket, liksom dess såg vid Lövholmen i Piteå. På så sätt 
tillkom de fram till i dag helt dominerande skogsföretagen i Norrbot
ten, AB Munksund, ägt av SCA, samt Lövholmens bruk, centrum för 
ASSI s industriella verksamhet. I detalj har detta förlopp skildrats av 
Göran Dyfverfelt i avhandlingen »Norrbottens sågverksindustri 1900-
1925. AB Ytterstfors-Munksund och dess föregångare». 

I korthet ska hans slutsatser beträffande den norrbottniska skogs
industrins förutsättningar och utveckling under 1900-talets första 
hälft återges10 En genomgående svårighet för de norrbottniska såg
verksföretagen jämfört med branschen i sin helhet var den svaga finan
siella ställningen. »De norrbottniska företagen var klart mer beroende av 
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främmande kapital än branschen i dess helhet».11 William Olssons 
Nordiska TAB hade mycket stora skulder och permanenta likviditets
problem. Efterträdaren Baltiska TAB befann sig i en bättre situation 
då kreditgivarna avskrivit större delen av sina fordringar eller tagit 
aktier i utbyte, samtidigt som en storbank, Stockholms Enskilda 
Bank, tryggade en normal kreditförsörjning. I företagsgruppen Ytterst
fors-Munksund ingående sågverk, som övertog Baltiska, hade en bak
grund som mer liknade Nordiska T AB:s. Kompetenta personer för 
drift av sågverk fanns i ledningen, men 1890-talets goda år hade inte 
kunnat användas till konsolidering. Den finansiella ställningen förblev 
svag. Då sedan Baltiska förvärvades till inflationspris blev 1921 års 
prisras för svårt och konkursen följde 1925. Dessa finansiella svårig
heter måste ses i anslutning till naturgeografiskt präglade, men också 
andra svårigheter man hade att brottas med. Dyfverfelt anar att skogs
tillgångarna, pga i malmfyndigheter och deras exploaterande alltid 
närvarande visioner och spekulationer, kom att värderas för högt. 
Stora arealer och inmutningar lockade, men tillväxten hos skogen 
var mycket låg. Därför tvingades företagen trots stora arealer egen 
skog också alltid till stora virkesinköp på öppna marknaden, av kro
nan, bönder och i Nordfinland. Dessa köp måste då ske i konkurrens 
med många starka företag baserade i mellersta Norrland. I början av 
1890-talet havsflottade t ex Johannesviks AB under 5 år nära 100 000 
timmer från Kemi älvs mynning, och man började också köpa timmer 
efter Torne- och Umeälvar för transport till Alnön. Enhörning havs-
flottade årligen från mitten av 1890-talet tiotusentals timmer från 
Kalix- och Luleälven. Under åren 1901-05 tillfördes Sundsvallsområ
det årligen i medeltal 229 000 timmer från Norrbotten.12 Mellan åren 
1924 och 1929 hämtades över 3 milj m 3 sågtimmer i Norrbotten till 
sågverk söder om länet. Under perioden 1930-39 havsflottades 8,9 
milj m3 från Norrbotten. 30% av detta virke gick till Västerbotten, 
24% till Västernorrland och 46% till Sundsvall eller söder om Indals
älven.13 Det antyder vilken hård konkurrens norrbottensföretagen 
mötte på »sin egen» råvarumarknad. Nackdelen med tidigare islägg-
ning måste också nämnas. I tryckta tider, då utländska köpare av trä
varor tillämpade taktiken »wait and see», dvs ville invänta prisfall 
strax före isläggningen av de norrländska hamnarna, måste naturligt
vis norrbottensföretagen först ge vika i nervspelet och sänka sina 
priser för att inte riskera bli sittande en hel vinter med en avsevärd del 
av årsproduktionen i lager. Marginalerna var i olika avseenden snävare 
för norrbottensföretagen, som dock till en del kunnat breddas med en 
stark finansiell ställning, men det var just häri deras svaghet låg. 

Kvantitativt sett uppgick den norrbottniska andelen av norrländsk 
trävaruexport till drygt 20% under 1850- och 60-talen. En något lång
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sammare expansion under 70-och 80-talen minskar andelen till ca 
15%. En omsvängning sker emellertid på 1890-talet och under 1900-
talets första 30 år pendlar Norrbottens andel omkring 17—19 pro
cent. Denna ökning hänger samman med den genom tilltagande rå
varubrist något förbättrade konkurrenssituationen för de längst i 
norr lokaliserade sågverken.14 I Norrbottens inland och i Finland 
fanns länge grova dimensioner i ännu inte helt genomhuggna »ursko
gar», och en viss fördel låg givetvis i att inte belastas av kostnader för 
havsflottning. 

Vi skall nu övergå till att närmare betrakta virkesuttaget i just 
Luleälvsområdet, för att få en orienterande bild av drivningarnas 
kvantitativa förlopp. 

Avverkningarnas utveckling i Jokkmokk och Lule älvdal under 100 år 
Figur 6 visar det årliga virkesuttaget i Luleälvsområdet och dess Jokk
mokksdel under perioden 1871—1977. Internationella konjunkturer 
och av politiska händelser orsakade ekonomiska fluktuationer, främst 
de två världskrigen, inverkar kraftigt på avverkningsvolymerna. 1870-
talets uppsving märks påtagligt i Norrbottens inland, även om volymer
na möjligen för 1870-talet underskattas något då de baseras på utsy-
ningsuppgifter från Jokkmokks revir (för källkritik se not under 
figuren). 1880-talets återhämtning efter bottenåret 1879 är kraftig 
och 1890-talets konjunkturuppgång avslutas med den våldsamma steg
ring som stormfällningen hösten 1897 innebar. Då förstärktes och 
förlängdes uppgången och avverkningsvolymerna stannade kvar på en 
mycket hög nivå in på 1900-talet. På så sätt framstår tillbakagången i 
samband med konjunktursvackan 1907-09 som särskilt kraftig. De 
allmänna konjunkturuppgångarna vid 1910-talets mitt, 1920-talets 
slut och från 1932/33 till 1936/37 ger kraftiga utslag i avverknings
volymerna, liksom produktionsminskningarna orsakade av krigens 
avspärrningar 1918 och 1941-44. Även om, som ovan antytts, virkes
mängderna ur Jokkmokk troligen underskattas något på 1870-talet 
kan årtiondet utpekas som den tid då effekterna av den expanderande 
världsmarknaden för trävaror blev påtagliga i hela den skogsbärande 
delen av Jokkmokks socken. Vi skall mer i detalj skildra hur de stora 
skogsarealerna i de inre delarna av Lule älvdal gjordes åtkomliga för 
industriell skogsexploatering. 

AB Bodträskfors aktiviteter koncentrerades naturligtvis i början 
främst till Bodträskåns flodområde och berörde på så sätt framför allt 
de sydligaste delarna av socknen, liksom säkert de av Gellivareverken 
drivna sågkvarnarna lokaliserade i E de fors område t, alltså vid Hedens
forsarna vid nuvarande Boden. 

Ett omfattande nytt inslag i råvaruefterfrågan blev på 1870-talet 
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för Jokkmokks del Luleå Ångsnickeribolag som genom ett kontrakt 
av den 24/11 1873 under en 12-årsperiod, räknat från 1/1 1874, 
fick rätten att på kronans mark inom Jokkmokks socken avverka upp 
till 1 100 000 skadade och »öfvermogna bjelk- och sågtimmerträd af 
minst 11 decimaltums diameter 6 fot från roten till ett pris af 1 rdr 
8 öre för varje träd».15 Ett villkor för köpet var att bolaget under 
skogsstatens tillsyn och kontroll utförde strömresningar och damm-
byggnader som beräknades kosta ca 325 000 rdr och att dessa ström-
rensningsbyggnader utan ersättning efter kontraktstidens utgång 
överlämnades till staten.16 

1873 hade också riksdagen beslutat om medel till undersökning 
av de mest angelägna flottledsrensningarna i Norrbottens län. En om
fattande sådan undersökning kom till stånd under skogsinspektör 
F W Bergs ledning. För Luleälvens del visade det sig att framför allt 
Bodträskån med biflödena Sudok-, Stormyr-, Holmträsk-, Nottjern-, 
Paijejaur- och Tossmobäckarna, Spikseleån, Qvarnån med Niokaure-, 
Spadnovara- och Hopträskbäckarna samt Rödingträskälven var sär
skilt angelägna att göra flottningsbara. Kostnaden för detta arbete 
beräknades till 395 324 rdr 85 öre och skulle kräva 3 366 838 längd
fot byggnadsvirke.1 7 

Dessa älvrensningsundersökningar pågick till 1881. De motive
rades till en del av önskan att systematiskt söka utnyttja den typ av 
överenskommelse som slutits med Luleå Ångsnickeribolag och då 
behövde staten ett pålitligt underlag för att uppskatta investerings
behovet i olika vattendrag, dess kostnader och därmed i hur hög grad 
virkespriserna borde sänkas som kompensation. Man hoppades att 
detta skulle vara metoden att stimulera ett uppsving i skogshante
ringen i de områden där domänskogarna var stora men där virkes
priserna var låga pga dåligt rensade flottleder med åtföljande höga 
utdrivningskostnader. Dessutom uppträdde i sådana områden få 
virkesköpare varför konkurrensen eliminerades. Statskassan skulle 
kunna tillföras väsentligt större medel från skogsförsäljningar om 
bara transportfrågan löstes och konkurrens mellan virkesköparna 
säkrades. Hos de senare var naturligtvis intresset för samverkan och 
marknadsuppdelning stort. 1864 kontaktade t ex förvaltaren vid 
Bodträskfors sina uppdragsgivare Bergman och Hummel och med
delade att disponent Lundblad vid Gellivareverken föreslagit samar
bete i Lule älvdal. Gellivareverkens sågar skulle tillförsäkras 30 000 
timmer, Luleå Ångsnickeri 9 000 och Bodträskfors 6 000. Bergman 
och Hummel krävde dock 12 000 för Bodträskfors och »förhand
lingarna» bröt samman.18 I sin berättelse för 1872 ger skogsstaten 
följande exempel på vad konkurrens och upprensade flottleder inne
bar för virkespriserna. Inom Degerfors revir i Västerbotten hade 
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medelpriserna vid skogsauktionerna hamnat på i genomsnitt 2,92 
rdr per träd efter Ume- och Vindelälvarna, men endast 1 rdr efter 
Säfvar vattendrag där minst 2 eller 3 år krävdes för virkets framflott-
ning. Från Råne och Arjeplogs revir meddelades att priserna väsentligt 
stegrats som en följd av flottledernas upprensning. Från Lycksele 
södra revir kunde man visa hur »sedan...det under föregående år ny
bildade sågverksbolaget efter öre vattendrag...nödgats afsluta sin 
verksamhet, hade anbuden vid detta vattendrag...nedgått till högst 80 
öre per träd, då samma slags virke året förut betalts med ända till 
2,67 rdr för träd. Deremot har under året ett nytt bolag bildats vid 
Urnans vattendrag, hvaraf följden varit, att bjelkträd derstedes betalts 
med 3,50 à 3,60 rdr samt sågtimmerträd med 1,96 à 2,10 rdr emot 
98 öre föregående år». Mot bakgrund av sådana erfarenheter är det 
lätt att förstå statens önskan till en påskyndad rensning av älvar som 
genomflöt områden där skogsdomänerna var omfattande, främst i 
övre Norrland.19 

För Luleälvens del tycks dessa strävanden ha lyckats såtillvida att 
skogshanteringen fick ett uppsving under 1880-talet som en följd av 
Luleå Ängsnickeris flottleds arbe ten (se fig 6). De av F W Berg genom
förda strömrensningsundersökningarna i alla Norrbottens floddalar 
tycks ha uppdagat att mer virke än man haft klart för sig fanns i rela
tivt lättillgängliga lägen. Landshövdingens berättelse för perioden 
1881-85 andas en viss entusiasm. Han skriver bla: »Genom dessa 
viktiga utredningar har det blifvit utrönt, att skog i vida större ut
sträckning än till förne kan till afverkning upplåtas på för ömse par
terna mera förmånliga vilkor...». Det innebar att man från norrbottens
reviren kunde inleverera i medeltal 800 963 kronor årligen till stats
kassan mellan 1881 och 1885.20 I Jokkmokk kom uppgörelsen med 
Ångsnickeriföretaget att utvidgas till att också omfatta mindre dimen
sioner, ned till 9 decimaltum sex fot från roten på skadad skog, som 
inte beräknades kunna stå i ytterligare 15 år. Vid två tillfällen, 8 juni 
1876 gällande högst 250 000 träd och 1 mars 1880 omfattande upp 
till 319 000 träd, slöts sådana avtal. Fram till 1881 hade full betalning 
för 434 933 avverkade träd erlagts. Under åren 1881-86 drevs ytter
ligare 911 445. Vid de olika kontraktstidernas utgång i december 
1885 återstod för bolaget 231 544 träd att hämta. Då uppgjordes om 
tre års förlängning, nu till genomsnittspriset 1,42 kronor per träd och 
med skyldighet till underhållsarbeten på de uppförda flottbyggnader
na. I november 1880 slöts dessutom ett avtal mellan staten och en 
hr C H J Matton som under högst 8 år skulle få avverka upp till 
500 000 friska och skadade träd på minst 11 respektive 10 decimal
tums dimension 6 fot från roten mot en avgift av 1,50 per styck. 
Under första året utstämplades och drevs 70 000 träd och under åren 
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1881-85 kom ytterligare 397 000 träd att avverkas och betalas. Även 
i detta fall utsträcktes rätten till att gälla även skadade träd av klenare 
dimensioner som kunde huggas samtidigt som de grövre. För Mattons 
del var avverkningsområdet beläget på bägge sidor av stora Lule älv 
och sträckte sig ända upp mot Harsprånget, dvs rätt långt norrut redan 
1881.21 

Flottledsrensningar 1870—1900 
I korta drag ser flottledsutbyggandets historia inom Jokkmokk fram 
till 1910-talet ut på följande sätt. Det redan nämnda avtalet mellan 
skogsstaten och Luleå Angsnickeribolag tycks ha fungerat väl. Skogs
styrelsens årsberättelser 1874 och 1875 uppger att arbetet bedrevs 
med största raskhet och 1875 meddelas att »ej mindre än trenne af de 
genom Jokkmokks stora kronopark flytande större vattendragen 
kunna anses vara fullt flottningsbara, nemligen Lilla Luleälven, Appo-
älven och Görjeån (från Larvijaur) hvarjämte betydande kostnader 
blivit nedlagda vid Edefors, Porsifors och Hedensforsarna i Stora 
Luleälv». 1876 påpekas i årsberättelsen att arbete bla bedrivits i 
»Görjeån, Lina-, Luttauri- och Koskatsbäckarna samt Appoelfven, och 
(nu) äro dessa vattendrag så upprensade, att virke, som under året 
flottats genom dem, redan i juli månad var till största delen nedkom
met till Luleå».22 

1877 bedrevs enligt samma källa strömbyggnadsarbeten utan av
brott i samtliga vattendrag inom Jokkmokks kronopark. Strömrens-
ningsarbetena fortsatte under hela 1870-talet och åren 1884-87 be
fann man sig så långt in i socknen som i Pärlälvsområdet. Därefter 
tycks flottledsrensningarnas intensitet ha avtagit under några år men 
1891 gjorde Skogsstyrelsen en ny framstöt till statsmakterna och 
begärde mer pengar till flottledsrensningar i Norrbotten. Dittills hade 
ca 1 miljon kronor förbrukats i strömrensningar genom privat försorg 
i ersättning mot lägre virkespriser vid köp från kronoskogen. Arrange
manget hade dock en nackdel. Alltför få skogsspekulanter kunde axla 
ett sådant ansvar. Därför krävde man 100 000 kronor per år i några 
år framåt för att ta itu med ännu orensade vattendrag som flöt genom 
de bästa, ännu outnyttjade kronoskogarna. Riksdagen biföll begäran. 
För att komma igång snabbt gavs ett extraanslag för 1891 och ett 
omfattande arbete sattes igång, dock inte i Luleälvsområdet under det 
första året.23 1892 kom en del arbeten att utföras i Naustabäcken 
och Pärlälven och de slutfördes 1895 då också en besiktning och för
arbeten skett vid Harsprånget. Aret därpå sattes arbetena igång vid 
och ovanför Harsprånget och samma år byggdes en samlingsbom i 
Vajkijaur. Dessutom utfördes omfattande reparationsarbeten under 
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1896 och 1897 pga de skador som 1896 års häftiga vårflod åsamkat 
byggnaderna. 1898 avslutades arbetena vid Harsprånget och flott-
ningen utför fallen gick bra. Samma år försöksflottades Porjus och 
slutsatsen blev att även här gick det att med rimliga insatser göra 
fallen flottningsbara. 1899 utfördes arbeten vid Ligga och i Harsprånget 
och året därpå påbörjades arbetena i Poijusforsarna då också Keptis-
bäcken görs flottningsbar. Det innebär att år 1900 hade arbeten i en 
första omgång genomförts i praktiskt taget alla huvud- och bileder 
utom i de allra mest fjällnära, Blackälven med Sitoälv och Majves-
bäcken. Avslutningsvis bör påpekas att definitionen på »flottningsbar» 
nog kom att ändras framför allt som en funktion av priset på arbets
kraft. Många av de vattenflöden som ansågs färdigutbyggda på 1880-
9O-talen kom att kräva ytterligare investeringar och förbättringar för 
att kostnaderna där inte skulle bli absurt höga med de löner som eta
blerades i det expanderande skogsbrukets fotspår. Det innebar mer 
dynamit, längre stenarmar, dammar för att reglera vattenflödet och 
kraftigare insamlingsbommar för de ökande virkesmängderna. Det 
var en verksamhet som bedrevs kontinuerligt fram till 1950-60-talen. 
Kvar står dock slutsatsen att vid 1900-talets början var Luleälvdalens 
större vattendrag förvandlade till fungerande flottleder med en total-

9 4 längd på uppskattningsvis närmare 1 200 km. 
Hela Luleälvsområdet skogstillgångar blir på detta sätt mer eller 

mindre tillgängliga för avverkning. Figur 7 illustrerar hur antalet 
flottande virkesägare i Luleälven utvecklats 1881—1977 och ger följ
aktligen ett mått på antalet konkurrenter på råvarumarknaden. Det 
stegrade antalet trafikanter i slutet av 1890-talet och under 1900-
talets första år orsakas givetvis av tre i hög grad samverkande faktorer. 
De omfattande älvrensningarna som slutförts, konjunkturuppgången 
från 1892/93, stormfällningen som kunde ge grovt sågtimmer billigt 
och, som en i botten verkande faktor, den tilltagande råvaruknapp-
heten i södra och mellersta Norrland. Vi ser också i figur 7 att antalet 
flottande virkesägare grovt sett varierar med konjunkturrörelserna 
under 1900-talets första hälft. Därefter sjunker givetvis antalet kraftigt 
beroende både på den fortgående ägarkoncentrationen inom skogs
branschen och på att flottningen inte längre är det enda transport
alternativet. Älvsbyhus AB som köper en hel del timmer i Jokkmokks
området på 1960- och 70-talen anlitar t ex helt landtransport. 

Figur 8 ger en antydan om att effekterna av flottledsrensningarna 
på 1870- och 1880-talen även kan ses i prisbildningen på virke. Vi ser 
hur priserna på sågtimmerträd (kronans försäljningar, öre/m3) i Jokk
mokk som på 1870-talet stadigt varit lägre än de genomsnittliga i Norr
botten tenderar att ligga högre från 1880-talet. Lägre transportkostna
der, fler konkurrenter och troligen grövre skog ligger säkert bakom 
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Figur 7. Antal trafikanter i flottning på Luleälven 1881 — 1977 
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Källa: Se bilaga 3. 

Figur 8. Priser erhållna vid statens skogsauktioner, Jokkmokksreviren och Norr
botten, Sågtimmerträd 1872—1909. (Vägda priser öre/m^). 
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detta förhållande. 
Avslutningsvis måste påminnas om ännu en mycket viktig faktor 

av mer politisk-institutionell art för skogshanteringens utveckling i 
Jokkmokks socken. Det gäller avvittringen som pågick i området 
under perioden 1875-90 och slutfördes vid sekelskiftet. Genom 
denna klarlades ägarförhållandena och skogsaffärerna underlättades 
kraftigt. Nu blev det också möjligt för bolagen att i större omfattning 
köpa upp hemman inom socknen. Av det totala taxeringsvärdet på 
jordbruksfastigheter ägdes 10% av sågverksbolag år 1895. Andelen steg 
till 16% fem år senare och 1906, då förbudslagen trädde i kraft, hade 
siffran stigit till 36% av det totala taxeringsvärdet. Då vi i framställ
ningen nedan kommer att tala om arrendatorer handlar det om den 
grupp timmerkörare som samtidigt arrenderade ett b olags hemman.^5 
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III KONTRAKTSYSTEMET OCH SKOGSARBETETS VILLKOR 
FÖRE 1940 

Efter att översiktligt ha beskrivit hur älvdalens skogar genom flottleds-
rensningarna integrerades i den internationella trävaruhan te ringens 
verkningssfär, och hur virkesuttaget kvantitativt utvecklats under 
100 år, ska själva drivningsarbetet nu närmare behandlas. Huvudvikten 
kommer att läggas vid förhållandena från 1870-tal till 1930-talets slut. 
Avgränsningen motiveras av att dessa 60 år representerar framväxt och 
mognad av det system, som i organisatoriskt, tekniskt och socialt av
seende tillämpades i råvaruframtagningen och som starkt kom att 
prägla förhållandena i norrländsk skogsbygd. Först från 1950-talet 
kom systemet att i grunden förändras. Innan resultaten från Jokk
mokksundersökningen presenteras måste mer allmänt beröras hur 
denna avverkningsorganisation kom till. Det ger också en förklaring 
till hur de arkivaliska källor, som vi i hög grad är hänvisade till att 
använda, kom att formas och se ut. 

Avverkningarnas organisering 
Det är väl känt att de tidiga industrikapitalistiska ledarna mötte många 
tekniskt/organisatoriska problem vid produktionsprocessens organi
sering, då den av personlig övervakning, av hantverkstradition och 
skrån reglerade och kontrollerade arbetsprocessen upplöstes och er
sattes med den mer abstrakta relationen arbete - kapital. Hur kon
trollen över arbetskraften då kom att organiseras, och hur relationerna 
mellan kontroll, teknik och social arbetsorganisation utvecklats de 
sista 150 åren intresserade på 1970-talet många sociologer och histo
riker.1 Skogsbranschens entreprenörer mötte vid sina sågverk och 
massafabriker i detta avseende liknande problem som de i annan 
fabriksindustri verksamma, medan en avsevärd del av den skogliga 
produktionsprocessen, dvs avverkning och flottning, präglades av helt 
annorlunda betingelser. Drivningarna låg tiotals mil spridda över hela 
skogsbygden och även om företagen hade kontor i skogskommuner
nas huvudorter med någon eller ett par anställda, måste drivningarna 
ske nästan helt utan övervakning från virkesägarens sida. Det gällde 
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oavsett om virket hämtats från egna, kronans, kyrkans, sockenall-
männingars eller bönders marker. Drivnings arbe te t kontrakterades 
istället bort på entreprenad, vanligen till en besutten hästägande 
bonde, som i sin tur anställde huggare och i övrigt organiserade arbe
tet. På så sätt kom en i jordbrukarsamhället redan existerande hierarki 
och social kontroll i skogsbolagens tjänst. Köraren/kontraktstagaren 
stod som ekonomiskt-juridiskt ansvarig för arbetets utförande enligt 
överenskomna villkor. Han kunde då utnyttja »sitt eget folk» i arbetet. 
Vintern 1912/13 gjorde Socialstyrelsen en omfattande kartläggning av 
förhållandena i skogsarbetet och hävdar på basis härav att den redan 
existerande hierarkin i skogsbygderna inte bara »utnyttjades» utan 
tom förstärktes. Man skrev: »Bonden är bonde och drängen dräng 
även i skogen och den naturliga fördelningen i grupper av över- och 
underordnade, befallande och lydande skärpes genom de vid timmer
drivningarna förhärskande entreprenadsystemet». ^ Utredningen var 
resultatet av flera framstötar i riksdagen som krävt att främst de 
social-medicinska förhållanden skogsarbetarbefolkningen utsattes för 
under drivnings- och flottningssäsongen måste undersökas. Något 
tidigare, år 1907, hade provinsialläkaren i Gäddede, Adolf Hassler» 
riktat uppmärksamhet mot de, utan överord, urusla sanitära för
hållanden som rådde i timmerkojorna under avverknings säsongen. 
Den normala bilden var läckande tak, dåligt tätade väggar, sot och rök 
från den öppna eldpallen, som var enda ljus och värmekälla, extrem 
»överbefolkning» och jordgolv som var en upplöst sörja av matrester 
och annat avfall. Stallarna var dessutom ofta ihopbyggda med kojan. 
Allt bidrog till att göra bostäderna till drivhus för sjukdomar. Där 
alstrades en »atmosfär av slapphet och likgiltighet för även de enk
laste fordringar på sundhet och snygghet, vilken från kojorna sprides 
ut i hemmen och gör kommande släkten än slappare och likgiltigare 
för hygienens krav» skrev Socialstyrelsen i Hasslers efterföljd.3 Hassler, 
som ihärdigt framförde sina rön, fick medhåll av många andra läkare 
verksamma i skogsbygderna och väckte viss uppmärksamhet. Riks
dagsdebatt följde, lagförslag framfördes och utredning tillsattes 
till slut. Citatet ovan andas en viss anklagelse mot arbetarna själva för 
den bristande hygienen. Medan flera talesmän för arbetsgivarna 
aldrig iakttagit några missförhållanden, hävdade givetvis arbetarpar
ten att usla förhållanden främst var en funktion av den hopplösa 
situation i vilken arbetarna befann sig. Arbe tarp arten ville i hög grad 
se missförhålladena som en självklar följd av entreprenadsystemet. 
Riksdagsmannen, och blivande ordföranden i det 1918 sent omsider 
bildade Skogs- och Flottningsarbetarförbundet, C O Johansson, 
motionerade 1915 om statligt ingripande mot de uppenbara miss
förhållanden han ansåg uttrycktes genom avverknings- och flott-
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ningskontraktens formuleringar. Dessa var ofta mycket detaljerade 
och föreskrev t ex var på körskiftet arbetet skulle börja (längst från 
flottleden), hur virket skulle apteras, när det skulle vara framdrivet 
till avlägg, i vilken takt dellikvider kunde utbetalas, när avsyning och 
slutlikvid skulle erhållas samt, det som framför allt utsattes för kritik, 
böter av olika slag. Köraren skulle böta för varje kvarlämnat stämplat 
träd, varje kvarlämnad stock, om stubbarna var för höga, om ostämp
lat träd blivit avverkat, om virket skadats etc. Genom rigoröst formu
lerade kontraktsvillkor sökte således företagarna kompensera den i 
övrigt bristande kontrollen över sitt här insatta kapital. När ibland 
kontraktstagaren dessutom var b olags ärren dator, och även som sådan 
bands av ett personligt kontrakt, kunde hans ställning gentemot 
arbetsgivaren vara otroligt svag. Ibland auktionerades avverknings kon
trakten ut till lägstbjudande, men vanligast var att de bortsattes i 
individuella underhandlingar mellan körare och bolagens, eller Domän
verkets, förvaltare.4 Oavsett form hävdade arbetarsidan att fältet låg 
öppet för en för dem skadlig underbudskonkurrens. Huggarna, vilkas 
direkta arbetsgivare på detta sätt blev köraren, kom lätt i kläm då de 
mellan sig och den egentlige uppdragsgivaren, virkesägaren, hade en 
ekonomiskt svag, och av individuellt kontrakt bunden person. Krav på 
kollektiva avtal och åtskillnad mellan kör- och huggandel framfördes 
länge och ofta från arbetarsidan, men började inte på bli verklighet 
förrän i slutet av 1930-talet.5 Främst skogsbolagen var ihärdiga mot
ståndare till en sådan ordning då man hade fördel av det äldre syste
met. Det innebar säkert avsevärt lägre administrativa utgifter än dem 
man skulle få vid en dire k t anställning av alla arbetare. Dessutom slapp 
man en del av det risktagande som väder, sjukdom, tidig vår med 
dåligt körföre m m innebar. Samarbetet mellan huggare och körare var 
också viktigt för produktiviteten och ansågs främjas genom det gamla 
systemet. Givetvis underlättades de gemensamma körar- och huggar-
kontrakten av att släkt- och grannskapsband länge fick dominera över 
mer rent fackligt - klassmässiga intressen, liksom av att körarna, ofta 
besuttna skogsägande bönder, hade egenintresse av låga drivningskost
nader, bl a låga huggarlöner. De var ytterst ambivalenta till en ev 
nyordning.6 

Utvecklingen under 1900-talet, bestående i starkt ökande avverk
ningsvolymer och allt större inslag av självständiga arbetarhushåll 
även i skogsbygden, undergrävde systemet. Det gjorde också det större 
ansvar som kom att åvila arbetsgivarrollen vid sjukdom, olycksfall 
och givetvis av den diskrepans som kom att finnas mellan kontrakts-
tagarens egen ekonomiska styrka och de oerhört stora virkesvärden 
han helt ansvarade för. Körarnas mellanställning som både arbetare 
och arbetsgivare blev allt mer historiskt överspelad. 
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Timmerkojor och skogsarbetarföda 
Några andra åtgärder än en embryonal skogshärbärgeslagstiftning och 
inrättandet av en tjänst som skogs- och flottningsinspektör kan inte 
sägas ha blivit resultatet av 1913 års utredning. Den dokumenterade 
noggrant förhållandena men var försiktig med egna förslag. Men i 
fråga om skogskojornas hälsovådliga karaktär fastslogs att många kojor 
»var även som provisoriska uppehållsrum betraktade klart under
måliga».7 Dock förslogs ingen lagstiftning för att höja deras kvalité. 
Kronan borde i stället föregå med gott exempel och uppföra tjänliga 
bostäder på sina skogar, dvs med tak som höll tätt, någorlunda drag
fria och med stall och manskapsboning ej sammanbyggda. Om inte 
kronan själv kunde bygga kojor borde man i försäljningskontrakten 
för rotposterna skriva in kravet att köparen hade att uppföra dugliga 
timmerkojor. I övrigt hänvisade utredningen till att bostadsfrågan 
borde kunna lösas genom lokala (kommunala) anordningar. Då kunde 
»hänsyn (tagas) till och bygga vidare på de särskilda orternas nog så 
inrotade traditioner och sedvänjor...». I möjligaste mån borde dock 
kojornas uppförande inte överlåtas på arbetarna vilket var huvudorsa
ken till många bristfälliga koj byggnader.8 Det var egentligen en kritik 
mot kontraktssystemet. Köraren, som bara kunde räkna med att ha 
nytta av en koja en säsong, hade naturligtvis all anledning till ett så 
billigt bygge som möjligt. Andra brister i skogsarbetet som dålig mat
hållning och dyra krediter då många mellanhänder fanns i proviantleve
ranserna borde angripas med upplysning och propaganda, främst att 
införa gemensam mathållning med anställd kocka. Själva kontrakt
systemet borde dock behållas. C O Johanssons kritik var överdriven 
då en mild tolkning av bötessystemet tillämpades och de arbetstek-
niska fördelarna var stora, menade utredarna. Förslag om lagstadgad 
minimilön för att skydda dels huggarna mot kö rare som tagit avverk
ningskontrakt till för lågt pris dels båda grupperna mot brutala kon
traktsvillkor vid dåligt väder m m tillbakavisades, bl a med argumentet 
att svenska skogsarbetarlöner låg bra till jämfört med finska och 
norska löner. Dessutom skulle en minimilön drabba befolkningen och 
skogsarbetare i de avlägsna skogstrakterna. Mot bakgrund av massa
industrins lovande utveckling och härav följande efterfrågan på klenare 
dimensioner framhölls att »inom den nordsvenska skogshanteringen 
finnes en av vissa ekonomiska faktorer betingad och i ständig fram-
flyttning varande gränszon, bortom vilken många virkesdimensioner 
saknar saluvärde, samt att i de obygder, där denna räntabilitetsgräns 
går fram, skogsarbetarnas arbetsförhållanden är sämst, men på samma 
gång svårast att förbättra, enär en blott obetydlig av föreskrivna väl
färdsanordningar för arbetarna föranledd höjning av avverkningspriset 
lätt skulle kunna hämma eller åtminstone fördröja skogshanteringens 
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ur folkhushållningens ståndpunkt så ytterst önskvärd expansion».9 

Utredningsmännens ståndpunkt låg inte långt ifrån vad arbets
givarsidan uttryckt t ex genom Sågverksförbundets Härnösandskrets 
som skrev: »inga åtgärder behöver vidtagas, ty det bör lämnas åt den 
naturliga utvecklingen att modifiera och förbättra vad tidens krav 
utdömer, liksom i verkligheten trots allt skett och sker».10 Ett ganska 
representativt svar på Socialstyrelsens enkätfråga om vilka åtgärder 
från stat eller kommun som bäst skulle vara ägnade att avhjälpa an
märkta missförhållanden med avseende på skogsarbetarnas levnads
förhållanden kom från Robertsfors Bruk i Västerbotten: »Då inga 
missförhållanden här, ...äro påpekade eller iakttagna synes ej skäl 
föreligga för några åtgärder från stat eller kommun».11 En uppgiven 
attityd kan spåras på arbetarsid.an, där t ex Sågverks- och Brädgårds
arbetarförbundets förtroendeman O Danielsson, som uppenbarligen 
haft nedslående erfarenheter av organisationsarbete bland skogens 
arbetare, menade att dessa missförhållanden liknar de på andra områ
den. De får fortgå till dess att de som lida får ekonomisk och moralisk 
styrka att själva genom facklig organisation åstadkomma förbätt
ringar.12 Organisationsförsök hade gjorts bla genom bildandet av 
Sveriges Småbrukar- och Skogsarbetarförbund år 1909. Ansträngningar
na misslyckades dock och organisationen upplöstes redan efter två år. 
Att försöket trots allt tycks ha inneburit en ljusning framhöll en skogs
arbetare från Orsa i Kopparberg som i sitt svar på Socialstyrelsens 
frågor skrev att efter denna rörelse hade det trots allt i hans trakt 
»blivit vattentak på kojor och stall, där förut inte fanns något sådant. 
Förr när det var regnväder eller töväder, regnade det lika mycket inuti 
både kojor och stall som ute», men han påpekade att man ibland 
fortfarande måste nyttja sådana bostäder.13 

Att förhållandena under 1890- och 191 O-talen gått mot det 
bättre framhöll Socialstyrelsens utredningsmän flitigt i sin rapport, 
och på samma sätt kan 1920- och 30-talen sägas ha medfört succes
siva, om än långsamma och små, förbättringar. Vi ska även fortsätt
ningsvis uppehålla oss vid de mer konkreta förhållanden skogens 
arbetare levde under, fram till åtminstone 1930-talets slut och särskilt 
beröra övre Norrland och Jokkmokk. Det blir frågan om »glimtar ur 
verkligheten» sådana vi kan få dem via arbetarberättelser, statliga ut
redningar och Jokkmokksrevirens årsberättelser. De rent arbetstek-
niska förhållandena lämnas dock åt sidan då de ska behandlas i kapitel 
IX. Här kommer främst organisatoriska och vad som kanske kan kallas 
»sociokulturella» drag i skogsarbetet att beröras. Ett inslag av subjek
tivitet finns naturligtvis i en sådan framställning och även i de källor 
som ger generella omdömen om svårkvantifierbara förhållanden liksom 
i urvalet av episoder. De är kanske mer belysande än representativa, 
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möjligen kan de ibland rubriceras som »representativa anekdoter».14 

Den normala tågordningen vid avverkningsarbetet var följande. 
Med utgångspunkt i bedömningar av konjunkturläge m m beslutar 
skogsindustrin om avverkningarnas önskvärda omfattning, var de bör 
ske och hur stor del av råvaran som kan hämtas från egna skogar, 
genom kronans skogsauktioner eller från bönder. Skogsköpen sker 
vanligen på hösten efter det att utsyning/stämpling skett på somma
ren. Därefter kan bortsättningen till körarna börja, dvs att en körare 
kontrakterar en mindre, för honom lämplig, avverkningspost. Han 
skall sedan börja förbereda de praktiska arrangemangen runt arbetets 
utförande, skaffa huggare och, om det behövs, bygga kojor, stallar 
och planera körvägarnas sträckning innan för mycket snö ännu kom
mit. Vi har nu hamnat en bra bit in på hösten eller rent av vintern. 
Det finns många historier om nackdelen med kojbyggen som måste 
ske mitt i vintern. Den ovan citerade arbetaren från Orsa nämnde ett, 
att kojorna timrades upp utan att man tog hänsyn till markförhållan
dena, dvs hur »golvet» skulle bli. Han påpekade att »både folk och 
hästar kunna i sina bostäder hava fullt med stora stenar».15 Men att 
snava på stenar inne i bostaden hela vintern var inte något »privile
gium» förbehållet dalmasar. 

Från Jokkmokk berättar skogsarbetaren Harry Andersson, född i 
Purkijaur 1871, om kojbygge, troligen vid sekelskiftet. »När man for 
till avverkningarna långt från byarna var det att först ta itu med 
byggandet av bostad och stall. Man letade reda på en något så när 
jämn plats vid någon kallkälla eller skogstjärn, skottade sig ner genom 
snötäcket till barmarken och satte genast igång med upptimringen.... 
Första och andra natten fick man ligga ute under bar himmel, hästarna 
hade man så nära stockelden man kunde eller under någon tät gran i 
närheten. Till att täta springorna i väggarna tog vi mossa från myren. 
Den tinades upp i ett kärl, tills vattnet dröp av den, varefter den lades 
ut på stocken och klämdes ihop, när nästa stockvarv lades på. Sen frös 
allting ihop till en enda klump så att när våren kom och solen började 
värma väggarna ramlade stora sjok loss, men det gjorde ju intenting 
tyckte man. Ingen extra ersättning fick man för koj uppsättningen, 
ingen frågade heller efter var vi tog virket till den...Det var ingenting 
ovanligt, att man var en 20-25 man i en sådan koja, som kunde vara 
6x6 meter och så låg i tak att man fick huka sig för bjälkarna, som 
uppbar taket...I det trånga utrymmet runtom eldpallen kunde man 
snubbla på både stenar och stubbar...».16 

Det var förvånansvärt lite som hade blivit annorlunda 30 år senare 
Gottfrid Frid från Pirinjaur, Jokkmokk, född 1916, berättar om 
nästan exakt samma förhållanden när han 1929 fick följa sin pappa 
till timmerskogen. Den enda skillnaden, eller sas »höjningen» i bo
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stadsstandard tycks ha varit att man nu som isolering mellan timmer
varven kostade på sig att torka mossan vid en eld innan den lades på 
plats. Det blev 13-åringens första uppgift i skogsarbetet.17 Dock är 
det uppenbart att främst bostäderna överlag förbättrats på avverk
ningsplatserna fram till 1930-talet, jämfört med de förhållanden 
Socialstyrelsen mött 1912/13. Då hade t ex bara 18% av de under
sökta timmerkojorna haft trägolv. Skogs- och flottledsinspektören 
samlade in uppgifter från 4 344 kojor använda säsongerna 1934/35 
och 1935/36, och fann då att 95% var försedda med trägolv.18 

1930 undersöktes hygienen, dieten och det allmänna hälsotill
ståndet bland 100 skogsarbetare i 8 kojor i Västerbotten och 99 man 
i 7 kojor i Norrbotten, varav 2 vid Kilaspolen i Jokkmokk. Jämfört 
med 1913 var givetvis förhållandena bättre, men i 6 av dessa kojor 
bestod golven fortfarande av stampad jord med hö på. Även om ur
valet är litet så tyder ändå det faktum att 43% av kojorna saknade 
golv på att genomsnittligt sämre förhållande dröjde sig kvar längst i 
norr. En koja i Doroteatrakten karaktäriserades kort som varande en 
»kalvkätte». överlag fann man dock att ventilationen var god i kojor
na. Det svarade rökfånget och dörren för, och att »framförallt i hörnen 
...draget är nog starkt för att hindra sot och damm att fästa sig på 
stockarna, så att dessa lysa vita kring springorna».19 Det var alltså 
tämligen dragigt. Som väntat var oordningen i kojorna total, präglad 
av smutsigt porslin, smutsiga arbets- och sängkläder som aldrig eller 
ytterst sällan vädrades eller tvättades. Något bättre var det förstås där 
ett »fruntimmer någon gång i veckan kommer upp till kojan och skurar 
och snyggar upp».20 Ohyra förekom sällsynt och de läkare som utfört 
undersökningen hittade inga »bitmärken eller kratseffekter» efter 
loppor och löss på arbetarnas kroppar. Råttor förekom givetvis talrikt, 
»alla feta och frodiga, och under nätterna livligt sysselsatta inne i 
kojorna».21 Läkarna fann också att skogsarbetarna i Västerbotten var 
avgjort smutsigare än sina kollegor i Norrbotten. Bland de senare fanns 
tom sådana som var rena om fötterna! Förklaringen var traditionen 
av bastubad i Norrbotten, där man vid två av kojorna tom gjort sig 
besväret att bygga bastu som användes ett par gånger i veckan. Norr
bottningarna snusade också mindre, bara 40 av 99, till skillnad från 
västerbottningarna som praktiskt taget alla använde snus, men dessa 
hade trots det något bättre tänder. Enligt nutida mått hade dock 
dessa 200 skogsarbetare en mycket hög tandstatus. I västerbottens
kojorna fanns överallt grammofoner med rikligt förråd av skivor och 
i två av kojorna hade radio installerats. Fioler och dragspel medför
des på många håll och i flera kojor fanns ortstidningar. I Norrbotten 
däremot var förströelsemöjligheterna sämre och saknades ofta helt. 
Framhållas bör också att i de 15 kojorna hade sprit i ett par av dem 
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bara fórtarts någon enstaka gang och man anvande mte heller sprit-
2 2 surrogat. 

Ett allmänt intryck man får ur många källor och berättelser är 
hur en mycket stark social kontroll fanns i timmerkojorna, med 
obrottsligt krav på kollektivt deltagande i arbeten som vedhuggning 
och vattenhämtning. De svåra omständigheterna tvingade fram själv
disciplin, eller som skogsarbetaren Uno Wiklund, Haraudden, Jokk
mokk, uttryckt saken: »Skogsarbetet var verkligen uppfostrande. Alla 
måste arbeta. Ingen kunde vara alkoholist på samma sätt som i dag när 
det finns bidrag att hämta ut...På måndag morgon kanske någon var 
fyllsjuk, men inte på kvällen».23 

Tonvikten i utredningen låg dock på de dietiska och hälsomässiga 
frågorna. Utredningens tillkomst var bl a motiverad av C O Johanssons 
och E Erikssons motion i andra kammaren 1929 som krävt utredning 
i syfte att utröna om de dåliga matförhållandena som rådde i timmer
kojorna också orsakade en högre frekvens av främst mag- och tarm
sjukdomar hos norrlandsbefolkningen. I 1913 års skogsarbetarutred-
ning fanns även beskrivet den enahanda och förmodligen, med nya 
kunskaper om näringsämnen och vitaminer, dåliga matkultur som blev 
följden av livet i timmerkojorna. 

Allmänt känt är att skogsarbetarkosten måste vara oerhört kalori
rik. En undersökning av ångermanlän ds ka skogsarbetare 1893-99 
hade uppskattat kaloriintaget till 6-7 000 per dag. 1930 års utredning 
fann ca 5 174 kalorier per dag vara genomsnittet och misstänkte 
därför 90-talets siffra vara en överskattning. Denna kalorimängd måste 
dessutom intas via mat som är lätt att transportera och att förvara, 
dvs ska tåla både stark köld och relativt höga temperaturer på våren. 
Maten måste också vara lättlagad då en skogsarbetare, som svettig 
kommer »hem» till en helt utkyld koja på kvällen och tillsammans 
med alla andra ska trängas runt eldpallen, varken orkar eller kan ägna 
omsorg åt matlagningen. Måhända ligger det dessutom en del i det 
påpekandet 1930 års utredning gjorde att »matlagningskunnigheten ej 
sällan är ganska obetydlig hos många av våra skogsarbetare vilka även 
sakna håg för dylikt fruntimmersarbete».24 

1913 års utredning hade funnit följande standardartiklar i provian
ten: Fläsk, bröd, smör/margarin, mjöl, kaffe och socker. Jokkmokks
avverkningarna 1913 uppvisade samma råvaror, men med en del kom
plement som vred bilden till det genomsnittligt bättre. De helt domi
nerande maträtterna även i Jokkmokk var förstås stekt fläsk, pann
kaka (=kolbullar), kokt kött med klimpsoppa, palt och gröt, allt in
taget tillsammans med kaffe och socker. Till skillnad från många andra 
ställen förekom potatis, lingonsylt, bruna bönor, risgryn och russin. 
Lingonsylt som komplement till gröten var ovanlig ännu 1930 då den 
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egentligen bara förekom i Jämtland. Potatis var också, pga förvarings-
svårigheter, en ovanlig proviantartikel liksom mjölk. Dessa båda livs
medel borde genom sitt vitamin- och mineralinnehåll införas i väsent
ligt större omfattning, hävdade 1930 års utredning med emfas. Kött 
var egentligen vanligt bara i Norrbotten. Det rörde sig då om renkött 
som där kunde köpas relativt billigt. 1913 hade man funnit att för
hållandena nog generellt var något sämre längst i norr och samma bild 
framträdde i viss mån i 1930 års undersökning. I sina grunddrag var 
mathållningen densamma på 1890-talet, 1913 och under 30-talet, 
men förhållandena hade även i detta avseende genomgått en märkbar 
förbättring. I de södra delarna av skogsbygderna hade t ex makaroner
na så smått gjort sitt intåg till 1930, men inte ännu nått eller accep
terats av norr- och västerbottningarna. Vitaminintaget var fortfarande 
överlag alltför lågt, bland de norrbottniska skogsarbetarna fanns 
tecken på vitaminbrist och deras kost gav ett otillräckligt skörbjuggs-
skydd. Västerbottningarna hade bättre kost i det avseendet då de 
tycks ha förtärt potatis och mjölk mer regelbundet.25 I Västerbotten 
(och Jämtland) förekom också »hjortronmos» i kosten. 

Av 153 uppgiftslämnare i Norrland och Kopparberg nämndes bara 
grönsaker av en. Den unika händelsen att skogsarbetare ätit grönsaker 
hade vintern 1930 utspelats i Västerbotten. Te och kakao, som kom
plement till kaffet, hade också börjat förekomma, ibland tydligen på 
läkarinrådan. Det enorma kaffebruket måste ha orsakat svåra mag
plågor för en del skogsarbetare. I viss utsträckning hade man infordrat 
uppgifter om hur många kaffekoppar som dagligen intogs. Rekordet 
innehades av en västerbottning som drack omkring 22 per dag. I 
genomsnitt beräknades att en västerbottning dagligen intog 58 centi
gram rent koffein mot norrbottningens 40-45. »Vad det innebär, för
stås kanske bäst genom att erinra om att ett s k huvudvärkspulver 
innehåller ca 10 à 15 centigram koffein» var fysiologiprofessorn Gustaf 
Göthlins, kommentar. Hans slutsats blev: »Sammanställas alla genom 
undersökningen...vunna upplysningar, kan man ej undgå att i den se en 
uppfordran till att bestämt avråda personer, som lida av några rubb
ningar i sin matsmältning av vad slag de vara må, från att ägna sig åt 
skogsarbetarens yrke».26 

Sammanfattningsvis visade hela utredningsresultatet på tre grund
typer i norrlänningens kosthållning. Den första betecknades »Mjölk-
mjölkosten» som framför allt återfanns hos den jordbrukande befolk
ningen i kustområdena. Tunnbröd, smör, potatis, mjölk- och mjöl
mat med visst inslag av salt strömming dominerade matsedeln. Den 
andra grundtypen benämndes »Fläskkosten» som användes av fram
för allt arbetarna vid skogsavverkningarna. Det feta amerikanska och 
magra inhemska fläsket förekom i ungefär lika delar och dominerade 
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kaloriintaget. Dessutom förekom mjöl och grovt bröd regelbundet 
och mer sporadiskt potatis, mjölk och smör. Den tredje typen, »biand
kosten» fanns i industrisamhällen och större tätorter. Här ingick 
regelbundet kött, fisk, fläsk, smör, potatis och mjölrätter. Grönsaker 
användes dock inte av den inhemska norrländska befolkningen i stä
derna. 

Utredningsresultatet visade att järnbrist (anemi) och sjukdomar 
pga nedsatt magsaftsavsöndring och brist på saltsyra (achyli) verkligen 
förekom avsevärt mer i Norrland än i övriga landet. Orsaken var 
framför allt mjölk-mjölkosten, med låg kaloritillförsel och brist på 
äggvita, järn och vitaminer. Att förbättra kosten framhölls vara mer en 
fråga om kunskap och sedvänjor än en kostnadsfråga. Bärodling borde 
uppmuntras i Norrland och i folkskolan »borde de kvinnliga eleverna 
meddelas praktisk undervisning i konservering av vegetabilier, särskilt 
råkonservering av vitaminrika bär». Detta var två förslag, men man 
framhöll att »skogsarbetare finnas nog, som sakna erforderliga eko
nomiska resurser för att kunna tillförsäkra sig och de sina en tillräck
ligt närande föda».27 

1930-talet innebar alltså en ny omgång utredande av frågor som 
rörde skogs- och flottningsarbetarna. »Tidens krav utdömde» inte 
förhållanden i skogsarbetet i den takt som t ex Sågverksförbundets 
härnösandskrets 1913 förutspått. Ett, om det existerade, mycket 
svagt fack kombinerat med hårdnackat motspänstiga arbetsgivare i 
samverkan med i övrigt ogynnsamma villkor, bidrog till att kontras
ten börjat bli väl stor mellan de sociala minimikrav omgivande svenskt 
samhälle definierade och den miljö där 120-150 000 skogsarbetare 
»framlever 1/3 av sitt liv och fullgör sina viktigaste funktioner: in-

. . o o 
tagandet av föda och njutandet av välbehövlig vila»/ Propaganda
verksamhet för att organisera gemensam hushållning med anställd 
kocka sattes igång, vilket i sin tur ofta förutsatte ut- och ombyggnad 
av kojorna. Den, milt uttryckt, försiktigt formulerade härbärgelse-
lagen av år 1920 ersattes 1937. Nu stadgades krav på minst 5 m^ 
luftutrymme per arbetare, minst 2 m takhöjd, trägolv (och trossbotten 
om kojan byggdes på frusen mark), dubbla fönster, förvarings- och 
torkrum för ständigt blöta skogsarbetarkläder samt avträde inom skjul 
på lagom avstånd från kojan.2 Den sist nämnda bekvämlighetsinrätt
ningen fanns bara vid ca hälften av de över 4 000 undersökta kojorna 
1934/35, och blev särskilt viktigt om även en kocka skulle tillbringa 
vintersäsongen ute på drivningsplatserna, menade 30-talets utredare. 
Vi har nu antytt hur skogsarbetarna hade det under den tid han inte 
befann sig ute på huggar- och körarskiftena. Hur förhållandena där 
gestaltades ska också kort beröras. 
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IV EPISODER FRAN DRIVNINGSARBETE I JOKKMOKK 

Väder, terrängförhållanden och skogstyp bestämmer i hög grad hur 
drivningsarbetet kan fortlöpa. En idealisk bild torde se ut som följer. 
Grov tallskog med lite kvist skall avverkas och köras i terräng som 
svagt lutar i riktning mot närmaste flottled/avlägg. Om sedan vädret 
ombesörjer att myrar och vattendrag fryser till ordentligt på hösten 
innan snön kommer, och att när den kommer, det blir i lagom mäng
der (varken för mycket eller för lite) och att körvägarna lätt kan hållas 
öppna, dvs vintern har få dagar med drevsnö, då torde nästan alla 
gynnsamma betingelser ha staplats på varandra. Om körföret sedan, 
som i Jokkmokk ibland, räcker in i maj och ackorden tillfredsställer 
både arbetare och bolag blir bilden fullständig. Det inses lätt att för
hållandena nog inte så ofta uppfyllde alla dessa villkor. Hur skogs
arbetet mer »normalt» gestaltade sig ska de närmaste sidorna söka be
lysa. 

Drivningarna i Jokkmokk tycks normalt ha startat någon vecka 
efter nyår fram till 1900-talets första årtionde. Traditionen att jäm
förelsevis sent komma igång med avverkningarna irriterade starkt 
jokkmokksjägmästaren Otto Westerlund, naturligtvis alldeles särskilt 
de år då snöyra och drevsnö hindrat huggning och blockerat vägarna, 
eller tidigt vårförfall oväntat gjort slut på körföret. Då blev mycket 
timmer kvar i skogen, och många stämplade träd aldrig avverkade. 
1898 blev t ex 25 000 stämplade träd kvarlämnade.1 På 1910-talet 
börjar dock nämnas att t ex resthyggen från vårvintern pga tidig 
underfrysning och bra snö förhållanden kunna tas omhand på höst
vintern. Drivningarna kom uppenbarligen allt oftare att starta redan 
före jul i viss omfattning.2 Den säsong, 1912/13, då Socialstyrelsens 
utredningsmän besökte 4 drivningar i Jokkmokk, hade dock arbetet 
endast vid en av dem startat redan före jul.3 Säsongen 1912/13 var 
förhållandevis svår då stora snömassor kom på ofrusen mark tidigt 
på hösten. Storbackens revirs årsberättelse talar om att »vädret varit 
enastående ogynnsamt» och den rikliga nederbörden »förlamade av-
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verkarnas energi då de hade svårigheter att intjena gängse dagspen
ning». Problem hade dessutom tillstött genom ovana vid »pappers
vedsdrivning». En lång vår kom dock att hjälpa upp situationen.4 

Omdömen om drivningssäsongerna växlar på så sätt runt det normala 
och glöms, men två episoder har stannat kvar i minnet, nämligen 
stormen hösten 1897 som utlöste den s k vindfällstiden och »stor
snövintern» 1936. Vi ska beskriva dessa två episoder lite utförligare. 

Stormfällningen hösten 1897 
Innan ännu marken frusit inträffade natten mot 1/11 1897 en kraftig 
storm som vräkte omkull omkring 1 miljon sågtimmerträd i Jokkmokk 
socken. Det var främst Pärlälvsområdet som berördes. Stormhärj
ningen kom mitt i en relativt god trävarukonjunktur och fick stora 
konsekvenser på många plan i socknen, där vindfällsavverkningarna 
pågick ännu några år in på 1900-talet. Perioden har fått många namn: 
»öhrvikstiden» (efter ett skellefteåbolag), »Karats-tiden» efter en sjö 
runt vilken mycket skog fallit och »Brännvinstiden» efter det som ägde 
rum mellan drivningssäsongerna. »I J okkmokk går man i pengar till 
skobanden» var ett talesätt som spreds då och som fortplantats till 
1980-talet inom socknen. Vindfällsavverkningarna krävde arbetsin
satser som gjorde, inte bara socknens, utan hela älvdalens arbets
kraftsutbud otillräckligt. Om varenda manlig jokkmokksbo tog itu 
med skogsarbetet fylldes knappast hälften av arbetskraftsbehovet. 
Finnar, värmlänningar, jämtar, hälsingar, västerbottningar och natur
ligtvis folk från hela Norrbotten invaderade socknen (vi skall i kapi
tel VII redovisa det utsocknes inslaget i arbetsstyrkan för hela perio
den 1878—1938). Även för renskötande samer fick vindfällstiden 
effekter på ett för nutida människor kanske överraskande sätt. Jäg
mästaren på Pärlälvens revir skrev i sin rapport för l:a kvartalet 
1899 att »Vargarna hafva till följd af de stora afverkningarna haft 
lätt att undkomma på de överallt i skogarna befintliga timmervägar
na, ehuru de veckotals blifvit förföljda av lappar, bland hvilkas ren
hjordar de svårt härjat».5 En annan jägmästare, Otto Westerlund, 
skrev att »den närmaste verkan av den stora ödeläggelsen...(blev)... 
ett uppsving i hela befolkningens ekonomiska ställning»6 (inkomst
stegringen ska mer utförligt behandlas i kapitel VII nedan). Att 
inkomster kan användas på många sätt är känt, inte minst plötsligt 
vunna pengar. Den förut citerade Harry Andersson berättar: »Langare 
och slödder av alla de slag samlades i samhällen och byar, ordningen 
var svår att upprätthålla med den fåtaliga polismakt som fanns...Ett 
ohejdat fylleri florerade med skrål och skrän och slagsmål dygnet 
om...Länsman Norlén hade visserligen två underlydande poliser till 
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hjälp, Eriksson och Sundberg, men de kunde inte uträtta mycket mot 
allt det avskum som den tiden var samlat i Jokkmokk».7 Att sådana 
episoder stannat kvar och intagit en särskild plats i Anderssons minne 
beror nog till en del på att han själv var krögare i Jokkmokk under ett 
år. Otto Westerlund har skildrat hur »lyxen» och »överdådet» då fann 
sin väg ut i ödemarken. När han en gång vid sekelskiftet sökte logi i 
en ensligt liggande nybyggarstuga visade det sig att sönerna i huset 
köpt grammofon, mor i huset till stor förargelse som dock förvisat 
»djävulens locktoner» till ladugården.8 

Men givetvis tog »guldåldern» slut och mot bakgrund av sekel
skiftets rekordavverkningar blev säkert den långvariga och kraftiga 
nedgången i skogsbrukets omfattning ända till 1909/10 en svår tid. 
1902 drabbas Jokkmokk dessutom av en missväxt vars effekter blir 
så svåra att »samhällsinsatser» krävs. Till låga priser avsätts från krono
parkerna skadad skog som till nödens lindrande genom kommunens 
försorg fördelas till avverkning bland de fattigaste. Att utfärda s k 
torrskogsbevis tycks för övrigt ha varit ett stående inslag i »fattig
vården» på 1880- och 90-talen. Framstötar till landshövding och 
överjägmästare från bl a fattigvårdsstyrelserna gick ut på att de fatti
gaste mot låg betalning skulle få rätt att avverka och sälja ett visst 
antal torra träd från kronoskogarna.9 

Djupsnövintern 1936 och andra händelser 
Liksom vindfällsperioden har vintern 1936 fastnat i skogsarbetarnas 
minne i Jokkmokk, och säkert på fler håll. Revirens årsberättelser 
omtalar mycket svåra drivningsförhållanden. Oerhörda snömängder 
vräkte ner på ofrusen mark hösten 1935. Att dra körvägar över myrar
na blev nästan omöjligt och snön fortsatte att hopa sig i massor hela 
vintern med kvarliggande virke i skogen som resultat. Ackorden måste 
höjas, men höjningarna blev inte tillräckligt stora »varigenom vissa 
avverkningar på vissa platser måste inställas». 0 

Det var ont om folk redan utan försvårade drivningsförhållanden. 
Arbetskraftstillgången som betecknats vara god åren 1924-27 och 
»tillräcklig» 1928-29 svängde och anses som »bristfällig» från 1930 
till 1933 då viss arbetslöshet dock omtalas. Men redan 1934 resulte
rar uppgången i avverkningsvolym i viss manskapsbrist under hög
säsongen och 1936 konstateras tom att folk »för avverkningarnas 
bedrivande till största delen införskaffas från kustsocknarna».11 

Snövintern hindrade drivningarna, virke blev kvar i skogen och vi 
kan i figur 6 se hur flottgodsmängderna sjunker. 1937 måste alltså 
förra årets restpartier tillvaratas och redan för året beslutade stora 
avverkningar genomföras. När man då fick en ovanligt tidig vår 1937 
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— kör föret tog helt slut redan i mitten av april — och stora sulfitveds-
drivningar på privat skog sattes igång på hösten, blev arbetsmarknaden 
överhettad. För att överhuvudtaget kunna få körare måste t ex Pärl-
älvens revir vid bortsättningarna hösten -37 ibland erbjuda fria skjutsar 
för manskap, hästar och redskap, betala vägbidrag och förse en del 
körare med särskilda väglagare och fri vattning. Med det senare menas 
att reviret fick avlöna arbetare som sysslade med att vattna i spåren 
efter doningarnas medar för att genom isbildningen minska friktionen. 
Därigenom kunde avsevärt större timmerlass framforslas. Vintern 1939 
erhöll Domänverket åter tillräckligt med arbetskraft utan extraordi
nära åtgärder. Då hade också avverkningarna i socknen avsevärt mins
kat.12 

Givetvis finns många andra händelser och episoder som stannat 
kvar i minnet hos dem som var med och omnämnes i samtida källor. 
Det gäller t ex proviant- och foderbristen under första världskriget. 
Från 1916 måste bolagen göra stora egna inköp av proviant och 
fourage för att överhuvudtaget få igång sina drivningar, men trots det 
måste de ibland avbrytas pga främst foderbrist. År 1921 innebar i 
skogsbruket liksom i övrigt näringsliv ett »tvärstopp». Jokkmokks 
revirförvaltare beskriver situationen som att »över skogsnäringen som 
helhet har legat som en död hand».13 Säsongen 1921/22 igångsättes 
nödhjälpsdrivningar i socknen. De kärva attityderna illustreras väl av 
att då nödhjälpsdrivningarna vid Skalka inspekteras av överjägmästaren 
finner han att ackordet, 12 öre/f3, är för högt. Hans rapport till Kungl 
Domänstyrelsen föranleder anmärkning. 

I sitt försvar för prissättningen hävdade jokkmokksjägmästaren att 
då ingen av arbetarna kunde nå upp till 7 :- i dagspenning och därför 
även måste få familjeunderstöd enligt gällande regler kunde knappast 
ackordet anses som för högt satt. överjägmästaren replikerade emeller
tid, vilket även Domänstyrelsen menade att den låga dagspenningen 
»berott på att arbetarna här såsom varit fallet vid nödhjälpsdrivningar 
vid andra revir arbetat så lite som möjligt för att icke nå en så hög 
dagsförtjänst att de skulle riskera att icke komma i åtnjutande av 
familjeunderstöd».14 Vid påpekandet att AB Ytterstfors-Munksund 
drev likadan skog nära Skalka och betaladel öre mer, men ändå bara 
kunde få 7 av 12 behövliga körarlag, fick jokkmokksjägmästaren till 
svar att »avverkningen igångsattes uteslutande för att bereda arbete åt 
sådana som saknade sådant och att det icke för kronan spelade någon 
roll om avverkningen helt inställdes i brist på arbetare som vore 
villiga att till lägre pris utföra avverkningen».15 Det är givetvis 
meningslöst att söka »döma» i frågan, men man får förmoda att 1922 
års löner låg vid den minimigräns som var tänkbar för arbetarna, då de 
på avlägsna drivningstrakter orsakar sig själv avsevärt förhöjda levnads
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omkostnader och följaktligen kan komma till en punkt då det faktiskt 
är rationellt att avstå från ett erbjudet arbete. Från det svåra missväxt
året 1902 omtalas t ex att en bolagsåbo under vintern fått köra åt 
Saltviks Trävarubolag för en lön av 2,75/dag, »sålunda föga mer än 
hvad hästens utfodring kostade», var revirförvaltarens kommentar.16 

Ar 1930 beräknades skogsarbetarens dagskostnader för mat i Norr
bottens län röra sig om mellan 1,75 och 3 kronor. I förhållande till 
dagsverkslönen på ca 7 kronor innebar det alltså över 30%. Det 
antyder vilka merkostnader skogsarbetet innebar för arbetarna.17 

Ovan beskrivna episoder har antytt vilka häftiga kast skogskonjunk
turerna representerar när de ses ur skogsbygdens perspektiv. Stora av
verkningar som leder till konkurrens på arbetsköparsidan slår snart i 
»kapacitetstaket» på lokal nivå i den glest befolkade skogsbygden. 
Arbetskraftimport krävs och leder snart till stegrade löner och in
komster. Men en lågkonjunktur, då alla skogsägare skär ner skogsut
taget, får snart omvänd effekt då sällan några konkurrerande näringar 
eller fackliga organisationer bidrar till att bromsa tendenserna till 
prisfall på arbetsmarknaden. I det perspektivet inser man lätt att de 
individuellt förda underhandlingarna vid avverkningskontraktens bort-
sättning mellan körare och skogsförvaltare knappast kan ha varit till 
arbetarpartens fördel. Att hålla priserna uppe måste ha varit svårt. 
Sedan fick köraren ta en dust med huggarna och söka komma överens 
med dem om ett ackord inom det slutna avverkningskontraktets 
ram, men det var inte skogsägarens — bo lagets — pr oblem. Givetvis 
kunde köraren komma i kläm liksom huggarna. Det är lätt att tänka 
sig följden av en inte riktigt insedd konjunkturuppgång. Ett för lågt 
överenskommet körarkontrakt kunde då innebära svårigheter att re
krytera huggare utan att körarandelen kraftigt reducerades. En hem
mansägare i Wajkijaur, Jokkmokk, hävdade bestämt 1913: »Som be
talningen för timmerkörningen nu är, har en huggare...lika stor betal
ning (i de flesta fall) som 1 häst och karl».18 Det finns anledning för
moda att just året 1913 innebar en lönepress uppåt på huggarsidan. I 
mars sysselsattes då omkring 1 000 man i det kraftverksbygge som 
pågick i Porjus. 
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V SKOGSARBETSSTYRKANS SAMMANSÄTTNING I NORR
LAND OCH JOKKMOKK 

Vad gäller skogsarbetarnas sociala grupptillhörighet undersöktes den 
noggrant i samband med Socialstyrelsens besök vid drivningsplatserna 
vintern 1912/13. Förhållandena var mycket likartade i hela det nord
svenska område undersökningen omfattade, dvs norrlandslänens inklu
sive Dalarnas och Värmlands skogsbygder. Fyra av de i Norrbottens 
län besökta drivningarna var belägna i Jokkmokk socken och situa
tionen där överensstämde väl med helhetsbilden. I tabell 2 framgår 
skogsarbetarkårens sociala sammansättning länsvis och i Jokkmokk. 

Tabell 2.Skogsarbetarnas sociala sammansättning läns vis och i Jokkmokks socken 
vintern 1912/13. Procentuell fördelning. 

N 
J ordägare 
& fam.medl 

Arrend/ 
Torp. ic 
fam.medl. 

Skogs-
arbet. 

Säsongarbetare 
ijordbr. i Ind. 

Summa 
totalt 

Summa 
arbet. 

Värmland 1150 47 17 14 18 4 100 36 
Kopparberg 1584 63 17 10 6 4 100 20 
Gävleborg 2336 18 20 34 16 12 100 62 
Västernorrland 531 38 16 9 30 7 100 46 
Jämtland 1237 35 11 18 31 5 100 54 
Västerbotten 743 54 22 2 22 0 100 25 
Norrbotten 779 56 14 6 23 2 100 31 

Jokkmokk 148 58 20 6 12 4 100 22 

Summa 8360 41 17 17 19 6 100 22 

Källa: Socialstyrelsen (1916) Skogsarbetarnas..., s. 69—71 samt SCB, prim.uppg. 
Form. A. 

Skogsarbetarstyrkan domineras av dem som har nära anknytning till 
jordbruket, dock i något mindre grad i mer industrialiserade och 
»urbaniserade» norrlandslän som Gävleborg och Västernorrland. I 
hela Norrbotten liksom i Jokkmokk uppgår bönders, arrendatorer/ 
torpares och jordbruksarbetares andel till ca 90%, i Västerbotten till 
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praktiskt taget 100%. Av dessa 8 360 arbetare var 8% minderåriga, 
dvs under 18 år. Denna andel var 11% i Norrbotten, och av de 148 
arbetarna i Jokkmokk var 11 stycken, dvs 7% under 18 år. 

Tabell 3 visar hur många av arbetarna som vintern 1912/13 syssla
de med huggning, körning och övriga arbeten, främst hjälp åt körarna, 
s k brossiare. 

Tabell 3. Arbetarna fördelade efter sysselsättning i procent vintern 1912/13 

Relation Körare Ji ugg. 
Län Körare Huggare övriga Körare ihugg. + övriga 

Värmlande 29 51 20 1:1,8 1:2,5 
Kopparberg 35 50 15 1:1,4 1:1,8 
Gävleborg 34 46 20 1:1,4 1:1,9 
Västernorrland 23 61 16 1:2,7 1:3,4 
Jämtland 27 54 19 1:2,0 1:2,7 
Västerbotten 28 57 15 1:2,0 1:2,6 
Norrbotten 35 59 6 1:1,7 1:1,9 

Jokkmokk 32 62 6 1:2,0 1:2,2 

Hela området 31 52 17 1:1,7 1:2,2 

Källa: Se tabell 2. 

Tabell 3 visar att i Norrbotten liksom i Jokkmokk behövdes ca 2 
huggare per körare. Relationen 1:2 ändras fö mycket lite om även 
gruppen övriga slås samman med huggarna och ställs i relation till 
körarantalet. En, om än med mycket starka reservationer omgärdad, 
tolkning av tabellen har Gunno Kinnman gjort och hävdat att driv
ningstekniken tycks vara mest utvecklad i Värmland.1 Motiveringen 
var att där hade man den högsta andelen »övriga» arbetare, vilket 
enligt Kinnman visade på en längre driven arbetsfördelning med sär
skilda lastkarlar och personer som bara arbetade med vägunderhåll 
m m. 

I Jokkmokk var samtliga av de 9 (=6%) övriga arbetarna s k bross
iare, och därför ingen av dem minderårig. Brossling är en mycket tung 
arbetsuppgift. Hur de olika sysselsättningarna fördelades på social 
grupptillhörighet i hela skogsbygdsområdet och i Jokkmokk visar 
tabellerna 4 och 5. 

Körargruppen domineras givetvis av besuttna bönder och arrenda-
torer. Av alla körare kom 83% ur dessa skikt. I Jokkmokk utgjorde de 
94% av alla körare. Nästan hälften av huggarna kommer också ur 
denna grupp, medan den andra halvan utgöres av de rena proletärerna. 
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Tabell 4. Skogsarbetarnas fördelning på yrkesgrupper och social grupptillhörighet 
i Norrland inkl Dalarna och Värmland samt i Jokkmokk 1912/13 

% % % 
Jordägare inkl Arrend/Torp. inkl 
familj e me dl. familjemedl. Arbetare 

Hela omr Jokkmokk Hela omr Jokkmokk Hela omr Jokkmokk 

Körare 56 63 27 31 17 6 
Huggare 34 52 12 17 54 31 
övr arb 26 56 14 11 50 33 

Källa: Se tabell 2. 

Tabell 5. Skogsarbetare ur olika socialgrupper fördelade på yrkesroll. Norrland 
inkl Dalarna och Värmland samt Jokkmokk 1912/13 

% % % 
Jordägare inkl Arrend/Torp. 

familjemedl familjemedl Arbetare 
Hela omr Jokkmokk Hela omr Jokkmokk Hela omr Jokkmokk 

Körare 43 35 48 47 12 9 
Huggare 42 58 38 50 67 87 
övr arb 15 6 14 3 21 4 

Källa: Se tabell 2. 

I tabell 5 har samtliga i respektive grupp i skogsarbete deltagande för
delats på yrkesroll. 

Bilden förändras något jämfört med tabell 4. Pga hemmansägarnas 
stora antal (inkl sönerna) är de lika ofta huggare som körare. Klart fler 
av dem är i Jokkmokk huggare än körare. Arrendatorsgruppen fram
står som en på timmerkörning specialiserad grupp. Vi ser också att 
mycket få av arbetarna återfinnes bland körarna. Möjligheten att hålla 
sig med häst måste ha varit mycket liten för den som inte i någon form 
disponerade ett jordbruk, inte minst i områden som Jokkmokk, där 
det förmodligen var glest mellan tillfällen till annat betalt körarbete 
vid sidan av timmerskogen. 

Tabell 6 visar hur körarnas sociala grupptillhörighet förändrats 
under perioden 1888 till 1910 i två skogsbolags avverkningar i Jokk
mokk. I tabellen presenteras dessutom hur över- respektive under-
representerade respektive grupp är bland körarna i förhållande till 
deras relativa andel i socknen som helhet. 
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Tabell 6. Köramas sociala grupptillhörighet 1888, 1908 och 1910 samt över-
respektive underrepresentation i förhållande till deras relativa andel i 
Jokkmokks socken 1888 och 1910 

över- Arrend/torp Arbetare 
Bönder underrepr över- över-

Âr % % % underrepr % underrepr N % 

1888 51 + 19 30 +58 19 -50 57 100 
1899 41 30 28 138 100 
1908 31 60 9 90 100 
1910 23 ±0 58 + 123 18 -76 60 100 

Källa: Avräkningsböcker. Skogskontoren i Jokkmokk. Bodträskfors AB, Munk
sund sågvAB samt mantalslängder. över-/underrepr beräknad som 

Anm. över-/underrepr beräknad som 
^dr~~^ s . 100 där N^r uttrycker resp socialgrupps andel av timmer-

N drivarna/Körarna för varje år och bolag och N de res-
s pektive socialgruppernas relativa andel i Jokkmokk 

socken (1890 resp 1910). 

Tabell 6 visar att arrendatorsgruppen var en på timmerkörning specia
liserad grupp redan 1888 och att den bilden stärks till 1910, då de 
trots sin numerära tillväxt i socknen är än mer överrepresenterade i 
körningsjobbet. Böndernas andel faller. Deras andel av körarna i här 
undersökt bolagsmaterial motsvarar 1910 deras relativa andel i sock
nen, medan arbetarna givetvis är och förblir en starkt underrepresen-
terad grupp bland körarna. Bilden är i huvudsak den som tabell 4 
tidigare visat för 1912/13. Skillnaden mellan 1908-10 i ovanstående 
tabell och Socialstyrelsens undersökning består i att bondegruppen är 
mer representerad 1912-13, förmodligen beroende på att vårt material 
uteslutande avser bolagsdrivningar, medan Socialstyrelsens undersök
ning också råkade innehålla drivningar i Domänverkets egen regi. Det 
finns anledning vänta att arrendatorsgruppen är särskilt starkt repre
senterad i ren bolagsdrivning då egna arrendatorer säkert i första hand 
stod i tur för körning, medan marknaden möjligen stod mera öppen 
vid Domänverkets avverkningar. 

Tabell 7 visar att skogsarbetarstyrkans sociala sammansättning 
knappast förändrades mellan 1913 och 1930-talets början. De skill
nader som finns mellan de två tidpunkterna är så små att de kan bero 
på olikheterna i beräkningsunderlagets omfattning. För 1913 ligger 
drygt 8 000 arbetare bakom fördelningen medan totalt 142 000 man 
ingick i 1930-talets population. 
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Tabell 7. Skogsarbetarna fördelade på socialgrupper 1913 och 1933/34 i vissa 
större nordsvenska områden, samt Norrbotten och Jokkmokk. Procent. 

Jordägare Ärren datorer Arbetare 
1913 1934 1913 1934 1913 1934 

% % % % % % 

Värmland, Dalarna 55 50 17 17 28 34 
Norrland exkl Norr 36 45 17 16 47 39 

botten 
Norrbotten 56 52 14 14 31 33 
Jokkmokk*) 58 58 20 16 22 25 

Källa: Socialstyrelsen (1916) Skogsarbetarnas levnads- och... s 69 samt Social
styrelsen (1938) Skogsbygdens arbets- och... s 269. 

1) Avser Lule och Pite lappmarker 1933-34. 
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VI EN MODELL FÖR BESTÄMNING AV INKOMSTER OCH 
ARBETSKRAFTSÄTGANG 

Vi har tidigare redogjort för huvuddragen i kontraktssystemet vid 
drivningarna, dvs att en virkesägare, vanligen ett skogsbolag, slöt av
verkningskontrakt med en körare innefattande även huggningen. I 
70% av fallen vid de drivningar Socialstyrelsen besökte 1912/13 
hade virkesägaren kontrakt med varje körare för sig. I Jokkmokk hade 
45 av de 46 körarna egna kontrakt. Den kontraktslöse var en minder
årig hjälp körare vid en drivning inom Wargiså revir.1 I bara två fall 
existerade avtal mellan bolag och huggare, det var i Värmland respek
tive Västerbotten. På övriga avverkningar ingick alltså körning och 
huggning i klump, dvs som i samtliga fall i Jokkmokk. »Hierarkier» av 
över- och underentreprenörer var således en sällsynthet. Genom denna 
avverkningsorganisation finns i arkivaliska källor bara avräkningar 
mellan körare och virkesägare/bolag bevarade. Köraren i sin tur hade 
knappast någon egentlig bokföring, än mindre finns sådana bevarade 
mer än möjligen ytterst fragmentariskt. Vi är allså hänvisade till 
bolagens bokföring. Den följande framställningen bygger framför allt 
på avräkningsböcker från olika i Jokkmokk verksamma skogsföretag 
under perioden 1878—1938. De data man kan hämta ur dessa källor 
består i uppgifter om driven kvantitet, erhållen arbetsersättning, ev 
levererat och sålt eget virke, mängd och summa pengar, skulder, 
fordringar och om andra arbeten än avverkning och körning utförts. 
I sådana fall gäller det vanligen småarbeten som i omfattning inte alls 
kan jämföras med dem som rörde virkeshanteringen. Källmaterialet 
ger alltså möjlighet att studera »inkomstspridningen» mellan körarna, 
dvs hur många stora kontrakts tagare som fanns vid sidan av någon 
»normalgrupp» och hur många som ev bara i mycket liten omfattning 
arbetat åt det aktuella bolaget. 

En vital fråga är då om dessa till köraren utbetalade klumpsummor 
kan användas som grund för att beräkna den »vanlige» huggarens 
säsongsinkomst eller hur stor del som tillföll köraren med häst. Den 
frågan måste besvaras för att skogsexploateringens roll i folkförsörj
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ningen i en skogskommun som Jokkmokk ska kunna belysas. För att 
kunna beräkna den totala sysselsättningsvolym hela årsavverkningen 
i socknen representerar måste även drivningsvolymen för normalkörar-
laget fastställas. Vi måste alltså söka precisera hur många huggare 
respektive körare med hästar som döljs bakom »klumpsummor» av 
olika storlek. Om det lyckas kan alltså en uppräkning ske från det 
undersökta skogsbolagets inkomstbildande och arbetskraftsefterfrå-
gande effekt till hela den avverkningsvolym den ur socknen flottade 
virkesmängden ger ett mått på. Detta är målsättningen med närmast 
föreliggande avsnitt. Det tillvägagångssätt som valts för att lösa be
räkningsproblemen måste relativt utförligt presenteras. 

I den population kontraktstagare vi årligen kan »operera» med i 
det insamlade avräkningsboksmaterialet, representerande lägst 2% och 
högst 48% av hela avverkningsvolymen i Jokkmokk, är givetvis spänn
vidden mellan högsta och lägsta kontraktsinkomst mycket stor, lik
som naturligtvis mot inkomsterna svarande virkesvolymer. I vår 
population finns den i praktiskt taget alla inkomstsammanhang 
systematiska snedfördelningen i »positiv riktning», innebärande att 
medianinkomsten vanligen ligger avsevärt lägre än inkomstgenom
snittet. Det innebär alltså att det finns väsentligt fler låga än mycket 
höga inkomster, men att de senare trots sin fåtalighet verkar kraftigt 
höjande på medelvärdet. I sak innebär det att vi bland ett bolags 
mycket små virkesdrivare hittar den som kanske bara undantagsvis, 
möjligen ensam med sin häst, högg och körde några få timmer. Men 
i denna »låginkomstgrupp» kan också finnas den som i huvudsak under 
vintern arbetat åt ett annat bolag men fyllt ut säsongen på för- eller 
senvintern med en mindre drivningspost åt det här undersökta bolaget. 
I motsatt ände av inkomstfördelningen hittar vi då de »stora» i bran
schen, vilka organiserat ett större arbete som krävt flera hästar med 
tillhörande huggare. Medan den förra gruppen kanske på 1880-talet 
kunde stå för en inkomst på 10-15 kronor, kan det i det senare fallet 
röra sig om många tiotusentals kronor. Mellan dessa extremer finns 
sedan den stora gruppen »normala» kontraktstagare, dvs med stor san
nolikhet en bonde eller arrendator som med sin häst och nödvändigt 
antal huggare kontrakterat ett skifte av lagom storlek. Det skall dock 
genast framhållas att även inom denna »normalgrupp» var inkomst
spridningen stor. Att få en lyckad eller helt omöjlig drivning kunde 
till en del genom personlig skicklighet och erfarenhet påverkas, men 
ofta styrdes utfallet av faktorer som inte kunde kontrolleras, främst 
vädret i form av höstens underfrysning, vinterns snömängder och an
tal dagar med drevsnö samt vårens ankomst, som plötsligt kunde göra 
slut på körföret. Ovanligt var kanske inte heller att kontraktera en 
drivning i skog och terräng man inte fått möjlighet närmare studera. 
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Då var naturligtvis risken ännu större för obehagliga överraskningar. 
Huggaren Otto Andersson, född 1916 i Torrajaur, Jokkmokk, berättar 
t ex hur »Pitborna ringde till Jokkmokk och ackorderade priset per 
telefon...När de väl var här kunde de inte just så gärna fara tillbaka 
hem igen även om de förstod att de fått ett dåligt pris».^ 

På grund av denna stora inkomstspridning, framför allt genom 
existensen av de mycket stora avvekningskontrakten, måste normal
kon trakts tagaren representeras med hjälp av medianen och spridningen 
med kvartilavvikelser snarare än genom beräkningar av medelvärden, 
standardavvikelser och variationskoefficienter. I bilaga 1 presenteras 
samtliga dessa och andra statistiska mått. Där framgår de kraftiga av
vikelserna vissa år mellan median och medelvärde, men också hur 
populationen närmar sig en approximativ normalfördelning under 
1920- och 30-talen. I figur 9 nedan ser vi årsdata för kvartilavvikelsen 
i procent av medianen 1878—1938. Av trendlinjen framgår att den på 
detta sätt valda delpopulationen praktiskt taget har samma egenskaper 
vad avser inkomstspridningen över hela perioden. Dock synes inkomst
spridningen, mätt på detta sätt, öka något över tiden. Det kan vara en 
effekt av de förhållandevis mindre delpopulationer beräkningarna 
baseras på under senare år och särskilt då på 1930-talet. 

Figur 9. Kvartilavvikelsen i procent av medianen bland avverknings kontrakts-
tagare 
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Källa: Bilaga 1. 
Anm. Trendbest. enligt ekv. y = 1.15 + 0.0007X. Som framgår av standard-

(0.00014) 
avvikelsen på regressionskoefficienten är det en mycket osäker trendbe
stämning. 
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Figur 10. Frekvens kontraktstagare i olika inkomstklasser vissa år 
Källa: Avräkningsböcker 
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Figur 10 a-e visar hur kon trakts tagarna fördelas på inkomstklasser 
vid några tidpunkter. Histogrammen visar att medianen faller inom 
den större »puckeln», vilket stärker argumentationen att vi på detta 
sätt faktiskt representerar en »normalinkomsttagargrupp». Observera 
också att vid ett värde motsvarande ca dubbel median ökar frekvensen 
inkomsttagare, för att sedan åter falla mot allt högre inkomster. Detta 
indikerar att vi här har en kontraktstagarkategori som motsvarar två 
hästar eller fler till skillnad från den grupp som faller inom 1 :a och 3 :e 
kvartilen. I ovanstående resonemang har vi implicerat att mediankon-
traktstagaren motsvarar en hästs körarkapacitet och därtill nödvändigt 
antal huggare. Ett avgörande steg framåt i resonemanget vore att 
faktiskt bevisa att det med all sannolikhet förhöll sig så. Vi måste 
också klarlägga hur många huggare som sannolikt behövdes för varje 
kö rare. Ett ytterligare steg är att söka fastställa hur inkomsten faktiskt 
kom att fördelas mellan huggare och körare inom det vi betraktar som 
norm alkö rarlaget. 

Tidigare har vi påvisat att körarna framför allt bestod av bönder 
och arrendatorer. Hur många hästar hade då en »typisk» småbrukare i 
Jokkmokk under senare delen av 1800-talet och första hälften av vårt 
sekel? Ett sätt att pröva »hästförekomsten» är att beräkna antalet 
hästar per brukningsdel inom socknen. Tabell 8 visar utfallet av en 
sådan undersökning. 

Tabell 8. Antal hästar per brukningsdel i Jokkmokk 1875, 1900, 1913, 1927 och 
1944 

Antal Antal bruk Relation häst/ 
År hästar ningsdelar brukningsdelar 

1875 435 225 1,9 
1900 735 380 1,9 
1913 531 461 1,2 
1927 535 608 0,9 
1944 507 684 0,7 

Källa: BiSOS Jordbruk och boskapsskötsel 1875 och 1900 samt SOS, Jordbruks
räkningar 1913-44. 

Tabell 8 visar att under 1900-talet hade varje jordbrukare vanligen 
bara tillgång till en häst, medan förhållandena tidigare tycks ha varit 
annorlunda, med nästan 2 hästar per brukningsdel i genomsnitt. Kan 
då förhållandet möjligen ha varit sådant att varje körare/kontrakts-
tagare under 1800-talets slut representerade nästan 2 hästar med mot
svarande huggare? Flera faktorer talar emot ett sådant antagande. För 
det första användes givetvis inte hästarna bara i timmerskogen. I Jokk
mokk förbättrades kommunikationerna väsentligt på 1890-talet med 
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malmbanan som gick genom de södra delarna av socknen, järnvägen 
norrifrån Gällivare-Porjus 1911 och inlandsbanan som byggdes genom 
socknen på 1920- och 30-talen. Härtill kommer landsvägarnas för
bättring. Detta måste ha avsevärt reducerat det totala behovet av 
hästar vad beträffar allmänt transportarbete av typ frakter till hand
lare m m. Sådana höll sig för övrigt i viss utsträckning med egna häs
tar. Vi får också anta förekomsten av personer som delvis yrkesmässigt 
ägnade sig åt sådant körningsarbete och därför höll sig med ett antal 
hästar. Dessutom påverkas observationen för år 1900 av vindfälls-
årens extrema omständigheter. Då omtalas bl a det i normala tider 
mycket ovanliga förhållandet att även icke jordbrukande personer 
skaffade sig häst att utnyttja i timmerskogen.3 Starka skäl talar så
ledes för att den i bolagens avräkningsbok funne mediankontrakts-
tagaren inte kan representera mer än en körare med häst. Men tabell 
8 antyder att fler stora entreprenörer kan ha förekommit under tidi
gare skeden än under 1900-talet. Givet att mediankontraktstagaren 
motsvarar en körare med häst, reses frågan hur många huggare han i 
sin tur behövde. Tabell 3 ovan har visat att 1912/13 var relationen 
körare /huggare i Jokkmokk 1:2.2, i hela Norrbotten relationen 1:1.9. 
Siffrorna stämmer väl överens med vad vi vet om förhållandena under 
hästepokens slutfas, dvs 1940-tal, då muntliga källor vanligen anger 
relationer 1:2.5 till 1:3. Vi ska i kapitel IX närmare behandla den tek
niska utvecklingen och dess effekt på produktiviteten, men här kan 
ändå påpekas att förbättringen av körarnas utrustning, starkare hästar 
och välutvecklat körvägsunderhåll stegrat deras dagsprestationer rela
tivt huggarnas, ökat inslag av skogsbarkning och fallande medel
dimensioner orsakade att huggarnas dagsprestationer i volym räknat 
halkade efter körarnas. Därtill kommer mer eller mindre slumpmässiga 
variationer som delvis påverkar körare och huggare olika, t ex kör
vägarnas längd, väder och inte minst arbetarnas individuella duglighet 
som ger stora utslag i skogsarbete. Sammantaget finns anledning anta 
mycket stora fluktuationer omkring en »normal» nivå. Det synes dock 
i högsta grad rimligt att anta en relation 1:2 mellan körare och huggare 
för tider där inte bättre data kan erhållas, dvs före 1940-talet. 

Vi skall återkomma till denna, för den fortsatta framställningen, 
vitala fråga nedan, men först kommer huggares och körares relativ
löneutveckling att beskrivas. Orsaken till detta är att dessa relativ
löners förändring kommer att utnyttjas som ett viktigt element i den 
modell för inkomstbestämning som skall formuleras. 

Arbetet i skogen bedrevs nästan undantagslöst, fram till 1975, på 
ackord. Arbetsdagens längd växlade också kraftigt under säsongen, 
från ca 7 timmar under svartaste vintern (nov-jan) till omkring 10 
timmar perioden februari till april.4 Det innebär att begreppet dags
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verkslön är lite svävande för denna yrkeskategori. Emellertid gjorde 
revirpersonalen sådana uppskattningar av dagsinkomster i t ex Jokk
mokk från 1895. Kronan började inte i större omfattning avverka skog 
i egen regi förrän på 1920- och 30-talen men hade relativt god uppsikt 
över de avverkningar som skedde på de rotsålda posterna och bl a 
uppges i revirens årsberättelser vanligen även det man bedömt varit en 
normal dagsinkomst för körare respektive huggare under vinterns 
drivningssäsong. Ibland kan löneuppgifter förekomma i de kvartals
rapporter som finns i revirens konceptböcker, då årsberättelserna 
saknar löneangivelser. I vissa fall, främst på 1890-talet framgår inte 
klart om uppgivna dagslöner för vintern endast avser drivningsarbete. 
Trots sådana oklarheter för äldre tid ska löneserier upprättade på basis 
av i huvudsak denna källa komma till användning. Revirens löneupp
gifter har också ibland kunnat kontrolleras mot andra källor och det 
har inte gett anledning till misstro mot revirförvaltarens uppgifter. 
Figur 11 visar hur huggares och körares lönerelation utvecklats 
1878—1966. Den nivå omkring vilken svängningarna sker ligger på ca 
50% fram till 1950-talet. Dvs huggarnas lön uppgår till ca 50% av den 
som körare och häst hade att leva på. 

Emellertid finns tre perioder av kraftig avvikelse från denna nivå, 
1898—1900, 1916-19 och 1952-55. Vid de två första perioderna 
stiger körarnas löner mycket kraftigt relativt huggarnas. Det första 
tillfället inträffar i samband med »vindfällsboomen» under 1890-talets 
slutår i Jokkmokk. Uppenbarligen utgjordes då »flaskhalsen» i timmer
drivningen av svårigheten att få tag i tillräckligt antal körare. Den 
andra kraftiga relativlönestegringen för körarna inträffar som ett 

Figur 11. Relation mellan huggar- och kör ar dagsverkslön 
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54 



resultat av 1 :a världskriget. Då hade man mycket stora svårigheter att 
anskaffa proviant och framför allt fourage till de avlägsna drivningarna. 
Höstvintern 1917 måste t ex arbetet helt avbrytas pga foderbrist.5 De 
höga huggarlönerna i början av 50-talet är svårare att enkelt förklara. 
I Årsberättelserna för Pärlälvens revir klagas dock på stor arbetskrafts
brist i början av 1950-talet, främst på huggare. Man skrev t ex 1951 
att »Reviret är...i stor utsträckning hänvisat till utsocknes arbetskraft 
såväl vinter som sommar. Under drivningssäsongen erhålles arbetskraft 
från kustsocknarna och de östligaste gränstrakterna samt från Finland 
och Norge. En undersökning på vårvintern 1951 visade att endast 
25% av arbetarna voro bosatta inom reviret».6 Uppenbarligen slog 
bristsituationen igenom hårdare på lönesidan för huggarna. 1950- och 
6O-talen innebär ett »trendbrott» i den dittills så stabila lönerelationen. 
Men för perioden fram till 1930-talets slut, och med de undantag 
som nämnts, gäller att huggarnas dagsverkslöner vanligen uppgår till 
ca 50% av körarnas löner. 

Om vi återvänder till den ursprungliga frågan om hur många 
körare den »vanlige» drivningskontrakts tagaren representerar och hur 
många huggare han behövde, och hur den av bolaget utbetalade 
klumpsumman fördelades på huggare och körare blir svaret: Det 
handlar om en körare och två huggare. Då huggarna hade ca 50% av 
körarlönen innebär det att de fick vardera ca 25% av kontraktssum
man medan omkring 50% tillföll köraren med häst. Exakt sådant var 
också det faktiska utfallet på undersökta drivningsplatserna 1912/13 
i Jokkmokk. Tabell 9 visar i sammandrag hur körares respektive 
huggares (inkl övriga arbetares) andelar av lönesumman fördelades i 
Norrland inkl Dalarna och Värmland, Västerbotten, Norrbotten och 
i Jokkmokk. 

Tabell 9. Körarnas/kontrakts tagamas brutto- och netto förtjänster vid vissa 
arbetsplatser 1 912/13 

Kontr.-
tagare 
Antal 

Utförda 
kördagsv 

Utbetald 
drivn.lön 
Kronor 

Utbetalt 
till hugg. 
och övr 

Till 
körarna 
totalt 

I genom
snitt till 
körarna Andel till 

kr körarna 

Norrland 
inkl Kop
parberg & 
Värmland 

603 44 627 757 226 371 575 385 650 639 51% 

Väster
botten 

165 8 940 107 421 48 744 58 677 356 55% 

Norr
botten 

75 4 486 67 166 35 538 33 627 448 50% 

Jokk
mokk 

28 1 658 25 043 12 788 12 255 438 50% 

Källa: Skogsarbetarnas levnads- och..., s 114f. (Socialstyrelsen 1916). 
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Sammanfattningsvis stod uppenbarligen den fysiska produktivi
tetsrelationen som 1 till 2 och så gjorde vanligen också lönerelationen 
vilket resulterade i att kontraktstagarinkomsten ofta fördelades som 
tabell 9 visar. Kan vi då utan vidare anta att förhållandena var i stort 
sett desamma fram till 1930-talets slut? Flera tecken tyder på det. 
Som ett resultat av en allt starkare press från arbetarsidan mot de 
gemensamma kör/huggkontrakten i skogsarbetet, och mot de uppen
bart stora skillnader som rådde i ackordssättning mellan bolag och 
orter, gjorde »Föreningen Skogs- och Flottningsarbetsgivare i övre 
Norrland» en insamling av produktivitets- och löneuppgifter från 
olika bolag i Norrbotten och norra Västerbotten. Utredningen var 
konfidentiell då den uppenbarligen var tänkt att användas i de kom
mande bortsättningsförhandlingarna hösten 1935. 50 stycken arbets
givare hade tillsänts frågeformulär och svar inkom från 33. Svagheten 
i materialet var att få lapp marks drivningar representeras, och att 
vintern 1934/35 hade varit svår med ovanligt djup snö. Trots sådana 
brister, av mindre betydelse för oss då absolut nivå spelar mindre roll 
jämfört med prestationsrelationen huggare/körare, kan materialet ändå 
väl belysa förhållandena. I sammandrag presenteras undersökningen i 
tabell 10 där också en prestationsuppskattning avseende tidigt 1920-
tal presenteras. 

Tabell 10.Körares och huggares dagsprestatione r på 1920 -talet och vintern 1935 i 
Norrbotten och norra Västerbotten 

KÖRAR-
KÖRARE r per dag HUGGARE f3 per dag HUGGARRELATION 

Sågtimmer Väglängd Sågtimmer gran Sågtimmer gran 
1920-t 1935 km 1920-t 1935 1935 1920 1935 1935 

427 0-1 191 187 157 _ 2,3 2,7 
342 357 1-2 1,8 1,9 2,3 
318 292 3-4 1,7 1,9 2,3 
286 223 5-7 1,5 1,2 1,4 
244 171 8-9 1,3 0,9 1,1 

138 10-11 - 0,7 0,9 

Källa: Luleälvens Flottn fören Arkiv. Piteå. Norrlands Skogs- och Flottningsarbets-
givareförening samt Kolonisationskommit. bet. SOU 1922:22 del II s. 30. 

Tabell 10 visar körväglängdens avgörande inflytande på dagspresta
tionerna för häst och karl, och att granarna beredde huggarna väsent
liga svårigheter. I Lule älvdal dominerar dock tallen skogsbeståndet. 
Frågan om det antagna relationstalet 1:2 är generellt tillämpbart 
hänger således på den genomsnittliga körvägslängden. Hur långa var då 
körvägarna i Jokkmokk? Vid de 1912/13 undersökta drivningarna var 

56 



de 2,2 km som vägt genomsnitt med avseende på volym drivet virke på 
respektive avverkning.7 Vid den allmänna fastighetstaxeringen 1938 
hade AB Munksund en genomsnittlig avforslingsväg från sina skogar i 
Jokkmokk till närmaste flottled på 4 km, Jokkmokks sockenallmän-
ning hade 3,7 km. Att staten var ägare av stora skogsarealer i perifera 
lägen uttrycks av att t ex de inom Jokkmokks socken belägna skogar
na i Wargiså revir hade en körvägslängd på 6 km i medeltal.8 Medel
avståndet från kronoparkerna till närmaste flottled uppgick i hela Lule 
älvdal till 3 km.9 

Vi kan alltså på goda grunder sluta oss till att den normala kon-
traktstagaren/köraren med mycket stor sannolikhet representerade en 
hästs körarkapacitet och att han till den behövde knappt två huggare 
och ibland någon ytterligare hjälp med t ex lastning, väglagning m m. 
Så var förhållandena vintern 1912/13, på 1920-talet och 1934/35. På 
grundval härav och genom kännedom om aktuell lönerelation kan den 
årsvis framtagna mediankontraktstagarens inkomst fördelas på körare 
och huggare varigenom vi kan få en representation av en »typisk» 
körares och huggares inkomstsituation. Än en gång skall betonas de 
stora differenser som existerade mellan år, mellan individer och mellan 
avverkningstrakter, men som statistisk företeelse är sannolikt relations
talet 1 till 2 i produktivitetsavseende så pass väl grundat att det är 
användbart för den period vi hittills berört. Svårare är att fastställa 
situationen för 1800-talets senare årtionden som också ingår i här 
undersökt material. För dessa år saknas data av ovan använt slag helt 
och hållet. Vi tvingas därför anta samma fysiska produktivitetsrelation 
mellan huggare och körare, medan löner, kontraktstagarinkomster 
och drivna volymer kan erhållas ur avräkningsböcker och revirberättel
ser. Teknisk utveckling och produktivitetsberäkningar för hela 
perioden 1878 till 1970-tal presenteras i kapitel IX. Med dessa ut
gångspunkter kan framställningen föras vidare i syfte att belysa in
komstutvecklingen för skogsarbetarna i Jokkmokk och vilka effekter 
avverkningsvolymernas tvära kast fick på total sysselsättning och in
komstbildning i socknen. Resultaten kan då prövas mot andra beräk
ningar, t ex Socialstyrelsens undersökning 1912/13 och senare utred
ningar. 
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VII UTVECKLINGEN AV INKOMSTER OCH ARBETS-
KRAFTSÄTGÄNG ÖVER TIDEN 1878-1938 

I det föregående kapitlet drogs slutsatsen att körares och huggares 
säsongsinkomster bör kunna representeras med beräkningar baserade 
på kontraktstagarnas medianinkomst. Tillvägagångssättet innebär att 
respektive yrkeskategoris andel av medianinkomsten fastställs på 
grundval av deras relativa antal, dvs en körare och två huggare, och för 
året rådande lönerelation (de formella uttrycken presenteras i tabell 
12). På så sätt kan åtminstone två frågor kanske besvaras på ett till
förlitligt sätt. Vi kan uppskatta effekten på personlig säsongsinkomst 
av de stora svängningarna i total avverkningsvolym mellan olika år. 
Vi kan då också närmare belysa vad som kan kallas avverkningsorga
nisationens »sociala dynamik». Med det avses om t ex starkt reduce
rade avverkningsvolymer innebar att existerande arbeten tenderade att 
fördelas på många händer , men med åtföljande inkomstreduktion, 
eller om de som faktiskt fick ett avverknings kontrakt också arbetade 
i normal omfattning, men med utslagning från »marknaden» som följd 
för många andra. 

De uppskattade säsongsinkomsterna kan också läggas till grund för 
en beräkning av antalet effektiva arbetsdagar varje säsong och ger då 
såväl kortsiktsvariationer som ev trend. Resultaten av dessa räkneöv
ningar kan sedan jämföras med almanackan, dvs det vi vet om avverk
ningssäsongens, alltså vinterns, teoretiskt möjliga längd, och med de 
studier som genomförts av framför allt Socialstyrelsen vid två till
fällen, dels den ovan refererade undersökningen avseende säsongen 
1912/13, dels en liknande utredning som belyser förhållandena under 
1930-talets första år. som utgångspunkt för framställningen kan vi ta 
de fyra avverkningsplatser i J okkmokk socken Socialstyrelsens utred
ningsmän besökte vårvintern 1913. Tabell 11 visar avverkningarnas 
början och slut, säsongens bruttolängd, arbetstiden per dag över 
säsongen, inkomsterna per man och antalet fullt effektiva arbetsdagar. 
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Tabell 11.Drivningarnas varaktighet, arbetst ider oc h säsonginkomster 1912/13 på 
fyra platser i Jokkmokk 

Tim / 
Drivn Arbets dag Ink Dagsv. per man 
på- tid febr/ Antal Summa per 
böij Avsl Veckor Dagar no v/j an apr ar b körare hug. Körare Huggare 

20/1 1/5 14 101 7 11 21 
25/11 15/4 20 140 7 10 47 
13/1 18/4 14 95 7 9 27 
13/1 1/5 15 105 7 10 53 

Vägd summa 16 110 7 10 438:- 208:- 59 55 

Källa: Skogsarbetarnas levnads- och....s 114, 127 (Socialstyrelsen 1916) samt 
primäruppgifter till denna utredning, SCB. 

Den med avseende på arbetarantal vägda bruttolängden på avverk
ningssäsongen i Jokkmokk vintern 1912/13 var 110 dagar, men att i 
slutändan de fullt effektiva arbetsdagarna reducerades till 59 respek
tive 55. Påsk- och julhelger, en del söndagar, sjukdagar, resor och 
dåligt väder skall dras bort och resultatet blev som vi ser mindre än 
60 fullt betalda dagsverken. Det finns anledning framhålla att dåligt 
väder då aldrig innebar för sträng kyla, utan vanligen handlade om 
stormar och snöyra. Det är först på 1960-talet som man t ex i revirens 
årsberättelser omtalar kylan som ett hinder för arbetet, eller som 
skogsarbetaren Gunnar Sundgren från Vuollerim uttryckt saken: »Förr 
firade man aldrig från jobbet för att det var kallt. Det fick vara hur 
kallt det ville, man arbetade i alla fall».1 Resor nämndes ovan som en 
orsak till »tidsspillan». Vad avstånden handlade om visas av att vid de 
fyra drivningarna 1912/13 i Jokkmokk hade man i genomsnitt 23 km 
till närmaste pro vian te ringsställe, och vid den största drivningen be
talade arbetsgivaren 20:- till de körare och 10:- till de huggare som 
hade mer än 100 km resväg till hemmet.^ Att företa den resan kunde 
det väl bara bli tal om vid påskhelgen, om ens då. Socialstyrelsens 
utredningsmän som besökte arbetsplatserna i Jokkmokk frågade ock
så, hur man använde söndagarna. Vid en av drivningarna hade huggar
na arbetat nästan alla söndagar ute på skiftena. I övrigt användes hel
gen till redskapsunderhåll, väglagning och vedhuggning. Arbetsför
delningen bestod i att huggarna skötte vedhuggning och vattenhämt
ning, medan kuskarna måste ägna sig åt hästarna och körvägarnas vård. 
Generellt tycks körarnas arbetsdag ha varit ca 1 timme längre än 
huggarnas. 

Inkomstutvecklingen för huggare och körare mellan några tids
perioder framgår av tabell 12, där också två beräkningsalternativ och 
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deras resultat presenteras. Båda beräkningsmetoderna förutsätter att 
bakom mediankontraktsinkomsten finns en körare med häst som be
hövde två huggare, i enlighet med det vi ovan funnit. I beräknings
alternativ I fördelas mediansäsonginkomsten enligt den relation som 
respektive kategoris dagsverkslöner stod i aktuellt år. Alternativ II 
innebär att medianinkomsten mekaniskt fördelas enligt principen 50% 
till körare med häst och 25% till vardera huggaren. Även om det senare 
tycks ha varit den »normalrelation» kring vilken fluktuationerna sked
de, är det givetvis ett mindre ändamålsenligt förfaringssätt när det 
gäller att belysa mer kortsiktiga förlopp. Beräkningsalternativ I är den 
realistiska metoden men vi skall ändå inledningsvis presentera utfallet 
av båda sätten att räkna. 

Inkomsterna är genomgående uttryckta i 1929 års priser för att 
underlätta jämförelser. Årsgenomsnitten skall belysa utpräglade topp-
och bottenlägen för total avverkningsvolym inom socknen, med 
undantag för medelvärdet för åren 1878 och 1883-84. Vindfällstidens 
»guldregn» representeras av åren 1898—1900, konjunktursvackan runt 
1909 av åren 1908—1911, två depressioner av åren 1921-22 och 1932-
33. Effekten av uppsvir^g i allmänna konjunkturer liksom för avverk
ningarna i Jokkmokk visas av åren 1912-14, 1928-30 och 1935-37 
(jmf flottgodsmängderna i fig 6). 

Tabell 12 visar vindfällsårens stegrade inkomster, men också att 
ökningen framför allt kom körarkategorin till del. Det är svårt att 
riktigt helhjärtat tro på den lönerelation mellan huggare och körare 
som revirförvaltarna uppger dessa år. Huggarnas dagsinkomster skulle 
bara uppgå till ca 26% av körarnas, men berättande källor betonar 
just hästägarnas gynnade ställning dessa år. Vid sekelskiftet skaffade 
sig tom en del icke jordbruksidkande personer häst, vilket var en 
ovanlig företeelse både före och efter denna episod. 

De två beräkningssätten resulterar i en så stor skillnad som ±25% 
under denna period. Trots en lönestegring för huggarna på 60% mellan 
1897 och 1899 reducerades deras andel av medianinkomsten kraftigt 
då körarpriserna steg med 295% under samma tid! Skall vi sätta till
tro till dessa värden? Risk finns naturligtvis att löneomdömen påverkas 
av omtalade extremvärden, och kanske är »fabulosa» 20 kr/dag för 
körarna en överskattning. Men trots denna förskjutning till körarnas 
förmån uppgick en huggares säsongsinkomst till ca 280 kr i genomsnitt 
under de tre säsongerna, en rejäl inkomstökning jämfört t ex med 
1897 års 138:-, eller de ca 200 kronorna under förhållandevis gynn
samma år vid 1880-talets början. Körarnas inkomst på ca 1100 kronor 
framstår som exceptionell även jämfört med högkonjunkturen i slutet 
av 1920-talet och under 1930-talets goda år. 

Att skogsarbetarnas inkomster fick åka en häftig »berg- och dal-
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Tabell 12. Kontraktstagarinkomster och deras fördelning på körare och huggare 
enligt två b e räknings alternativ^ 1878—1938 (1929 års priser) 

Kontr TILL Kö RAREN TILL HUGGAREN Diff Ml i % av I 
ink 

Är N Md Kr Alti Alt II Alti Alt II Körare Huggare 

1878,83-84 267 833 427 416 203 208 + 3 - 3 
1898-1900 130 1664 1103 832 280 416 + 25 - 25 
1908-11 89 1145 570 573 288 286 - 1 + 1 
1912-14 135 1654 829 827 412 413 ± 0 ± 0 
1921-22 22 567 287 284 140 142 + 1 - 1 
1928-30 30 1903 900 952 501 476 - 6 + 6 
1932-33 301 1409 705 705 352 352 ± 0 ± 0 
1935-37 25 2050 945 1025 473 512 - 8 + 8 

Källa: Avräkningsböcker. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 

1) Uppgifterna för 1932 och -33 baseras på virkesleverantörers inkomster. Från 
dessa har dragits beräknad (Domänverkets) drivningskostnad och på så sätt 
har en arbetsinkomst erhållits. Dessa två år utnyttjade här undersökt bolag, 
Björkå AB, endast leveransvirke. Den som ville ha skogsinkomst var alltså 
hänvisad till att antingen avverka och sälja egen skog, eller köpa rotposter av 
Domänverket som sedan avverkades och såldes i upphugget och framkört 
skick till Björkå AB. 

2) Beräkningsalternativen enligt nedanstående formler. 

Alternativ I beräknat enligt: 

(1) wk 

W l  
(2) h 

Wj = 2wjj + w 

... = 2w. 

Y 2 = ( l - w t ) Y 1   

Yg = 0.5(wtYx) 

(3) 

(4) 

Dagsverkslön körare 

Dagsverkslön huggare 

Wj = En dags lönesumma för normal-
körarlaget 

wt = Lönekvot 

Y j = Kontraktstagarnas medianinkomst 

Y2 = Körarens andel i kronor av Y ̂  

Yß = Huggarens andel i kronor av Y^ 

Alternativ II beräknat enligt: 

(5) 

(6) 

Y2 = 0.5Y1 

Y3 = 0.25Y x 
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bana» mellan åren framgår tydligt av figur 12, Där ser vi att ännu en 
period innebar viss förskjutning mellan huggare och körare i inkomst
hänseende. Det är l:a världskrigets »dyrtid» som bl a kraftigt drev upp 
körarnas kostnader för hästarnas underhåll. Man får am ta att de gene
rella försörjningsproblem som hela folkhushållet utsattes för dessa år 
accentuerades för dem som skulle tillbringa lång tid på avlägset be
lägna avverkningsplatser. För dem måste särskilda svårigheter mött 
i försöken att säkra proviant och furage. De drabbades troligen också 
av speciellt uppdrivna priser. I Årsberättelsen för Storbackens revir 
1918 säges t ex att »Virkesdrifningarna hade, trots af i det hela en 
gynnsam väderlek, att kämpa med stora svårigheter i form av proviant 
och foderbrist. Dels på grund härav och dels på grund av tidigt afbrott 
i avverkningarna på våren till följd av blidväder, hafva resthyggen upp
stått i stor utsträckning. Utaf en af aktiebolaget Robertsfors år 1916 
inköpt virkespost å kronoparken Raanesvaara...blef ca hälften, eller 
omkring 3000 träd kvarstående...».3 Problemen ackumulerades alltså 
på mer än ett sätt och 1919 drevs priserna ännu mer i höjden. Jäg
mästaren på Jokkmokks revir beskriver i sin årsberättelse för 1919 hur 
även den säsongen gynnats av underfrusen mark och lagom snömängd 
men: »Kostnaderna för skogsarbete ställde sig dock mycket dyra på 
grund av de med kristiden följande höga priserna på såväl i livsför
nödenheter som furage, varvid inom Jokkmokks socken 30 à 40 
kronor ansågos utgöra minimidagspenning för häst och karl. Inom 
socknens norra delar, i trakterna av Harsprånget och Porjus, betalades 
priser som flerdubbelt överstego de här ovan angivna». Här innebar 
säkert också närheten till det mycket stora kraftverksbygget i Porjus 
att lönerna låg högt. 

Troligen fanns en liknande tendens till lokal inflation vid sekel
skiftet bestående i en faktisk hästbrist som drev upp körpriserna, 
vilket delvis kom körarna i reala termer tillgodo men de drabbades nog 
också av stegrade kostnader för hästens underhåll, som skulle klaras 
under ganska extrema omständigheter i en för många »främmande» 
miljö. Vid sekelskiftet var många av arbetarna rekryterade utanför 
Jokkmokks socken, ofta mycket långväga ifrån. Av totalt 319 kon-
traktstagare säsongen 1899 var 130 stycken, dvs 41% utsocknes köra
re, trots att de två bolag som undersökts detta år, Bodträskfors AB 
och Munksunds Sågverks AB, tillhör de två i socknen mest förankrade. 
I kapitel VII nedan skall den ibland mycket omfattande »långpend
lingen» från kustbygden till avverkningar i lappmarken mer utförligt 
behandlas. 

I figurerna 12a och 12b har även utmärkts de inkomster Social
styrelsen beräknat för huggare och körare i samband med sina två 
ovan nämnda undersökningar. Inkomstuppgifterna för 1912/13 avser 
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Figur 12a. Huggarens säsonginkomst i fasta priser enligt två heräkningsalternativ 
(1929 års priser. Se tabell 12 för presentation av källor och beräk
ningsmetoder). 
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Figur 12b. Körarens säsonginkomst i fasta priser enligt två beräkningsalte rnativ 
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de avverkningar man besökt inomjokkmokks socken, medan inkoms
terna för åren 1932-34 är länsgenomsnitt för Norrbotten och baseras 
på uppgifter hämtade ur olycksfallsmaterial. För huggarkategorin 
ligger vid båda tillfällena de av oss beräknade inkomsterna mycket 
nära Socialstyrelsens värden. Även för körarna ligger inkomstberäk
ningarna mycket nära varandra 1913, men differensen för åren i bör
jan av 1930-talet blir mycket stor. Orsaken torde ligga i brister hos det 
material som ligger till grund för Socialstyrelsens beräkning av genom
snittsinkomster för körare 1932-34. I det olycksfallsmaterial där in
komstuppgifterna hämtats anges endast arbetsinkomster, alltså ej in
komster från eget jordbruk, t ex virkesförsäljning för hemmansägar-
kategorin som framför allt ägnar sig åt körarbetet. På så sätt kommer 
en hel del inkomster, som till stora delar är av arbets karaktär, att 
helt falla utanför socialstyrelsens material.5 När sedan alla som råkat 
ut för olycksfall ingår i beräkningen kommer genomsnittsinkomsten 
att underskattas, jämfört med en körare som arbetat full, normal 
säsong som för varje år för de flesta stod till buds. Det är därför rim
ligt att dessa inkomster ligger över de av Socialstyrelsen beräknade på 
1930-talet. Enligt alternativ 1 beräknade inkomster för huggarna ligger 
som tabell 13 visar vid båda tillfällena ca 10% högre än Socialstyrel
sens medan körarnas inkomst bara skiljer sig åt med ca 5% 1913, men 
med hela 50% åren 1932-34. 

Tabell 13. Jämförelse mellan Socialstyrelsens inkomstundersökningar avseende 
avverknings arbe te 1913 och 1932-34 och motsvarande inkomster 
beräknade på ba sis av uppgifter ur avräkningsböcker (Säsonginkomster 
i kronor). 

Inkomster för huggare Inkomster för körare 

Är Alti Alt II Soc styr Diff %*) Alti Alt II Soc styr Diff %*) 

1913 
1932-34 

239 
415 

231 208 9 
427 376 9-12 

455 
797 

462 438 5 
814 411 50 

Källa: Avräkningsböcker. Skogsarb levn. och...Skogsbygdens arbets- och... (Social
styrelsen 1916 resp 1938). 

1) Diff % = Alt I och II i relation till Socialstyrelsens undersökning. 

Jämförelsen i tabell 13 kan dock inte antyda vilken av de två beräk
ningsmetoderna som bäst beskriver verkligheten då praktiskt taget 
identiska inkomster genereras eftersom lönerelationen mellan 
huggare och körare låg nära 1:2 i båda fallen. Dock torde kunna fast
slås att grundprincipen i vårt beräkningssätt, att utifrån en klump
summa, representerad av kontraktstagarnas medianinkomst, upp
skatta en »normalhuggares» respektive »normalkörares» säsongsinkomst 
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Figur 13. Antalet dagsverken i avverkn ingsarbete per säsong 1878—1 938 för en 
huggare/körare. o = Soc.Styr. 1913 och 1936/37 
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Källa : Bilaga 1 och 2 samt Soc.styr. (1916 och 1938). Trendbestämningen: 
Y = 351 + 0,35 X 

(0.17) 

väl tycks bestå det prov som jämförelsen med Socialstyrelsens tvär
snittsstudier innebär. I figur 13 ovan ser vi resultatet av en beräk
ning av antalet fullt effektiva ackordsdagsverken. Beräkningen baseras 
på den inkomst för huggare/körare som alternativ I leder till, varför 
antalet dagsverken de finitions mässigt blir det samma för båda yrkes
kategorierna. 

I figur 13 har också en trendlinje bestämts som visar hur avverk
ningssäsongen successivt kom att förlängas under perioden från drygt 
40 dagar till ca 60. Det mest påtagliga intrycket av figur 13 är dock 
kanske de stora växlingarna mellan åren. Storm fälls årens höga in
komster återspeglas inte i exceptionellt många dagsverken, utan »pris
bildningseffekten» var uppenbarligen relativt stor när det gällde höj
ningen av säsongsinkomsterna. Vi ser också hur relativt korta säsonger
na under krigsåren tycks ha varit liksom under krisåren 1921-22 och 
1931-33. De svåra snövintrarna 1935 och 1936 tycks även de komma 
till uttryck i figuren med relativt få arbetsdagar trots stora avverk
ningsvolymer i socknen. 

I figur 13 har också de två socialstyrelseutredningarnas uppskatta
de dagsverksantal per arbetare illustrerats. Vi ser hur antalet dagar 
enligt socialstyrelsen ligger något lägre 1913 liksom deras inkomstbe

ÅR 
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räkning. För året 1934/35 ligger Socialstyrelsens uppskattning av dags
verksantalet högre, medan deras inkomster som vi ovan visat, ligger 
lägre än våra beräkningar. Orsaken till detta högre genomsnittliga dags
verksantal är att allt arbete i anslutning till skogsbruket ingår. Det 
torde främst då vara flottningsarbetet som drar upp siffran, men även 
andra sysslor kunde komma i fråga på 1930-talet. Det handlade om 
stämpling, begynnande skogsvårdsåtgärder och om småarbeten och en
staka dagsverken vid t ex röjning och spångning av stigar m m. 

Faktorer som bestämde inkomstförändringarna 
Vilka är då det viktigaste bestämningsfaktorerna bakom de starkt 
fluktuerande säsongsinkomsterna? Vi har ovan antytt några tänkbara 
samband, t ex att stora avverkningar inom socknen borde kunna ge 
mer arbete per normalt körarkontrakt, dvs att det omfattade fler 
kubikmeter och därför resulterade i högre inkomster. Det kan få ut
göra en första hypotes. En andra hypotes är att höga löner, troligen 
liktydigt med höga ackordspriser, också borde bidra till höjda säsongs
inkomster. Omvänt borde förhållandet vara vid små avverkningar och 
låga löner. Vi har ovan också antytt möjligheten av en »konkurrens
effekt» som innebar att vid kraftigt reducerade drivningar bibehölls 
arbetsvolymen för dem som trots allt erhållit ett avverkningskon
trakt, medan andra följaktligen blev mer eller mindre utan skogsarbete 
och inkomst. På så sätt kommer reducerade avverkningar, som en följd 
av t ex internationella lågkonjunkturer, kanske inte att märkas särskilt 
mycket på inkomsterna för dem som fick arbete, även om en pris
press neråt på ackorden säkert fanns i sådana lägen. Detta är den tredje 
hypotes vi skall pröva. 

En inledande överblick av eventuellt existerande samband mellan 
de viktigaste variablerna ger tabell 14. Där kan vi se korrelations
koefficienter mellan kontraktstagarnas medianinkomst, huggar- och 
körarlöner, drivningskostnader, me diandri vnings volym (m3) och total 
avverkningsvolym i Jokkmokks socken. Starkast sam variation med real 
medianinkomst uppvisar, knappast överraskande, kontraktstagarnas 
mediankubikmeter, vilket verifierar rimligheten i en trivial förmodan 
att ju mer man arbetar, ju mer pengar tenderar man att tjäna. Inkoms
terna varierar även relativt starkt med avverknings volymen i socknen. 
Samtidigt framgår att avverkningsvolym och arbetsinsats, mätt med 
mediankubikmetermåttet, inte samvarierar särskilt starkt, r = 0,48. 
Drivningskostnaderna synes till en större del sammanhänga med 
variationer i körlöner än i hugglöner, r = 0,77 respektive 0,49. Lönerna 
uppvisar heller ingen kraftig samvariation med avverknings volymen, 
även om huggarnas löner tycks vara känsligare för dessa förändringar 
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Tabell 14. Korrelationsmatris för variablerna medianinkomst, löner för huggare 
och körarey drivningskostnader, m ediankubikmeter och avverknings
volym i Jokkmokk. Perioden 1878—1938 (N=44. 1929 års priser) 

Ink md H.lön K.lön Drk Mdm3 Ink md = Medianink 
H.lön = Dagsv.lön huggare H.lön = Dagsv.lön huggare 

H.lön 0.36 K.lön = Dagsv.lön körare 
K.lön 0.17 0.79 Drk = Drivn.kostn 
Drk 0.10 0.49 0.77 Mdm3 = Median kubikmeter 
Mdm3 0.82 0.23 -0.06 -0.30 Volj = Totalawerkning i 
Volj 0.63 0.51 0.34 0.24 0.48 Jokkmokk socken 

Källa: Bilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 

än körarnas. Vi ser också att löner och säsongsinkomst knappast sam
varierar på ett här tolkningsbart sätt. 

Det finns många anledningar till försiktighet i tolkningen av 
korrelationsberäkningar av det slag tabell 14 presenterar. En uppenbar 
brist består i att en så lång tidsperiod som 60 år, rimligen måste inne
hålla trend i många, kanske alla, variabler, som torde bidra till högre 
koefficienter. I tabell 15 presenteras därför korrelationer mellan trend-
rensade variabler. De variationer, avvikelser från trenden, mellan vilka 
koefficienter beräknats är alla resultat av en med tidsfaktorn genom
förd linjär regression. Vi ser dock att bilden inte egentligen förändras 
särskilt mycket i tabell 15. Styrkan i en del av samvariationerna avtar 
något, men slutsatser och kommentarer i anslutning till tabell 14 för
ändras knappast. 

Tabell 15. Korrelations koefficienter mellan trendrensade variabler 1878—1938 
(N=44). 

Ink md H.lön K.lön Drk Mdm3 

H.lön 0.23 
K.lön 0.23 0.86 
Drk 0.32 0.69 0.80 
Mdm3 0.76 0.02 -0.04 -0.13 
Volj 0.53 0.41 0.40 0.46 0.29 

Källa: Bilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 

Korrelationen mellan drivningskostnader och avverkningsvolym blir 
lite starkare, r = 0,46 jämfört med r = 0,24, i den trendrensade beräk
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ningen. Dessutom försvagas samvariationen mellan mediankubikmeter, 
alltså arbetsinsats mätt i volym, och total avverkning, r = 0,29 jämfört 
med r = 0,48. Generellt gäller dock att dessa förändringar är nästintill 
försumbara. 

En slutsats av tabellerna 14 och 15 är att säsongsinkomsterna från 
skogsarbetet inte är en enkel funktion av totalavverkningarnas storlek, 
som skulle innebära att »jobben», dvs skiftenas storlek och säsongin
komst per körarlag, nära skulle samvariera med drivningarnas hela om
fattning i socknen. Men en, på mindre än 1%-nivån signifikant, korrela
tion på 0,63 respektive 0,53 indikerar att ett samband säkert existerar. 
Betydligt starkare samvariation finns självklart mellan körarlagens 
arbetsinsats per säsong (mediankubikmeter) och deras inkomster, 
r = 0,82 respektive r = 0,76 i tabellerna ovan. Volymen hugget och till 
avlägg framkört virke innefattar både effekterna av totalavverkningar
nas omfattning (skogskonjunkturer) och mer »internt» bestämda för
hållanden, t ex vad vi ovan kallat »konkurrenseffekten» som innebär 
att den som trots dåliga tider erhöll ett avverknings kontrakt relativt 
väl kunde hålla uppe sina inkomster, men att andra inte fick någon 
drivning, eller små sådana. Naturligtvis kunde snöhinder, extremt 
tidigt vårförfall e dyl kraftigt reducera säsonginkomsten trots att stora 
avverkningar pågick till följd av goda skogskonjunkturer. Jämför t ex 
de relativt små säsongsinkomster vi kein registrera under 1935 och 
1936 i figur 12 ovan. Dessa präglas av relativt god skogskonjunktur 
avspeglad i stora avverkningar, men dokumenterat stora snöhinder 
tycks avsevärt ha reducerat inkomsterna. Prisstegringseffekterna, högre 
ackord, kunde inte alls »kompensera» de hinder vädret lade i vägen för 
arbetet. 

För att komma lite närmare hur de olika faktorerna var för sig in
verkar på inkomsterna kan partiella korrelationskoefficienter beräk
nas, dvs YXyjz- Det innebär att samvariationen mellan x och y beräknas 
om inflytandet från z hålls »konstant». Mer än en variabel kan med 
beräkningsmetoden hållas »konstant». I sak innebär detta att z:s in
flytande på x och y elimineras med regression(er) och residualernas 
samvariation beräknas. I princip är således partiell korrelationsanalys 
ett alternativ till multipelregression i vissa fall. 

Beräkningarna i tabell 16 baseras på samtliga observationsår mellan 
1878 och 1938, koefficienter inom parenteser är resultat som erhållits 
då vindfällsårens extrema värden plockas bort och beräkningen fått 
omfatta åren 1905-38. 

Säsongsinkomsternas starka samvariation med omfattningen på 
det arbete, driven kubikmeter per säsong, som faktiskt utförts kvar
står givetvis även sedan samvariationen rensats från totalavverkningar
nas inflytande. Säsonginkomsternas samvariation med totalavverk-
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Tabell 16. Partiella korrelations koefficienter mellan variabler na mediansäsongsinkomst, 
me dian kubikmeter per säsong, totalavverkning i Jokkmokk socken, drivnings
kostnader, kör- och huggarlöner 1878—1938. (1929 års priser). 

Inkmd 

Inkmd 

Mdm3/Volj Volj/Mdm3 

0,76*** 0,47*** 
(0,78***) (0,42***) 

K.lön/Mdm3, Volj, Drk 
-0,24* 
(-0,55***) 

Drk/Mdm3, Volj, K.lön, H.lön 
0,57*** 
(0,55***) 

H.lön/Mdm3, Volj, Drk 
-0,18 
(-0,48***) 

= Sign. på 1% : Sign. på 5% r = S ign. på 10% 

Källa: B ilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 
Anm.: Koefficienter inom parenteser avser åren 1905-38, övriga. 

Inkmd = Säsongsink, median, Mdm3 = M^/säsong, median, Volj = totalawerk-
ning, Drk = Drivningskostnad, K.lön = Körarlön Kr/dag, H.lön = HuggarlönKr/dag. 

ningarna är också uppenbar, även om den är svagare. Någor mer över
raskande är den självständiga samvariation drivningskostnader upp
visar med säsonginkomster och den negativa samvariation vi kan se 
mellan främst körarlöner och inkomster. 

Höga drivningskostnader kan vara en följd av många krafters spel. 
Höga drivningskostnader, kr/m3, brukar dock framförallt förknippas 
med två huvudorsaker, i samverkan och var för sig. De två är: små 
medeldimensioner och långa körvägar. Kubikmeterkostnaden är käns
lig för dessa två faktorer. Troligen kan rXy/zj. ..Z4~ 0 ,57 ovan förkla
ras med främst körvägamas längd. S amm einhänge t skulle vara att allt 
annat givet, tenderar säsongsinkomsterna att bli högre som en följd 
av höga drivnings kostnader beroende på långa körvägar då detta inne
bar en ökad »arbetsmängd» givet drivningsvolymen. 

Hur skall då den negativa samvariationen mellan säsonginkomst 
och löner förklaras? Den närmast till hands liggande förklaringen är 
att höga körarlöner ofta är en effekt av påslag på ackorden pga orsaker 
som snöhinder o dyl vilket håller tillbaka drivnings volym och säsongs
inkomst. De avbrutna drivningarna under 1 :a världskrigets slutår pga 
brist på proviant och furage är också exempel på relativt små säsongs
inkomster parallellt med höga löner. I riktning mot samma negativa 
korrelation kan »konkurrenseffekten» tänkas leda. Dvs om körarna i 
lågkonjunkturer konkurrerar hårt om avverknings kontrakten, kan 
säsongsinkomsten för dem som fick en »normal» drivning någorlunda 
väl hållas uppe, men ackordet sjönk vilket uttrycks genom lönerna. 
För att ytterligare pröva hållbarheten i dessa slutsatser har partiella 
korrelationer beräknats mellan, enligt beräkningsalternativ I på sidan 
61 fastställda, körar- respektive huggarsäsongsinkomster och samma 
variabler som i tabell 16 ovan beräknats. Slutsatserna kvarstår och 
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Tabell 17. Partiella korrelationskoefficineter mellan hugg- respektive körinkomst 
och dagsverkslöner med konstanterna Mdm^, Volj och Drk. 1905-38. 

K.lön/Mdm3, Volj K.lön/Mdm3, Volj, Drk 
Y2 -0.17 - 0 .25* 

H.lön/Mdm3, Volj H.lön/Mdm3, Volj, Drk 
Y3 - 0. 29** - 0.49*** 

*** = Sign. på 1% ** = Sign. på 5% * = Sign på 10% 

Källa: Bilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 
Anm. ^2 = Körarsäsongink., = Huggarsäsongink. övriga förklaringar se tab 16. 

bilden har i tabell 17 dessutom modifierats på så sätt att den negativa 
samvariationen har försvagats med avseende på körarna. Dvs att deras 
löner måste ha stegrats mer än huggarnas vid t ex svåra snöförhållan
den. Körarna får då en relativt större andel av mediankontrakts
inkomsten och på så sätt dämpas den negativa korrelationens styrka, 
rxv/z = "0,55 mot -0,25 under perioden 1905-38. Det omvända gäller 
följaktligen för huggarkategorin. De fick tydligen i högre grad »ta 
stöten» än körarna. 

Korrelationsberäkningarna ovan har visat att säsongsinkomsterna 
för mediankontraktstagaren var en funktion av flera samverkande fak
torer av vilka många är mycket svårbestämd, både i efterhand och 
naturligtvis än mer för dem som för sin inkomst var beroende av detta 
arbete. Några på olika sätt specificerade regressionsmodeller kan illu
strera förhållandet ytterligare, se tabell 18. 

Säsongsinkomstens förändring kan alltså till ca 67% förklaras med 
hjälp av huggen och framkörd medianvolym, medan bara ca 38% kan 
förklaras av de totala avverkningarnas storlek inom socknen. I den 

Q 
förra variabeln,Mdm , ingår både totalavverkningarnas effekt och mer 
specifika förhållanden som rått. Vi ser också att drivningskostnaden 
(Drk) inte som självständig variabel förmår utöva någon inverkan på 
säsonginkomsterna, men att den tillsammans med de två övriga bidrar 
till en förbättrad anpassning av regressionslinjen till observerade vär
den. Denna regression blir dock svårtolkad då viss multikollinearitet 
finns mellan t ex Mdm^ och Volj (r = 0,48) och Mdm^ och Drk (r = 
-0,30). Men att drivningskostnaden och vad den troligen uttrycker, 
hade en självständig effekt på säsonginkomsternas variation har de 
partiella korrelationsberäkningarna ovan visat. 

En mer nyanserad bild av faktorernas inflytande var för sig på 
medianinkomsten kan tabell 19 visa. Där har den variation i Mdm3 

som orsakas av totalavverkningarna (Volj) rensats bort. Därefter 
har den variation i säsonginkomst som den på så sätt rensade median-
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Tabell 18. Säsonginkomstens bestämningsfaktorer 1878—1938. (1929 års priser) 

Oberoende variabler 
Beroende 
variabel Konstant Mdm3 Volj Drk _2 r 

_2 
R DW-test 

Yi 378 2,79 
(0,30) 

0,67 

Yi 753 3,38 
(0,64) 

0,38 1,32 

Yi 1170 0,38 
(0,56) 

0,01 

Yi 266 2,29 
(0,30) 

1,64 
(0,48) 

0,74 1,79 

Yi -295 2,88 
(0,29) 

0,78 
(0,45) 

1,19 
(0,28) 

0,82 2,03 

Källa: Bilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 
Anm. N = 44, Y j = Säsongsinkomst (Md), Mdm^ = Driven mediankubikmeter, 

Volj = Totalavverkning, Drk = Drivningskostnad. 

volymen förklarar, eliminerats. Den återstående variationen i säsong
inkomster har sedan satts som beroende variabel och avverknings
volym samt drivningskostnader prövats som determinanter. Resultatet 
framgår av tabell 19, som visar att den för totalavverkning korrigerade 
medianvolymen kan förklara 34% av hela säsonginkomstens föränd
ring. Den på så sätt erhållna residualen, dvs resterande variation, kan 
till 60% förklaras med totalavverkningarnas utveckling. 

Tabell 19. Säsongsinkomst bestämd av korrigerad Mdm^ och inkomstresidual för
klarad av totalavverkning (V olj) och drivnings kostnader (Drk) (1929 
års priser). 

Oberoende variabler 
Beroende - 2 —2 
variabel Konstant Mdm R Volj Drk F R DW-test 

Y1 1331 280 
(58,4) 

0,34 

Ylr 1,54 0,009 
(0,001) 

0,60 

Ylr -2,44 0,008 
(0,001) 

0,002 
(0,0007) 

0,69 1,85 

Källa: Bilaga 1 och 2. Fastprisberäkning enligt index bilaga 3b. 
N = 44 Variabler se tabell 16. Mdm^R = Med Volj rensad Mdm^. 

Yjr = Med Mdm^R rensad Y^. 
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Ytterligare knappt 10% ökas förklaringsgraden när drivningskost
naderna tillförs regressionen. Sammantaget visar regressionerna att 
normalkontraktstagarens (körarlagets) avverkningsvolym inte reduce
rades mer än till en viss gräns, även om totalavverkningarna i socknen 
proportionellt beskars ännu mer. En viss minimistorlek behövdes för 
att det skulle vara värt »besväret», extrakostnaden m m att åta sig 
jobbet. En miniminivå fanns troligen, liksom en maximinivå. Dvs att 
oavsett hur stora de totala avverkningarna blev, kunde inte normal
kontrakts tagaren öka sin mängd längre än till de gränser som kör-
föret, dvs vinterns längd satte. 

Hur de enligt alternativ I i tabell 12 beräknade körar- respektive 
huggarsäsonginkomster var för sig bestäms av driven medianvolym, 
totalavverkningar och drivningskostnader visar tabell 20 nedan. Där 
ser vi hur medicinvolym och totalavverkningar var för sig kan förklara 
ca 40% av körarnas inkomstförändring, men att förklaringsgraden 
höjs avsevärt om drivningskostnaderna tillförs som oberoende varia
bel, R2 = 0.82. Annorlunda förhåller det sig för huggarna för vilka 
totalavverkningarna tycks ha avsevärt mindre direkt betydelse. Inte 
heller höjs förklaringsvärdet för deras inkomster om drivningskostna
derna tillförs regressionen. Driven medianvolym tycks vara helt 
avgörande. En tolkning av resultatet är att då totalavverkningarna 
stiger innebär det att efterfrågan på körarkapacitet stiger relativt sett, 
då skog i mer perifera lägen avverkas för transport till flottlederna. 
Omvänt borde således mekanismen verka i konjunktursvackor. På så 
sätt påverkas körarnas priser och därmed dagsverkslöner som slår 
igenom på beräknad säsonginkomst, kraftigare av totalavverkningar
nas, dvs exportkonjunkturens utveckling, än huggarnas ackordspriser. 
Vi skall i kapitel VIII återkomma till den allmänna exportkonjunktu
rens direkta inflytande på inkomster, löner och priser i Jokkmokk. 
Förmodan ovan att drivningskostnaderna framför allt uttrycker 
»körarförhållanden», främst körvägsländerna tycks således riktig mot 
bakgrund av resultaten presenterade i tabell 20. 
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Tabell 20. Bestämningsfaktorer för kör are s (Y n) o ch huggares (Y j) säsongin
komster 1878—1938 (1929 års priser). 

Oberoende variabler 
Konstant Mdm3 Volj Drk _2 r R DW-test 

Y2 267 1,24 
(0,20) 

0,47 

Y2 373 1,84 
(0,34) 

0,40 

Y2 -358 1,57 
(0,12) 

1,21 
(0,13) 

0,82 1,97 (1) 

Y3 55,4 0,78 
(0,07) 

0,75 

Y3 186 0,78 
(0,18) 

0,29 

Y3 -0,27 0,81 
(0,07) 

0,11 
(0,07) 

0,76 1,78 

Källa: Bilaga 1 och 2. N = 44. 
Anm. Volj = Total avverkning, Mdm^ = Driven mediankubikmeter och Drk = 

Drivningskostnad. 

Figur 14. Faktiska och estimerade säsongsinkomster för körare 1878—1938 
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Källa: Bilaga 1 och 2. 
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Figur 14 illustrerar körarnas säsonginkomstutveckling som den beräk
nats ovan och det av ekvation (1) i tabell 20 estimerade förloppet. 
Även om stora avvikelser förekommer enstaka år, t ex de stora positiva 
residualerna 1903, 1921, 1922 och 1929, kan modellen och det 
observerade förloppet väl sägas följa varandra. Någon systematik över 
tiden i avvikelserna tycks inte heller förekomma och Durbin-
Watson-testet presenterat i tabell 20 indikerar ju också att vi har att 
göra med en residual med ett slumpmässigt förlopp. 

Tabell 21 innehåller en korrelationsmatris som visar hur drivnings
kostnaderna, om än svagt, samvarierar positivt med totalavverkningar
na och körarnas inkomster men negativt med mediandrivningsvoly-
men för kon trakts tagarna. Den negativa samvariationen mellan Mdm3 

och drivningskostnaderna stämmer väl med resultaten ovan som visade 
en negativ korrelation (partiell) mellan körarlöner och säsongsinkoms
ter. 

Tabell 21. Korrelationsmatris för variablerna, körar- och huggarin korns ter, 
drivnings kostnader, totalavverkningar och mediandrivningsvolym 

Drk Volj Mdm^ Sä.ink.kö 
Volj 
Mdm^ 
Sä.ink.kö 
Sä.ink.hu 

0.24 
-0.30 
0.36 

-0.16 

0.48 
0.65 
0.55 

0.69 
0.87 0.80 

Källa: Se tabell 20. 
Anm. Sä.ink.kö = Säsongink körare, Sä.ink.hu = Säsongink huggare, övriga för

kortningar se tabell 16. 

I behandlingen av körares och huggares inkomster har inte frågan om 
skuldsättningen till arbetsgivaren/bolaget berörts. Detta är ett ofta 
omtalat förhållande från skogsbruket under förra delen av 1900-
talet. Det innebar att kontraktstagaren, köraren, stod i skuld till sin 
arbetsgivare och därmed befann sig i ett mycket svagt läge i t ex bort-
sättningsförhandlingar. Sådana skulder kan ha uppstått på många sätt. 
Lån kan ha tagits hos bolaget för att t ex finansiera ett hästköp. De 
förskott, dellikvider, som löpande kunde erhållas under drivnings
säsongen kanske också blivit för stora då oväntat snabbt vårförfall 
e dyl gjort att driven virkesmängd inte blev så stor som varit avsett. 
I appendix I presenteras mer utförligt en undersökning av dessa skul
ders omfattning, utveckling över tid och fördelning bland körarna. 
Några huvudresultat kan dock kort presenteras här. Generellt gäller 
att skulderna i omfattning minskade under 1920- och 30-talen. Ett 
visst konjunktureilt mönster tycks finnas framför allt uttryckt genom 
en ganska kraftig relativ ökning av total skuldmassa under avverk-
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ningssvackan 1908-11. Under perioden 1908-12 uppgick de skuld
sattas andel av avverkningskontraktstagarna till 35%. Den totala 
skuldmassan utgjorde då 86% av de skuldsattas inkomster och 27% 
av samtliga arbetsinkomster under denna period. Under vindfällstiden 
1899-00 var 18% skuldsatta vilket svarade mot 25% av deras arbets
inkomster och 6% av alla sådana inkomster i de undersökta bolagen. 
En undersökning av skuldsättningens fördelning på självägande bönder 
respektive bolagsarrendatorer har också genomförts för åren 1899, 
1908 och 1910. Det visade sig då att böndernas skulder var relativt 
små år 1899 och fanns inte alls de senare åren. Bolagsarrendatorerna 
däremot var en tungt skuldsatt körarkategori. över hälften av dem var 
genomgående skuldsatta vid dessa tre undersökningsår. För en utför
ligare presentation se appendix I. 

Arbetskraftsbehovets utveckling i drivningsarbetet 
Då vi ovan behandlat skogsarbetarnas inkomstutveckling har bilden av 
en extremt osäker inkomstsituation framträtt. Det handlade långt 
ifrån bara om hjälplösheten inför världsmarknadens, genom bola
gens avverkningsplaner »filtrerade» effekt, utan också om en lång rad 
andra faktorer. T ex de påtagligt små säsongsinkomster vi kan se 
1935 och 1936, som delvis var en följd av de osedvanligt svåra snö
förhållandena. Inkomstminskningar kan också registreras vid låg
konjunkturerna 1921-22 och 1931-33, liksom kraftiga stegringar i 
»boom situationer» som vid sekelskiftet, vid inledningsskedet till 
första världskriget samt 1934 och 1937. Men dessa av större ekono
miska strukturer orsakade förlopp är starkt »grumlade» av special
omständigheter i Jokkmokk eller t o m på personnivå genom det val 
av representation, medianvärden, vi arbetat med. Ett exempel på 
fallande avverkningsvolymer, men relativt höga säsonginkomster är 
åren 1905-08. Uppenbarligen kom här det vi ovan kallat »konkurrens
effekten» till uttryck, dvs att de som fick ett drivnings kon trakt, erhöll 
ett så pass stort sådant, att inkomsterna inte alls sjönk när totalavverk
ningarna minskade. Många är berättelserna om sådan konkurrens om 
timmerskiften. En bild av situationen i skogsbygden på senhösten, då 
det var dags för bortsättning av timmerskiftena och tiderna var tryckta 
på trävarumarknaden, har Hedenvind-Eriksson gett: 

»Uppe på bergssluttningen står inspektorns vita borg alltjämt och skådar ut 
över sjön med sina giriga ögon. Den förefaller som en slags kyrka — dit 
hundratals pilgrimmer dagligen vandra i längtansfull håg efter goda timmer
skiften och med huvudet fullt av brödbekymmer. Förbi rucklet på stenbacken 
tåga de gruppvis uppför den bruna landsvägen, och gårdsplanen är snart' 
svart av människor. Där möta varandra vänner och ovänner, bekanta och 
obekanta, svärfäder och mågar, fäder och söner — där be trakta varandra de 
mest olika ansikten, i sanning ett fysionomiernas virrvarr. 
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Men i ett äro de alla lika, nämligen inför det ovissa om de skola få timmer-
körning till vintern eller bli utan....Där står Hans Lia och fryser,....han som 
aldrig besvärat inspektorn förut. Men året är e n halvsyster till 67 och tvingar 
till och med den bäste in i bolagets nät. Tre dagar har mannen stått där precis 
på samma ställe och tittat upp mot kontorsfönstret och frusit, men ännu intet 
timmerskifte fått.» (Ur en fallen skog).6 

För att belysa den faktiska arbetskraftsåtgången kan den medianvolym 
(Mdm3) kontraktstagarna årligen avverkat och framkört användas. 
Metoden innebär att vi från flottningsvolymerna erhåller ett bra mått 
på totalavverkningarnas omfattning inom Jokkmokk socken och antar 
att normalkörarlaget (2 huggare och 1 körare) i genomsnitt presterade 
en volym under säsongen som motsvarar Mdm3. Genom divisionen 
totalvolym/Mdm3 får vi ett närmevärde för körarlagsåtgången. Resul
tatet av divisionen multipliceras med 3 och produkten antyder antalet 
man som arbetade varje säsong. Figur 15 visar resultatet av denna räk
neoperation. För att ge lite proportioner åt drivningssäsongernas 
beräknade arbetskraftsbehov har även »arbetskraftsutbudet» i Jokk-

Figur 15. Totalt arbetskraftsbehov i drivningsarbete inom Jokkmokks socken år 
mellan 18 78 och 1938, samt beräknat arbetskraftsutbud, 1874—1940. 
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Källa: Bilaga 1 och 4 samt mantalslängder och folkräkningar. Principerna för 
beräkningen förklaras i texten. 
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mokk illustrerats i figuren. Linjerna mellan observationsåren 1874, 
1890, 1904, 1910, -20, -30 och -40 visar de manliga yrkesverksamma 
inom gruppen Jordbruk med binäringar. Skogsarbetet var med undan
tag av de från 1930-talet i kojorna förekommande kockorna, en syssla 
som endast berörde den manliga delen av arbetskraften fram till 
1950-talet, då skogsvårdsarbetenas omfattning kraftigt ökade och gav 
sysselsättning åt även kvinnor och skolungdom. 

Den streckade delen av kurvan under 1890-talet är en grov upp-
o 

skattning på basis av en mycket låg säsongprestation, 135 m , som 
motsvarar genomsnittet mellan 1888 och 1897. Dvs den streckade 
kurvan anger en mycket högt räknad arbetskraftsåtgång. 

Det måste genast framhållas att figur 15 bara ger en mycket grov 
bild av årlig arbetskraftsåtgång. Siffrorna måste vara utsatta för ganska 
stora slumpmässiga effekter. Ett visst bolag ett givet år kan ju i sin 
avverkning ha ovanligt illa belägen skog. Det får i figur 15 effekten att 
arbetsåtgången blir stor då Mdm3 har ett lågt värde, medan omvänd 
effekt följer om skogen i vårt avräkningsboksmaterial för ett visst år 
är väl belägen. Då kommer Mdm3 att vara högt och följaktligen 
arbetskraftsåtgången liten. Trots sådana effekter kan ändå hävdas att 
drastiska nivåförskjutningar säkert avspeglas. Uppenbart är t ex den 
extrema situation som måste ha rått vid sekelskiftet i samband med 
»vindfällstiden». Då skulle mellan 3000 och 3500 man funnits i tim
merskogen i Jokkmokk under några säsonger. Socknens eget maximala 
arbetskraftsutbud var helt otillräckligt. Den tidigare citerade jokk
mokksjägmästaren Otto Westerlund har skrivit: »Icke nog med att 
varenda lös arbetare skaffade sig häst och spekulerade i vindfällen, 
som de levererade till bolagen, till och med sådana i skogsaffärer 
otränade individer som ortens tjänstemän försökte sig, icke utan fram
gång, på denna tillfälliga förvärvs källa...Lappmarken — speciellt Jokk
mokk — blev en tid framåt arbetarens eldorado, där han för det mins-
ta möjliga arbete erhöll den största möjliga valuta». 

Våra beräkningar motsäger i varje fall inte Westerlunds påståenden. 
En annan situation, mer lik den Hedenvind-Eriksson beskriver, råder 
uppenbarligen 1905-14, alltså bara några år senare. Då reduceras 
arbetskraftsåtgången kraftigt och hamnar gott och väl under »utbuds
kurvan». Fram mot avverkningsminimum runt lågkonjunkturen 1909/ 
10 reduceras först arbetskraftsåtgång sedan också inkomster kraftigt, 
jmf figurerna 12 och 15. l:a världskriget med relativt stora avverk
ningar, men med av proviant- och foderbrist ibland avkortade säsonger 
kräver mycket folk. De extremt små säsonginkomster vi sett för 1921 
och 1922 svarar bara mot ett litet arbetarantal det senare året. Vår 
mycket låga observerade mediankubikmeter 1921 skulle alltså, över
förd till hela avverkningsvolymen, kräva mycket folk som emellertid 
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tjänade lite. Generellt tycks 1920-talet ha varit en besvärlig tid, med 
undantag för några få år i slutet av årtiondet. Figur 15 antyder en stän
dig tendens till undersysselsättning, tom under drivningssäsongen, 
om alla i sektorn jordbruk med binäringar förutsättes vilja finna skogs
arbete. 

Sedan konjunkturerna väl hämtat sig efter 1878/79, blev avverk
ningarna ganska omfattande av skäl som presenterats i kapitel II. 
Den kraftiga svackan i arbetskraftsbehov under 1890-talet återspeglar 
säkert också reella tendenser trots det godtyckliga inslaget i beräk
ningsmetoden. Under 1890-talet förekommer t ex allt starkare klago
mål om försämrat försörjningsläge i Edefors då skogsarbetet i Jokk-

Figur 16 visar hur på ovan redovisat sätt beräknad arbetskrafts
åtgång och estimerat arbetarantal utvecklas. Den modell som fått 
estimera arbetskraftsåtgången har formen: 

där L står för totalt arbetarantal, Avvol för totalavverkning i Jokk
mokk och Drk för drivningskostnad. Tanken bakom modellen är så
ledes att avverkningsvolymen samt skogens belägenhet och typ, indi-
kerad genom Drk, borde kunna determinerà arbetskraftsbehovet 
någorlunda väl. Av regressionsresultatet framgår att inte är allt
för högt, men mot bakgrund av de osäkerheter som vidlåter vår 
»observerade» arbetskraftsåtgång är resultatet acceptabelt. 

Figur 16. Faktisk och estimerad arbetskraftsåtgång 1903-38 

mokk reducerats avsevärt.8 

L = a + b i Avvol + b2Drk 
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Källa: Se figur 15. 

_2  
L = -766 + 0.004Avvol + 3.7Drk R =0.57 

(0.0007) (1.2) 
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Av figurerna ovan framgår, i linje med vad som tidigare sagts, att 
arbetskraftsåtgången s a s är »för låg» under avverkningssvackan 1905-
14. Dvs att arbetarantalet sjönk kraftigare än totalavverkningarna 
»motiverade» om jobben delats upp. Folk slogs ur »marknaden». Krigs
åren kräver å andra sidan avsevärt mer arbetskraft, relativt sett, för
modligen beroende på de av bristsituationen avkortade säsongerna. 
»Mekanismen» måste då, för att resonemanget ska gå ihop, ha varit att 
det var svårare att skaffa proviant och furage i full utsträckning till 
ett färre antal arbetslag, än att ett större antal personer engagerades 
men jobbade kortare säsong. 

Mycket stora positiva residualer uppstår under åren 1926 och 
1927. Någon egentlig »orsak» till detta har inte stått att finna i t ex 
ovanligt svåra snöförhållanden e dyl. Vi ser f ö att vid de dokumen
terat svåra snövintrarna 1935 och 1936 underskattas arbetskraftsåt
gången bara det första året. överhuvudtaget kan ifrågasättas om t ex 
svåra snövintrar egentligen skall ge detta utslag. Det förutsätter ju att 
arbetsledningen/bolaget ser att varje arbetslag hindras så i sitt arbete 
av svåra förhållanden att ytterligare arbetare måste rekryteras under 
pågående säsong. Då kan en stor mängd drivas trots svårigheterna men 
med större arbetskraftsinsats som pris. Detta förutsätter faktiskt dels 
att folk finns tillhands under säsongen, dvs att viss arbetslöshet före
ligger, dels att man inte tar chansen att en långdragen vårvinter kan 
kompensera produktionsbortfallet under de värsta månaderna (decem
ber— februari). Om den chansningen »inte gick hem» då registrerar vi 
istället små avverkningar då skog helt enkelt blev kvar till nästa år. Se 
t ex fallet i flottningskurvan i figur 6 från 1935 till 1936 trots relativt 
goda skogskonjunkturer. 

För att återknyta till de tre inledningsvis resta hypoteserna har vi 
funnit att mediansäsonginkomsterna uppvisade ett beroende av de 
totala avverkningarnas omfattning inom socknen. Samtidigt måste 
framhållas att speciella omständigheter i hög grad dessutom inverkade 
på inkomstvariationerna som t ex drivningskostnader och dokumente
rat besvärliga väderförhållanden. Vi har också funnit att hypotesen 
om lönernas inverkan på säsonginkomsterna snarare var det omvända 
än som förväntats. Signifikant negativa korrelationer kunde uppmätas 
mellan inkomst och dagsverkslöner om inflytandet från drivningsvo
lymer och totalavverkningar hålls konstanta. Tolkningen av samman
hangen bakom detta resultat har varit att svåra snöförhållanden e dyl 
å ena sidan innebär höjda ackord och därmed dagsinkomster, men å 
andra sidan reducerar dessa svårigheter totalt utfört arbete då många 
arbetsdagar förloras. Detta uppväger inkomstmässigt de högre lönerna. 
Hypotesen om en »konkurrenseffekt» har verifierats i viss mån. Då 
avverkningarna reducerades i socknen minskade inte mediankontrakts-
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tagarens drivningsvolym i samma proportion, vilket skulle ha inneburit 
att arbetena delades upp bland dem som brukade arbeta i skogen på 
vintrarna. Istället tycks de som fick ett kontrakt i någon mån lyckats 
hålla uppe sina inkomster medan andra då fick vidkännas reducerade 
eller helt uteblivna inkomster. Slutsatsen bygger dock huvudsakligen 
på observationer under tidsperioden 1905-14. 

Beräkningarna av arbetskraftsåtgång och tillgänglig arbetsstyrka i 
Jokkmokks socken har visat att från tid till annan måste en väsentlig 
del av skogsarbetarna ha hämtats från andra områden. Omfattningen 
på dessa arbetsvandringar till avverkningarna i Jokkmokk under vin
tern skall beskrivas i nästa avsnitt. 

Arbetsvandringar till drivningar i Jokkmokk före 1940 
Av beräkningarna ovan har framgått att i Jokkmokk socken tillgänglig 
arbetskraft periodvis inte alls kunde förse drivningarna med ett till
räckligt antal körare och huggare. Mest extrem var situationen i sam
band med »vindfällstiden» vid sekelskiftet 1900. Då måste, enligt våra 
beräkningar, ett mycket stort antal arbetare ha hämtats från annat 
håll samtidigt som praktiskt taget varenda jokkmokksbo som kunde 
och hade lust befann sig i timmerskogen. I t ex de ovan citerade be
rättelserna av Harry Andersson och Otto Westerlund omtalades också 
det utsocknes inslaget i arbetsstyrkan i tämligen drastiska ordalag. Vid 
sidan av norr- och västerbottningar från skilda håll deltog då värm
länningar, hälsingar, jämtar och många finländare i vindfällshuggningen 
i Jokkmokk socken. Men det var inte bara i samband med så extrema 
händelser som utsocknes folk arbetade i skogen i Jokkmokk. Det var 
ett mer eller mindre stående inslag i arbetsstyrkan i alla lappmarks
socknar i övre Norrland. Ibland omtalas detta förhållande som ett 
irritationsmoment. En skogsarbetare från Jokkmokk, Otto Andersson, 
har uttryckt följande som nog kan sägas vara en representativ attityd 
hos dem som minns de kärva åren på 1920-talet och under 1930-talets 
första år. »Många pitbor jobbade här uppe efter Luleälven, särskilt 
längs Kvikkjokksvattudraget. Bolagen och även Domänverket anställ
de gärna pitbor. Dels var de duktiga skogsarbetare men det gick också 
lättare att komma sams med dem...Med åren minskade importen av 
pitbor. Vi kallade dem pitbor fastän många kom från Älvsbyn och de 
trakterna. De fick heta pitbor bara de kom söderifrån än Kåbdalis. 
Det var inget fel på dem, men de kom med problem när de tog jobben 
för lägre pris».9 

Vi skall avstå från att försöka belysa »prisfrågan», då det knappast 
låter sig göras. Men givetvis kan, i lappmarksbefolkningens perspektiv, 
den öppna konkurrensen om drivnings kon trakten i hela skogsregionen 
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ses som en nackdel. I avsaknad av konkurrens från en på vintern 
undersysselsatt stor jordbruksbefolkning närmare kusten, skulle brist 
på arbetskraft ofta ha uppstått längre in i landet under drivningssä
songerna. Men att under 2-3 månader jobba i skogen 15-20 mil från 
hemmet var inget ovanligt i övre Norrland före det andra världskriget. 
För att belysa dessa förhållanden har tabell 22 sammanställts. Den 
visar det utsocknes inslaget bland körarna (kontraktstagarna) i här 
undersökta skogsbolags avverkningar inom Jokkmokk socken period
vis från 1883 till 1938. En brist i detta källmaterial är att endast för
hållandena för körarna kan belysas. Det finns dock inga skäl till varför 
situationen vad beträffar geografisk rekrytering skulle vara annorlunda 
för huggarnas del. Orsaken till att t ex kustbygdens bönder drev skog 
i lappmarken var ju generell arbetskraftsbrist varför även huggare 
måste anskaffas på annat håll än i de orter där avverkningarna var 
belägna.10 I berättelser får man också det entydiga intrycket att hela 
körarlag »importerades». Säsongen 1912-13 var t ex fördelningen mel
lan huggar och körare från »annan ort» 55 respektive 45 procent, dvs 
något fler huggare än körare kom från annan ort.11 Det skulle kunna 
tolkas som att många lösarbetare i Jokkmokk tagit arbete i Porjus-
bygget vilket ökat behovet att importera främst huggare. I den utred
ning som behandlade förhållandena i början av 1930-talet fann man, 
för hela den svenska skogsbygdens del, att 14 respektive 15 procent 
av alla körare och huggare arbetade utanför sin egen hemsocken.12 

Ännu under 1950-talet och in på 1960-talet omtalas sådan arbets
kraftsinvandring till Jokkmokk vissa drivningssäsonger. Det handlade 
då om kompletta arbetslag, och vanligen folk från Älvsbytrakten.13 

En annan osäkerhet i vårt källmaterial består i att endast ett bolags 
avverkningar undersökts varje år. På så sätt kan givetvis en större del 
av just detta bolags avverkningstrakter vara belägna vid sockengränsen, 
och på ett sådant sätt att arbetskraft naturligen hämtades till Jokk
mokk från grannsocknen. Det torde då framför allt handla om Ede-
fors. Därför har i tabell 22 de utsocknes inslaget redovisats både 
med och utan Edeforsbor. Då åren dessutom sammanslagits till perio
der minskas ytterligare risken för sådana slumpmässiga effekter. 
Perioderna har valts på grundval av vad som ovan framkommit om 
årlig arbetskraftsåtgång. Aren 1883-84, 1898-01, 1916-20, 1926-30 
och 1934-38 har fått representera uppgångsperioder och konjunktur
toppar, medan övriga i tabellen presenterade perioder representerar 
svackor i flottgodsmängder och beräknat arbetarantal. 

Ännu ett förbehåll angående källmaterialets hållbarhet måste 
göras. Det gäller »karaktären» av det bolag som respektive åt utgör 
undersökningsobjekt. Det torde kunna förväntas att i socknen sedan 
lång tid verksamma företag, t ex Bodträskfors AB och Munksund 
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Sågv. AB har en större andel jokkmokksbor än utsocknes folk i sin 
arbetsstyrka. Dessa båda nämnda företag, liksom dessas efterföljare 
Ytterstfors-Munksund AB, kom också att äga många hemman i Jokk
mokk socken, ofta bebodda av arrendatorer som utgjorde en kärn
trupp i arbetsstyrkan. Andra förhållanden måste ha rått för de bolag 
som helt hänvisades till rotköp från kronans skogar och från bönder, 
eller i hög grad måste lita till leveransvirke. Bland här undersökta 
bolag kännetecknar detta framför allt Enhörning och Björkå AB. 
Trots dessa påpekade brister i källmaterialets hållbarhet borde stor
leksordningen av den arbetskraftsbrist som ibland uppenbarligen upp
stod i Jokkmokk, garantera ett genomslag för procentandelen utsock
nes körare/kontraktstagare. Tabell 22 visar att så verkligen är fallet. 

Tabell 22. Utsocknes inslag bland körarna i Jokkm okksavverkningar, beräknad 
årlig arbetskraftsåtgång samt jokkmokksarbetskraftens förmåga att 
täcka denna åtgång. Perioden 1883—1938. 

Är N 

Utsocknes körare 

Exklusive Edefors Inklusive Edefors 
% av N % av vol. % av N % a^vol. o å m m 

Beräknad 
arbets

kraftsåt
gång. Års-
medeltal 

Jokkmokk ^ 
i % av ber. 
arb.krafts-
åtg. 

1883-84 303 54 56 55 56 2100 40 
1888 60 0 0 0 0 1000 82 
1898-012) 899 26 27 36 36 2700 56 
1907-09 260 12 6 14 9 710 184 
1910-15 298 0 0 0 0 870 153 
1916-20 346 7 7 45 41 1650 82 
1921-24 193 1 1 8 3 1220 111 
1926-30 149 10 9 23 19 1700 96 
1931-33 33 9 5 24 23 1450 113 
1934-38 132 6 4 17 13 2100 88 

Källor: Avräkningsböcker, mantalslängder och Folkräkningar. 

1) Manlig befolkning i arbetsför ålder inom »Jordbruk med binäringar». Beräk
nad total arbetskraftsåtgång enligt figur 15. 

2) Inklusive virkesleverantörer. 

Det utsocknes inslaget bland körarna i Jokkmokk varierar med skogs
konjunkturerna — flottgodsmängderna — och följaktligen omvänt 
mot den i Jokkmokk boende arbetsstyrkans förmåga att fylla det 
beräknade arbetskraftsbehovet. Vid de stora avverkningarna under 
1883 och -84 och vid sekelskiftet utgör de utsocknes en mycket stor 
andel av körarna, medan de helt försvinner ur vårt material vid de små 
avverkningarna som t ex 1888 och under perioden 1910-15. En rela
tivt stor andel utsocknes registreras också 1916-20 och i slutet av 
1920-talet som också präglas av relativt starka skogskonjunkturer. 
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Väl i linje med förväntat resultat ser vi att andelen är liten i början av 
1920-talet. Mindre tydligt blir mönstret vid svackan 1931-33 och 
under påföljande uppgång. Möjligen kan detta orsakas av ovan påpe
kade brister i källmaterialet. Från 1931 tom 1938 består källmate
rialet av Björkå AB:s avräkningsböcker. Detta bolag gör »entré» i 
Lule älvdal först år 1930. Därav kan följa att en relativt stor andel av 
arbetsstyrkan till att börja med, trots lågkonjunkturen 1931-33, 
består av utsocknes körare. Den minskade andelen under uppgångs
fasen kan då förklaras av att bolaget kom att bli mer förankrat i sock
nen. De tydliga utslagen under tidigare år, som så väl ligger i linje 
med förväntade resultat, kein på samma sätt delvis bero på urvalet av 
undersökta bolag. De i socknen mycket väl förankrade Bodträskfors 
AB år 1888 och sedan Munksund AB under perioden 1910-15 hade 
som vi sett inte en enda utsocknes körare, utan kunde helt lita till 
lokalt rekryterade arbetare dessa år. Om denna senare period jämföres 
med de arbetsplatsbesök socialstyrelsen gjorde vintern 1912-13 finner 
vi att inte mindre än 39% av arbetarna i jokkmokksavverkningar denna 
säsong kom från annan ort, dvs 57 av totalt 148 arbetare. Troligen 
uttrycker detta vad vi ovan sagt om avverkningsplatsens lokalisering 
inom socknen. 48 av dessa 57 arbetare från annan ort än Jokkmokk 
fanns på avverkningar i skog belägen inom Wargiså revir. Den ena 
drivningen var en rotpost köpt av Storfors AB, den andra drevs i revi
rets egen regi.14 Wargiså revir är till sin helt övervägande del beläget 
inom Arvidsjaur socken. Den utredning socialstyrelsen genomförde på 
1930-talet ger inte möjlighet till likadana direkta jämförelser. För 
åren 1933 och 1934 befann sig, trots dåliga konjunkturer år 1933, 
16% av alla norrbottniska skogsarbetare utanför sin egen hemsocken 
under drivningssäsongen. För Pi te- och Lulebygderna var siffran 26%, 
för Kalixbygden och Tornedalen nästan 30%. Av påträffade arbetare 
mantalsskrivna i Jokkmokk arbetade bara 6% utanför sin hemsocken. 
I hela det norsvenska skogsområdet var 14.8% av skogsarbetarna under 
säsongerna 1933 och 1934 sysselsatta vid avverkningar utanför hem
socknen.15 

Arbets vandringarna till Jokkmokk visar också en fallande tendens 
i tabell 22. Detta var en naturlig utveckling mot bakgrund av den 
starkt ökande befolkningen inom området från 1880-tal till 1940. 
Vi ser också att de utsocknes exklusive edeforsbor visar en starkt 
fallande andel, medan edeforsborna snarast kan sägas ökat sin andel. 
Detta torde återspegla en fasförskjutning vars innebörd är följande. I 
början, dvs under 1870- och 80-talen, var förmodligen även Edefors 
ett invandringsområde under den intensiva driningssäsongen. Därför 
arbetade edeforsborna säkert på hemmaplan tillsammans med kust-
bor, vilka även reste till Jokkmokk för arbete. Då Edefors allt mer får 
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karaktären av tätbefolkad jordbruksbygd, jämfört med t ex Jokk
mokk, kommer edeforsborna i allt större omfattning både att försörja 
sin egen sockens avverkningar med arbetskraft och samtidigt även del
ta i jokkmokksdrivningar. Tabell 22 visar också att de utsocknes andel 
av antalet körare svarar mot andel drivet virke före sekelskiftet 1900. 
Sedan tenderar volymandelen att vara mindre. Generellt sett hade 
således de utsocknes något mindre drivningskontrakt — kör arskiften. 
Det återspeglar säkert det vi ovan sagt om förskjutningen till förjuls-
vintern av starten på avverkningsarbetet i Jokkmokk. De utsocknes 
drog sig säkert ofta för att ta så stora skiften per körare att de måste 
resa till Jokkmokk i november/december, och ta olägenheten att resa 
hem över jul- och nyårshelger, och åter bege sig till lappmarken i 
januari. Det blev både dyrt och tidsödande. Körarlag från byn Roknäs, 
väster om Piteå stad, förekommer då och då i jokkmokksavverk
ningar. Om de t ex hade sina skiften vid Harsprånget i Jokkmokk hade 
de en resa, enkel väg på ca 20 mil. Att företa den färden tur och retur 
mer än en gång per säsong hade man knappast lust till. Avsevärt lättare 
måste det varit för jokkmokksbor att sätta igång i november om 
underfrysning och snöförhållanden medgav det. Då kunde de också 
vara mer benägna till att kontraktera större skiften. Hur körarnas 
geografiska rekrytering såg ut år 1899, dvs mitt under vindfällstiden, 
visar tabell 23. I de avräkningsböcker som bearbetats finns givetvis 
risk för att en körare kan ange en jokkmokksadress trots att hans 
mantalsskrivningsort är en annan. Den kontroll mot m antals längder 
som genomförts visar dock att praktiskt taget alla som angett en 
jokkmokksadress hos skogsbolaget också är skrivna i socknen. 

Vi finner i detta urval en relativt stor andel jokkmokksbor då det 
bolag vi undersökt är Bodträskfors AB och Munksund Sågv. AB. 
Bland norrbottningarna dominerar givetvis folk från Edefors- Boden
området, och fler kommer från Rånetrakten än från Piteåbygden. 
Västerbottningarna kommer framför allt från socknar längs länsgrän
sen, främst Jörn och Norsjö. Inom gruppen »övriga norrlandslän» 
kommer de flesta från Jämtland. I de fall finländarnas hemorter preci
seras handlar det nästan uteslutande om Kajaani-trakten. 

De utsocknes kontraktstagarnas medianinkomst var 842 kronor 
och medianvolymen 271 m3. Motsvarande siffror för jokkmokksborna 
var 921 kronor och 228 m3. I medeltal var de utsocknes kubikmeter
pris 3,45 kr/m3 mot jokkmokksbornas 4,50 kr/m3. Om skog, medel-
demensioner, körvägar m m var likadana hade alltså jokkmokksborna 
kunnat skaffa sig bättre ackord än övriga i vindfällshuggningen 1899. 
Inkomstspridningen var också mindre bland kontraktstagarna från 
Jokkmokk. Variations koefficienten var för dem 94.0 mot de utsock
nes 139.9. Fler mycket stora kontraktstagare fanns bland de ut-
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Tabell 23. Virkesleverantörer och kontraktstagare 1899 fördelade på h emorter 
år 1899 i Munksund Sågv. AB och Bodträskfors AB. (N=843) 

% 

JOKKMOKK 64 
Norrbotten exkl kust 14 
Norrbottens kustbygd 6 
Västerbotten 6 
övriga Norrlandslän 3 
FINLAND 3 
Värmland 1.5 
Dalarna 1.5 
övriga Sverige 0.5 

Källa: Avräkningsböcker. 

socknes, vilket kraftigt påverkar standardavvikelsen.16 

Vi skall nu vända intresset mot närmast efterföljande arbetsmo
ment i den skogsindustriella produktionskedjan, nämligen flottningen 
av virket till älvmynningens industrier, eller för buntning och havs-
flottning till främst mellersta norrlands skogsindustriområden. Arbets
tidsåtgång och inkomster ska framför allt granskas, men flottnings-
verksamhetens mer allmänna funktionssätt ska även i viss mån upp
märksammas. 

Flottningen i Luleälven 1881—1977. 
Allmänt om flottningsorganisation och lagstiftning 
Den sedan lång tid tillbaka (1600—1700-tal) och i dokumenten omta
lade flottningsverksamheten tycks framför allt ha gällt brännveds
transporter till bruken och byggnadsvirke till gruvorna.17 Ur juridisk-
organisatorisk synpunkt måste detta ha varit relativt okomplicerat 
då små volymer och endast en, och troligen också i trakten, dominer
ande intressent var inblandad. Tänkbara konflikter måste framför allt 
ha koncentrerats till fiskerättsägare och samfälligheter bakom färjor 
och broar. Betydligt mer sammansatta problem följde med skogsin
dustrins expansion. Plötsligt handlade det om mycket stora flott
godsmängder med många ägare. Konflikter med fiskerätts- och strand
ägare och sockensamfälligheter som fått brofästen skadade och färj-
förbindelser under långa tider blockerade, är frågor som ständigt be
handlas på flottningsstämmor och i dessas styrelser, vid sidan av de, 
ur virkesägarnas synpunkt, verkligt viktiga frågorna. Dvs dem som 
gällde kostnadsfördelning mellan olika virkesslag och för skiftande 
transportsträckor. En annan fråga som ständigt orsakade konflikter 
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var det kortsiktiga perspektivet mot det långsiktiga. De bolag som 
ägde skog, eller räknade med att under lång tid köpa sådan i en viss 
älvdal hade intresse av stora investeringar för att på längre sikt pressa 
transportkostnaderna. Mot dem stod de som endast sporadiskt utnytt
jade flottleden och vilkas intresse för sådant var tämligen svalt. Men 
om en stor investering faktiskt genomfördes, hur skulle då den avskri
vas, över hur lång tid och med vilken fördelning mellan trafikanterna? 
Skulle bara de som faktiskt flottade virke förbi en nyrensad fors, 
eller utnyttjade en ny damm, belastas med denna kostnad, eller skulle 
den i någon form ingå i hela flottledens gemensamma utgifter? Å ena 
sidan borde ju bara de som utnyttjade nybyggnationerna betala för 
dem, men å andra sidan ökade genom investeringar högre upp i flott
leden virkeskvantiteterna i de nedre delarna av älven med åtföljande 
sänkning av styckkostnaderna för samtliga. De som ägde virke i mer 
fjärran lägen betonade naturligtvis det senare och hävdade att om inte 
alla bidrog till amorteringarna skulle nödvändiga investeringar inte 
genomföras, till kollektiv skada på längre sikt. Till bilden hör ännu en 
komplikation. Många skogsägare kom ju faktiskt aldrig att flotta virke. 
Det gällde både bönderna och kronan, som ofta sålde virket på rot 
eller framdrivet till flottled. Men i vattnet ägdes virket av köparen där 
det bildade underlag för dennes röststyrka på flottningsstämman och 
därmed inflytandet på flottningsföreningens styrelse. Samtidigt spela
de flottningsföreningens »taxepolitik» en viktig roll för virkespriserna 
i olika delar av älvdalen. Därför krävde t ex Domänverket att få plats 
i flottningsföreningarnas styrelser trots att verket sällan uppträdde 
som trafikant i älvarna. Vi ser alltså att behovet av gemensamma regler 
och genomtänkt lagstiftning var stort. 

Den juridiska utvecklingen för flottningens del kan sägas ha tre 
milstolpar. Den första är ett Kungligt Brev av den 8 april 1811. Där 
bemyndigades Landshövdingarna i varje län där flottning förekom att 
föreskriva under vilka tider, hur och på vilka villkor flottning fick 
ske. I brevet fastslås också att detta gäller vattendrag med farled eller 
kungsådra. Där sådana saknades krävdes medgivande från strandäga
re eller annan som rådde över vattnet för att flottning skulle få ske. 
Detta tycks ha varit en bestämmelse som gick emot bondeståndet 
som hävdade rätten till fri flottning. 

1881 kom en mer heltäckande lagstiftning, nämligen »Kungliga 
förordningen om allmän flottled» och »Kungliga flottningsstadgan». 
Dessa båda författningar ersattes 1919 med den lag som i dag gäller. 

1881 års bestämmelser innebar att länsstyrelserna gavs utökade 
befogenheter att öppna flottleder där sådana, t ex genom strandäga
rens motstånd, inte tidigare funnits, om det ansågs gagna orten, »eller 
eljes lända nytta för det allmänna». Dessutom stadgades 1881 regler 
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för allmänna flottleder, och att flottning skulle handhas av en flott-
ningsförening sammansatt av dem som för året trafikerade flott
leden. Dvs att det i princip är en förening för varje år. Detta alternativ 
valdes framför ett annat system som bl a förespråkades av majorite
ten i 1865 års Vattenrättskommitte', som menade att ett oktrojsystem 
under länsstyrelsernas insyn vore att föredra. 1881 års lagstiftning 
innebar också att flottningsföreningarnas reglementen skulle faststäl
las av landshövdingarna i berörda län. I »Reglemente för Lule Älvs 
Flottningsförening» fastsälld av Kungens Befattningshavande 6 mars 
1900 stadgas t ex att alla som flottade i älven måste delta i gemensam 
flottning och sortering och att flottning fick äga rum »från isloss
ningen om våren i Lilla och Stora Lule älv till den 25 augusti, i älvar
nas förenade lopp till nedre Edefors intill den 10 september, samt där 
nedanför till den 20 september, vilken tid vidkommande vattendragets 
nedersta distrikt där flottgodsets gallring äger rum, utsträckes till den 
1 oktober».18 I relativt detaljerade bestämmelser angavs principerna 
för kostnadsfördelning, virkeslängder och dimensioner, tvisters slitan
de m m. 

Med 1919 års flottningslagstiftning följde mer enhetliga och de
taljerade bestämmelser för flottningen, hur kostnaderna skulle för
delas mellan åren osv. Kravet från Domänverket att få plats i flott
ningsföreningarnas styrelser, tillsammans med andra virkesägare, 
sockenallmänningar och andra, kom dock aldrig att uppfyllas, men var 
föremål för utredning så sent som 1946 och 1950. Dock kom Läns
styrelserna att få utse ombud för att den vägen säkra ett visst »sam-
hällsinflytande» i flottningsföreningarna.19 

De flottande i Luleälven under 1880- och 1890-talen var framför 
allt Gellivareverken, Bodträskfors, Carl Palmgrens Trävaru AB samt 
Herrar Bergman och Hummel. Dessutom figurerar sporadiskt andra 
mindre intressenter. Att döma av flottningsstämmo- och styrelsepro
tokoll inträffade inga dramatiska händelser under denna tid, åtmins
tone inte av en art som skiljer denna flottled från andra under samma 
tid. Ständigt återkommande var konflikter med laxfiskerättsägarna 
i Wittjerfs- och Hedensforsarna, som ofta inkom med krav på extra
ersättning för skadade fasta fiskeredskap. Dessa klagomål lämnades 
vanligen utan avseende och tycks inte heller ha drivits vidare till 
rättssak av dem som ansåg sig drabbade. Noteras bör att dessa fiske
rättsägare också hade flottningsackord förbi dessa forsar. Spekula
tionsvis innebar detta att deras ställning gentemot flottningsföre-
ningens styrelse nog därför var ganska svag i mer än ett avseende, 
dvs vid sidan av det faktum att fiskeintresset naturligtvis var en 
mycket svag part mot Sveriges då dominerande industrigrens intressen. 
Andra diskussionsämnen som regelbundet återkom var hur pass höga 
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böterna borde vara för felsorterat timmer. 1888 beslutas t ex om 50 
öre i skadeersättning för varje orätt sorterat timmer och »1 krona för 
varje orätt gallrad stock som i fasta flottar medförs efter älven».^ 
Uppenbarligen förekom alltså även fastflottning i Luleälven under 
denna tid. Samma år tecknas ett 3-års avtal med Granström i Krok
backen om ackord på all flottning från insamlingsbommen ovan 
Porsiforsen till Storbacken. Priset sattes till 1800:- per år med skyl
dighet att under höst eller vinter lossa allt timmer som fastnat i 
forsen. 

1888 böljar också en segdragen strid i styrelsen och på flottnings-
stämman. Bodträskfors, Palmgren och herrar Ekbäck o^ Sundström 
startar en kampanj mot Gellivareverkens styrelseledamot Consul 
Thisell. De förstnämnda ansåg det orimligt att en intressent skulle få 
sitta med mer än hälften av rösterna på hand i flottningsstämman. 
Striden»rasade» i tre år, till 1891, då Gellivareverken kapitulerade och 
släppte sin absoluta majoritet. Den nya röstlängden baserade sig på 
följande virkesandelar: 

Gellivareverken 70 438 st 
Palmgren 62 076 st 
Bodträskfors 131 040 st 

1889 beslöts att om virkesmängderna inte angavs i stycketal skulle 
måttet vara enhetligt och anges i engelska fot. 

1893 diskuterades utförligt om även flottningen i Lilla Lule älv 
skulle tas om hand av den gemensamma föreningen. Frågan blev dock 
skjuten på framtiden i väntan på utredning varför den hugade speku
lanten på entreprenad, Sandling i Voullerim, fick avslag på sitt anbud. 
I Lilla Luleälven bedrevs då flottningen i privat regi, dvs av Bodträsk
fors och Palmgren tillsammans. Lilla Luleälv kom inte att i sin helhet 
ingå i den stora flottningsföreningen förrän efter beslut härom på höst
stämman 9/12 1899 med början vid 1900 års flottning. Då »inkorpo
rerades» också hela Norrelfven (dvs Stora Luleälv) i flottningsföre
ningen. Tre nya flottningsföreståndardistrikt skapas och 600 kronor 
samt medel till reseeersättningar avsattes för var och en av dem.^1 

Hur bortsättning av själva flottningsarbetet gick till under denna 
tid kan exemplifieras för 1898. Då höll flottningschefen och hans 
medhjälpare auktion den 12/4 i Harads, den 14:e i Boden och den 
15:e i Säfvast. Man lyckades bortackordera alla flottningsskiften utom 
Wittjerfsforsen, från Lagfors udde till Långselet. Där kunde man bara 
få entreprenör på norra sidan där Eriksson m fl (Wittjerf) åtog sig 
arbetet för 2 500:- till den 15/8, sedan för 100:- i veckan till slutrens
ning skett samt 500:- för iståndsättande av skydds- och flottleds-
byggnader. På den Södra sidan fick man till slut ett anbud från L A 
örtenberg som bjöd 2 500:- samt 150 kronor i veckan efter den 15/8 
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fram till slutrensning. Anbudet låg tydligen så pass högt att flott-
ningschefen inte på stående fot vågade anta det.22 

Vid en genomläsning av flottningsföreningens styrelseberättelser 
får man ett starkt intryck av att våren i Luleälvsområdet praktiskt 
taget alltid är ovanligt kall och sen. Men i allmänhet börjar flottningen 
i biv ätten dragen omkring mitten eller senare delen av maj. Islossningen 
i huvudälvarna sker vid samma tid, möjligen något senare. 1903 bör
jade t ex bivattenflottningen den 19/5, i huvudälvarna 28/5 och till
räckligt med virke nådde Säfvast i början av juni, för att sorterings
arbetet skulle sättas i gång. Det bedrevs från 3/6 till 20/9.23 

Ur styrelseberättelserna skall några belysande exempel tas som ger 
detaljupplysningar av intresse och några som visar hur en flottnings-
säsong i värsta fall kunde utvecklas. 

Ovan har framgått att flottningen i huvudsak bedrevs på ackord, 
men 1904 gjordes ett försök med dagsverksflottning. Resultatet blev 
gott enligt styrelsen, men trots det gick man 1905 tillbaka till ett 
system i huvudsak baserat på ackord. 1907 förefaller att ha varit ett 
»märkesår» i all Norrlandsflottning. Då blåste nämligen en envis östan
vind hela våren till skillnad från den vanliga, för flottningen över de 
stora sjösystemen betydligt gynnsammare, västan vinden. Ovanlig 
otur hade man 1915. Styrelseberättelsen inleds med följande redo
görelse: »Utsikterna till en lyckad flottning syntes i början rätt goda, 
då bäckflottningarne, fastän betydligt försenade af kall och torr vä
derlek förlöpte normalt». Sedan började motgångarna. Då bivatten
flottningen nått huvudälvarna var vattenståndet där för lågt, arbetet 
fick stanna upp. Först omkring den 10/7 började så pass mycket virke 
komma ner till Säfvast att sorteringen kunde påbörjas. Då kom emel
lertid alldeles för mycket virke på en gång. Timmermagasin och 
inledningsbom sprängdes och virket flöt ut i fjärdarna. Då stoppades 
all rensning i älven och på ett flertal ställen öppnades dessutom led
bommar för svårrensade vikar o dyl för att på ett, om än kostsamt, 
sätt kvarhålla virket. Då sjönk plätsligt vattnet i älven och redan den 
21/8 var Hedensforsarna svårflottade. »Oerhörda virkesmängder lågo 
då uppflutna på stränderna och vattnet var i starkt fallande, hvadan 
endast obetydligt med virke nedkom ur älfven». I det kaos som upp
stått måste flottningsföreningen lösa ackordstagarna från kontrakten 
och själv överta arbetet. Men det blev inte så lättadministrerat då flott-
ningschefen örtenblad blev svårt sjuk, och ingen ersättare gick att 
uppbringa förrän i september. En förstahandsuppgift blev givetvis att 
rädda de mängder som drivit ut i fjärdarna. Med »anlitande af till
gängliga ångbåtar och bergningsackord med vid stränderna boende 
allmoge» sattes ihopsamlingen igång, virket drogs in mot stränderna 
varpå vattenståndet föll med »oövervinnerliga svårigheter att hålla 
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det till stränderna inbergade virket flytande» som följd. En sista an
strängning måste inriktas på att slita loss sådant virke som fastnat i 
lägen där islossningen nästa vår kunde hota att ta det. Ersättningen 
för skadade laxfisken och strandskador uppgick till 11 455:61, dvs 
omkring 8% kostnadsfördyring enbart pga skadeersättningar. 

1915 försöker man också »elektrifiera» sorteringen. Ett belys
ningsverk inköps från Allm. Svenska Elektriska Aktiebolaget. En 25 
hästkrafters dieselmotor driver en 15 kw generator, men »Vid verkets 
igångsättande visade det sig emellertid att belysningen var för svag 
för att möjliggöra effektiv sortering. Då maskinerna redan med den 
befintliga ljusstyrkan vore något överbelastad kunna ej ytterligare 
lampor tillkopplas». 

Styrelsen övervägde att genast söka sälja anläggningen, men 
»rådande konjunktur inbjöd icke till realisation». Anläggningen kosta
de 1915 års flottning 2 621,19 som utslaget på virkesmängden innebar 
0,05 öre per utsorterad kubikfot.24 

Strejker inträffade 1916, 1918 och 1920. De två förstnämnda åren 
berörde strejkerna endast sorteringen i Säfvast, men 1920 var strejken 
total även i Lilla Luleälv samt tomi flera bivattendrag. Strejken 1920 
synes dock ha varit mindre framgångsrik i Stora älven ovanför Säfvast. 
Den 20/6 utbröt arbetsnedläggelsen vid sorteringen där verksamheten 
aldrig mer kom igång detta år.25 Från 1921 tecknas dock avtal både 
med LS och med Sågverksindustriarbetarförbundet och arbetsfred 
tycks sedan råda i Luleälven under mycket lång tid även om statens 
förlikningsman ofta måste bidra till lösning av konflikter under upp-
segling, t ex 1923, 1924, 1929 och 1934.26 

1929 rapporteras om att man för första gången flottat barkat 
virke, vilket ökat transportbarheten väsentligt. Dessutom kunde man 
från 1929, genom bron över Porsiforsen, lossa brötar mitt under hög
vatten. 

1930 innebar bron att man för första gången någonsin lyckades 
rensa forsen på virke. Att den, åtminstone i Yngve Ryds på intervjuer 
baserade bok »Timmerkörare», beryktade »storsnövintern» 1936 inne
bar ångest för de flottningsansvariga inför snösmältningen är inte att 
ta miste på. Flottningen gick dock bra, enligt styrelsens bedömning 
beroende på att den genom stora snömängder dåligt frusna marken 
absorberade vatten och utjämnade vårfloden. 1935 däremot, innebar 
stora problem. En sen vår, med tjockt snötäcke ännu i slutet av maj, 
islossning i huvudälvarna först i början av juni följdes av en häftig 
vårflod, tre kraftiga fjällfloder ackompanjerat av starka stormar. Där
på föll vattnet oväntat mycket och snabbt i början av augusti och 
följden blev stora problem med brötbildning då virket inte hunnit 
förbi vissa kritiska passager tillräckligt tidigt, dvs medan högvatten 
ännu rådde.2 7 
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Flottningsinkomster och arbetskraftsbehov 
Flottningen kan, om man bara håller sig till styrelseberättelserna som 
källa, beskrivas som en bekymmersfylld strid mot en totalt oberäkne
lig natur. Vi skall dock använda en annan metod. Med utgångspunkt 
i de 10 variabler som beräknats skall systematiska samband mellan 
virkesmängd, transportsträckor, arbetstidsåtgång, biflottledsvolymer, 
kvarlämnat virke m m sökas. Frågeställningen är helt enkelt att pröva i 
hur hög grad flottningen som verksamhet kan fångas i linjära samband, 
eller om naturkrafterna tenderar att skapa en slumpfaktor av så stor 
betydelse att en sådan ansats blir meningslös. En antydan till svar på 
frågan ger tabell 24 som visar samvariationer mellan olika volymmått 
och den årliga beräknade åtgången arbetstimmar i Luleälvens utflott-
ningsarbete åren 1881 till 1977. Vi finner en ganska stark samvariation 
mellan främst antalet arbetstimmar och biflottledsvolymerna, men 
också med total flottgodsmängd. Dock framträder inte några sam
variationer mellan kvarlämnade volymer och arbetstid. 

3 Tabell 24. Korrelationsmatris f ör variabler na Vo lym (m ) i Lule älv, Volym från 
Jokkmokk, Volym biflottleder och kvarlämnat virke samt arbets
kraftsåtgång i Luleälvens fio ttning 1881 — 1977 

Volym 
Jokkmokk 

Volym 
Biflottleder 

Volym 
Kvarlämn. 

Arbetstimmar 
Flo ttning 

Volym hela Lule älv 0.95*** 
(N=97) 

0.70*** 
(N=83) 

-0.11 
(N=71) 

0.69*** 
(N=97) 

Volym Jokkmokk 0.68*** 
(N=83) 

-0.08 
(N=71) 

0.65*** 
(N=97) 

Volym Biflottleder 0.16 
(N=71) 

0.85*** 
(N=83) 

Volym Kvarlämnat 0.09 
(N=71) 

Källa: Bilaga 3. ***_ Signifikant på 1% . 

Tabell 24 visar alltså att flottningen fungerade tämligen systematiskt 
med avseende på arbetstidsåtgång och volymer. Det intryck av slump
mässighet man möter så starkt i styrelsens årsberättelser beror nog 
framför allt på företagsledningens vilja att söka förutse och kontrollera 
händelserna inom betydligt snävare marginaler än dem vi har anledning 
syssla med. För att ytterligare nyansera bilden av dessa samvariationer 
har i tabell 25 åren 1895—1966 delats i tre lika långa delperioder. 
Startåret 1895 motiveras av att vi då har data från ett flottledsnät i 
full funktion, dvs inklusive många biflottleder och hela Lilla Luleälv. 
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Tabell 25. Korrelationsmatriser för variablerna flottgodsmängd i Luleälv, från 
Jokkmokk, i bivattendrag, kvarlämnat virke samt arbetstidsåtgång 
under perioderna 1895—1918, 1919—1942, 1943—1966 

1895-1918 
Volym 
Luleälv 

Volym 
Jokkmokk 

Volym 
biflott 

Volym 
kvarl. 

Arbets
timmar 

Volym Luleälv 
Volym Jokkmokk 
Volym biflott. 
Volym kvarlämnat 
Arbetstimmar 

0.92*** 0.82*** 
0.92*** 

0.38 
0.36 
0.45 

0.83*** 
0.91*** 
0.92*** 

-0.10 

1919-1942 
Volym 
Lule älv 

Volym 
Jokkmokk 

Volym 
biflott 

Volym 
kvarl. 

Arbets
timmar 

Volym Luleälv 
Volym Jokkmokk 
Volym biflott. 
Volym kvarlämnat 
Arbetstimmar 

" 

0.97*** 0.91*** 
0.90*** 

- 0 .42 
- 0.46 
- 0.48* 

0.78*** 
0.75*** 
0.81*** 

-0.52** 

1943-1966 
Volym 
Lule älv 

Volym 
Jokkmokk 

Volym 
Biflott 

Volym 
Kvarl 

Arbets
timmar 

Volym Luleälv 
Volym Jokkmokk 
Volym Biflott 
Volym kvarlämnat 
Arbetstimmar 

0.83*** 0.25 
0.28 

0.38 
0.47* 
0.64*** 

0.23 
0.28 
0.93*** 
0.56** 

Källa: Bilaga 3. 
* * * . O -, { T f  = sign. pa 1% * * = sign. på 5% * = sign. på 10%. 

1966 som slutår beror på att då upphör flottningen i Lilla Luleälven 
samtidigt som även kvarvarande biflottleder avvecklas. Åren 1967 till 
1977 måste därför betraktas som en relativt lång nedläggnings fas. 
Långa lastbils- och traktortransporter av virke till centralavlägget vid 
Porsi innebar från 1960-talets mitt ett definitivt strukturbrott i flott-
ningens funktionssätt. 

Mest slående i tabell 25 är att arbetstidsåtgång och totalvolymer 
upphör att samvariera under perioden 1943—1966, medan korrela
tionen timåtgång och biflottledsvolym bibehåller sin styrka. I flott

92 



leden kvarlämnade volymer förväntades samvariera positivt med ar
betstidsåtgång då dessa mängder antogs kunna indikera allmänt gynn
samma, alternativt ogynnsamma, förhållanden vad beträffar vatten
tillgång etc. Hypotesen var att svåra förhållanden leder till att mer 
virke är kvar i vattnet till nästa år och borde samtidigt innebära rela
tivt större arbetstidsåtgång. En relativt hög positiv koefficient erhålles 
under åren 1943—1966 medan negativa och lägre värden gäller för de 
två tidigare perioderna. Kan det vara så att under efterkrigstiden görs 
generellt sett större ansträngningar att få ner virket i alla situationer, 
ansträngningar som ibland misslyckades, medan under tidigare år en 
större benägenhet till »kapitulation» skulle ha förelegat. Då skulle man 
alltså ha avbrutit arbetet relativt snabbt om väder och vattenförhållan
den hindrade virkets framfart och lättare accepterat kvarlämnade vir
kespartier. Konjunkturläge och räntekostnader på virkesvärdet kom 
på ett allt mer genomarbetat sätt att vägas in i kalkylerna under efter
krigstiden. I Luleälven kom också i hög grad aktuella el-priser att 
vägas in i sådana kalkyler. I de fall virke tenderade att fastna kunde 
naturligtvis mer vatten släppas vid sidan av turbinerna i kraftverket 
och på så sätt underlätta flottningen. Då gällde frågan huruvida skogs
företagens beräknade fördel av snabb virkesleverans uppvägde det 
inkomstbortfall utebliven el-produktion innebar. Värdet på det be
räknade produktionsbortfallet i kraftverken kunde också ställas mot 
kostnaden för ytterligare arbetskraftsinsatser i flottningen givet den 
vattenmängd som redan var tillgänglig. Sådana kalkyler måste en 
flottningschef ta ställning till och förhandla med inblandade parter 
om under efterkrigstiden. Då hade ju praktiskt taget alla större norr
landsälvar, i vilka alla flottning bedrevs i stor omfattning, också tagits 
i anspråk för elkraftsproduktion.28 

I tabell 25 har vi sett att samvariationen totad flottgodsmängd och 
arbetstid upphör efter 1940-talet. Detta beror på att arbetet i huvud
älvarna i ett för el-produktion reglerat vattendrag framför allt består 
i att rensa stränderna från virke. Oavsett total virkesmängd i älven 
fastnar i stort sett samma mängd mot stränderna.29 

Vad betydde då flottningen i Luleälven ur försörjningssynpunkt? 
Hur många arbetade i flottning och vad blev säsongsinkomsterna? 

I försöken att besvara sådana frågor möter stora svårigheter pga 
flottningens utpräglade säsongs karaktär. Inte bara i den meningen att 
vi har att göra med en flottningssäsong på 2-3 månader. Inom denna, 
i sig korta tidsrymd, hinner dessutom mycket hända om man ser till 
sysselsättningsvolym. Figur 17 illustrerar detta och visar dessutom hur 
verksamheten krävde en flexibilitet och påpasslighet, inte bara hos 
dem som ute i. forsar lossade brötar, stod dammvakt e dyl utan också 
hos den organisatoriska ledningen av arbetet. Här kanske en förklaring 
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Figur 17. Antal sysselsatta arbetare vid olika tidpunkter under åren 1953, 1954 
och 1964 i flottningsarbete. Lule älv, Ume-/Vindelälvarna samt Ånger
manälven. (100-tal). 

3- 1953 _ 
x /\ 

8-. 141 
1953 \ 

2- \ f \  
6 1953 10- A" \ 1 9 5 4  

i95r>v 4 1964 6- — 1- 1?54^; 
1 1 

1964 
//1964 ^ i i i 2- 1?54^; 

1 1 i 2- 1 1 1 
15/5 1/7 15/8 1/5 1/7 15/8 15/5 1/7 15/8 

LULE ÄL V UME SVINDEL ÅNGERMANÄLVEN 
ÄLVARNA 

Källa: Kommersiella Meddelanden, Skogsstatistisk Årsbok. 

ligger till den känsla av osäkerhet och den »katastrofen är nära»atmos-
fär som möter så starkt i ovan nämnda styrelseberättelser. Vi ser i 
figur 17 hur flottningen 1953 tycks ha rivstartat och redan 15/5 
krävde 300 man i arbete, ett antal som sedan föll kontinuerligt till 
slutrensningens 35 stycken i augusti. Mer som man tänker sig det nor
mala är åren 1954 och 1964, med 86 respektive 28 man i mitten av 
maj, en siffra som sedan steg till 320 resp 153 i början av juli för att 
sedan reduceras till 152 och 49 i mitten av augusti under de respek
tive åren. Att observera är att under den tid dessa data gäller, dvs 
1953—1966, beskriver motsvarande kurvor 1953 års form vid fyra 
tillfällen och den mer »normala» vid nio. 1953 är alltså inget exklu
sivt undantag. Man har anledning misstänka att tidpunkterna, mitten 
av maj, l:a juli och 15:e augusti är representativa i ett nationellt 
genomsnittsperspektiv för arbetskraftsbehovet vid olika tillfällen. I 
mitten av maj har flottningen i bäckar och småälvar satt igång, i början 
av juli pågår arbetet för fullt i huvudflottlederna, medan bivattendra-
gen är avslutade för året, och i augusti anger sysselsättningstalet hur 
många man som behövdes i den avslutande delen av »långflottningen» 
och rensningen (rumpan). För Luleälvens del torde dock 15/5 vara en 
för tidig mätpunkt för att ange toppen på bäckflottningens arbets
kraftsbehov, medan den nått sitt slut i början av juli. I viss mån kan 
det utläsas i figur 17 där motsvarande sysselsättningstal för Ume-/ 
Vindelälvarna och Angermanälven finns illustrerade. 

I dessa båda längre söderut liggande vattensystem är arbetaranta
let betydligt högre 15/5 jämfört med siffran för 1/7 än motsvarande 
förhållanden i Luleälven. Det återspeglar tidigare islossning och start 
på bäckflottningen längre söderut, men samtidigt ser vi att kurvorna 
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uppvisar i princip samma form. Det innebär att den ovanligt tidiga 
våren fick samma effekter i alla tre älvdalarnas flottning 1953. 1954 
med sin kraftiga topp i arbetarantal 1/7 återspeglar en sen vår på alla 
tre »breddgraderna» liksom att vattentillgången var liten med påföljd 
att flottning fick avbrytas i flera veckor under försommaren samti
digt som virkesmängderna var relativt stora. Först i månadsskiftet 
juni-juli blev vattenståndet tillräckligt högt för flottningens behov.30 

En annan slutsats av figur 17 är att i Luleälven tycks det största 
antalet samtidigt som mest anställda arbetarantalet vara omkring 
300 man, med undantag för år 1964, då bl a biflottledsflottningen 
redan avvecklats. Men siffrorna 1953-54 representerar ett flottleds-
system i full »drift». Det innebär inte att flottningen bara berörde ca 
300 personer. 

Mellan 1928 och 1952 lämnade landets flottningsföreningar upp
gifter om hur många man som totalt under säsongen arbetat i respek
tive flottledssystem. Tabell 26 visar för några perioder arbetarantalets 
årsgenomsnitt i Luleälvens utflottning, alltså exklusive sortering. 
Närmare 1000 man arbetade vanligen under någon tidsperiod åt flott-
ningsföreningen och som synes varierar antalet arbetade timmar i 
genomsnitt per arbetare ganska lite, även om 1932 och -33 både arbe
tarantal och arbetstid är påtagligt reducerade. Det normala under 
perioden 1928-52 är i genomsnitt ca 300 timmar per man och år. 
Det motsvarar ca en månads arbete. Beräkningen stämmer väl med de 
båda socialstyrelseutredningarna som angav 28 dagsverken i genom
snitt för år 1913 och 35 för åren 1933-34.31 

På grundval av den genomsnittliga arbetstiden per man i Luleälven 
och med kännedom om timlönerna kan alltså en genomsnittlig 
säsongsinkomst beräknas. 

Tabell 26. Antal arbetare i Luleälvens flottning 1928-51 

1928-30 1932-33 1935-37 1938-42 1943-47 1948-51 

Antal arbetare 842 690 1 006 960 1 115 1 033 
Antal timmar 
genomsnitt 436 281 350 326 322 339 

Källa: Bilaga 3 och Kommersiella Meddelanden. 

Av tabell 27 framgår att genomsnittsinkomsten från en flottnings-
säsong rörde sig omkring 350 kronor under normala omständigheter, 
men att åren 1932 och -33 reducerade summan med 100 kronor. 

Kan då i tabell 27 presenterade genomsnittsinkomster anses som 
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Tabell 27. Genomsnittsinkomster per flottningssäsong fasta och löpande priser. 
(1929 års priser). 

1928-30 1932-33 1935-37 1938-42 1942-47 1948-51 

Genomsnittlig 
säsonginkomst 357:- 242:- 332:- 387:- 528:- 878:-
Genomsnittlig 
säsonginkomst 
fasta priser 360:- 265:- 352:- 334:- 364:- 538:-

Källa: S e tabell 26. 

representativa för en »normalarbetare»? Troligen är de överskattade 
då det inte finns anledning vänta att arbetstid och därmed inkomster 
i flottningsarbetet är normalfördelade. Vi har säkert även här en sned
fördelning i positiv riktning, dvs med en medianinkomst som ligger 
under genomsnittsinkomsten. Förhållandet torde vara sä rskilt utpräg
lat under tidigare år. Egentligen utgörs flottningsarbetarna av två grup
per. En del fick anställning från arbetets start i maj fram till sensom
maren då allt virke förts till sorteringsverkets insamlingsbom och de 
kvantiteter som blivit kvar i flottleden ringats in och förankrats i 
något skyddat läge efter älven. De utgjorde en mindre grupp. De stora 
antalet engagerades främst i det hektiska arbetet i bivattendragen i 
början av säsongen. Då skulle vårflodens snabbt bortrinnande vatten 
utnyttjas på många platser på en gång inom hela flottledssystemet. 
Stor arbetsinsats krävde många arbetare, på många ställen samtidigt. 
Dessutom var arbetstiden per dygn redan så lång att ytterligare arbets-
uttag per person nog knappast var möjligt i de flesta fall. 

I en oreglerad liten bäck kunde flottningssäsongen handla om 2-6 
dagar då inga dammar fanns med vilka man kunde hushålla med vatt
net. Många arbetade givetvis längre tid än så i de större bivattendra
gen och kanske under en sträcka av huvudälvarna. Men generellt 
gäller att den representativa inkomsten per man överskattas i tabell 27. 
Det är dock svårt att veta med hur mycket i brist på data som belyser 
hur stor avvikelse från en normalfördelning av arbetstiden det hand
lade om. En jämförelse med Socialstyrelsens undersökning baserad på 
olycksfallsmaterial avseende åren 1932-34 antyder att våra genom
snittssiffror är en kraftig överskattning. För Norrbottens län skulle 
flottningsinkomsten enligt denna undersökning ligga under 100 kronor 
för dessa år, dvs mindre än hälften av vår uppskattade inkomst vid 
30-talets början.32 Genomsnittsinkomsten skulle alltså efter en 
halvering motsvara inkomsten för den stora gruppen flottningsarbe-
tare. Vi skall återkomma till denna fråga nedan. 
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Hur såg då förhållandena ut före 1928 med avseende på hur många 
man som årligen befattade sig med flottningsarbete? Här saknas helt 
uppgifter om hur många man som årligen arbetat efter vattendragen. 
I samband med det utredningsarbete som föregick 1919 års flottnings-
lagstiftning gjordes förfrågningar hos alla större fio t tnings föreningar 
bla om arbetarantal för åren 1908-12. Av 30 flottningsföreningar 
svarade 20 på denna fråga, men tyvärr fanns Luleälven bland de 10 
som inte uppgav varken lönesumma eller arbetarantal per säsong. Vi 
tvingas alltså till vissa riskabla antaganden vid ett försök till jämförelse 
mellan i tabell 27 presenterade data och motsvarande situation under 
tidigare år. Följande metod har av alla osäkra valts som den minst 
osäkra. De variabler vi har att utgå ifrån, och mellan vilka relationer 
kan fastställas som kan ge ett närmevärde för arbetarantalet per 
säsong, är total flottgodsmängd (Ql), flottgodsmängd från Jokkmokk 
(Qj), biflottledsvolymer (Qß) samt arbetstimmar (lt). Hur dessa 
variabler samvarierar under den period även uppgifter om arbetaran
talet finns visar tabell 28, där även årligen trafikerad längd (D) med-
tagits. 

Tabell 28. Korrelationskoefficienter mellan arbetarantal och Qr, Qß, 
och D (trafikerade kilometer) 1928—1952 

QL QJ Qß D 

Antal arbetare 0,29 0,26 0,47 0,67 0,72 

Källa: Se tabell 26. 

Den starkaste samvariationen med observerat arbetarantal uppvisar 
årligen trafikerad längd inom flottledssystemet (D). Det stärker ovan 
fört resonemang om arbetskraftens användning i flottningsarbete. 
Relativt stark samvariation uppvisar givetvis även beräknat timantal 
(lt), medan volymmåtten visar låga koefficienter även om biflott-
ledernas volymer (Qß) uppvisar ett relativt högt värde, r = 0,47. 
Dessa samvariationer avser således åren 1928—1952, som represen
terar en tid då flottledssystemet användes i sin fulla längd inklusive 
biflottlederna och inte ännu i någon större omfattning berördes av de 
förbättrade personkommunikationer som framför allt bilismen inne
bar. Det finns därför anledning tro att samvariationer under denna 
period också existerar under tidigare år, åtminstone från 1890-talets 
senare hälft, då även Lilla Luleälven och alla mer betydelsefulla bi-
vattendrag kommit att ingå i flot tnings föreningens verksamhetsfält. 
Genom att arbetstiden beräknats för hela tidsperioden och uppvisar 
en relativt hög samvariation med arbetarantal under åren 1928 till 
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1952 har den fått determinerà arbetarantalet från 1890-talets slut 
fram till 1928 på basis av de förhållanden som rått under perioden 
1928-52. Givetvis blir osäkerheten mycket stor i fråga om beräknat 
arbetarantal. Metoden har ändå valts i stället för att helt avstå från 
möjligheten till åtminstone grova jämförelser över längre tidsperioder. 

Tabell 29 visar resultatet av på så sätt konstruerat arbetarantal, 
som sedan relaterats till observerade arbetsinkomster (lönesumma) i 
hela utflottningsarbetet. Under tabellen presenteras den ekvation som 
fått estimera arbetarantalet på basis av antalet arbetstimmar. 

Tabell 29. Beräknat arbetarantal och genomsnittsinkomster för vissa perioder 
1892-1922 

1892-95 1898-00 1,908-11 1912-14 1921-22 

Antal arbetare 600 1200 650 700 600 
Timmar/man 130 400 190 200 158 
Inkomst kr/man 30 110 60 80 95 
Kr/man 60 220 100 130 100 
(1929 års priser) 

Källa: Bilaga 3. 

Anm.: Den regression som fått estimera arbetarantalet före 1928 har formen: 

A =  467 .6  +  1  511  ***  r 2 =0. 45  

(F=15.3) 

där (A) står för arbetarantal och (1.) för antalet arbetstimmar per 
säsong som det beräknats i bilaga 3. Pararneterskattningen är således 
gjord på basis av observerade värden under åren 1928-52 och därefter 
tillämpade på arbetstidsåtgången 1892—1927. Tabellen presenterar 
alltså ett estimerat arbetarantal som har slagits samman till årsgenom
snitt för perioder och avrundats till jämna 50-tal. Det måste utan om
svep framhållas att förfaringssättet närmar sig något som kan beskyllas 
vara »ett skott i mörker». Dock har i texten ett antal skäl anförts till 
varför samma grundläggande struktur och beroendeförhållanden i 
flottningens funktionssätt finns under äldre tid och fram till 1950-
talets mitt. 

Än en gång skall påminnas om de breda osäkerhetsmarginalerna i 
beräknat arbetarantal och i inkomstuppskattningarna i tabell 29. 
Detta till trots borde vi ändå få en grov bild av nivå och större föränd
ringar. Årsgenomsnitt har presenterats vilket borde bidra till att ut
jämna de kraftiga avvikelser som föreligger från en linjär relation 
mellan arbetarantal och timåtgång (jmf r^ värdet under tabell 29) 
under den tid då observerade värden finns för bägge variablerna, dvs 
åren 1928 tom 1952. För åren 1912-14 resulterar vår inkomstupp
skattning i ca 80:- i genomsnitt per flottningsarbetare. Den summan 
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understiger avsevärt de 132:- som Socialstyrelsen uppskattade för år 
1913 baserat på uppgifter från 3 flottningsföreningar i Norrbotten.33 

Tabell 29 visar en stegring av arbetarantal och inkomster i slutet 
av 1890-talet i samband med vindfällstiden. Troligen underskattas 
arbetarantalet för dessa år. De mycket stora avverkningarna i relativt 
perifera lägen, i Pärlälvstrakten, som krävde flottning i leder där bara 
en första omgång rensningsarbeten genomförts, förutsatte säkert en 
större arbetsstyrka än förhållandena 1928—1952 som ju ligger till 
grund för våra beräkningar. Det skulle i så fall innebära att genom
snittsinkomsterna överskattas. Men även om arbetarantalet höjs till 
1400 man kvarstår en påtaglig inkomsthöjning jämfört med föregåen
de och efterföljande år. Att de två depressionsåren 1921-22 inte ham
nar så lågt som man kunde ha anledning vänta beror troligen på effek
terna av den strejk som utbröt i flottningen våren 1920. Då strejka
des tomi många bivattendrag. De beskurna avverkningarna under 
säsongen 1920/21 och 1921/22 får effekter på flottgodsmängderna 
först 1922 och i viss mån 1923. 1921 däremot hålls volymerna uppe 
då mycket virke blev liggande kvar genom strejken 1920 och måste 
omhändertas följande år. Vid en jämförelse mellan tabell 27 och 29 
ser vi att de stora drivningarna i slutet av 1920- och 30-talen innebar 
väsentligt stegrade flottningsinkomster jämfört med tidigare år dock 
med undantag för de extrema vindfällsåren. I 1929 års priser handlade 
det om mer än en fördubbling av säsonginkomsterna från flottningen. 

Säsonginkomster från skog och flottning jämfört med årsinkomster på 
sågverk och i jordbruk 1883—1938 
Skogs- och flottningsarbetet hade utpräglad säsongkaraktär och kunde 
följaktligen bara stå för livsuppehället under en del av året. Hur stor 
andel av en helårsförsörjning svarade då en säsongs timmerhuggning 
tillsammans med en vårs flottningsinkomster mot? En sådan uppskatt
ning visar alltså omvänt hur stor försörjningsandel som måste komma 
från eget småbruk, vedhuggning, mindre skogsarbeten som röjning av 
stigar, stämpling, vägarbeten, strömrensningsarbeten, arbete på annans 
jordbruk etc. Den avvittring som i Jokkmokk genomfördes under 
perioden 1875-90 innebar t ex en hel del hantlangningsarbeten, 
röjning av nya rågångar m m. Dessa exempel representerar enstaka 
dagsverken och kortare eller längre perioders arbete som i omfattning 
säkert ibland kunde jämföras med skogs- och flottningsinkomsterna för 
många småbrukare/arbetare. Huggning, körning och flottning var dock 
arbeten som i princip alltid fanns till hands även om, som vi ovan sett, 
avverkningssvackorna kraftigt kunde reducera inkomster och arbets
tillfällen. Vinterns drivning och vårens flottning kan därför sägas repre -
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sentera den grundläggande kontantinkomstkällan som dock i varieran
de grad måste kompletteras med andra försörjningskällor. 

Hur stora var då skogs- och flottningsinkomsterna relativt sett? 
För att belysa detta skall här beräknade huggar- och flottningsinkoms-
ter jämföras med årsinkomster i sågverksindustri och med helårsan-
ställda jordbruksarbetare. Vi har valt att låta säsonginkomsten från 
skogsbruk och flottning representeras av den beräknade huggarinkoms-
ten och halva den genomsnittliga flottningsinkomst som presenterats 
i tabell 27 och 29. Motiven till detta förfaringssätt skall kort presen
teras. Valet av huggarinkomsten beror på att i de beräknade körarin-
komsterna ingår den mycket svårberäknade kostnadsandelen för 
hästen. Dessutom var köraren oftast även jordbrukare, varför en jäm
förelse med arbetargrupper av olika slag blir något mindre relevant. 
Huggarna var vanligen lösarbetare, torp are eller tillhörde den grupp 
som ägde de allra minsta brukningsdelarna, varför jämförelsen mellan 
dem och sågverks- och jordbruksarbetare möjligen kan sägas vara mer 
belysande för skogs- och flottningsarbetets relativa plats i försörj
ningsstrukturen och dess förändring. Orsaken till att flottningsinkoms-
ten halverats har mer av godtycke över sig, men baseras på en avväg
ning mellan i detta arbete beräknade genomsnittsinkomster och de 
uppgifter som socialstyrelsen presenterat i sin utredning från 1938. 
För åren 1932-34 anges flottningsinkomsterna där till ca 100:- per 
säsong, och är en siffra som baseras på individinkomster uppgivna i 
olycksfallsanmälningar. Här beräknad genomsnittsinkomst, lönesum
ma dividerad med totalt arbetarantal, ger 265 kronor för dessa år. 
En halvering innebär alltså en viss uppjustering gentemot de individ
observationer som socialstyrelsen presenterat för Norrbottens län.34 

Då vi valt huggarkategorin, bestående av lösarbetare och de mest ut
präglade småbrukarna, som ju var den grupp som, i avsaknad av mer 
omfattande vårbruk, under längsta tiden kunde följa virkets väg mot 
kusten, kan det anses befogat att räkna med en relativt stor flottnings
inkomst. 

Åter bör dock framhållas att våra inkomstberäkningar har jäm
förelsevis stora felmarginaler, då inkomstspridningen mellan individer 
alltid varit stor i skogsarbetet. Enligt i figur 9 presenterade spridnings
mått kan de angivna huggar- och körarinkomsterna sägas gälla ±50%. 
Stor inkomstspridning och osäkerhet utgjorde länge en viktig del av 
skogsarbetets väsen och kom givetvis att av arbetarna uppfattas som 
allt mer irriterande och så småningom helt oacceptabelt. Vi skall något 
beröra detta i kapitel X som behandlar skogsarbetets förvandling till 
helårssyssla. 

Trots dessa osäkerhetsmoment, typiska för skogsarbetet, är den 
jämförelse som återfinns i tabell 30 belysande för storleksordningen 
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på de ytterligare inkomster som krävdes för en lösarbetare/småbruka-
res försörjning. Då jämförelsen sträcker sig över nästan 60 år visar 
tabellen också de långsiktiga utvecklingstendenserna för skogs- och 
flottningsinkomsterna i relation till de två andra näringarna. Även 
sågverksindustrin präglades av säsongfluktuationer, särskilt under 
tidigare år, och sågverksarbetaren kan därför sägas vara ett relevant 
jämförelseobjekt vilket även kan sägas gälla för jordbruksarbetarens 
del. Årsinkomsterna för 1880-talet i sågverksindustrin avser riks
genomsnitt, åren 1898-1900 gäller sågverk i Västerbotten, därefter 
har norrbottenssågverk kunnat läggas till grund för jämförelserna. 
Jordbruksinkomsterna avser för de två perioderna 1898-00 och 1908-
11 helårsanställd gårdskarl i J okkmokk socken och är uppgifter som 
hämtats från Bodträskfors AB respektive Munksunds sågv. AB och 
baseras på totalt 7 observationer. Från 1912 avser jordbruksinkoms
terna helårsanställd jordbruksarbetare i Norrbottens län och gäller 
kon tantlön jämte kost och logi. 

Tabell 30 visar hur relativt liten del av en årsinkomst i sågverks
industrin som flottning och skogsarbete representerade trots sågverks
industrins ävenledes markerade säsongkaraktär under 1800-talets slut. 
En huggar- och flottningsinkomst i Jokkmokk skulle alltså bara svara 
mot ca 19% av en sågverksarbetarinkomst. Den stigande trenden för 
dessa inkomster är dock uppenbar och i slutet av 1930-talet utgör 
skogs- och fio ttningsarbe talinkomsten drygt 30% av sågverks arbeta
rens. Då hade också skogs- och fio ttningsarbe tåren på sina 4-6 måna
der tjänat ihop en summa som svarade mot ca hälften av jordbruksar
betarens årsinkomst. Den utveckling som tabell 30 visar pekar alltså 
mot en helårsanställd skogsarbetare, även om förändringstakten är 
långsam, övergången till en på skogsarbete specialiserad yrkesgrupp 
skulle dock i Norrland dröja ytterligare 20-30 år, och i de flesta fall 
passera stadiet »fast anställd säsongs arbe tare». Större insatser inom 
skogsvård och sommarhuggning av massaved kom successivt att 
utsträcka arbetssäsongen på ett sätt som de klimatiska förhållandena 
tidigare hindrat. Klimatet var givetvis detsamma, men massaved kan 
huggas på sommaren, då den kvalitetsförsämring som så småningom 
uppstår på sommarhugget timmer saknar betydelse när det gäller 
massaved. Dessutom tenderar arbetskraften under 1940-talet att bli en 
bristvara även i övre Norrlands skogsbygder, men mer om detta i 
kapitel X. 

Sammanfattning 
Kapitel VII har visat att skogsarbetarnas säsonginkomster varierade 
mycket kraftigt mellan åren, men att en klart stigande trend kan 
iakttas. Vi har även kunnat konstatera att den normala drivnings -
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säsongen omfattade drygt 40 effektiva arbetsdagar under tidigare år, 
dvs början av 1880-talet, för att fram till 1930-talet ha stigit till om
kring 60 fullt effektiva dagsverken. Bruttosäsongens längd, dvs den tid 
då arbetarna befann sig ute på avverkningsplatserna, var dock nästan 
dubbelt så lång. 

Det har även kunnat belysas att körarnas säsonginkomster var 
särskilt känsliga för totalavverkningarnas omfattning i socknen. Den 
förklaring som framförts är att då avverkningarna steg kraftigt utvid
gades också fångstområdet för råvaran. Detta tenderade att öka trans
portarbetets relativa del av totalt avverkningsarbete. På så sätt stegras 
körarnas ackord då det kan antas att utbudet på körarkapacitet inte 
är fullständigt elastiskt. Rekryteringsområdet för arbetskraft måste 
utvidgas vilket kräver ekonomiska incitament. Omvänt bör fallet vara 
vid starkt beskurna avverkningar. Då minskade efterfrågan på körar-
tjänster relativt mer än avverkningarnas reduktion. Då bör istället en 
prispresssande konkurrens bland körarna ha uppstått. 

Trots ganska stora osäkerheter kan denna tolkning sägas styrkas 
av undersökningen av vilken omfattning arbets vandringarna till Jokk
mokks socken hade under drivningssäsongerna. Inslaget av utsocknes 
timmerkörare vid undersökta drivningar i Jokkmokk uppvisade i 
någon mån ett konjunkturelit mönster. 

Behäftade med stor osäkerhet är uppskattningen av arbetarantal 
och säsonginkomster från flottningsverksamheten före 1928. Dock har 
framgått att även denna försörjningskälla uppvisade starka fluktua
tioner i inkomstbildning och arbetarantal, något som förklaras av om
fattningen av säsongens avverkningar. 

Jämförelsen mellan skogs- och flottningsinkomsternas storlek och 
årsinkomster vid sågverk och i jordbruk har visat att skogs- och flott-
ningsarbetarnas säsonginkomster steg från ca 20-30% av dessa helårs
inkomster till 35-50% under perioden 1883—1938. 
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VIII SVENSK EXPORTKONJUNKTUR OCH INKOMSTBILD
NING I JOKKMOKK 1878-1938 

Analysens utgångspunkter 
I behandlingen av drivnings- och fiottningsarbetets inkomstbildning 
i kapitel VII har större ekonomiska strukturer och utvecklingsför
lopp förutsatts orsaka observerade svängningar i Lule älvdal och 
Jokkmokks socken. Världsmarknaden för trä, massa och papper har 
antagits få ett tämligen direkt genomslag på inkomster på både socken-
och individnivå. Denna utgångspunkt har ofta styrt periodval, hypo
tesformulering och tolkning av observerade utvecklingsförlopp, även 
om ibland speciella omständigheter i Jokkmokk beaktats i resone
mangen, t ex stormfällningen hösten 1897. Vi har också uppmärk
sammat mer »institutionellt» betingade faktorer som t ex det tidiga 
1880-talets specialavtal med staten om låga skogspriser mot krav på 
flottledsutbyggnader som ett par norrbottensföretag utnyttjade i 
Lule älvdal inom Jokkmokk socken. Dåliga väderförhållanden, t ex 
osedvanliga snödjup 1935-36, har också förmodats inverka på driv
ningsvolymer och inkomster, liksom 1 :a världskrigets brist på proviant 
och foder. De senare företeelserna, väder och bristlägen, får dock antas 
vara ganska generella företeelser i norrländsk skogsbygd. Det är svårt 
att tro att väderförhållanden, på sockennivå betraktat, kan skilja sig 
åt särskilt mycket samma vinter inom norrländsk skogsbygd. I detta 
kapitel ska denna föreställning om exportutvecklingens avgörande roll 
utsättas för en statistisk prövning. 

Men innan vi går vidare för att presentera genomförda beräkningar 
måste kort de bakomliggande tankegångarna presenteras som moti
verar val av beroende och oberoende variabler. Utgångspunkten är en 
mycket enkel exportbasmodell. Den innebär att inkomster, löner och 
priser i Jokkmokks skogsbruk förutsättes vara starkt beroende av 
exportutveckling i svensk skogsindustri som i sin tur reflekterar världs
marknadens inflytande. Ett steg vidare i exportbas teorins resonemang 
är att den inkomstbildning som sker i exportbasen i regionen är av 
så stor betydelse att den påverkar hela inkomstutvecklingen i om
rådet. Inkomstvariationen i exportbasen, skogsbruket, skall således 
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få genomslag i den totala inkomstvariationen i Jokkmokk. En mer 
utförlig teoretisk diskussion följer i kapitel XI. Här behöver dock bara 
kort sammanfattas att avverkningsvolymen i Jokkmokk förutsättes 
vara en funktion av den totala råvaruförbrukningen i svensk skogs
industri. Säsonginkomster för kö rare och huggare, liksom total-sum-
man av arbetsinkomster per säsong i Jokkmokk antas vara bestämda 
av exportvärdenas utveckling för skogsbranschen på nationell nivå. 
Båda dessa antaganden bygger alltså på att slutsatsen från kapitel II 
är riktig, dvs att de inre delarna av Luleälvdal integreras i en nationell 
virkesmarknad från 1880-90-talen. Det finns dock anledning att för
vänta ett »periferibeteende» i Jokkmokks skogsbruk. Därmed avses 
att nedgångs- och stagnationsfaserna är kraftigare markerade liksom 
uppsvingsperioderna. Det borde vara en följd av den geografiska be
lägenheten långt in i övre Norrlands skogsbygd. På samma sätt som 
volymer och inkomster förutsättes timmerpriser och löner i Jokk
mokks skogsbruk vara nära kopplade till exportprisutvecklingen. Slut
ligen skall skogssektorns inkomstutveckling relateras till de totala 
inkomsterna i Jokkmokks socken. Denna på korrelations- och regres-
sionsberäkningar baserade analys måste i hög grad begränsas till 1900-
talets första 20-30 år då data för främst totalinkomsterna saknas för 
äldre tid. 

De säsonginkomster för huggare och körare som skall användas är 
dem som beräknats i kapitel VII, medan totala arbetsinkomster i 
drivningsarbetet i Jokkmokk baseras på en uppräkning till total driv
ningsvolym från de av oss undersökta skogsbolagens avräknings-
böcker. En sådan uppräkning kan ske då undersökt bolags avverknings
andel för varje år kan fastställas med ledning av flottgodsmängderna. 
Metoden har givetvis brister då ibland utgångspunkten för uppräk
ningen bara uppgår till 2-3% av total avverkningsvolym. Trots osäker
hetsmomenten borde dock en på så sätt kvantifierad variabel ha en 
sådan kvalitet att samvariationerna ska framträda då de antagits vara 
relativt starka. Då det gäller beräknade individinkomster för huggare 
och körare finns det anledning vänta svagare samband. De personliga 
inkomstvariationerna dämpas av att drivningssäsongen begränsas av 
vinerns längd, och att arbetsinsatsen, drivningsvolymen, för den som 
fick ett avverkningskontrakt i dåliga tider inte reducerades mer än till 
en viss gräns som sattes genom avvägning mellan igångsättningskostnad 
och beräknad totalinkomst. 

Nu uppstår inte bara arbetsinkomster i skogshanteringen. Även 
rotnettot borde i princip beaktas i en studie som syftar till inkomst
uppskattningar. Vi har dock valt att inte söka kvantifiera denna in
komst för de Jokkmokksbönder som avverkade egen skog. Det är en 
mycket svåruppskattad inkomst och den får antas nära samvariera med 
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den beräknade summan arbetsinkomster. Ett utelämnande av ronettot 
kan knappast förrycka resultatet av våra beräkningar. Dessutom får 
vi hålla i minnet att en mycket stor andel av all avverkning sker på 
kronans och bolagens skogar. Rotnettot från dessa marker saknar ju 
i hög grad direkt betydelse för jokkmokksbornas inkomster. I den 
totala inkomstbildningen ingår inte heller flottningen, då dessa arbets
inkomster svårligen kan fördelas på sockennivå. Förtjänsterna i flott
ningen samvarierar även de nära med totala arbetsinkomster från 
drivningsarbetet som framgått i kapitel VII. 

Avverkningarna 1881—1940 
Om vi till att börja med betraktar de fysiska kvantiteternas utveckling, 
dvs avverkningarnas omfattning i Jokkmokk och svensk skogsindustris 
totala råvaruförbrukning 1881—1940 finner vi en ganska stark sam
variation, r = 0.64. Dock föreligger ingen perfekt följsamhet. Det kan 
då vara av intresse att undersöka om någon systematik föreligger i de 
avvikelser som finns mellan de två variablernas utveckling. En bild av 
detta ger figur 18 som visar den residual som blir resultatet av en 
regression där råvaruåtgången i svensk skogsindustri fått estimera av
verkningarnas omfattning i Jokkmokk. Positiva tecken på värdena i 
figur 18 antyder att den »lokala skogskonjunkturen» i Jokkmokk är 
starkare än den nationella skulle motivera. Negativt tecken visar på 
omvänt förhållande. Figuren illustrerar både ekonomiskt-konjunktu-
rellt styrda förlopp och mer institutionellt bestämda händelser. Till 
den senare kategorin får vindfällsavverkningarna räknas och vi ser hur 
åren 1898-03 uppvisar starkt positiva avvikelser. Även 1880-talets 
positiva värden torde vara att hänföra till ett institutionellt arrange
mang. Det handlar då om de specialavtal mellan staten och några 
skogsföretag om mycket låga virkespriser mot krav på flottledsrens-
ning, som vi redogjort för i kapitel II. Den kraftiga uppgång som 
registreras 1934 och 1935 kan till en del förklaras med institutionella 
faktorer. År 1934 trädde en ny s k lappmarkslag i kraft som tillät 
större skogsuttag i lappmarken än som med tidigare regler varit möj
ligt. Ett liknande regressionsresultat redovisar Ruist-Svennilsson som 
pekar på lagändringen för att förklara avvikelser mellan estimerat 
och faktiskt förlopp för avverkningarna i Norrland.1 

Figur 18 visar också att stagnationen i sågverksbranschen, särskilt 
markerad under 1890-talets första hälft, motsvaras av negativa värden, 
liksom lågkonjunkturen runt 1909. Vi ser också att åren 1921 och -22 
innebär kraftiga avverkningsminskningar i Jokkmokk relativt sett, 
och hela första delen av 20-talet uppvisar negativa residualer. Senare 
delen av årtiondet kännetecknas av stark exportökning för främst 
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Figur 18. Avvikelse mellan observerade avverkni ngar i Jokkmokk socken och de 
av svensk skogsindustris råvaruförbrukning estimerade förloppet. 
1881—1940 (standardiserad residual). 

St. Resid. 
4.0-, 

2.0-

0.0 

-2.0-1 
L 1 i ± » J J. X 

-85-90 1900 -10 -20 -30 1940 ÅR 
Källa: Bilaga 3 och 6. 

o 
Awol = -26.9 + 1.14Råv r* = 0.41 Awol = Avverkning inom 

(0.18) Jokkmokk socken 
Råv = Råvaruförbruk-

N = 60 ning i svensk 
skogsindustri 

Anm. Observera att den variation som den oberoende variabeln uppvisar före 
år 1900 är liktydig med den svenska skogsexportens variation under 
samma tid. Detta beror på den metod som kommit till användning vid 
beräkningen av råvaruåtgången under perioden 1870—1899. Se bilaga 
6. Standardiserad residual beräknad som residualen ett visst år i pro
cent av standardavvikelsen på dessa residualer. 

massa, men också för trävaror. Då exportvolymerna kulminerar 1929-
30 stiger avverkningarna i Jokkmokk kraftigt, och då överträffas det 
av total råvaruförbrukning estimerade förloppet, varför positiva värden 
registreras i figur 18. Lågkonjunkturen 1931-33 är också något krafti
gare markerad om än avsevärt mindre än 20-talets två första år. 
Den uppgång som främst massaindustrin upplever från 1934, förstärkt 
av lagändringen, blir kraftig i vårt undersökningsområde. Resultatet av 
beräkningarna har således verifierat antagandet om att avverkningarna 
i Jokkmokk i hög grad styrs av allmän skogskonjunktur, och att av
vikelserna till en del uppenbarligen sammanhänger med det geogra
fiska läget. Konjunktursvackor är kraftigare markerade liksom kul-
minationsfaserna. 
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Inkomst-, löne- och prisbildningen 
Hur inverkar då skogsindustrieli exportkonjunktur på inkomstbild
ningen i Jokkmokks skogsbruk? Tabell 31 visar samvariationernas 
styrka mellan säsonginkomster för körare och huggare, total arbets
inkomst från avverkningar inom socknen, exportvärde för trävaror, 
massa och papper samt totalt exportvärde för skogsindustrin. Obser
vera att det således är variationer, mätta som avvikelser från en linjär 
trend, som korrelerats i tabell 31. Om inte en tendrensning genomförs 
erhålles mycket höga koefficienter, vanligen mellan 0.8 och 0.9 
mellan flertalet variabler, värden som delvis förklaras av den starka 
trend som finns i dessa serier, dvs den tillväxt som svensk skogsindu
stri genomgår under perioden 1878—1938. 

Tabell 31. Korrelationer mellan säsonginkomster för huggare och körare, 
total arbetsinkomst från avverknin gar i Jokkmokk socken, värdet på 
svensk trävaru-, massa - och total skogsexport (trendrensade var iabler) 
1878-1938. N = 44. 

Säsonginkomster 
Total 

Exportvärde 

Huggare Körare Arb.ink. Sågverk Massa/papper 

Säs.ink. körare .80 
Arb.ink. skog .51 .73 
Exp.vä. Sågv .19 .43 
Exp. vä. Massa/papper .44 .56 
Summa exp .värde .36 .54 
Skogsind. 

.34 

.60 

.52 
.74 
.91 .95 

Källor: Bilaga 1 och 4 samt Ohlsson L: Utrikeshandeln och ekonomisk tillväxt i 
Sverige. IUI (Uppsala 1969). Säsongsinkomsterna beräknade enligt alt. I 
som presenterats i tabell 12. 

Tabell 31 visar framför allt en stark samvariation, r = 0.60, mellan 
total skogsarbetsinkomst i Jokkmokk och massaexportens värde, ett 
resultat som framför allt beror på utvecklingen efter 1910 då massa
ved började drivas i större omfattning i socknen. Körarnas säsongin
komster tycks samvariera ganska nära med exportutvecklingen medan 
huggarna är mindre »världsmarknadskänsliga», r = 0.54 respektive r = 
0.36. Denna tidsperiod omfattade 60 år, varav observationer finns för 
44 då 1880- och 1890-talen framför allt saknas, innehåller givetvis 
många extremvärden orsakade både av faktiska händelser, t ex storm
fällningen, och kanske ibland av osäkerheter i beräkningsmetoderna. 
Det kan därför finnas anledning att åtminstone utesluta äldre tid, 
inklusive de år som präglas av stormfällningen. Hur beräkning av sam-
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variationerna då utfaller visar tabell 32, som fått omfatta tiden 1905-
38. Skillnaderna blir inte stora. Främst ser vi hur samvariationen 
total skogsinkomst och värdet på massaexporten stärks. Körarinkoms-
ternas relativt starka följsamhet med exportutvecklingen kvarstår, 
medan huggarna även för denna kortare period förefaller att ha in
komster som i mindre grad bestäms av makroförloppen. En tolkning 
av sammanhangen bakom detta har i kap VII antagits vara följande. Då 
avverkningarna drivs i höjden vid kulmen av en konjunkturuppgång 
tillvaratas skog i mer perifera lägen. Detta torde framför allt innebära att 
efterfrågan på körarkapacitet stiger relativt sett som en följd av längre 
utforslingsvägar. Troligen kommer på så sätt körarackorden att pressas 
i höjden. Ibland förefaller tom kapacitetstaket bli kraftigt överträf
fat. dvs körare och hästar kan långt ifrån anskaffas i tillräcklig om
fattning inom normalt rekryteringsområde. Så var alldeles uppenbart 
fallet under vindfällsåren, men även t ex år 1937 fanns liknande ten
denser som ovan visats i kap IV. I sådana lägen blev konkurrensen på 
arbetsgivarsidan stark samtidigt som hästar och kuskar ska rekryteras 
långväga ifrån och garanteras tillgång på tillräckliga mängder proviant 
och foder. Det finns skäl att anta att huggarutbudet var mer flexibelt 
och underkastat färre tröskeleffekter ur kostnadssynpunkt för bolagen 
än fallet var med utbudet av körarkapacitet i extremlägen. 

Tabell 32. Korrelationer mellan säsonginkomster för huggare, körare och total 
arbetsinkomst från avverkning i Jokkmokk socken samt värdet på 
svensk sågverks-, massa- och pappersexport och sammanlagt exp ort
värde för skogsindustrin 1905-38 (trendrensade variabler). 

Säsonginkomster Exportvärden 
Summa 

Huggare Körare arb.ink. Sågverk Massa/papper 

Säs.ink. körare .83 
Arb.ink. skog .48 .73 
Exp.vä. Sågv. .28 .57 .58 
Exp.vä. Massa/papper .30 .59 .74 .89 
Summa Exp .värde .30 .60 .68 .97 .98 
Skogsind. 

Källa: Se tabell 31. 

I underlagsdata för beräkningarna ovan finns många osäkerhetsfakto
rer. Det kan handla om osäkerheter i de inkomstberäkningar som 
genomförts, men också om skogsindustrins faktiska beteende. I är-
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med avses att det knappast finns skäl att vänta att enskilda företag, 
eller mindre grupper av företag, följer exportutvecklingen och än 
mindre att man gör det på varje plats där man är verksam med t ex 
avverkningar. De relativt starka samvariationer som framträtt på års
basis mellan utvecklingen i Jokkmokk och svensk expor t konjunktur 
är dock uppenbart uttryck för faktiska kausalsamband. Än starkare 
samvariationer än mellan inkomster och exportvärden kan återfinnas 
på pris- och lönebildningen. I tabell 33 nedan presenteras en korrela
tionsmatris som visar samvariationernas styrka mellan huggar- och 
körarlöner i Jokkmokk, svenska exportpriser på sågade varor, massa 
och sågtimmer fritt utsorterat vid Luleälvens respektive Ångerman
älvens mynning under perioden 1909—1938. 

Tabell 33. Korrelationer mellan exp ortpriser på massa och sågade varor, priser 
på såg timmer (8 tum) vid Lule- oc h Ångermanälvens mynning samt 
huggar- och körarlöner i Jo kkmokk 1909—1938 (trendrensade variab
ler). 

Timmer Dagsv.lön 
Sågat Sulfit Sulfat Luleälv Ängermanälven huggare 

Sulfit .95 
Sulfat .95 .97 
Timmer Lule .86 .80 .85 

älv 
Timmer .88 .82 .87 .96 

Ångerman älven 
Hugg.lön .87 .90 .84 .79 .81 
Kör.lön .86 .87 .85 .84 .90 .96 

Källa: Stryffert Th: Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på 
skogsprodukter. Kungl. Skogshögskolans skrifter Nr 33 (Sthlm 1960) samt 
bilaga 2. 

Även på pris- och lönebildningssidan är alltså Jokkmokk mycket nära 
knutet till exportmarknaden. Korrelationskoefficienterna ligger som vi 
ser genomgående på värden mellan 0.8 och 0.9. Observera även hur 
timmerpriserna i Ängermanälven samvarierar lika starkt med Jokk
mokkslönerna som timmerpriserna i Lule älv. 

Dessa beräkningar avser alltså tiden 1909-38, men det kan vara 
intressant att även söka belysa hur starka samvariationer som funnits 
under tidigare perioder. Då har vi inte tillgång till data av samma 
kvalité som de ovan använda, men en grövre beräkning har ändå 
genomförts för perioden 1872—1908. Exportpriserna har då fått 
representeras av Domsjö ångsågs avsalupriser som presenterats av 
Torsten Gårdlund. Priset på virke har hämtats från revirens rotpost-
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Tabell 34. Korrelationer mellan priser på sågade trävaror, priser på ro t försålda 
sågtimmerträd i Norrbotten och Jokkmokk samt huggar- och körar-
löner 1872—1908. kr/Std, kr/m* resp kr/dag. Trendrensat. N =36). 

Priser på sågtimmerträd 
Priser sågat 

Jokkmokk Norrbotten Domsjö Huggarlön 

Trädpriser 
Norrbotten 0.65 
Priser sågat 
Domsjö 

0.22 0.55 

Huggarlön 0.39 0.17 0.26 
Körarlön 0.46 0.15 0.20 0.80 

Källa: Gårdlund T; Mo och Domsjö intill 1940 (Uppsala 1951). BiSOS; Skogs
väsendet, resp. Skogstaten. Jörberg L; History of Prices in Sweden samt 
Årsberättelser för Jokkmokks och Pärlälvens revir 1895—1908. Fastpris-
beräkningen genomförd med Åmarks partiprisindex. Priserna på sågtim
merträd för Norrbotten avser reviren Södra och Norra Piteå, Luleå, Arvids
jaur och Gällivare. Då olika kvantiteter sälj av olika revir vid olika tidpunk
ter har priserna vägts samman med avseende på den volym de avser. På 
samma sätt har skett med Jokkmokksförsäljningarna. 

försäljningar av sågtimmerträd i Norrbotten och Jokkmokk.^ Lönerna 
för huggare och körare i Jokkmokk avser före 1895 dagsverkslönerna 
enligt markegångstaxorna i Norrbottens län. Liksom i tabell 33 har 
pris-och löneuppgifterna trendrensats. Resultatet av korrelationsberäk
ningar presenteras i tabell 34 ovan. 

Av tabellen framgår att Norrbottenspriserna samvarierar relativt 
väl med avsalupriserna vid Domsjö såg i mellersta Norrland, medan 
trädpriserna i Jokkmokk visar svagare följsamhet, r = 0.55 mot r = 
0.22. Resultaten pekar således mot att konjunkturerna inte slår 
igenom på samma omedelbara sätt under denna tidigare period som 
under åren 1909-38. Det kan finnas skäl att misstänka en viss tidsför
skjutning för äldre tid mellan priserna på färdigvaror och timmerträds
priserna. Därför har en korrelationsberäkning med trädpriserna ett år 
förskjutna gentemot sågverkets avsalup riser genomförts. Denna 
beräkning resulterar dock i avsevärt svagare samvariationer. Tabell 34 
visar också att körarna för åren 1872—1908 har en löneutveckling som 
samvarierar något starkare med priserna på timmerträden än huggarna 
i Jokkmokk. Skillnaden är dock mycket liten och det bör påminnas 
om att lönerna före 1895 avser dagsverkslöner i jordbruket på länsnivå 
i Norrbotten. 

Men sammanfattningsvis kan sägas att bakom de väsentligt svagare 
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samvariationer Jokkmokk uppvisar för denna tid torde socknens geo
grafiska belägenhet finnas. Dvs på 1870- och 1880-taIen rensas flott
lederna och skogarna i hela socknen börjar bli tillgängliga för avverk
ning. Under denna fas finns skäl att vänta sämre följsamhet i pris
bildningen. Utan att ha undersökt saken får man anta mycket höga 
kostnader för havsflottning av virke från Norrbotten till mellersta och 
södra Norrland under 1890-talet och början av 1900-talet, jämfört 
med mellankrigstiden. Även detta torde bidra till svagare samvaria
tioner. Skillnaden mellan de mer välbelägna reviren Luleå, södra och 
norra Piteå samt Arvidsjaur, som utövar stort inflytande på prisberäk
ningen för Norrbotten och Jokkmokk skulle tyda på detta. Virket från 
Jokkmokk skulle först belastas med kostnader för relativt lång bäck-
och älvflottning innan sortering, buntning och havsflottning kunde 
vidta. 

I hur hög grad kan då svensk skogsindustris exportutveckling 
»förklara» skogsarbetsinkomsterna i Jokkmokk. Tabell 35 visar fyra 
regressionsresultat där summan av trävaru- och massa- och pappers
exportens värde satts som oberoende variabel och uppräknad arbets
inkomst i Jokkmokk som beroende. Vi presenterar två tidsperioder, 
1878—1938 respektive 1905-38 i både trendrensat och icke trendren
sat skick. Det finns skäl att undersöka resultatet av båda beräknings
metoderna då dels en starkt uppåtgående trend hos den svenska skogs
industrins produktions- och exportutveckling torde inverka på in
komstbildningen i Jokkmokk, dels ett visst intresse ligger i att se i 
hur hög grad även variationerna runt trenden avspeglas i socknen. 

För hela perioden förmår exportvärdena förklara ca hälften av 
skogsinkomsternas utveckling i Jokkmokk i den icke trendrensade 
beräkningen. Om intresset koncentreras till enbart variationerna 
sjunker förklaringsgraden till ca 25%. Avsevärt högre r^ värden blir 
givetvis resultatet om perioden avkortas till åren 1905-38, då t ex 
sekelskiftets extrema vindfällsår utesluts från beräkningarna. 

Korrelationsberäkningarna ovan och dessa resultat visar samman
taget den starka känslighet som Jokkmokks skogsbruk uppvisar, inte 
bara på aggregerad inkomstnivå utan t o m på personliga säsongin
komster. 

Figur 19 nedan visar skogsinkomstutvecklingens avvikelse i Jokk
mokk gentemot det förlopp som det skogsindustriella exportvärdet 
»förutsäger» under perioden 1878—1938. Figuren illustrerar den stan
dardiserade residualen från den första regressionen i tabell 35 nedan 
och är en motsvarighet till den bild figur 18 gett, men i »inkomstdi
mensionen». Mönstret från figur 18 återfinnes givetvis även i figur 19, 
med relativt kraftiga utslag i extrema bottenlägen och i utpräglade 
konjunkturtoppar, jmf 1921-22 och sekelskiftet 1900. 
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Tabell 35. Arbetsinkomster i avverkning i J okkmokks socken som bestämda av 
värdet på svensk skogsexport 1878—1938 respektive 1905-38. (Både 
med och utan trendrensning) 

Beroende variabel 

Arbetsinkomst 

Konstant Oberoende variabel 
Exportvärde trä, massa 
och papper r2 

Y 87.0 1.02X! 0.51 (1) 
1878-1938 (0.15) 
Y -123.3 1.35x2 0.70 
1905-38 
Y var 0,005 0.52xvarl 0.25 
1878-1938 (0.13) 
Y var 0.006 0.68xvar2 0.45 
1905-38 (0.13) 

Källa: Bilaga 4 samt Ohlsson L; Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt i Sverige 
1871-1965. 

Y = Summa arbetsinkomster i avverkning Jokkmokk 
Yvar = Variation i arbetsinkomstsumman i Jokkmokk 
X = Exportvärde trä, massa och papper 
xvar = Variation i exportvärden 

Anm. Variationerna beräknade som avvikelser från en linjär trend. Beräk
ningarna baserade på standardiserade residualer, dvs residualen i procent 
av standardavvikelsen på denna residual. 

Figur 19. Skillnad mellan av skogsex porten estimerad och beräknad skogsarbets
inkomst i J okkmokk 18 78—1938. (Standardiserad residual från regr. 
(1) i tabell 35). 
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Undersökningsresultaten ovan stämmer relativt väl med dem 
Ruist-Svennilsson presenterat. I sin studie över framför allt prisbild
ning och avverkningarnas omfattning byggde de in förväntningsbilden 
genom att i tidserieanalysen använda föregående års priser, lagerför
ändringar m m. Vi avstår dock här från att söka formulera mer exakta 
modeller, då syftet i denna studie varit att söka fånga mer långsiktiga 
och övergripande förlopp än enbart prisbildningen på virkesmarkna
den. Men Ruist-Svennilsson sökte även belysa skogsexportens betydel
se för hela inkomstbildningen i norrlandslänen inklusive Dalarna, dvs 
ett problem som ligger närmare det vi här bearbetat. Denna del av 
deras studie var dock huvudsakligen presenterad i enklare diagramatisk 
form. De fann, liksom vi ovan gjort för Jokkmokk men för en längre 
tidsperiod, en mycket god överensstämmelse mellan skogsarbetarin-
komster och exportvärdenas fluktuation.3 De gissade också att skogs
arbetarnas personliga inkomster uppvisade en svagare samvariation 
med exportvärdena än totala arbetsinkomster.^ Denna förmodan har 
som ovan framgått visat sig vara riktig, men vi har också sett att körar-
nas säsonginkomster var avgjort känsligare för exportutvecklingen än 
huggarnas säsonginkomster. Ruist-Svennilsson gjorde även ett försök 
att räkna samman alla av skogsnäringen genererade inkomster, dvs 
lönesummor, råvaruvärden och utdelningar på sågverks- och massa
industrins aktier, för att undersöka dessa posters följsamhet med 
exportvärdet av svensk och norrländsk skogsindustri. Något entydigt 
uttalande om konjunkturkänsligheten vågade de sig inte på, men de 
menade emellertid att resultaten visade att »det vore berättigat att 
tro, att summan av de inkomster, som exporten direkt skapar, fluk
tuerar, ungefär lika mycket som exportvärdet, ehuru inte i takt med 
detta».5 

Vi skall följa dem i deras resonemang och söka pröva i hur hög 
grad skogsekonomiska variabler kan bidra till att förklara total in
komstbildning i Jokkmokks socken. Som mått på totalinkomsterna 
används då de till kommunal skatt taxerade inkomsterna. Sådana data 
är möjliga att erhålla från 1917, medan Ruist-Svennilssons studie 
endast berörde åren 1924-39. Tabell 36 presenterar korrelationer 
mellan skogsinkomster och totalt taxerade inkomster i Jokkmokk 
samt exportvärdena på nationell nivå. Även samvariationer mellan 
trendrensade variabler finns presenterade. 

Av tabellen framgår hur skogsinkomsterna samvarierar med 
exportvärdet, men exportbasmodellens utsagor om en nära sam
variation mellan skogssektorn och totala inkomster verifieras inte. 
Nedbrutet på alltför små områden kommer givetvis händelser som t ex 
kraftverksbygget i Porjus 1910-23 att inverka mycket kraftigt på sum
man taxerade inkomster inom Jokkmokks socken. Möjligen kan r = 

114 



Tabell 36. Korrelationer mellan skogsindustrins exportvärde n, arbets inkomster 
och taxerade inkomster i Jokkmokk 191 7-38. 

Export- Taxerad Variation Variation 
värde inkomst exp.värde taxerad inkomst 

Skogsinkomst 0.67 0.11 
Taxerad inkomst 0.34 
summa 

Variation i 0.18 -0.23 
skogsinkomst 
Variation i 0.04 
taxerad ink. 

Källa: Bilaga 4, Ohlsson L; Utrikeshandeln och ekonomisk tillväxt i Sverige 1871-
1965 samt SOS Årsbok för Sveriges kommuner. 

0.34 mellan taxerade inkomster och skogsexportens värde indikera 
ett samband, men i den trendrensade serien blir koefficienten mycket 
låg, r = 0.04. Vi ser också hur skoginkomsterna faktiskt är negativt 
korrelerade med totalinkomsten i den trendrensade serien. Detta torde 
ha sin orsak i den kraftiga inkomststegringen under krigsåren då 
Porjusbygget pågick. För att undvika detta inflytande, och för att 
öka jämförbarheten med Ruist-Svennilssons studie, skallen beräkning 
avseende åren 1924-38 presenteras. Resultatet ser vi i tabell 37. 

Tabell 37. Korrelationer mellan skogse xportens värde, a rbetsinkomster i driv
ningsarbete samt taxerade inkomster i J okkmokks socken 1924-38 

Export- Taxerade Variation Variation 
värde inkomster exportvärde taxerad inkomst 

0.70 0.67 
0.13 

0.34 0.72 

-0.16 

Källa: Se tabell 36. 

Skogsinkomster 
Taxerad inkomst 
Variation 
Skogsinkomst 
Variation 
taxerad ink. 

Med Porjusbygget och krigsåren borta ur beräkningen utfaller resulta
tet betydligt »gynnsammare» för den enkla exportbasmodell vi inled
ningsvis skisserade. Skogsinkomsten uppvisar en tämligen hög korre
lation med totalinkomsten, r = 0.67, och stiger faktiskt om endasf 
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variationerna betraktas, r = 0.72. Det finns dock anledning till viss 
försiktighet även i dessa slutsatser. Vi bör påminna om inlandsbanans 
färdigställande i socknen åren 1933-36. Den inkomstökning som detta 
rimligen borde medföra i socknen tenderar säkert att förstärka den 
skogsindustriella uppgång vi samtidigt kan registrera. Men trots det 
kan ändå med fog hävdas att skogssektorn uppenbarligen hade en 
central roll i socknens allmänna ekonomiska utveckling. Nedan pre
senteras ett regressionsresultat där variationen i arbetsinkomster i 
avverkningarna (vYskoe) fått förklara total inkomstvariation i Jokk
mokks socken (vYtax|! Perioden är 1924-38. DW-testet antyder att 
modellen skulle behöva specificeras bättre, kanske genom att ta 
hänsyn även till de uteslutna inkomstslagen från skogen som rot
netto, flottning etc. 

vYtax= 0.02 + 0.75 vY. r2=0.51 DW=1.26 
(0.20) 

För att ytterligare pröva beräkningsmetoden skall ett större geogra
fiskt område betraktas. De regioner vi valt att arbeta med är dels 
norrlandslänen inklusive Dalarna samt lappmarkssocknarna exklusive 
gruvområdena i Norrbotten. På så sätt kan kanske ett mer direkt sam
band mellan totalt taxerad inkomst och exportvärden än på socken
nivå registreras. För detta större geografiska område saknas uppgifter 
om skogsarbetsinkomster. 

Tabell 38 visar resultatet av beräkningarna på icke trendrensade 
data. För åren 1917-40 framträder som vi ser ganska starka samvaria
tioner mellan taxerade inkomster i lappmarken respektive norrlands
länen och skogsexportens värde. Det handlar om avsevärt högre koeffi
cienter än dem vi uppmätte för Jokkmokks sockens del för åren 1917-
38. I de större områdena handlar det om värden på ca r = 0.70 mot 
Jokkmokks motsvarande r = 0.34 i tabell 36 ovan. 

Men även för dessa större regioner finns anledning att misstänka 
att en mycket stark trend tenderar att höja styrkan i samvariationerna, 
och att det är en trend som inte bara beror på skogsexportens utveck-
ling. 

Hur utfaller då beräkningarna om trenden elimineras? Det kan vi 
se i tabell 39 som visar att all samvariation då försvinner. Detta visar 
att betydligt mer sofistikerade modeller skulle krävas för att spåra 
skogssektorns inflytande på total inkomstbildning. Uppenbart är dock 
att resultaten från Jokkmokksundersökningen visat att redan vid in
förandet av en så enkel variabel som aggregerad arbetsinkomst från 
drivningen höjs »skogsexportbasens» förklaringsgrad väsentligt med 
avseende på total inkomstbildning. Men det kan givetvis också för
hålla sig på det sättet att skogssektorn inte spelade en så avgörande 
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Tabell 38. Korrelationer mellan skogsexportens värde (trä, massa och papper) 
och taxerade inkomste r i Lappmarken och i Norrlandslänen inklusive 
Dalarna 191 7-40 (1929 års priser) 

Taxerad inkomst Taxerad inkomst 
Lappmarken Norrlandslänen 

Taxerad inkomst 0.95 
Norrland 
Skogsexportens värde 0.72 0.69 

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner samt Ohlsson L; Utrikeshandeln och den... 
(Sthlm 1969) Lappmarken: Tingslagen Åsele, Vilhelmina, Lycksele, Arje
plog och Arvidsjaur. Fastprisber. enligt levnadskostnads- och partipris-
index i Streyffert Th; Utvecklingstendenser... (Sthlm 1960). 

Tabell 39. Korrelationer mellan värdet på svensk skogsexport (trä, massa och 
papper), taxerade inkomster i Lappmarken och i Norrlandslänen 

1917-40. Trendrensade variabler. 

Taxerad inkomst Taxerad inkomst 
Lappmarken Norrlandslänen 

Taxerad inkomst 0.71 
Norrlandslänen 
Skogsexportens värde 0.05 -0.08 

Källa: Se tabell 38. 

roll i inkomstbildningen som intuitivt kanske förväntats. 
Om perioden avkortas till åren 1924-40, som skett då vi ville 

utesluta inflytandet från bygget av kraftstationen i Porjus inom 
Jokkmokks socken, stiger den trendrensade samvariationen mellan 
skogsexportens värde och taxerade inkomster i Lappmarken, från 
r = 0.05 ovan till r = 0.21. 

Det finns här också skäl att påminna om Ruist-Svennilssons iakt
tagelse på denna punkt som vi ovan citerat. Den innebar att skogssek
torns fluktuationer säkert orsakar inkomstvariationer i Norrland men 
inte i samma takt som exportvärdena förändras. Effekterna på 
inkomstbildning hos olika grupper kanaliseras via många kanaler och 
med olika grad av fördröjningsmekanismer varför de enkla korrela
tionsberäkningar vi ovan presenterat inte kan visa hur ekonomin fak
tiskt fungerade. (Resultaten förändras inte om de taxerade inkoms
terna förskjuts ett år framåt i tiden). 

Det vore både intressant och utmanande att föra analysen vidare 
på denna punkt för att söka belysa olika näringars och sektorers bi
drag till både tillväxt och fluktuationer i ekonomin på regional nivå 
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över längre tidsperioder. Med teoretiskt förankrade modeller och med 
kompletterande data om branschstruktur och dess relativa förändring i 
olika regioner kunde säkert den regionala tillväxten relativt väl belysas 
i ett längre historiskt perspektiv än som hittills skett. En sådan studie 
kunde då väl anknytas till den debatt som pågått bl a i Kanada och 
kretsat runt frågan om den s k stapelteorins, dvs den Kanadensiska 
varianten av exportbasteorin, relevans som förklaringsmodell för det 
ekonomisk-historiska förloppet.6 En sådan ansats ligger dock utanför 
ramen för detta arbete som haft betydligt mer begränsade och mikro-
betonade syften. 

Sammanfattning 
Kapitel VIII har visat att arbetsinkomsterna, avverkningarna och pris
bildningen på virkes- och arbetsmarknaden i Jokkmokk var nära kopp
lad till de nationella och internationella förloppen inom skogsbran
schen. Total råvaruförbrukning i skogsindustrin, exportvärden och 
priser, liksom timmerpriser på en nationell marknad, kan i hög grad 
förklara säsonginkomster, löner och priser i Jokkmokk under perio
den 1909-38. Svagare samvariationer har uppmätts för perioden 
1872—1908. Avverkningsvolymer och total arbetsinkomst i Jokkmokk 
tenderar också att variera kraftigare än de nationella aggregaten. 
Stagnations- och depressionsfaser i svensk skogsindustri är kraftigare 
markerade i Jokkmokk, liksom de år då konjunkturerna kulminerar. 
En enkel test av ett exportbasteoretiskt resonemang har för perioden 
1924-38 visat att skogsinkomsterna tycks ha ett tämligen stort in
flytande på total inkomstbildning i socknen. 
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IX TEKNIK OCH ARBETSPRODUKTIVITET UNDER 100 ÄR 

Huggning och körning 1878—1980 
I ett tidigare avsnitt har vi genom Harry Andersson från Purkijaur fått 
en bild av förhållandena i 1890-talets timmerkojor i Jokkmokk, men 
även om drivnings tekniken ger han upplysningar. Som många andra 
ur samma miljö fick han börja med skogsarbete i 11-12 års åldern, om
kring 1883/84. Som 15-åring jobbade han i skogen åt Nils Andersson 
i Pärlholmen, och där fick han lära sig behärska tekniken att avverka 
med hjälp av tunga hemsmidda yxor. Harry Andersson nämner att 
mästare till de flesta yxor i Jokkmokk var en smed i Bredåker, över
lule socken. Hans berättelse fortsätter: »jag var nu 17 år och betrakta
des således som full karl. Man skrev året 1888, och jag minns den stora 
händelsen, när min husbonde kom hem från Jokkmokk och i sin 
packning medförde den första stocksågen. Vi hade grov skog att av
verka, alla i det Nilssonska hemmet var uppfyllda av iver att få se det 
nya redskapet i arbete».1 

Andersson fick själv äran att bli en av de två som skulle hantera 
sågen under vinterns arbete och bedömer att fällningen nog i tid kunde 
halveras. Men som sig bör med nyheter var det »många av de äldre som 
skakade på huvudet...» och förväntade sig en återgång till yxan för 
dem som övergick till såg. Sedan lämnade Andersson drängtillvaron 
hos Nilsson i Brändön då vägfarande berättat att mein som löskarl 
kunde tjäna upp mot 3:- per dag som skogsarbetare. Att stocksågen 
inte alls var allmänt accepterad i socknen visas av att Andersson 
nu måste återgå till yxan som enda redskap. Om kördonen i Jokk
mokk vid denna tid säger han: »Kälkarna var i allmänhet gjorda av 
krokiga tjurvedstallar utan tillstymmelse till smiden av något slag. 
Vidjor till tuga och att surra lasset med, så småningom började vi an
vända rep». 

Berättelsen förefaller ge en vederhäftig bild av drivnings tekniken i 
Jokkmokk vid vår undersökningsperiods början, som alltså svarar mot 
tiden för sågens inträngande och förbättrade kördon.^ Båda sakerna 
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innebar att lokalt producerade verktyg ersattes av mer avancerade 
»importerade» hjälpmedel. Men även på 1910-20-talet, berättas om 
hemtillverkning av t ex doningar i Jokkmokk.3 

Den fortsatta drivnings tekniska utvecklingen fram till 1970-
talets helmekanisering skall kort beskrivas. Dessutom kommer ett 
försök till beräkning av tidsåtgången per driven kubikmeter att pre
senteras. En sådan beräkning bör då kunna belysa den tekniska ut
vecklingens effekter på arbetsproduktiviteten. 

Stocksågen för två man ersattes delvis av sågsvansen, vars stål
kvalité kraftigt förbättrades. De med tiden fallande timmerdimen
sionerna underlättade denna övergång till enmanssågar, en utveck
ling som fortsatte med massavedsavverkningarnas ökning på 1920-
och främst 30-talen, då t o m bågsågen kunde komma till använd
ning. Yxan fick snart inte användas som lyfthjälp pga större kvalitets
krav på virket, utan ersattes av lyftkrok eller sax. För den mer om
fattande barkningen ersattes yxan av barkspaden. Men det var framför 
allt på körarsidan som den tekniska utvecklingen torde ha höjt dags
prestationerna. Kälkar med omfattande smiden i konstruktionen och 
bättre hästmaterial var huvudingredienserna i framstegen. Norrbottens
kälken, med högt uppdragna medbrätten, hade goda köregenskaper 
och lastningskapacitet trots att den var avsedd för stora snödjup och 
för att köras på vägar som inte skulle kräva så mycket underhållsar
bete. Norrbottenskälken tycks dock ha kommit att ersättas under 
1930-talet av det »fulländade» körredskapet, den s k getdoningen. I 
årsberättelsen för Storbackens revir i Jokkmokk meddelas år 1939 
att: »...för höjande av drivningstekniken har enligt Kungl Domän
styrelsens tillstånd inköpts 28 par getdoningar, som utlämnats till 
accordstagarna emot fullmakt för revirförvaltningen att av vinterns 
arbetsförtjänst avdraga ge t doningarnas inköpspris jämte fraktkostna
der enligt självkostnadspris. Getdoningarna hava insatts på avverk
ningarna, varest basvägar iordningställts på barmark. Resultatet har 
visat sig i förhöjd lastningskapacitet och förbättrat basvägsunder-
håll».4 

Större timmerlass krävde förstås inte bara bättre körvägar utan 
också starkare hästar. De små blandrashästar av nordsvenskar, finn-
hästar och norska fjordingar som tidigare tycks ha dominerat kom att 
ersättas av den för timmerskogen allt mer framavlade nordsvensken, 
men även ardennern användes i Jokkmokk. Köraren Ebbe Holmbom, 
född på hemmanet Östansjö utanför Jokkmokk 1913, berättar om 
ardennern som började användas på 1930-talet: »Första tiden siktade 
varje hästägare efter en sådan. Alla visste att de var hemskt starka 
hästar. De var traktorer». Den hade dock svagheter vid nordnorr-
län dskt bruk. »Ardennrarna var känsligare och mer tungs kö tta än 
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nordsvenskarna. Plågade man dem lite mer en dag var det besvärligt att 
få dem att äta. De tålde inte klimatet. De var inte tillräckligt lurviga... 
De slet mycket ont när de pulsade i den djupa snön. Allra värst var 
brottavägarna*, som ardennrarna inte tålde. Benen tog slut på dem. 
Efter 10 år brukade en ardenner vara slut som timmerhäst». En annan 
nackdel med ardennern var att den inte heller kunde släppas på 
skogsbete efter vårbruket under sommaren som man gjorde med 
nordsvenskarna som på så sätt kunde hålla sig själva med foder under 
en del av året. En nordsvensk kunde också hållas i timmerskogen upp 
till 20 år.5 

Getdoningarna krävde alltså bättre körvägar som måste förberedas 
på barmark under hösten. En annan timmerkörare från Jokkmokk, 
Gunnar Sundgren född i Vuollerim vid vårt sekels början, berättar 
så här om körarnas vardag på 1920- och 30-talen. »När jag körde på 
två vändors väg steg jag upp klockan fyra och gick till stallet. Hästen 
skulle ryktas och ha mat. Jag gjorde mig själv i ordning och for till 
skogen. Jag såg nätt och jämt att lasta. På kvällen lastade jag i halv
mörker. Andra lasset fick köras ner och läggas av i mörker...Fritid 
förekom aldrig i skogen. På söndagarna måste kuskarna arbeta med 
den rysliga väglagningen. Vi gav oss av på morgonen och knogade till 
middagstid. Vi högg bort knixarna med hackyxa. Vi hade ännu inte 
börjat isa och hyvla basvägarna. Först mot slutet av trettiotalet och 
början av fyrtiotalet blev det vanligt. Bolaget betalade oss inte för att 
vi lagade med vägen... Vi körde med de små norrbottenskälkarna».6 

Körarnas dagsprestationer kom dock att höjas väsentligt med get
doning, plogade, hyvlade och spårisade vägar. Drivnings tekniken inom 
ramen för handverktyg och hästkörning fulländades på 1930- och 40-
talen genom här nämnda förändringar, men också genom många andra 
små detaljförbättringar i personlig utrustning, seldon etc. En viss 
arbetsspecialisering kom också till stånd bl a genom att verktygsvår
den (att ställa och slipa sågar, slipa yxor och barkspadar) i viss mån 
överfördes till sågfilningsverkstäder där specialister skötte underhållet 
istället för att som tidigare helt fylla skogsarbetarnas »fritid». Sådana 
verkstäder startades både av skogsbolagen och Domänverket i Jokk
mokk. 

Trots de vanskligheter som möter ska en beräkning av arbetspro
duktivitetens utveckling i de »jokkmokkska» drivningarna under perio
den 1878—1978 genomföras. Vi får då möjlighet att undersöka om 
ovan antydda tekniska utveckling fick mätbara effekter på tidsåt
gången per kubikmeter. Många och stora osäkerhetsmoment är omöj
liga att undvika då flera av de faktorer vi vet spelar stor roll för effek

* Väg som bitvis bär hästen, men där den ibland trampar igenom. 
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tiviteten inte kan kontrolleras, än mindre konstanthållas, vilket vore 
nödvändigt för en »rättvis» jämförelse mellan år och perioder. Beräk
ningarna baseras på de urval skogsbolag som representeras av under
sökta avräkningsböcker, men underlaget har breddats genom att även 
statens drivningar fått ingå i underlaget för beräkningarna. Hur olika 
bolags drivningseffektivitet ev skilde sig åt är svårt att veta, men 
samma arbetskraftsrekrytering och att arbetarna själva höll sig med 
verktyg, garanterar att sådana differenser måste vara av försumbar 
betydelse. Viktiga är däremot de skillnader som föreligger mellan åren 
och bolagen vad beträffar körvägslängd, typ av skog, terräng, snödjup 
m m. Långa körvägar och stort inslag av gran inverkar som tabell 10 
visat kraftigt på dagsprestationerna. Egentliga produktivitetsstudier, 
där kvantitet ställs mot kvantitet, driven virkesvolym mot arbetad tid, 
finns ytterst sparsamt för äldre tid, och avser då bara mindre under
sökningar av enstaka år. Den metod som här kommit till användning 
kräver därför en rätt utförlig presentation. 

I de undersökta avräkningsböckerna för perioden 1878 till 1938 
kan direkt drivningskostnad för timmer och massaved erhållas var för 
sig. En given virkesvolym svarar mot en given inkomstsumma för varje 
kontraktstagare. Kvoten mellan uppsummerad kontraktstagarinkomst 
och virkesvolym ger alltså en styckdrivningskostnad per årsawerkning 
för de bolag som representeras i materialet. Drivningskostnaderna för 
timmer respektive massa har därefter vägts samman med avseende på 
relativ andel i flottgodsmängden för respektive år (före 1907 ingår 
endast timmerdrivningar i undersökningen). Denna sammanvägda driv
ningskostnad (kr/m3) avser både huggning och körning ihopslagna. 
Det gör även de drivningskostnader som hämtats ur Jokkmokksrevi
rens årsberättelser och utgör hela underlaget åren 1939—1943 och som 
för att bredda underlaget fått komplettera de privata bolagens driv
ningskostnader under 1920- och 3O-talen. Timmer- respektive massa-
drivningskostnad redovisas separat även av Domänverket. Drivnings
kostnader på olika avverkningar har genomgående vägts samman uti
från de respektive volymerna. I enlighet med i kapitel VI presenterade 
data har en körare antagits behöva 2 huggare för att erhålla tillräck
liga mängder transportfärdigt virke. Med utgångspunkt i de löner som 
hämtats från jokkmokksrevirens årsberättelser och konceptböcker 
(för åren 1878—1890 har markegångslönerna för Norrbotten använts) 
går det alltså att uttrycka m 3 i dagsverken då båda finns uttryckta i 
kronor. Drivningskostnaden består endast av arbetslöner samt kostnad 
för häst, kördon och verktyg som i sin tur finns inkluderade i ackords
lönerna. Produktivitetstalen erhålls alltså ur följande enkla uttryck, 
där står för körlöner, för hugglöner, för körarlagslöner, 
D^ för vägd drivningskostnad, för kö rarproduktivitet (m3/dag) och 
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för huggarproduktivitet (m3/dag). Dagskostnaden för ett 
körarlag, dvs två huggare och en körare med häst uttrycks som: 

w k + 2 w h  =  W L  ( ! )  

ett körarlags dagsprestation, liksom för häst och karl uttrycks då genom : 

WT t " Pk (2) 

för vardera huggaren som behövs för varje körare blir då dagspresta
tionen: 

pk 
= ph (3) 

Beräkningarna bygger således på förutsättningen att givet de av revir
förvaltaren uppskattade ackords dagslönerna för huggare och körare, 
måste arbetarna ha producerat den mängd per dag som erhålles ur 
uttrycken (2) och (3) för att drivnings kostnaderna skall stanna vid den 
faktiskt observerade nivån.'' 

Från 1944 har drivnings kostnaderna kunnat erhållas uppdelade på 
huggning och körning, varför det »brutalt och mekansikt» tillämpade 
antagandet om relationen 1:2 för körare relativt huggare kunnat 
släppas. Mellan 1944 och 1952 har drivningskostnaderna hämtats ur 
»SOS Det Enskilda Skogsbruket» och avser avverkningar efter älvdalar
na Sangis, Töre, Kalix, Råne, Lule samt Vitån. Omräkningarna har där
för inte baserats på Jokkmokkslöner utan i stället har de vägda löne
genomsnitten för hela Norrbottens län kommit till användning. Fr o m 
1953 representerar drivningskostnaderna SCA:s Norra Skogschefs-
distrikts Jokkmokksförvaltning. Därför har under dessa år åter 
ackordslönerna i Jokkmokk lagts till grund för omräkningen. Från 
1944 har alltså prestationstalen erhållits genom att helt enkelt dela 
hugg- och körlöner med respektive drivningskostnad (då drivnings
kostnaderna innefattar allt som har med arbetskraften att göra, dvs 
tillägg, arbetsgivaravgift, sjukersättningar, traktamenten m m har till 
lönerna förts dessa poster). 

Resultaten av beräkningarna presenteras i figur 20 som både visar 
körar- och huggarproduktivitet, m3/dag och den tid som krävs för att 
driva en kubikmeter. Före 1953 har barkning helt exkluderats från 
drivningskostnaderna för att öka jämförbarheten med tidigare år då 
sådan bara förekom i mycket liten omfattning. För att öka möjlig
heten att rimlighetspröva resultaten har i figuren även tidigare nämnda 
och andra tvärsnittsstudier av dagsprestationer lagts in i figurerna. 
Någon absolut överensstämmelse finns naturligtvis inte mellan våra 
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o 
Figur 20 a. Dagsprestationer — m /dag — för kärare respektive huggare 1878— 

1978 

m /dagsv. 
20 

Körare 

Huggare 

1875 -85 -95 1905-15 -25 1935-45 -55 1965 1978 ÂR 

Figur 20 b. Tidsåtgång för att driva en kubikmeter 1878—1980 

Dagsv./m3 

0.6-

0.4-
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Källa: Bilaga 2. 

Fig. 20 a. 
Trendlinjerna för körare: 
1878-1911 Y = -328 + 0.42X 

(0.21) 
1923-1950 Y = -562 + 0.68X 

(0.29) 
1953-1967 Y = -8900 + 9.4X 

(1.16) 
Trendlinjerna för huggare: 
1878-1911 Y= 158 + 0.21X 

( 0 . 11 )  
1923-1950 Y = 225 - 0.20X 

(0.12) 
1953-1967 Y = -3794 + 4.0X 

(0.38) 

Fig. 20 b. 
Tren dlinjern a fö r tidsåtgången samman tage t : 
1878-1911 Y = 328- 0.42X 

(0.21) 
1923-1950 Y = -82.5 + 0.14X 

(0.17) 
1953-1967 Y = 2422 - 2.49X 

(0.14) 

I figuren illustr. tvärsnitt avser följande ber.: 
o = SOU 1922:22 del II, o = Norrlands 
Skogs- och arbetsgivareförening 1935, o—o 
Swan 1928-30 o = Wieslander 1944, o = 
Skogen och dess utveckling i Norrbottens län 
1966 samt o = Andersson S: Ny teknik i 
skogen 1968 och 1980. 
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beräkningar och de övriga, men nivåbestämningen förefaller att starkt 
underbygga det rimliga i vårt förfaringssätt. Att produktiviteten enligt 
beräkningarna från 1920 och 1935 ligger högre än den i Jokkmokk är 
inte att fövånas över, då de framför allt representerar kustnära driv
ningar. I Jokkmokk måste både snödjup och avstånd generellt ha sänkt 
dagsprestationerna. Jämfört med Swan:s studie av åren 1928-30 
ligger dagsprestationerna för huggare högre i Jokkmokk än i norra 
Ångermanland där han studerat förhållandena. Det beror förmodligen 
på det inslag av barkning som Swan:s beräkning innefattar. 

Om den väsentligt lägre produktivitet som 1944 års siffra enligt 
Wieslander representerar finns följande att säga. Då syftet med hans 
studie var att göra arbetskraftsprognoser inkluderas all spill tid i den 
dagsverksåtgång som beräknats vara nödvändig per kubikmeter drivet 
virke. Wieslanders undersökning bygger på ett mycket omfattande 
material där dagsverksantal kunnat ställas mot virkesvolym, men då 
kojdagar, reparationer, proviantering m m även ingår i hans tidsåt
gångstal hamnar han betydligt högre än här genomförda beräkningar 
antyder, vilka egentligen närmast torde motsvara »genomsnittligt 
effektiv» arbetstid.8 Än en gång måste framhållas den osäkerhet som 
föreligger i de i figur 20 presenterade beräkningarna. Stora skillnader 
måste ha förelegat mellan bolag samma år och mellan år för samma 
bolag vad beträffar körvägslängd, skog, terräng, väder m m. De kraftiga 
årsvariationerna torde återspegla just dessa faktorer, och därför bör 
inte iakttagelser för enskilda år ges någon egentlig vikt. 

Det figur 20 ändå med säkerhet visar är de nivåförändringar som 
skett. För att underlätta läsningen av figurerna har trendlinjer lagts in 
avseende åren 1878—1911, 1923—1950 och 1953—1967. 

Om vi först betraktar perioden 1878—1911 ser vi hur de hemsmid
da yxornas ersättande av stocksågen, de hemmasnickrade doningarnas 
ersättande med bättre kördon försedda med smiden, rep och kättingar 
och bättre hästar måste ha höjt dagsprestationerna. Att så faktiskt 
tycks ha varit fallet bekräftas av att tidsåtgången för en kubikmeter 
trendmässigt faller i figur 20 b. 

En ny nivå etableras vid 1900-talets början och förblir i stort sett 
oförändrad till 1950-talets mitt då skogsbrukets motorisering inleds. 
I den kurva som illustrerar dagsverksandelen per kubikmeter ser vi 
hur trendlinjen stiger, dvs att regressionskoefficienten har ett positivt 
tecken innebärande en försämrad produktivitetsutveckling. Att det 
knappast är en statistiskt säkerställd tendens framgår dock av stan
dardavvikelsen för koefficienten. I de övre kurvorna framgår på ett 
statistiskt mer säkerställt sätt hur körarnas dagsprestationer stiger 
under perioden 1923—1950, medan huggarnas tycks behöva allt längre 
tid för en kubikmeter färdigt virke. Det återspeglar säkert ett faktiskt 
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Figur 21. Sambandet mellan stockens kubikmassa och tiden för dess upparbet-
ning 

Tid/f3 

200 

150 

100 

50 

Källa: Skogen och Skogsbruket (Stockholm 1961). 

förlopp, då de starkt fallande medelvolymerna i virket främst måste 
ha försämrat huggarnas betingelser. Stegringen i körarnas produktivi
tet var alltså inte tillräckligt stor för att fullt ut kompensera huggarnas 
ökade svårigheter varför trendlinjen 1923—1950 för kurvan illustreran
de dagsverksandel/m3 ligger praktiskt taget horisontell. Observeras bör 
att dessa slutsatser egentligen helt bygger på utvecklingen sådan den 
ter sig från 1943, då de för tidigare år gjorda antagandena resulterar 
i en definitionsmässigt samvarierande körar- och huggarproduktivitet. 
Figur 21 visar hur tidsåtgången per f^ stiger mycket brant vid fallande 
dimensioner, och visar förhållandena vid 1950-talets slut. 

Figur 20 visar tydligt vilken kraftig produktivitetsstegring som in
träffar från 1950-talets mitt då motorsågar och traktorer definitivt 
börjar användas på bred front . I Årsberättelsen för Pärlälvens revir 
1948 påpekas att virket i de flesta fall drivits direkt till flottled, men 
fem poster hade körts till lastbänk för vidare lastbilstransport till 
flottled. En av dessa, en avverkning i Kieure väster om Blackälven, 
hade drivits »med överjägmästardistriktet tillhörig traktor typ Carter-
piller D 2».9 1959 konstateras i årsberättelsen att »Motorsågen har 
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Tabell 40. Hästkörd virkesandel i Jokkmokk och Norrbotten 1961-65 samt 
Transportkostnad (öre/f3) och medelkörvägslängd för traktor respek
tive häst 

Hästandel JOKKMOKK NORRBOTTEN 

Jokkmokk Norrbotten 
% % 

Häst 
öre/f^ km 

Traktor 
öre /f^ km 

Häst 
öre/f^ km 

Traktor 
öre/f^ km 

1960/61 62 
1961/62 46 25,5 0,7 27,5 0,9 29,3 1,0 28,3 1,0 

1962/63 40 39 36,2 1,3 26,1 0,9 30,8 0,9 26,6 1,0 

1963/64 35 26 30,9 0,6 22,7 0,7 31,0 0,8 24,0 0,8 

1964/65 8 11 27,6 0,7 22,7 0,6 28,3 0,6 23,5 0,6 

1965/66 13 32,7 22,8 

Källa: SCA:s Skogsförvaltningars bokslut SCA-Skog. Piteå. 

fortsatt att göra sitt segertåg, så att nu praktiskt taget varje huggare 
är ägare av eller delägare i motorsåg. Som följd härav har den centrala 
filningsverkstaden i Jokkmokk nedlagt sin verksamhet».10 Samma 
år påpekas att maskinbarkningen ökat i omfattning, men att motori-
seringen av transportsidan temporärt bromsats, »emedan de befint
liga hästbeståndets transportkapacitet motsvarar det minskade beho
vet». 1959 hade inneburit en rätt kraftig minskning i avverknings-
åläggandet för Pärlälvens revir. 

Hästarna behöll relativt länge sin »marknadsandel» även i storbo
lagens avverkningar. Tabell 40 visar »hästprocent» av terrängtranspor
terna i Jokkmokk och i Norrbotten inom SCA:s Norra skogschefs-
distrikt, där också medeltransportlängden och kostnad (öre/f3) 
redovisas för de två transportalternativen. 

Skogsbrukets avhästning inträffade under 1960-talets första år, 
men som ovan framgått »samexisterade» de två, hästen och traktorn, i 
skogsbruket från slutet av 1940-talet.11 Vi har i figur 20 sett hur 
körarnas kapacitet ökade relativt huggarnas, en åtminstone från 1943 
säkerställd tendens, som emellertid troligen även gjort sig gällande 
tidigare. Getdoningar, bättre hästar och utfordring, bättre körvägs
underhåll, som snart underlättades med traktorplogning och tramp-
ning vid avläggen m m, fick uppenbarligen avsedd effekt. Efter andra 
världskriget köptes till svenskt skogsbruk, och även till Jokkmokk 
stora mängder »surplusmateriel». Stridsvagnar användes vid timmer-
körning och bandvagnar, s k amfibier, vid transporter av materiel, 
basvägs- och avläggstrampning mm.1^ Det handlade om bandmaski
ner med god terrängframkomlighet som säkert åtminstone innebar 
en demonstration av vad som var, eller kanske snarare, kunde vara 
möjligt med specialkonstruerade maskiner för skogsbruk. På 1950-
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talet började små bandtraktorer allt mer ersätta hästarna. Den mest 
använda blev nog Cletracen som var en mycket liten, med stela metall
band försedd, traktor med stor framkomlighet. Jordbrukstraktorn, lätt 
modifierad med ett band över bakhjulen till ett litet hjul på en extra 
tillmonterad axel mellan de två ordinarie hjulparen, användes också 
under 1950-talet. Dessa första traktorer i skogen kan kanske betraktas 
som ett komplement till hästarna, som fortfarande i antal dominerade. 
Den traktortyp som definitivt tycks ha överflyglat hästarna var den s k 
»Barnsen», en traktor med mjuka band som tillverkades i stora serier 
från 1957. De tidigare traktorernas motorkapacitet kunde normalt 
inte helt utnyttjas pga bristen på lämpliga lastningsanordningar. 
»Barnsen» däremot var utrustad med en effektiv fästmön terad kran, 
men nu blev i stället den begränsade motorstyrkan ett hinder. Den 
traktortyp som hade sitt ursprung i bandmaskinerna kom dock inte 
slutgiltigt att bli den »segrande». Från 1960-talets början importerades 
från Nordamerika en för skogsbruk specialkonstruerad hjultraktor, 
men svenska tillverkare har i hög grad deltagit i utvecklandet av denna 
typ av maskiner. De har stora gummihjul, endast ett par på motor
delen, styrning genom hydraulik i leden mellan motor- och lastdel och 
drift även på hjulen under lasset. Dessa »skötare», som de nu kallas, 

•I Q 
dominerar helt transportsidan. 

Om vi återvänder till tabell 40, som visar transportkostnader för 
häst och traktor under själva övergångsfasen, framgår att jämförelsen 
väger över till traktorernas fördel. En omräkning till »kubikfotsöre 
per kilometer» visar följande kostnadsövertag för traktorn åren 1962-
65, -5,9, + 1,2, -19,0 och -1,6. Säsongen 1963 var alltså hästen något 
billigare vid SCA:s jokkmokksavverkningar. Vän av häst påpekar 
givetvis att sådana jämförelser haltar då man har anledning misstänka 
att hästen framför allt kom till användning i de svåraste terrängav
snitten, där traktorn hade svårt att ta sig fram. Uppenbart är emeller
tid att traktorn hade stora fördelar, inte minst då det gällde det ökade 
behovet av barmarkskörning som en följd av mer omfattande sommar
huggningar. Av kvalitetsskäl kunde inte timmer gärna huggas före 
1 september, men massaved däremot kunde drivas hela sommaren om 
det behövdes. Hästen var ju praktiskt taget omöjlig att använda på bar 
mark. 

Kurvan för huggarnas dagsprestationer illustrerar tydligt effekten 
av motorsågens införande under 1950-talets senare hälft. Den norska 
motorsågen Jobun och svensktillverkade Bebon kom att även i Jokk
mokk användas vid sidan av timmersvansen på 1950-talet. De mot år
tiondets slut på motorsågsmarknaden kämpande märkena McCullogh, 
Partner, Homelite, Jonsered och en liten modell av Jobun m fl blev 
snart så lätta att de även kunde användas i kvistningsarbetet. Då slapp 
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Tabell 41. Kostnader på egen skog inom SCA Norrbotten vid manuell respektive 
helmekaniserad avverkning 1973-78 

Manuell avverkning Helmekaniserad avverkning 
Huggn Tilltransp. Summa Fälln Tilltransp. Summa 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

16,03 9,82 
19,38 10,62 
23,36 13,44 
26,95 15,17 
31,42 15,15 
33,11 17,03 

25,85 
30,00 
36,80 
42,12 
46,57 
50,14 

24,33 6,65 30,98 
21,52 8,64 30,16 
25,20 10,22 35,42 
36,67 13,84 50,51 
34,97 12,64 47,61 
37,91 14,43 52,34 

Källa. SCA-Skog, Piteå. Bokslut. 
Anm. Till transport innebär virkets transport fram till flottled, lastbil eller järnväg. 

alltså huggaren att även släpa på en yxa i arbetet. 1970-talet innebar 
att tillverkarna tvingades ta hänsyn till säkerhet och yrkesmedicin, 
och den såg som i hög grad tycks ha segrat i konkurrensen är Hus-
qvarna som lyckats konstruera en oerhört lätt såg med relativt små 
vibrationer och med kastskydd. Det var dock en starkt krympande 
marknad då nu också den helmekaniserade avverkningsformen ryckte 
fram. Från 1974/75 börjar denna fas inom SCA:s jokkmokksskogar 
med den s k »Twiggen» för upparbetning av manuellt fällda träd, sedan 
ersatt med ÖS A-processorn. I dag är SCA:s drivningar i Jokkmokk hel
mekaniserade till över 90%. Hur kostnadsbilden för manuell respek
tive helmekaniserad avverkning ser ut under introduktionsfasen visar 
tabell 41. 

Att tvärsäkert med ledning av dessa data uttala sig om det eko
nomiska utfallet av den helmekaniserade avverkningsformen är som 
synes svårt. De manuella drivningarna är genomgående billigare under 
dessa år med undantag för strejkåret 1975. Emellertid befinner sig 
avverkningsmaskinema i sina »ungdomsår» och kommer säkert att ut
vecklas betydligt i driftsäkerhet m m. Förväntningarna om fortsatta 
kraftiga arbetskostnadsstegringar i den svenska ekonomin låg säkert 
också bakom helmekaniseringen, men i detta avseende har ju trenden 
faktiskt brutits, varför helmekaniseringen inte så snabbt som kanske 
var väntat blev ett klart billigare alternativ. 

Det har också antytts att de stora avverkningsmaskinernas snabba 
införande innebar att varken reparatörerna, förarna eller förvaltnings
personalen var riktigt beredd på de nya krav och uppgifter de ställdes 
ir» Çr\y ^ 

Skogsbrukets motorisering innebar, sett mot den tidigare 80-90-
ånga tekniska utvecklingen inom ramen för häst, doning, såg och yxa, 
ett nytt utvecklingsspår. Stora centralavlägg, för Jokkmokks del be
läget vid Porsi, med barkningsmaskiner till vilka transporterna sköttes 
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av traktorer och lastbilar trängde undan hästen. Att använda den nya 
tekniken, hantera motorer, diesel och olja blev i viss mån en genera
tionsfråga med paralleller till samma utveckling inom jordbruket. 
Från Jokkmokk uppger muntliga källor att få hästkörare övergick 
till traktor, även om exempel givetvis finns på det.15 Det var alltså 
så att köraren hade en viss valsituation då det gällde den nya tekniken, 
åtminstone inledningsvis, medan huggaren måste övergå till motorsåg 
trots att det säkert för många var en främmande teknik. Hästar och 
traktorer kom som ovan framgått att under en 20-årig övergångstid 
samexistera. Arbetsfördelningen innebar främst att hästen drog virket 
till basväg för vidare traktortransport till avlägg. 

övergångstiden, då alltså ackordsättningen både skulle ta hänsyn 
till normalt svårbedömda faktorer som skog, terräng m m och dess
utom till om häst eller traktor skulle användas, medförde givetvis risk 
för felbedömningar , då respektive tekniks egenskaper ännu inte fullt 
utprovats. Ibland kunde på så sätt t ex en traktorförare tjäna mer på 

1 fi sitt ackord än som egentligen »var avsett». 
Motorsågens införande tog ca 10 år, från slutet av 1940-talet till 

dess definitiva segertåg i slutet av 1950-talet. »Generationsaspekten» 
i den nya teknikens införande har beskrivits av Nils Parling i romanen 
»Motorsågen» som utspelas vid 1940-talets slut. Parling skildrar bl a 
hur den till huggare »degraderade» unge avmätaren »Muskeltupp» fick 
hantera arbetslagets nyinköpta motorsåg, medan de äldre kom efter 
med yxa och svans för kapning och kvistning. 

Huggaren Martin Larsson, Wuollerim, berättar hur han tillsammans 
med brodern köpte en motorsåg 1954. De arbetade tillsammans på 
skiftet på så sätt att den ene sågade medan den andre »stötte» mot 
trädet, då motorsågen annars lätt klämdes fast med motorstopp som 
följd eller kastades ur skäret. Något definitivt genombrott för motor
sågen var det dock inte frågan om, då sågsvansen för Larssons del åter 
kom till användning under en tid. De motorsågar som kom ut på 
marknaden under 1950-talets andra hälft gjorde emellertid definitivt 
slut på »epoken» sågsvans. Även bland sågsvansfabrikanterna hade 
givetvis konkurrens förekommit, t ex mellan Sandvikens »Tigersåg» 
och BL, dvs Bröderna Lindmarks såg. Skillnader i stålets egenskaper 
inom samma märke tycks dock ha varit av större betydelse än skill-

17 nader mellan märkena. Annorlunda blev situationen med motor
sågarna, där t ex en lätt såg med liten men högvarvad motor, t ex 
Homelite, skulle jämföras med en något tyngre och starkare såg men 
med lägre varv. Pris, reparationsförhållanden, driftsäkerhet, huggarens 
eget temperament m m skulle här sammanvägas i valet av märke. 

Delägarskap i motorsåg försvann snart och sågen blev var mans 
egendom. Efter en tid blev det vanligt att varje huggare höll sig med 
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mer än en motorsåg. Varje avbrott i arbetet pga motorkrångel e dyl 
var givetvis oerhört irriterande med de raka ackord som låg till grund 
för inkomsterna. Alla som har prövat köra motorcykel eller motorbåt, 
vet hur motorljud och vibrationer tenderar driva upp puls och fart 
hos den som håller i gasreglaget. På samma sätt fungerar i praktiken 
lätt en motorsåg i handen inte minst i kombination med ackord. 
Olycksfallen blev också allt fler och allt svårare i skogsarbetet. Ackor
den, utslagningen av äldre huggare och olyckorna var faktorer som låg 
bakom den strejk som utbröt vårvintern 1975. Resultatet blev att 
ackorden försvann men att samtidigt helmekaniseringen forcerades. 
Vi ser också i figur 20 hur huggarnas produktivitet tenderar att sjunka 
vid mitten av 1970-talet. Det är troligen en kombinerad effekt av 
mindre hets och av den skog som lämnas till manuell huggning av av
verkningsmaskinerna. 

Antalet olyckor i skogsarbetet ökade dramatiskt på 1960-talet. 
Mellan 1966 och 1967 steg t ex motorsågsolycksfallen med 80%.19 

Anledningen var framför allt motorsågens användning vid alla arbets
moment, alltså även vid kvistningen och i röjningsarbete. Från 1970 
lagstadgades att alla nya motorsågar skall vara försedda med s k kast
skydd. Dessas införande och förbättrade konstruktion fick snabbt 
påtaglig effekt. Under 1960-talet minskade antalet skogsarbetare 
snabbt i landet. Trots detta tenderade det absoluta antalet döds
olyckor att ligga kvar på samma nivå. Utvecklingen uppfattades därför 
som mycket alarmerande. Även om huggarskadorna dominerar olycks-
bilden i avverkningsarbete förekom främst på 1950-talet en hel del 
körarolyckor. Det handlade då ofta om timmerköming med olika 
typer av jordbrukstraktorer. Det ligger nära till hans att koppla sam
man den i runt tal fördubblade olycksfrekvensen mellan 1960-talets 
början och slut med den samtidigt lodrätt stigande produktivitets
kurvan för huggare i figur 20 a ovan. Tabell 42 visar antalet olyckor 

Tabell 42. Tusental arbetstimmar per olycksafall i gruvornas underjordsarbete 
och i skogsavverkning. Genomsnitt för vissa tidsperioder 

Gruvarbete underjord Skogsavverkning Relation gruv/skog 

1936-40 6.1 85.2 0.07 
1956-60 12.3 11.8 0.95 
1966-70 11.3 6.2 1.80 
1978-80 12.4 7.4 1.70 

Källor: Yrkesskador i Sverige 1936-40, 1956-59. Skogsstatistisk Årsbok 1960, 
1966-80 och Meddelanden från Gruvnäringen 1966- . Tabellen hämtad 
från Durhan E: Arbetsolyckor i skogsavverkning 1936-80. B-uppsats. 
Ekonomisk historia Ht 1983. Umeå universitet. (Stencil). 
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i avverkningsarbete och i gruvornas underjordsarbete under fyra 
perioder från 1930-talet fram till idag. Trots osäkerheter i uppgivna 
olyckstal, total arbetstid m m visar säkert tabellen vad som skett i ett 
längre tidsperspektiv. Jämfört med gruvarbetet var alltså skogsarbetet 
relativt förskonat från olyckor på 1930-talet. Den första generationen 
motorsågar och de sjunkande olyckstalen i gruvorna skapar en relation 
av praktiskt taget 1:1 under slutet av 1950-talet. »Motorsågsmassa-
kerns» 1960-tal förändrar relationen drastiskt. 

Flottningens produktivitetsförhållanden 1881—1977 
Då den drivnings tekniska utvecklingen och dess effekter på arbetspro
duktiviteten utförligt behandlats i ett 100-årsperspektiv kan det finnas 
skäl att även granska motsvarande förhållanden i närmast efterföljande 
led av den skogliga produktionsprocessen, nämligen älvflottningen av 
virke. Då vi har tillgång till data om både transporterade virkesvolymer 
och arbetstidsåtgång över hela perioden 1881—1977 kan ett grovt 
produktivitetsmått skapas helt enekelt genom att dela volym med 
total arbetstid i utflottningsarbetet. Svagheten är att det måttet 
egentligen inte mäter det verkliga transportarbetet, dvs tar hänsyn till 
både mängd och sträckor. Från 1928 finns emellertid även uppgifter 
om årligen trafikerad längd i flottledssystemet i Lule älvdal varför ett 
bättre produktivitetsmått kan skapas. Det har skett på följande sätt. 

I transportekonomiska sammanhang är det relevanta kostnads-
respektive produktivitetsmåttet kronor per tonkilometer respektive 
tonkilometer per arbetstimma. För vårt ändamål här behövs ingen om
räkning till tonkilometer då någon jämförelse med t ex lastbils- eller 
järnvägstransporter inte skall genomföras. Därför kommer här be
greppet kubikmeterkilometer att användas. Frågan är således: Hur 
mycket virke transporterades hur långt per arbetstidsenhet? Den 
uppgift vi har om trafikerad längd i flottledssystemet kan inte enkelt 
multipliceras med volymen då det skulle innebära en grov överskatt
ning av transportarbetets omfattning. Allt virke har nämligen inte 
transporterats hela vägen ned till sorteringsverket beläget mellan Luleå 
och Boden, utan virkesmassorna ackumuleras med färden mot kusten. 
För att lösa problemet har följande resonemang tillämpats. Om en stor 
andel av virkesmängden kommer från Jokkmokksområdet, då har 
också relativt mycket virke transporterats lång väg. Liten virkesandel 
från Jokkmokk innebär således omvänt resonemang. Ett närmevärde 
för medeltransportsträckan blir således virkesandel från Jokkmokk 
multiplicerad med totalt trafikerad längd i flottledsnätet. Ett närme
värde för transportarbetets omfattning uttrycks då genom: 
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(Ql> " Ta (1) 
Ql 

Transportarbetet, Ta, kan alltså enkelt uttryckas som: 

QjD « Ta ,2) 
där Qj står för virkesvolym från Jokkmokk, för totalvolym i 
hela Lule älv och D för årligt trafikerat kilometertal i flottledsnätet. 

Det mått på transportarbetets omfattning som på så sätt erhålles 
kan givetvis inte göra anspråk på exakthet men bör ge en relativt god 
indikation på den faktiska utvecklingen. Måttet är säkert en överskatt
ning. Mellan 1968 och 1977 finns möjlighet att jämföra det på detta 
sätt konstruerade måttet på transportarbete med en av flottningsföre-
ningen årligen uppskattad medeltransportsträcka. Då framgår att vårt 
mått på »medeltransportsträcka» endast ligger ca 15% för högt. Det är 
en mycket liten skillnad då kvoten Qj/Ql tenderar att gå mot 1.0 
under den långväga flottningens sista år, då den avvecklas till för
mån för lastbilstransport.De produktivitetsmått vi kommer att pre
sentera blir således för perioden 1881—1977 följande: 

^  = • > „  ( 3 )  
h 

där lt står för antalet arbetstimmar och för produktivitet mätt som 
kubikmeter per timma oavsett transportsträckor. Det mer nyanserade 
måttet uttrycks då genom nedanstående uttryck där P^a står för 
»totalproduktivitet» dvs kubikmeterkilometer per arbetstimma och Ta 
för transportarbete: 

7" = Pta (4) 
n 

Hur på så sätt beräknade mått utvecklas över tiden visar figur 22. 
Vi ser att det är först efter andra världskriget som timåtgången per 

»transportenhet» trendmässigt faller med en stegring av P^ och Pta som 
följd. Kurvan för P är bruten 1894, vilket orsakas av att före 1895 
ingår inte någon biïlottledsflottning överhuvudtaget i de beräknade 
timåtgångstalen. All eventuell förekommande sådan flottning skedde 
då uppenbarligen i enskild regi, medan det virke som framfördes till 
huvudälven naturligtvis där i huvudsak kom att flottas av den gemen
samma flottningsföreningen. Vi ser därför också att produktiviteten 
mätt enligt uttrycket (3), Pg, ligger tämligen högt, då timåtgången i 
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Figur 22. Arbetsproduktivitet i Luleälvens flottning 1881—1977, /timma 
(Pq) och kubikmeter kilometer per timma (Pta) 1928—1977 
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Källa: Bilaga 3b. 

huvudälven slås ut på de relativt stora virkes kvantiteter som fram-
flottades. Analogt härmed skulle kurvan egentligen även brytas något 
år under 1960-talets början då biflottledsflottningen i allt väsentligt 
upphörde, medan virkesmängderna i huvudälvarna fortfarande hölls 
uppe genom lastbilstransporter till timmeravlägg för fortsatt flott
ning till industrin. På så sätt bibehålls rätt stora virkesmängder medan 
timåtgången, som den redovisas för fiottningsföreningens del, hålls 
relativt låg. Lite hårdraget skulle man således kunna fastslå att »flott-
ningsrationaliseringen» med verklig effekt, dvs avvecklingen av bäck-
flottningen, återställde produktiviteten till den nivå som rådde på 
1880-talet (Jmf den streckade linjen för genomsnitten 1881—1894 
med 1955-66). Den våldsamma stegringen för mellan åren 1966 
och 1967-75, är en effekt av att Lilla Luleälven med bileder aldrig mer 
flottades efter 1966 års säsong, som ovan nämnts. 

Det mer korrekta produktivitetsmåttet Pta följer väl P^ fram tom 
1966, därefter tar Pta hänsyn till såväl de sjunkande virkesvolymerna, 
timantalet som till de allt kortare sträckorna. Men för tiden före 1966 
följer uppenbarligen volymer och trafikerade kilometertal varandra, 
varför det finns skäl att tillmäta Pq en roll som ganska god mätare på 
effektiviteten i flottningsarbetet, åtminstone mellan 1895 och slutet 
av 1950-talet. 

Vilka bestämningsfaktorer kan man då misstänka orsaka produkti
vitetens variation i flottningen? Det finns skäl att anta, vilket ofta 
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också framhålls, en stordriftsfördel. Dvs en positiv korrelation mellan 
produktivitet och virkesmängd. Å andra sidan torde detta motverkas 
av mängden transporterat virke i biflottled, som ju ovan visat en 
mycket stark positiv korrelation med arbetstidsåtgången. Därför kan 
biflottledsandelen vara av intresse som oberoende variabel i regres-
sionsekvationer för bestämning av produktivitetsförändringar. 

Tabell 43 visar enkla korrelationer mellan de två produktivitets
måtten och total flottgodsmängd samt biflottledsandelar åren 1928— 
1966. Samvariationer för en längre tidsperiod, 1895—1966, mellan 
det enklare och grövre produktivitetsmåttet, p^, volymer och biflott
ledsandelar presenteras också i tabellen. Att slutåret i samtliga fall 
satts till 1966 beror på att biflottledsflottningen då definitivt börjar 
avvecklas. From 1968, då all flottning i Bodträskåns vattensystem 
upphört,re do visas inga flottgodsmängder i Luleälvens biflöden. 

Andelen virkesvolym som transporterats i biflottleder har som tyd
ligt framgår en starkt negativ effekt på produktiviteten. Mindre tydlig 
i tabell 43 är däremot den förväntade »stordriftsfördelen», dvs att 
större virkesvolymer inte krävde en proportionell ökning av arbets
kraftsinsatsen. I verkligheten var sannolikt mekanismen den, att större 
flottgodsmängder var liktydigt med ökade avverkningar i perifera delar 
av flottledsnätet, som just innebar långa sträckor biflottledsflottning. 
Den skalfördel som eventuellt uppstod i huvudlederna uppvägdes av 
de ökade mängderna virke i svårflottade partier i biflödena. Men att 
en skalfördel verkligen existerade i huvudflottlederna kan de partiella 
korrelationerna i tabell 44 visa. Där har inflytandet från biflottleds-
volymerna rensats från såväl produktivitetsmåtten som från total
volymerna. Betraktat på detta sätt framträder den positiva samvaria
tionen mellan volym och produktivitet tydligt. 

Tabell 43. Korrelationer mellan produktivitet, total flottgodsmängd i Lule älv 
och biflottledsandelar 1895—1966 respektive 1928—1966 

Pq Pq Pta Total volym Biflottleds-
1895—1966 1928-66 1928-66 Lule älv andel 

Pq - - 0.91*** 0.33** -0.53*** 
1895-1928 

Pq - 0.91*** 0.13 -0.85*** 
1928-66 

Pta - 0.28** -0.77*** 
1928-66 

Källa: Bilaga 3. *** = Sign. på 1% ** = Sign på 5% * = Sign på 10%. 
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Tabell 44. Partiella korrelationskoefficienter mellan produktivitet och total
volymer (Biflottledsmängder konstanthållna) 1895—1966 respektive 
1928-66 

Totalvolym Lule älv 

Pq 0.72 
1895-1966 

Pq 0.69 
1928-66 

Pta 0.67 
1928-66 

Källa: Se tabell 43. Samtliga koefficienter sign. på mindre än 1%. 

Ur skogsindustriell synpunkt, inte minst i ett produktionstekniskt 
perspektiv handlade flottning inte bara om själva transporten från in
land till älvmynning. Där väntade nämligen ett omfattande arbets
moment som innebar virkets sortering på ägare och buntning för vida
re havsflottning till industrin. Här kunde minst lika stora kostnader 
uppstå som i själva utflottningsarbetet. Varje stock hade sin ägares 
märke och skulle av sorteringsarbetarna identifieras och dras in i rätt 
ägares »virke s fålla». Sorteringen var således tidsödande både beroende 
på antal stockar och på antal för året flottande virkesägare. Sorte
ringsverket låg för Luleälvens del länge i Säfvast utanför Boden, men 
flyttades på 1930-talet till Sunderbyn. Under hela flottningens livstid 
i Luleälven bedrevs sorteringen på samma sätt, dvs praktiskt taget helt 
utan mekaniseringsinslag. Den rationalisering som framför allt kan 
pekas på är färre sorteringsklasser och s k samsortering av massaved. 
Det senare innebar att en virkesägare erhöll den mängd massa han 
flottlagt, dock inte exakt de bitar han lagt i vattnet. På så sätt under
lättades sorteringsarbetet väsentligt, men det var en metod som först 
kom att tillämpas på 1960-talet. I tabell 45 har ett produktivitetsmått 
liknande dem som ovan presenterats för utflottningen, men för sor
teringen, korrelerats med antal trafikanter i Luleälvens flottning, och 
med totalvolymer. Måttet på arbetsproduktivitet avser både sortering 
och buntning och omfattar all den arbetstid som nedlagts inom 
verksamheten. Vi har på så sätt erhållit ett prestationstal som ligger 
under dem som ibland presenteras i fio ttnings fö reningens års
berättelser. Dessa avser prestationer, klampar per arbetstimma, då 
arbetet i full skala bedrivs i sorteringen, dvs exklusive väntetider, 
iordningställandet av verket m m. I vår framställning, som syftar till 
att studera huvuddragen i produktivitetsutvecklingen över en lång tids
period, kan ett sådant förfaringssätt vara motiverat. 
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Figur 23. Arbetsproduktivitet i sortering/buntning i Luleälvens flottning 1881 — 
1977. 

Styck./arb. tim. 

1880'-90 1900 -10 -20 -30 -40 1950 -60 -70 1980 
Källa: Bilaga 3. 

Figur 23 visar att arbetsprestationerna i sortering/buntning mätt i 
stycken per arbetstimma, till skillnad från förhållandena i utflottnings-
arbetet, visar en mer kontinuerligt stigande tendens över hela 96-års 
perioden. Det mer industriellt betonade och rutinmässiga sorterings
arbetet kunde lättare effektiviseras genom bättre organisation och 
vardagsrationaliseringar än vad som kunde ske i älvflottningen. Den 
mycket starka ökningen under 1950-talet återspeglar avsevärt färre 
virkesägare, jmf figur 7, färre sorteringsklasser och till slut samsor
tering av massaveden. 

I figur 23 presenteras endast ett produktivitetsmått i sorterings-
och buntningsarbetet, nämligen stycken per arbetstimma. Att mäta 
produktiviteten i volymer, dvs m3, ändrar inte resultaten i tabellen 
nämnvärt. 

Tabell 45 visar hur arbe t s åtgången per enhet i sortering/buntning 
samvarierar positivt med mängderna, främst mätt i stycketal och nega
tivt med antalet flottande. Detta innebär alltså att vi har en skalför
del vars praktiska sida är att igångsättningskostnaden slås ut på större 
virkesmängd och att denna förmodligen innebär mindre väntetider 
och jämnare arbetsbelastning. Fler virkesägare innebär å andra sidan 
fler sorteringsklasser vilket försvårar arbetet. Men liksom i utflott-
ningsarbetet påverkas sortering av många andra förhållanden, inte 
minst vädret. Det gäller t ex vattenstånd och strömstyrka. För lågt 
vattenstånd och svag ström försvårar virkets intagning till själva 
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Tabell 45. Korrelationer mellan produktivitet i sortering/buntning, antal flottan
de virkesägare och flott godsmängd mätt i volymer och stycketal 
1881-1977 

Produktivitet 
(Styck per 
ar b. timma) Antal flottande 

Flottgods 

Styck m^ 

Produktivitet -0.25* 0.60*** 0.23 
Antal flottande — 0.16** 0.30*** 
Flottgods styck - 0.79*** 
Flottgods m3 -

Källa: Bilaga 3. *** _ sign. på 1% ** = Sign. på 5% * = Sign. på 10%. 

sorteringsverket från magasinet uppströms, och innebär långsammare 
sortering. För högt vattenstånd, med starkt vattengenomflöde, innebär 
däremot svårigheter att kontrollera virkesmassorna. 

Tabell 46 visar resultatet av några regressioner där biflottledsan-
delarna fått förklara produktivitetens utveckling i utflottningsarbetet 
och trafikantantalet tillsammans med virkesmängden (styck) fått ut
göra oberoende variabler och sorterings/buntningsproduktivitet 
beroende variabel. 

Tabell 46. Flottningsproduktivitet (PQ och Pta) som bestämd av biflottledsan-
delar (Qfra) och sorteringsfbuntningsproduktivitet av antal flottande 
i Luleälven samt virkesmängd 

Beroende 
variabler Konstant Qba 

Antal 
flottande 

Virkes
mängd 
(st) r2 

DW-
test 

Pq 
1895-1966 

2.06 -1.94 0.27 0.29 

Pq 
1928-66 

3.29 4.25 
(F=99.9) 

0.72 1.17 

pta 
1928-66 

15.41 -15.40 
(F=52.6) 

0.58 1.62 

P * sort 
1881-1977 

2195.5 -103.9 0.86 0.48 0.45 

Källa: Bilaga 3. 

Pq = arbetsprod. m^/tim. i utflottning. Pta = arbetsprod i utflottning, m^km/tim 
Psort = arbetsprod i sortering/bunt ning, styck/tim. 
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Av tabell 46 framgår att omkring hälften av produktivitetsföränd
ringen i sortering/buntning kan förklaras med de två variablerna vir
kesmängd och antal virkesägare över hela tidsperioden, men att DW-
testet visar en mycket stark autokorrelation i den oförklarade delen 
(residualen). Uppenbarligen finns andra viktiga faktorer bakom denna 
produktivitetsutveckling än dem vi fångat i modellen. Då det gäller 
utflottningsproduktiviteten ser vi att förklaringsgraden är relativt hög 
för perioden 1928-66 och där utfaller DW-testet betydligt bättre, 
särskilt i fallet med det mer precisa måttet Pta. 

Avslutningsvis kan alltså om flottningens utveckling sägas att den 
uppvisar många paralleller till det vi tidigare funnit i avsnittet om 
drivningstekniken. Starka effekter av väderförhållanden och geogra
fiskt bestämda faktorer tillsammans med uppenbara hinder för meka
nisering jämfört med industriella förhållanden, ledde till en anmärk
ningsvärt stagnerande produktivitetsutveckling under lång tid. Den 
struktur som utvecklades under 1880-90-talen kom i allt väsentligt 
att bestå fram till 1950-talet.21 

Det är belysande att jämföra arbetstidsåtgången för att driva och 
transportera en kubikmeter virke till ett sågverk, med den tid som där 
åtgår för råvarans förvandling till plankor och bräder. Denna relation 
i arbetstidsåtgång stod som 1:1 på 1870-talet men kom successivt att 
förändras under de närmaste 90 åren. I slutet av 1950-talet var för
hållandet 2:1, dvs dubbelt så lång tid förbrukades i råvarufram tag
ningen och i transporten som i förädlingsledet. Medan som vi ovan be
skrivit tekniken i råvaru- och transportledet varit i grunden oförändrad 
hade nya metoder pressat tidsåtgången avsevärt inom industrin. 
Motorsågar, traktorer, lastbilar och avverknings maskiner kom under de 
närmaste 10 åren fram till 1970 att »återställa» relationen i tidsåtgång 
till den som rått 100 år tidigare.22 

Mot bakgrund av dessa långsiktiga utvecklingsdrag hos den skog
liga tekniken och dess effekter på arbetsproduktiviteten skall föränd
ringarna på skogsarbetsmarknaden efter 1940 kort karaktäriseras. 
Ambitionen är då att beakta förhållandena på både socken- och läns
nivå samt relationen till den nationella utvecklingen. Särskilt kommer 
dessa förändringars beroende av den makroekonomiska omvandling 
landet genomgått att betonas. På så sätt är avsikten med följande av
snitt att det skall utgöra en övergång till det mer teoretiskt hållna — i 
viss mån spekulativa — slutkapitlet XI. 
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X SKOGSARBETSMARKNADEN EFTER 1940 

Prognoser och utfall 
I utredningen »Skogsbygdens arbets- och levnadsförhållanden» (1938) 
hade socialstyrelsens utredningsmän tvingats teckna en tämligen mörk 
bild av den ekonomiska situation som uppstått för landets skogsarbe
tare och småbrukare. Det pressade försörjningsläget kvarstod även 
under goda skogskonjunkturer som t ex vid uppsvinget för massa 
och pappersindustrin från 1933-34. Den svenska skogsbygdens för
sörjningsproblem var av uppenbar strukturell natur. Även under hög
konjunkturåret 1929 berördes t ex 99,9% av alla organiserade skogs
arbetare i landet av arbetslöshet. 76% av dem uppvisade arbetslöshets
perioder på sammanlagt mer än 6 månader och bara 8% hade haft 
arbete mer än 8 månader. Dessa siffror gäller endast de icke jordbru
kande fackföreningsmedlemmarna. Totalt sett, alltså inklusive de 
jordbrukande medlemmarna var medeltalet arbetslöshetsveckor 25 
under 1929 och steg till 31 under 1932 och 1933. Sedan sjönk siffran 
till 29 under uppsvinget 1934, men ökade åter till 35, bl a som en 
följd av trävarumarknadens avmattning följande år. I dessa siffror 
ingår inte de sysselsatta i beredskapsarbeten utan de avser »fristämp-
lad tid». Därmed menas antalet medlemmar som, i fullständig brist 
på betalt arbete, inte erlade någon fackföreningsavgift. Skogs- och 
flottningsarbetarförbundet ansåg att beredskapsarbete var så väl be
talt att någon befrielse från fackföreningsavgift inte beviljades för 
medlemmar i sådant arbete. 

Sett över arbetsåret uppvisade arbetslösheten ett tydligt mönster. 
Under 1930-talets första hälft innebar detta att arbetslösheten sjönk 
till ca 30% under februari, då de största drivningarna pågick. Därefter 
steg den till ca 50-60% i skarven mellan drivnings- och flottningssäsong 
i april. I maj reducerades arbetslösheten något, för att på hösten och 
fö vin tern åter stiga kraftigt och då vanligen överträffa den höga nivån 
i april.*Figur 24 visar hur arbetsåret såg ut för lösarbetare och jordbru
kare i Norrbotten under åren 1933 och 1934. Den ovan redovisade 
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»årsrytmen» för landets organiserade skogsarbetare återfinnes även hos 
de norrbottniska arbetarna. I figur 24 har jordbrukarnas arbetslöshet 
definitionsmässigt satts till 0%. Orsaken är givetvis vardags visdomen 
att, »på ett jordbruk finns alltid sysselsättning». Att det är en sanning 
med modifikation, inte minst i Norrbotten med över hälften av alla 
brukningsdelar i s torleks klassen under 2 ha åker, fick Gösta Wieslander 
tillfälle att påvisa i sin studie »Arbetskraftsbalansen inom Norrbottens 
läns skogsbruk intill år 1970», som utfördes i slutet av 1940-talet. Han 
kunde visa att bland de arbetsföra män som hade inkomster av någon 
typ av jordbruk år 1944, uppgick arbetslösheten till mellan 2 och 15 
procent av all tid som var disponibel för förvärvsarbete. Den lägre 
siffran avser de större jordbruken i Norrbottens kustbygd och den 
högre siffran gäller arbetskraft på de minsta brukningsdelarna.2 

Mot bakgrund av de förhållanden som här skisserats för 1930-talet 
är det lätt att förstå att skogsbrukets arbetsgivare knappast mötte 
några generella problem att då erhålla arbetskraft till vinterns driv
ningar. Men givetvis förekom lokala variationer med svårare arbets
löshetslägen alternativt arbetskraftsbrist. Vi har ovan i kap VII sett 
att Jokkmokk måste ha varit ett underskottsområde vad arbetskraft 
beträffar från 1934, varför utsocknes manskap erfordrades. 1940-talet 
kom dock att medföra en generell omsvängning på skogsbrukets 
arbetsmarknad. I slutet av årtiondet började »skogens arbetskrafts
problem» att allvarligt oroa arbetsgivarsidan. Krigsårens vedhuggning 
och kolning vid sidan av annan avverkningsaktivitet hade krävt stora 
arbetskraftsinsatser. Till den ordinarie skogsarbetsstyrkan hade många 
andra grupper mobiliserats för att landet skulle förmå ersätta bort
fallet av importerad energi, främst kol. Efter kriget kom de allmänt 
goda skogskonjunkturerna att motivera stora avverkningar, inte minst 
genom den febrila exportkonjunktur som devalveringen av kronan 
1949 skapade. Denna utveckling pågick samtidigt som »flykten från 
skogsbygden» mer påtagligt börjat reducera befolkningens antal. 
Skogsbolagen och Domänverket började få svårt att till sina avverk
ningar rekrytera tillräckligt med manskap. En antydan om denna om
svängnings hastighet ger tabell 47 som visar större skogsarbetsgivares 
svårigheter att själva skaffa arbetskraft i Norr- och Västerbotten åren 
1944-46 under drivningssäsongen. 

Tendensen oroade arbetsgivarna som började se över tillgången på 
skogsarbetare. Kramfors AB gjorde en utredning som omfattade 
Ångermanälvens ådal och utfördes 1949 av Torsten Carlsson.3 Han 
framhöll inledningsvis att skogsbruket, som bara kunde erbjuda tungt 
kroppsarbete, i särskilt hög grad fått känna av den generella flykten 
från sådana yrken. Alternativa arbeten hade börjat uppstå för den 
manliga befolkningen även i skogsbygderna. De handlade framför allt 
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Tabell 47. Antal avverkningsarbetare hos större arbetsgivare och andel av arbets
kraften som avverkaren ej själv kunde anskaffa 

Antal sysselsatta 31/1 Andel som arbetsgiv ej 
själv kunnat anskaffa 

1944 1945 1946 1944 1945 1946 

Norr- och Västerbotten 19726 20427 21963 4% 7% 16% 

Landet 104343 91568 88186 5% 13% 19% 

Källa: Wesslen, G: Arbetskraftsfrågor inom skogsbruket. Svenska skogsvårds
förbundets tidskrift 1946, s 104. 

om anläggningsarbeten, väg- och brobyggen och industriarbeten av 
olika slag i tätorter mot vilka en flyttningsström riktades. Visserligen, 
framhöll Carlsson, hade några »katastroflägen» för skogsindustrins 
virkesförsörjning ännu inte uppstått, men »att tillräckliga kvantiteter 
råvara nätt och jämt kunnat anskaffas, betyder inte att allt nödvän
digt arbete blivit utfört».4 Det var framför allt skogsvård och till en 
del barkning som fått eftersättas. Förutom konkurrensen om arbets
kraft från andra näringar mötte speciella svårigheter inom skogsbruket. 
Säsongen 1947/48 hade t ex Kramfors AB:s skogsarbetare i genom
snitt haft även 3 andra skogs arbetsgivare, många hade haft 5-6 och en 
del ända upp till 9 stycken. På så sätt blev kontakten mellan arbetare 
och bolag bristfällig vilket innebar att många dagsverken förlorats.5 

Genom intervjuundersökning kunde Carlsson också visa hur befolk
ningens attityd till att arbeta i skogen och att leva i småbyar och 
ensamgårdar börjat förändras vilket säkert skulle bidra till en fortsatt 
förlust av arbets kraft för skogsnäringen. Familjefäder framhöll olägen
heten med att långa tider tvingas ligga borta från sina familjer. Skogs
förtjänsterna var dåliga och framför allt osäkra och här bidrog 
minnena från 1920- och 30-talen till att forma attityderna till skogen 
som försörjningskälla, menade Carlsson. Till detta kom den dåliga bär
kraft som småbruken uppvisade. Ett alldeles särskilt svårlöst problem 
gällde kvinnornas situation. Unga flickor måste praktiskt taget alltid 
lämna skogsbygden för att finna arbete. Därtill kom den tunga och 
ibland isolerade situation en skogsarbetarhustru måste acceptera. Det 
handlade om omoderna bostäder, ofta utan el, vatten och avlopp och 
vanligen stora avstånd till kommersiellt och annat serviceutbud. Flera 
ingredienser i vad som började uppfattas som nödvändigheter för ett 
drägligt liv fattades och kunde svårligen förväntas bli tillgodosedda 
med det bebyggelsemönster som skogsbruket bäst betjänades av. Det 
skapade en »inställning bland de unga flickorna att de inte kunde 
tänka sig att gifta sig och bo i den miljö där de vuxit upp», framhöll 
Carlsson.6 I skogsbygderna hade man i högre grad än tidigare blivit 
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medveten om att det existerade andra och bättre levnadsvillkor som 
dessutom underblåstes av »att press, litteratur och radio idealiserade 
en livsform som endast går att förverkliga i stadsmiljö».7 Dessutom 
stimulerade skogsarbetets låga status till yrkesbyten om tillfälle bjöds. 
Skogsarbetarna var också missnöjd med den, gentemot dem, orättvisa 
premieringen av krisarbetskraften. Vem som helst kunde ta skogs
arbete, men när skogsarbetare ibland sökte arbeten inom andra yrken 
stoppades de av andra fackliga organisationer. Dessa problem ställdes 
i centrum på Skogs- och flottningsarbetarförbundets kongress i Gävle 
1950, då förhållandena i Norrbotten i hög grad var utgångspunkt för 
diskussionerna. Där hade en stor och oorganiserad import av främst 
finländska huggare orsakat missnöje.8 

Många tecken tydde på att skogsbruket skulle få vidkännas en fort
satt avtappning av arbetskraft vilket motiverade många utrednings
insatser, bla den 1951 tillsatta utredningen SOU 1956:36 »Skogs
brukets arbetsmarknad», ovan berörda arbeten av Carlsson och Wies-
lander samt t ex Jan Wallanders »Flykten från skogsbygden» som be
handlade förhållanden i Klarälvsdalen under 1940-talet.9 Dåden stat
liga utredningen började närma sig slutbetänkande t några år in på 
1950-talet hade emellertid farhågorna om akut arbetskraftsbrist i 
skogsbruket avtagit i styrka. Dock kvarstod många av de problem 
vi ovan genom Carlssons studie pekat på. Det gällde säsongsfluktua
tionerna, inkomstosäkerheten, bostadssociala förhållanden, skolgång 
för skogsarbetarbarnen, avstånden till affärer och kulturellt serviceut
bud, bristen på föreningsliv etc. Givetvis präglades resonemangen 
i utredningarna av många och observerade osäkerhetsmoment rörande 
t ex den framtida tekniska utvecklingen inom skogsbruk och kommu
nikation. Hotbilden av arbetskraftsbrist och de trendmässigt stegrade 
arbetskostnaderna utgjorde fortfarande en kraftfull motor bakom den 
mekanisering vi beskrivit i kapitel IX. Hur situationen uppfattades i 
slutet av 1940-talet på ett detaljerat plan i Norrbotten och Jokkmokk 
ska presenteras. 

Gösta Wieslander gjorde vid 1940-talets slut ett mycket detaljerat 
och ambitiöst försök att kvantifiera både den arbetskrafts tillgång som 
kunde ställas till skogsbrukets förfogande och efterfrågan i Norrbot
tens kommuner fram till 1970. Han uppskattade arbets åtgången på 
jordbruk av olika storlek, undersysselsättningens omfattning, lösarbe
tarnas arbetslöshet, olika åldersklassers arbetskraftsutbud, tendenser 
i flyttningsrörelser m m. Skogsbrukets förväntade arbetskraftsefter
frågan mättes genom uppgifter från Domänverket, Munksund AB, 
allmänningsföreningar och Skogsvårdsstyrelsen. På väg mot denna 
mycket detaljerade prognos utredde Wieslander många sidor av små-
brukar-skogsarbetarsamhällets funktionssätt i Norrbotten under främst 
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1940-talet. Han uppskattade alltså tom den undersysselsättning som 
doldes på jordbruk av olika storlek och omvandlade den i arbetslös
hetstal. Skogsarbetets omfattning visade sig vara oberoende av bruk
ningsdelarnas storlek. Större arealer, som krävde mer arbetstid inom 
jordbruket reducerade endast den tid som användes till andra typer 
av arbeten, medan skogsarbetets omfattning förblev konstant. Ett 
stödjordbruk i inlandet visade sig också binda sin arbetskraft mer än 
motsvarande jordbruk vid kusten. I inlandet måste en sådan jordbru
kare använda ca 26% av sin arbetstid inom brukningsdelen medan 
15% av disponibel tid räckte i kustområdet. I inlandet arbetade också 
den vuxna jordbruksbefolkningen avsevärt mer i skogen än i kust
bygden. Högst låg Jokkmokk socken med i genomsnitt 88 dagsverken, 
följt av Arvidsjaur med 84, medan givetvis Karesuando utgjorde ett 
undantag med bara 13 dagsverken per man och år. Wieslander hävdade 
också att den förr så omfattande arbe tsvandringen från kustbygd till 
lappmarken under drivningssäsongerna tenderat att minska i omfatt
ning alltså väl i linje med ovan presenterade resultat. 

Hur utföll då Wieslanders prognos som omfattade tiden till 1960-
talets slut? I sammandrag framgår detta av tabell 48 som visar prog
nosen för 1960-talets slut och den faktiska utvecklingen som den 
framgår av Folk- och bostadsräkningen 1970. Prognosens förutsätt
ningar var i huvudsak följande. Wieslander antog att en stor del av 
skogsbrukets arbetsstyrka även fortsättningsvis skulle rekryteras från 
jordbrukssektorn och bland lösa säsongsarbetare. Dagsverks åtgången, 
som av Wieslander vid utgångsåren beräknats till 0,58 dagsverken per 
m3sk i avverkningsarbete, sattes till 0,52. Viss rationalisering förut
sattes alltså fram till år 1970. Flyttningarna antogs motsvara de under 
1945 och 1946 observerade och arbetskraftsbehovets omfattning för
delades i en vintersäsong, dominerad av drivning och en sommarsäsong 
framför allt präglad av skogsvård, vägbyggen etc. Prognosen förut
satte också ett praktiskt taget fullständigt utnyttjande av arbetstiden 
för olika grupper och krävde således en ganska finjusterad anpassning 
av skogs- och jordbrukets årsarbetsrytm. 

Wieslander räknade som vi ser med ett ganska stort arbetskrafts
behov. Sett i efterhand var givetvis produktivitetsantagandet alltför 
försiktigt. I årsarbetare skulle behovet i Wieslanders prognos motsvara 
över 1 200 man i Jokkmokk och givetvis ännu fler personer räknat i 
säsongarbetare. Om Wieslander hade varit våldsamt teknikoptimistisk 
och antagit en tidsåtgång på 0,16 dagsv/m3sk, vilket visat sig bli den 
faktiska utvecklingens resultat fram till 1960-talets slut, hade han 
hamnat på ca 320 man räknat i årsarbetare. Det hade varit en mycket 
god prognos. Men för samtiden hade det säkert förefallit vara absurt 
orealistiskt. 
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Tabell 48. Prognos över dagsverksutbud och efterfrågan i skogsbruket i Norr
botten under vinter- och sommarsäsong i slutet av 1960-talet enligt 
Wieslander, omräknat till årsarbetare samt yrkesverksamma inom 
skogsbruket enligt FoB-70. 

1000-tal DAGSVERKEN ÅRSARBETARE 

Vintersäsong Sommarsäsong Omräkn FoB 
Tillg Behov Netto Tillg Behov Netto Wieslan 1970 

NORRBOTTEN 2 686 1 5 24 +1 162 498 822 -324 9 775 3 718 
Kustbygd 1 598 752 + 846 303 294 + 9 
Inland 1 0 87 772 + 316 195 528 -333 
JOKKMOKK 131 173 - 42 21 126 -105 1 245 257 

Källa: Wieslander G, Arbetskraftsbalansen inom... (Umeå 1948) samt Folk-och 
Bostadsräkningen 1970. Omräkningen av dagsverken till årsarbetare 
baseras på 240 dagsv per man. Dvs det omvandlingstal som t ex SOU 
1956:36 använde som sitt huvudalternativ. 

Tabell 48 visar också att vintersäsongen enligt Wieslander inte skulle 
medföra några större problem ur arbetskraftssynpunkt, medan som
maren betecknades som »katastrofal».10 Jokkmokk utgjorde dock som 
synes ett undantag med arbetskraftsunderskott såväl sommar som 
vinter. Att finna lösningar på framför allt sommarsäsongens »förut
sedda» problem var således nödvändigt enligt Wieslander, men för
slag på åtgärder ansåg han ligga utanför ramen för sin studie.11 

Bland Wieslanders antaganden fanns även andra än de som gällde 
produktivitetstalen som i efterhand visat sig mindre lyckade. Ett 
sådant var föreställningen om en så stor arbetsstyrka som tidvis bands 
vid jordbruksarbete. Men oavsett prognosens brister, fastslagna ex 
post, fanns en förutsägelse som visade sig slå in. Det var den förvän
tade bristsituationen i Jokkmokk. Vi har tidigare haft anledning be
röra hur Domänverket under 1950-talet tidvis i stor omfattning 
tvingades lita till kustbor och folk från de östliga gränstrakterna samt 
från Finland. På samma sätt har situationen beskrivits för SCA:s del 
av Folke Wågman som vid samtal framhållit att »det jämt var ont om 
folk» och att man ännu in på 1960-talet fått rekrytera körarlag från 
främst Älvsbyn och Kalix. Man tvingades tom ibland anställa sär
skilda tolkar för att sköta kontakterna med sina många finska hugga
re.1^ Bakom denna situation låg givetvis de omfattande och lång
variga arbetena med vattenkraftsutbyggnad inom Jokkmokks socken. 

Situationen kom dock att svänga med den tekniska utvecklingen 
inom skogsbruket, inte bara i drivningsarbetet, utan också i skogsvård, 
vägbrytning m m. De våldsamma säsongfluktuationerna kunde utjäm
nas och arbetskraften utnyttjas bättre. Tabell 49 visar hur arbetsin
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satsen utjämnas över året och tabell 50 hur en allt större del av total 
arbetsvolym utförs av he lårs anställd arbetskraft inom Pärlälvens revir. 
Båda dessa företeelser är som vi ser i hög grad 1960-talsföreteelser. 

Tabell 49. Antalet arbetare i maj, augusti och november i förhållande till antalet 
i februari vissa år 1953 till 1970 inom Pärlälvens revir i Jokkmokk 
socken 

År Februari Maj Augusti November 

1953 100 57 64 69 
1959 100 35 62 56 
1967 100 88 84 68 
1970 100 97 106 106 

Källa: Årsberättelser, Pärlälvens revir. 

Tabell 50. Andel av total arbetsinsats utförd av olika arbetarkategorier 1960, 
1965 och 1969 inom Pärlälvens revir 

Arbetat antal dagar per år 
-100 100-199 200-

1960 18% 36% 46% 
1965 16% 16% 68% 
1969 5% 95% 

Källa: Årsberättelser, Pärlälvens revir. 

Visionen om skogsarbete som en heltidsyssla, som figurerat från skogs-
ar be taru tre dningen på 1910-talet till 1940-talets allt mer realistiska 
förhoppningar uttryckta bl a av Skogs- och flottningsarbetarförbun-
det, blev till slut verklighet. Den säkra helårsinkomst man framförallt 
sett som fördelen, jämfört med säsongsarbetet, kom dock att beröra 
en mycket liten yrkesgrupp. I SOU 1956:36 »Skogsbrukets arbets
marknad» arbetade man med 40-årsprognoser där skogs arbe tarna i 
landet, räknat i helårsarbetare, uppgick till mellan 150 000 och 
närmare 200 000 man. Det kan jämföras med antalet yrkesverksamma 
inom skogsbruket enligt Folk- och bostadsräkningen 1975, drygt 
36 000. 

Nya faktorprisrelationer 
Dessa summariskt behandlade förändringar på skogsarbetsmarkna
den, liksom den tekniska omvandling efter andra världskriget som 
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beskrivits i kapitel IX, handlar givetvis om manifestationer av grund
läggande förskjutningar i den svenska ekonomin. Den med råvaror och 
arbetskraft rikligt försedda men på kapital fattiga ekonomin om
vandlades successivt och fick nya karaktäristika under den behandlade 
100-årsperioden. 

Industrins produktionsinriktning kom allt mer att domineras av 
real- och humankapitalintensiva verksamheter. Dessa förändringar 
styrdes givetvis av både interna och externa faktorer. Bland de in
hemskt genererade orsakerna till industriell strukturomvandling kan 
främst framhållas den förskjutning av efterfrågan till nya typer av 
varor och fler tjänster som följer i spåren av en ekonomisk tillväxt
process. Bland de externt styrda faktorerna finns den anpassning till 
nya relativa faktorpriser som en för internationell handel i huvudsak 
öppen ekonomi måste genomgå. Dvs den industriomvandling som kan 
förklaras inom ramen för den traditionella utrikeshandelsteorin. I 
studien »Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt i Sverige 1871 — 1966» 
har Lennart Ohlsson velat tolka förloppet i den långsiktiga industri
omvandlingen inom ramen för teorin om komparativa kostnader och 
på ett sätt som ovan antytts.13 I utgångsläget säg 1860-talet, låg 
Sveriges komparativa fördelar i en riklig tillgång på både råvaror och 
arbetskraft, medan sparandet var lågt och en stor del av investeringar
na finansierades genom kapitalimport. Under perioden fram till andra 
världskrigets slut genomgick landet en omkastning av dessa faktor
proportioner. Sverige hade fortfarande en relativt god tillgång på 
råvaror, malm och skog, jämfört med de länder med vilka handelsut
bytet var stort, men en snabb reallönestegring och ökningstakt hos 
realkapitale t visade att arbetskraften började bli en relativt knapp 
faktor i motsats till den goda kapital tillgången. Arbetskraft började 
i allt större omfattning importeras medan tendensen till kapitalexport 
blev permanent. Denna karaktäristik av de grova nationella dragen 
i omvandlingen är säkert riktig och märktes givetvis även i den skogs
region vi studerat, liksom inom hela den skogsindustriella branschen. 
Hur relativa löner och löneutvecklingen i förhållande till »färdigvaru
priser» förändrats under 1900-talets första 50 år framgår i figur 25 a 
och 25 b. Figur 25 a visar hur ett index för massaindustrins export
priser, kr/ton oblekt sulfit, utvecklats i förhållande till timlöneindex i 
massaindustrin. I figuren ser vi också hur timlönerna i sågverksindu
strin förändrats i förhållande till avsalupriserna, kr/standard, inom 
branschen. Figur 25 b illustrerar timmerprisernas utveckling, öre/f3 

8 tum fritt utsorterat Luleälvens mynning, relativt dagsverkslönerna 
för huggare i Jokkmokk. Slutligen finns dessa huggarlöner relaterade 
till massaindustrins löneutveckling. 

Figuren visar tydligt hur arbetslönerna stigit kraftigt relativt av-
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Figur 25 a. Prisutveckling på massa relativt timlöner i massaindustrin samt priser 
på sågade trävaror i förhållande till timlöneutvecklingen för sågverks
arbetare 1909—1964 
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Figur 25 b. Priset på sågtimmer fritt utsorterat Luleälvens mynning i förhållande 
till löneutvecklingen för huggare i Jokkmokk samt huggarlönerna 
relativt massaindustrins löner 1909—1964 
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Källor: Streyffert TH: Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på 
skogsprodukter (Stockholm 1960) 1909—1958. Därefter skogsstatistisk 
årsbok. Huggarlönerna i Jokkmokk hämtade från revirens årsberättelser 
och kvartalsrapporter införda i Conceptböcker. 1909—1913 har timlöner 
i massa- och sågverksindustrin hämtats ur Wages in Sweden. Del 1. 
Priser och löner har i figurerna ovan indexerats med basåret 1909 varefter 
indexserierna satts in i kvoter. Massapriset avser oblekt sulfit kr/ton, såg
verkspriser kr/std, plankor 8" och bredare. Något bristfälligt är att jämföra 
huggardagsverkslöner med andra löner och priser. Men i den mån arbets
dagen förändrades borde det ha inneburit en förkortning under främst 
1940- och 50-talen. Detta skulle i så fall tendera att skärpa de utvecklings
drag vi velat framhålla. Efter 1960 ser vi hur huggarlönerna stiger brant 
relativt industrilönerna. Detta beror givetvis på att i dessa huggardagsverks
löner finns en större kapitalkostnad jämfört med tidigare. Arbetsredskap 
har alltid ingått i skogsarbetarnas löneuppgörelser. Efter 1960 handlar det 
alltså om en motorsåg som är en inte obetydlig utgift för arbetarna. 
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salupriserna i sågverks- och massaindustrin vilket givetvis föranlett 
allt större kapitalinsatser per man och per producerad enhet. Från 
1900-talets början föreligger en starkt fallande trend hos dessa båda 
kurvor, även om exceptionellt snabbt stigande priser på massa och 
trävaror ibland resulterar i stegringar. »Korea-boomen» i början av 
1950-talet är särskilt iögonfallande. Annorlunda förhåller det sig 
med relationen timmerpris/huggarlön. Kurvan som illustrerar denna 
kvot ligger horisontellt och pendlar omkring 1,0 fram till 1950-talets 
första hälft, då relationen viker av nedåt på ett sätt som liknar de ut
präglat industriella förhållandena. Pris- och löneutveckling följde på 
lång sikt varandra i skogsbruket/flottningen. Produktionen, huggning 
och transport bestod till alldeles övervägande del av arbetsinsatser 
och produktiviteten var som vi visat tämligen oförändrad under 1900-
talets första hälft. Högre löner i skogen måste resultera i antingen 
högre råvarupriser, sammanpressat rotnetto för skogsägaren eller 
bådadera. Den situation vi därför möter i skogsregionen på lönebild
ningssidan var alltså mycket pressad. Den kurva som illustrerar huggar
nas dagsverkslöner i förhållande till massaindustriarbetarnas timlöner 
visar också ett fall, som var särskilt påtagligt fram till 1930-talets 
början. En häftig omsvängning kommer dock i mitten av 1940-talet. 
Skogsarbetarlönerna stiger kraftigt i förhållande till industrins löner. 
Utvecklingen skapade den starka oro skogsindustrins företrädare gav 
uttryck för i slutet av 1940-talet. Den tillämpade tekniken var i huvud
sak densamma som vid sekelskiftet 1900, liksom produktiviteten, 
men lönerna i skogen kom att ligga i svensk 1950-talsnivå, som i sin 
tur i huvudsak styrdes av industrins produktivitetsutveckling och den 
arbetskraftsbrist som förelåg och förväntades bli bestående under 
lång tid. I nästa kapitel skall mer teoretiska aspekter anläggas på skogs
regionens långsiktiga utveckling i ett interregionalt perspektiv. Ut
gångspunkten är att även om det faktorproportionsteoretiska perspek
tiv på svensk strukturomvandling som ovan skisserats i huvudsak är 
välgrundat finns det, inte minst i ett ekonomisk-historiskt perspektiv, 
anledning till vissa nyanseringar och konkretiseringar av resonemangen. 
Det kan bl a ifrågasättas om ett nationellt baserat resonemang om 
komparativa fördelar egentligen är realistiskt för t ex 1800-talets 
senare del. Teorin förutsätter fullständig faktorrörlighet inom landet 
och att de komparativa kostnaderna därför blir identiska i alla lands
delar. Den förutsättningen kräver i sin tur en fullt utvecklad mark
nadsekonomi med väl utbyggd kommunikationsapparat och avsaknad 
av andra institutionella hinder för faktorrörlighet och prisbildning. 
Teorin utgår också från att resurserna i den aktuella ekonomin är fullt 
utnyttjade. De nya faktorprisrelationer som internationell handel ger 
upphov till, orsakar därför en omfördelning av produktionsfaktorer 
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från en verksamhet till en annan. Dvs produktion för export förut
sätter att tidigare produktion för hemmamarknad upphör då kapital, 
arbete och råvaror överförs till exportnäringen. Det är framför allt 
på dessa punkter som den traditionella utrikeshan de ls teorin ska 
ifrågasättas som förklaringsmodell till det faktiska förlopp vi har i 
fallet med den svenska skogsregionens inlemmande i en i huvudsak 
internationellt styrd ekonomi från 1860-70-talen till 1900-talets första 
årtionden. 
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XI NATURRESURSER OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 
Avslutande diskussion och teoretiska perspektiv 

De två invändningarna ovan mot den traditionella utrikeshandels
teorins användbarhet som förklaringsmodell till det ekonomisk-histo
riska förlopp vi här behandlat, dvs den nordsvenska skogs regionens 
integration i internationell och nationell ekonomi, är identiska med 
den kritik som rests inom ramen för den s k överskottsteorin eller 
»vent for surplus»-modellerna som de även kallats då ett par olika ver
sioner av resonemanget existerar. Denna — jämfört med faktorpropor
tions teorin mindre generella och heltäckande — ut rikeshan de ls teori 
brukar framför allt förknippas med Hla Myint som i en artikel i 
Economic Journal 1958 lanserat sitt resonemang.1 Myint hade inspi
rerats av en passage i Welth of Nations där Adam Smith påpekade 
två tänkbara effekter av internationell handel. Det var påpekanden 
som enligt Myint tyvärr förbisetts i den fortsatta teoriutveckling som 
nått sin etablerade utformning och ryktbarhet i det s k Heckscher-
Ohlin-teoremet, vilket formaliserats, nyanserats och empiriskt tes
tats av en lång rad framstående ekonomer som t ex Paul Samuelson 
och Wassily Leontieff. Forskningsområdet tillhör förmodligen det 
mest omfattande i den ekonomiska vetenskapen.2 Vad är då kärnan 
i de ideer Myint fått från Adam Smith och som distanserar sig från 
teorin om komparativa kostnader? Den aktuella passagen i Welth of 
Nations innehåller två tankeelement. Det första är att internationell 
handel spränger den trånga lokala marknaden i en tidigare isolerad 
ekonomi och skapar avsättning för överskottsresurser, t ex outnyttjade 
råvarutillgångar. Det andra tankeelementet är att internationell handel 
ökar arbetsfördelningen och skapar incitament till produktionsökning 
genom produktivitetshöjning och därigenom »increase the real reve
nue and welth of society»,3 med Smith's egna ord. Myint påpekar att 
dessa båda anmärkningar knappast kan förenas med den etablerade 
faktorproportionsteorins utgångspunkter. Den arbetsfördelning och 
produktivitetshöjning som där förutsättes är av mer statiskt slag då 
tekniken antas vara given och likadan i alla länder. Arbetsfördelning 
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och produktivitetshöjning är en effekt av ekonomiernas rörelse längs 
sina givna produktionsmöjlighetskurvor, men medan tekniken i varje 
produktion är given och likadan i länderna är deras relativa tillgång på 
produktionsfaktorer olika. Därför kommer skilda tillverkningsgrenar 
att lokaliseras i de olika länderna allt efter deras relativa faktortill
gångar och efter de proportioner i vilka dessa produktionsfaktorer 
förbrukas i olika arbetsprocesser. Dessutom förutsätts en strukturom
vandling i ekonomin då internationell handel ger upphov till omfördel
ning av produktionsfaktorer från tidigare hemmamarknads- till 
exportproduktion. I faktorproportionsteorins föreställningsvärld finns 
inte möjlighet till outnyttjade resurser, och inte för den mer dyna
miska och långsiktiga produktivitetshöjning Adam Smith tycks ha haft 
i tankarna.4 Det Myint framför allt hävdar är att outnyttjade resurser, 
t ex arbetskraft och råvaror, kan föreligga i en ekonomi. Endast ett 
sådant förhållande kan förklara den exceptionellt snabba exportök
ning som vissa småbondeekonomier i Afrika och Sydostasien kunnat 
prestera från slutet av 1800-talet till 1900-talets mitt utan tillförsel 
av utländskt kapital, ny teknik, eller importerad arbetskraft och utan 
att livsmedelsproduktionen för eget behov nämnvärt blev påverkad. På 
denna punkt har givetvis frågetecknen rests mot Myints teori. Varför 
skulle en subsistensekonomi, som antas kännetecknas av låg produkti
vitet, primitiv teknik och dåligt utvecklad arbetsfördelning, operera 
innanför sin produktionsmöjlighetskurva, dvs inte utnyttja sina resur
ser till fullo? Myint hävdar naturligtvis inte förekomsten av »paradis
öar» där alla behov tillfredsställts utan att arbetskraft och jordtill
gångar blivit fullt utnyttjade. Han argumenterar i stället på följande 
sätt och tar för kontrastens skull sin utgångspunkt i Heckscher-Ohlin-
teoremets synsätt. 

Om vi som historiskt faktum accepterar att den merkantilistiska 
fasen i många länder och regioner såväl i Europa och Afrika som i 
Sydostasien kännetecknades av en liten befolkning relativt naturresurs
tillgången blir det faktorproportions teoretiska resonemanget följande 
då internationell handel i större omfattning startar på 1800-talet: 
Disproportionen mellan arbete och jordtillgångar yttrar sig i mycket 
låga jordräntor, låga priser på varor som kräver stor insats av natur
resurser i sin framställning och i relativt höga löner. Situationen 
präglas dock inte av outnyttjade resurser då den knappa produktions
faktorn arbetskraft är fullt utnyttjad och resonemanget störs i och 
för sig inte av existensen av ev outnyttjade markarealer. I en sådan 
situation innebär arbetsfördelning genom handel en omfördelning av 
produktionsresurser från tidigare hemmamarknadsproduktion till 
exportnäringar. Myints kommentar till ovanstående resonemang kan 
citeras: »Now this result is obtained only by introducing a highly 
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developed price mechanism and economic organization into a country 
which is supposed to have no previous economic contacts with the 
outside world. This procedure may be instructive while dealing with 
the isolated economy as a theoretical model. But it is misleading when 
we are dealing with genuinely isolated economies in their proper 
historical setting; it is misleading in particular, when we are dealing 
with underdeveloped countries, many of which were subsistence 
economies when they were opened to international trade. In fact it 
was the growth of international trade itself which introduced or 
extended the money economy in these countries. Given the genuine 
historical setting of an isolated economy, might not its initial dispro-
protion between its resources, techniques, tastes and population show 
itself in the form of surplus productive capacity? »5 

Det skall tillstås att denna punkt i Myints resonemang är både 
något diffus och kanske kontroversiell. Vi skall dock utveckla hans 
argumentation vidare och följer Harold Innis råd: »Let me warn you 
that any exposition by an economist which explains the problems and 
their solutions with perfect clarity is certainly wrong».6 

Myint hävdar alltså att outnyttjade produktiva resurser, både 
arbetskraft och råvaror/jordtillgångar, kan samexistera och att detta 
inte handlar om en »market failure» utan är en reflex av den outveck
lade nivån hos den aktuella ekonomin.^ 

Först genom att acceptera existensen av ett sådant utgångsläge 
kan man enligt Myint förstå den snabba reaktion på världsmarknadens 
efterfrågan på tropiska varor som ris, kakao och gummi som vissa 
småbondeekonomier visade under 1800-talets senare hälft. Denna 
känslighet för marknadsincitament står enligt Myint i bjärt kontrast 
till den tröghet och oförmåga till arbetsfördelning, specialisering och 
marknadsanpassning som normalt antas känneteckna subsistensinrik-
tade småbrukarsamhällen. Men just därför att ej fullt utnyttjade 
produktionsfaktorer kunde absorberas i exportproduktionen utan 
att livsmedelsproduktionen för egen överlevnad hotades, uppvisade de 
aktuella regionerna ett snabbt och starkt svar på världsmarknadens 
efterfrågan. Exportproduktionen kunde uppfattas som ett rent netto
tillskott och skapade utrymme för introduktion av nya konsumtions
vanor och varor. Den lätt insedda riskaversion som den för sitt eget 
uppehälle fullt sysselsatte småbrukaren måste känna inför att speciali
sera sig på exportgrödor, vilka skall säljas på en avlägsen marknad till 
ett osäkert pris, för att sedan köpa varor till sitt eget livsuppehälle, 
föreligger alltså inte i Myints fall. Dock kan en sådan situation tänkas 
uppstå senare i denna ekonomi. Exportproduktionen kan teoretiskt 
orsaka en fullt genomförd specialisering. I det läget skulle alla resurser 
utnyttjas för exportproduktionen. I en sådan situation kan t ex en 
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befolkningsökning och ökat tryck på jordtillgångarna faktiskt tendera 
att leda till exportminskning då arbetskraften inte längre kan utnyttjas 
till en extensiv ökning av exportproduktionen. Då kan en återgång till 
ett subsistensinriktat jordbruk ske. Det har hävdats att det är en pro
cess som faktiskt ägt rum i vissa fall och är svår att förklara med den 
neoklassiska utrikeshandelsteorin. 

Implicit finns här en annan viktig sida i Myints argumentation. 
Det gäller den tekniska nivån och produktivitetens utveckling under 
ovan beskrivna förhållanden. I dessa fall kräver normalt inte export
produktionen att någon ny teknik införs. De i småbrukarekonomin 
redan tillämpade metoderna och använda redskapen fyller oftast även 
exportproduktionens behov. Också detta underlättar exportökningen 
och kräver inte heller någon tillförsel av utländskt kapital. Resultatet 
blir i stället utebliven teknisk utveckling och produktivitetshöjning på 
lång sikt. Myint menar att han inom ramen för sin teori även kan in
ordna en hel del av den expansion plantageekonomi och gruvnäring 
uppvisar i de aktuella regionerna. I detta fall innebär givetvis till
skottet av kapital och ny teknik, liksom överföringen av arbetskraft 
från subsistenssektorn till exportproduktionen, en produktivitetsök
ning. Men då sådana med utländskt kapital igångsatta verksamheter 
väl börjat fungera blir resultatet i alla fall en långsiktig stagnation i 
teknik och produktivitet. Syftet med dessa investeringar är att ut
nyttja råvarutillgångar och den absoluta kostnadsfördel som låga 
löner representerar jämfört med utvecklade industriländer. Det är 
motivet till produktionens lokalisering. Emellertid, då man med ett 
minimum av kapitalinsats söker maximera produktionen hämmas 
den normala produktivitetsutveckling som även i den neoklassiska 
produktionsfunktionen kan förväntas. Den så småningom massiva 
arbetskraftsimporten från Indien och Kina till sådana exportenklaver 
vidmakthåller denna tendens under lång tid. Dessutom menar Myint 
att råvarumarknadens konjunkturrytm, bestående av intensiva expan
sionsfaser följda av djupa svackor i efterfrågan, hämmade en utveck
ling av produktionstekniken. Under perioder av »boom» kastas maxi
mal produktion ut på marknaden och då finns varken tid eller motiv 
till produktivitetshöjande verksamhet. I depressions faserna saknas 
också motiv till nysatsningar och dessutom saknas då ofta kapital till 
långsiktiga investeringar.8 

Vi har här antytt att Myints teori kan utvidgas till att omfatta 
exportledda tillväxtprocesser av flera slag än fallet med småbonde-
ekonomin, som både förser sig själv med de grundläggande livsförnö
denheterna och kan producera grödor för export. I en artikel från 
1965 har Richard E Caves visat att Myints modell av »vent for sur
plus» egentligen är en generalisering av tidigare framförda teorier av 

155 



mer begränsat slag, nämligen den kanadensiska stapelteorin och 
Arthur Lewis kända resonemang om »development with unlimited 
supply of labour». Trots skillnader i utanverk är den grundläggande 
logiken densamma, och skiljer sig på samma punkter från de till
växtresonemang som ligger nära den neoklassiska utrikeshandelsteo
rins förutsättningar. Caves skriver att »...the 'staple' and 'unlimited 
labour' models might be combined into one single case. Myint gives 
exactly this interpretation to the 'vent for surplus' model of classical 

9 economics». 
Vi skall nu övergå till frågan om dessa i korthet presenterade ut

rikeshandels- och utvecklingsmodeller kan sägas ha relevans för den 
skogsbygd vi här behandlat. Tesen är att så är fallet. 

»Vent for surplus» och norrländsk regional utveckling 
I avhandlingens inledning karaktäriserades kort den samhällsekono
miska struktur som möter i övre Norrlands inland före det skogsindu
striella genombrottet, alltså tiden före 1800-talets mitt. Etnologen 
Åke Campells forskningar berördes då och skall åter åberopas.10 

En bärande tankegång i hans arbete »Från vildmark till bygd» är att 
påvisa hur den spontant pågående men av staten uppmuntrade kolo
nisationen och utbredandet av fast bebyggelse i lappmarken innebar en 
sammansmältning av äldre ärjemarkskultur och samiska element i 
försörjningsformerna med en mer traditionell jordbrukskultur. De av 
naturen och andra omständigheter dikterade villkoren för överlevnad 
kom i konflikt med de föreställningar och målsättningar som uttryck
tes i statens kolonisationspolitik. Ett annat viktigt inslag i Campells 
forskningsresultat var påvisandet av det mycket allsidiga naturresurs
utnyttjandet, vars målsättning i hög grad var att göra hushållen så själv
försörjande som möjligt. En genuin strävan mot självförsörjning är 
slående i Campells framställning av hushållens ekonomiska beteende. 
Detta betyder inte att vi blundar för den kvantitativt begränsade, men 
kvalitativt viktiga produktionen för avsalu. Skattebetalningar måste 
ske i kontanter och viss import av salt, textilier, metalldelar i verk
tygen m m måste finansieras genom försäljning på en marknad. Huvud
målsättningen hos hushållen tycks dock ha varit att i så stor utsträck
ning som möjligt vara självförsörjande, dvs arbetsfördelningen mellan 
hushållen var mycket rudimentärt utvecklad. Det är då inte orimligt 
att anta en mycket låg produktivitet i många sysslor. Sådan var situa
tionen då skogen som resurs fick en ny roll med skogsindustrins 
efterfrågan på timmer och arbetskraft till huggning, körning och flott-
ning. Myints, av Adam Smith inspirerade formulering om »...the 
archetypal form of...'unproductive' labour locked up in a semi-idle 
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State in the underdeveloped economy of a country isolated from out
side economic contacts» kan uppfattas som provocerande men kanske 
inte ligger så långt från realiteterna.11 Även om lappmarksbefolk
ningen säkert inte satt sysslolös under en så stor del av sin tid kan som 
ovan framhållits gränsproduktiviteten i många verksamheter antas 
ligga mycket nära nollpunkten. Avverknings arbe tets intåg under 2-4 
månader av vintern måste rimligen ha inneburit en ökning av hushål
lens arbetsinsatser. Kvinnor och mindre barn stannade hemma och 
skötte jordbruket medan äldre söner (från 11-12 års ålder) och vuxna 
män fanns ute på drivningstrakterna under långa sammanhängande 
tidsperioder. Det är svårt att peka på vilka arbeten i jordbruket som 
inte blev utförda i denna situation, vilket skulle svara mot faktorpro
portions teorins förutsättningar.12 Att skogen kan uppfattas som en 
stor överskottsresurs sett ur byggnadsvirkessynpunkt är uppenbart, 
men även arbetskraften måste, utan större våld på verkligheten, kunna 
betraktas som lågt utnyttjad. Livsmedelsproduktionen på småjord
bruken upprätthölls för egen konsumtion även efter sågverksnäringens 
genombrott samtidigt som arbete utfördes för en exportmarknad mot 
kontantinkomster. Myints formulering om: »peasant economic units 
with their complement of family labour moving en bloc into the 
money economy and export production» är en träffande beskrivning 

1 ^ av den process även vi behandlar. 
I kapitel VII ovan har påvisats hur en undersysselsatt och betyd

ligt större arbetsstyrka från kustbygdens jämfört med lappmarksför
hållanden mer tätbefolkade jordbruksområden kontinuerligt engagera
des i inlandets skogsarbete. Myints resonemang om överskottsarbets
kraft i bondeekonomin är givetvis relevant även utanför lappmarks
gränsen. Den undersysselsättning som utan tvivel förelåg på vintern, 
alternativt verksamhet med mycket låg produktivitet, indikeras av 
skillnaden mellan sommar- och vinterlöner även om hänsyn tas till 
skillnader i arbetsdagens längd. En process där skogsarbetet absorbe
rade denna undersysselsättning vintertid bör alltså ta sig uttryck i en 
konvergens hos dessa löner. I figur 26 ser vi att så verkligen tycks ha 
varit fallet. En sådan tendens till utjämning finns säkert även i landet 
som helhet, men har då i huvudsak andra orsaker än skogsbrukets 
expansion. I Norrbotten, vars utveckling figur 26 visar, är det dock 
svårt att hitta andra verksamheter som konkurrerar om arbetskraften 
vintertid fram till 1900-talets början. Men även längre fram i tiden, då 
det i hög grad handlar om väg- och järnvägsbyggen, vattenkraftsbygg
nationer och annan bygg- och anläggnings verksamhet, är sådana arbe
ten koncentrerade till den tjälfria delen av året. 

Även Myints utsagor om stagnerande produktivitet i exportpro
duktionen som en följd av den socioekonomiska strukturen och dess 
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Figur 26. Vinterlöner i procent av sommarlönerna i Norrbottniskt jordbruk 
1865-1928 
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Källa: BiSOS, Jordbruk och boskapsskötsel 1865—1910. SOS, Arbetstid, arbetar-
tillgång och arbetslön inom jordbruket. Socialstyrelsen 1911-1928. 

position på marknaden har vi kunnat bekräfta i skogsbrukets fall. 
Tekniska förbättringar skedde men inom den ram som i grund och 
botten småbrukarsamhället och dess nära koppling till naturgeogra
fiska förhållanden bestämde. Handverktyg som yxa, såg och fil, häst, 
släde och seldon liksom arbetsorganisationen före 1940-talet kan stå 
som exponenter för detta. Men som vi påvisat blev denna tekniska och 
organisatoriska ram omöjlig att upprätthålla i den ekonomiska miljö 
som det svenska samhället erbjöd längre in på 1900-talet. Till världs
marknaden hårdare knutna agenter, skogsbolagen, började ingripa mer 
aktivt från 1920-3O-talen i råvaruledets förhållanden. Den kraftiga 
omsvängning i relativa löner från 1930/40-talen gjorde situationen 
akut, något som framgått i kapitel X. Skogsindustrins lönsamhet, och 
på lång sikt överlevnad, krävde en grundläggande förändring i drivning 
och transport. Råvarukostnader och konkurrens om arbetskraften på 
en nationell marknad krävde en omläggning, vilken realiserades på ett 
sätt som märks från mitten av 1950-talet i relativutveckling mellan 
löner och timmerpriser i figur 25 och i produktivitetstal som redo
visats i kapitel IX. Utvecklingsfasen, från sent 1800-tal till 1900-talets 
första årtionden, svarar mot utvecklingen av en fungerande svensk 
faktormarknad som närmar sig den Heckscher-Ohlin-teoremet förut
sätter då det gäller övre Norrlands skogsregion och dess förhållande till 
den nationella ekonomin. Det är också ett karaktäristiskt drag att 
varumarknadens utveckling ligger långt före faktormarknadens till
komst, sett i ett längre utvecklingsteoretiskt perspektiv. Det har 
Hla Hyint f ö påpekat i en artikel från 1977.14 

Institutionella hinder för t ex arbetskraftens rörlighet upphävdes 
efter det andra världskriget. Småjordbruken, som tidigare fått stöd, 
slogs i stället ut av den statliga politiken. En naturlig avveckling av 
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småbruken hade tidigare inletts i den meningen att verksamheter inom 
dess ram fallit bort i takt med att alternativa försörjningsmöjligheter 
blivit fler genom mer skogsarbete och statlig utbyggnad av infrastruk
turen som vägar, järnvägar och kraftverk. Lönearbetsmarknaden vann 
inträde stegvis, och allt fler kom att försörja sig som rena lönarbetare. 
Under 1930-talet blev också sågverksdrift i större skala möjlig i norr
ländsk skogsbygd genom de eldrivna cirkelsågarna och inlandsbanans 
färdigställande. 

Vid sidan av arbetskostnadsfrågan, men givetvis sammanvävd med 
den, uppfattade skogsindustrins företrädare även småbrukens oundvik
liga avveckling som ett hot mot skogsbrukets arbetskraftsförsörjning. 
Den stora, över skogsbygden väl utspridda arbetsstyrka småbrukar-
samhället tillhandahöll kunde man inte räkna med i framtiden. Även 
detta skapade givetvis motiv till att mekanisera. Två delvis åtskilda, 
delvis sammanflätade processer verkade på så sätt kontraktivt vad 
gäller befolkningstal och sysselsättning i nordsvensk skogsbygd från 
ca 1950 och framåt.15 

Det är egentligen den sena tillkomsten, snabba tillväxten och 
under en tid av extraordinära förutsättningar vidmakthållna stora 
nordsvenska glesbygdsbefolkningen som är en exceptionell före
teelse och som kan väcka förundran. Detta snarare än den utflyttning 
och befolkningskoncentration som till slut ändå kom. Det är den 
reflektion som den här tecknade ekonomisk-historiska bakgrunden ger 
anledning till. Dessa konstateranden skall ses i ljuset av den regional
politiska debatt som främst från 1960-talet fram till i dag tidvis in
tagit en framträdande plats även i det rikspolitiska livet. Innebörden i 
och orsakerna till de norrländska ekonomiska utvecklingstendenserna, 
liksom skönjbara framtidsperspektiv, hade givetvis diskuterats tidigare. 
Instruktiv är den kända debatt som fördes mellan Frans Kempe och 
Carl Lindhagen i Ekonomisk Tidskrift 1901 och som hade anknytning 
till förberedelsearbetet för den s k förbudslagen, dvs förbudet för 
bolag att köpa fast egendom i Norrland. Då det gällde förmågan att 
realistiskt bedöma samtida och framtida ekonomiska utvecklingsmöj
ligheter i Norrland låg utan tvivel industrins företrädare verkligheten 
närmare än den starkt jordromantiske Lindhagen. Hans patos för små
bruket kom att så småningom göra det omöjligt för honom att stanna 
i det socialdemokratiska partiet. Lindhagen hade 1907 lämnat libera
lerna för att ta steget till socialdemokraterna 1909. Han anslöt sig till 
vänstersocialisterna 1917. I arbetet med socialdemokraternas jord
program 1911 kom Lindhagens humanistiska hållning i stark konflikt 
med den mer ortodoxt marxistiska synen, enligt vilken småbruket bara 
var en tillfällig övergångsform på väg mot stordrift och kanske statligt 
organiserade kooperativ. Den senare åsikten var den som dominerade 
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bland socialdemokrater och omfattades av t ex Branting. Lindhagen 
gav uttryck för en extremt ljus syn på jordbrukets utvecklingspotential 
i Norrland. Den åsikten är det lätt att uppfatta som mer främmande 
och orealistisk än den, å andra sidan, mycket optimistiska syn på 
industrins utvecklingsmöjligheter i norr som t ex Kempe gav uttryck 
för. Han pekade på de rika råvaruförekomsterna och vattenkraften 
och menade: »Får Norrland ostört utvecklas, så kommer det i fram
tiden att föda milioner människor...» och hävdade att »Tyskar och 
Engelsmän förundra sig över det lama sätt, på vilket vi använda de 
oerhörda industriella resurserna i Norrland, men deras förundran torde 
förbytas i ett medlidsamt löje, om statsmakterna rent av sätta hinder 
för användningen därav».16 

Industrimannen Kempe liksom andra, t ex K A Wallenberg, argu
menterade i praktiken exportbas-teoretiskt. De hävdade att då indu
strins expansion skapade inkomster för skogs- och sågverksarbetare, 
ökade efterfrågan på livsmedel vilket måste stimulera jordbrukets ut
veckling i norr. Skogsexpansionen var den enda kraft som kunde 
hjälpa norrländskt jordbruk framåt. Mot bakgrund av klimat, jordar, 
avstånd m m fanns överhuvudtaget inte någon annan väg ur fattigdom 
och efterblivenhet för den norrländska jordbruksbefolkningen, ansåg 
industrimännen. I berörda avseenden, och i efterhand, kan detta nog 
sägas ha varit den rimligare ståndpunkten av de två som hävdades i 
debatten om huruvida Norrland var ett jordbruks- eller industriland. 
Dock uppvisade Norrlands ekonomiska struktur stora svagheter till 
slut tydligt synbara genom ovan berörda avfolkning.17 Det ligger i 
öppen dag varför inte skogsbruket i inlandet förmådde diversifiera 
näringslivet runt den exportbas som etablerats. Säsonginkomster, 
vitt utspridda över stora ytor stimulerade inte till framväxt av små
industri och hantverk för konsumtionsvaror. Inte heller de tekniska 
behoven, yxa, såg, seldon etc, innebar särskilt stora stimulanser till 
diversifiering, även om byasmedjor och mindre verkstadsföretag fak
tiskt haft viss nytta av skogsbrukets efterfrågan på utrustning.18 

Inte heller den kapitalinkomst, som självägande bönder tillgodogjorde 
sig i form av rotnetto på sin skog, innebar sparande och regional 
kapitalbildning i nämnvärd grad. Denna kapitalinkomst får antas i 
hög grad ha konsumerats eller investerats, mer eller mindre framsynt 
och produktivt, i småbruken. Skogsinkomster har ju varit en livs
viktig förutsättning för norrlandsjordbruket. I anslutning till en 
diskussion om exportbasteorins allmänna förklaringsvärde har Harry 
W Richardson påpekat: »Natural resource development does not lead 
to permanent and continous growth unless urban agglomeration eco
nomics take over, typically via the route of industrial development 
and processing, from stimulus of natural resource extraction».19 
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Skog växer överallt i Norrland och måste följaktligen tillvaratas över
allt, vilket underlättas av att en stor utspridd fast bebyggelse existe
rar, som dock inte kan ha sin enda förutsättning i skogsbruk. Stapel
varan skog kom aldrig att generera en tillväxtprocess med diversifieran-
de inslag i den regionala ekonomin, då effekter av »agglomeration 
economics» aldrig aktualiserades i skogsbygden. 

Vi har nu kommit in på den andra varianten av »överskottsmodel
len», som har sitt ursprung i den kanadensiska s k stapel-teorin, men 
som formaliserats och fått en etablerad plats i den regionalekonomiska 
teorin främst genom Douglas C Norths arbeten.20 Här handlar alltså 
överskottsresursen ofta om en råvara för industriellt bruk som utvin-
nes i en nybyggarregion av t ex kanadensisk, australisk eller varför inte 
nordskandinavisk typ. Där utgör från etablerade industriregioner 
importerad arbetskraft, kapital och allmän samhällsorganisation ett 
viktigt inslag i den ekonomiska strukturen, jämfört med de miljöer 
Myint hade i tankarna. Men som Caves visat är grundtankegångarna 
i stapelteorin desamma som Myints »överskottsmodell» innehåller. 

Den regionalpolitiska debatt i Sverige som följde på de första ut
flyttningsvågorna från Norrland under 1950- och 60-talen utgick från 
att skogs- och metallindustrin i norr hade långsiktiga utvecklingsmöj
ligheter, men att industristrukturen behövde stödjas och kompletteras. 
Det skulle ske med subventioner av olika slag. Vi kan lämna motiven 
till åtgärderna åt sidan i detta sammanhang. Om man vill återknyta till 
1901 års debatt kan man säga att industrimännen i sitt försvar mot 
Lindhagens och andra angrepp inte fick rätt i den meningen att skogs
industrin genererat en så balanserad och allsidig ekonomisk struktur
omvandling i Norrland, att det räckte för att möta de krav som 1950-
60-talens ekonomiska tillväxtmiljö ställde. Vad hade då gått »fel»? 
I stapelteorin finns en antydan till förklaring. En framgångsrik export
näring lokaliserad i en i övrigt outvecklad industrimiljö tenderar 
att skapa en »exportbias» som hämmar och håller nere andra, kanske 
spirande men ännu svaga, konkurrenter om arbetskraft och kapital. 
En plötslig kollaps för stapelvaran på världsmarknaden kan då orsaka 
att regionens ekonomi hamnar i en »staple-trap». Detta var dock långt 
ifrån fallet med skogen, där problemet snarare låg i hur fortsatt stark 
efterfrågan, kopplat till teknik och produktivitet samt i viss mån 
arbetsförhållanden och livsvillkor av sekelskifteskaraktär, skulle före
nas med löner, krav på levnadsstandard m m som rikssvenskt 1950-tal 
representerade. Problemet handlade alltså om att kontrollera kostnads
utvecklingen. Detta var problembilden i skogsbygden. Hur såg då 
situationen ut i kustens industrialiserade delar? 

I avhandlingens inledningskapitel berördes dessa förhållanden kort. 
Där påstods att skogsindustrin inte skapat en så allsidig industrimiljö 
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att sågverkens kraftiga tillbakagång kompenserades av tillväxt i andra, 
i övriga landet expansiva branscher som maskin-, manufaktur-, textil-
eller ens snickeriindustrin. Under mellankrigstiden präglades främst 
Västernorrland av regionala problem pga sågverksdöden men även 
Norrbotten måste nämnas. Vi minns från kapitel II t ex Ytterstfors-
Munksunds svårigheter och konkurs. Dock hade skogsindustrin haft 
länkeffekter. Vi kan peka på Sköns mekaniska verkstad som 1920 
hade 53 anställda i Sundsvallsregionen, Sundsvalls verkstäder med 87 
anställda och AB Njurunda Industrier som tillverkade knivar till bark-
ningsmaskiner. Sundsvallsområdet, hårt drabbat av sågverksstagna
tionen under mellankrigstiden, utvecklades trots allt till en med norr
ländska mått tämligen allsidig industriregion under 1900-talets lopp. 
Även i Skellefteå finns exempel på tillväxt i verkstadsproduktion som 
en följd av skogsindustrien expansion. Ursvikens mekaniska verkstad, 
startad 1885 och med 39 anställda år 1920, tillverkade maskiner för 
träbearbetning och för pappers- och massaindustrin. I Skellefteåregio
nen blev i sin tur en annan »exportbas», Bolidenmalmen, den tillväxt
motor som skapade en liknande utveckling som den Sundsvallsområ
det upplevt.21 Detta är bara strödda exempel på en process som star
tat men inte varit så kraftfull, decentraliserad och långt gående att 
den kunde motsvara den förväntningsbild och de krav på ekonomiska 
resurser som fanns i efterkrigstidens svenska samhälle. 

Den av Innis-North22 utvecklade exportbasmodellen framhäver 
att impulsen till en regions utveckling ofta kommer från en extern 
efterfrågan på någon eller några lokalt producerade varor. Det kan 
röra sig om jordbruksvaror, skogsprodukter eller mineraler av något 
slag. Den lokala inkomstökningen från exportproduktionen leder dels 
till stigande efterfrågan på både varor och tjänster, som delvis produ
ceras lokalt, dels till infrastrukturella investeringar och därmed ut
vidgade möjligheter för ett differentierat näringsliv att växa fram. 

Det finns en uppsjö av exempel på hur regioners ekonomiska 
historia väl låter sig beskrivas inom ramen för denna teori, särskilt i O O 
Nordamerika. Det har emellertid ifrågasatts av bl a den engelske 
geografen M Chisholm om inte denna modells förklaringsvärde främst 
tillhör 1800-talets och i avtagande grad det tidiga 1900-talets ekono
miska historia. Exemplen blir allt färre på att en naturresursbaserad 
exportstyrd regional tillväxt följer den bana vi ovan antytt. Orsaken 
skulle ligga i att, med Webers termer, produktionsenheternas huvud
sakliga lokalisering genom den tekniska utvecklingen i allt högre grad 
kommit att bli marknadsorienterade snarare än råvaruorienterade.24 

Tekniken har dramatiskt förbättrats i själva råvaruutvinningsledet 
varför tillväxtimpulsen i råvaruregionen väsentligt försvagats. En annan 
viktig förändring under 1900-talet är den våldsamma effektiviseringen 
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inom området kommunikationsteknik. Nära till hands ligger att på
minna om långdistansöverföringen av elkraft som den grundläggande 
orsaken till att den »industriella revolutionen i Porjus» bara blev en 
ansats utan egentlig framtid.25 Dessutom har man pekat på hur 
råvaruutvinningen kommit att förskjutas allt längre ut i trakter som 
helt enkelt är »obeboeliga» för ett industrisamhälles människor. 
Extremfallet är naturligtvis oljeutvinning i Nordatlanten och i arktiska 
områden. M Chisholm sammanfattar sig på följande sätt: 

»Thus it seems that the exportbase model of development may have been of 
particular relevance up to and including the early twentieth century. Especi
ally during the nineteenth century, the search for minerals and fuels was 
conducted largely, though not entirely, in regions which are intrinsically 
habitable even though they may have been previously uninhabited. As exploi
tation has pressed onward into inhospitable regions, the non-renewable pro
ducts of the soil are exported from the region of orgin, as must be the profits. 
In this sense, therefore the 'land' resource is mobile being brought to the 
existing centres of population whose locations will remain relatively un
changing.»^ 

Vi skulle således ha hamnat i en situation då den i ekonomisk teori 
vanliga utgångspunkten att kapital och arbete är rörliga produktions
faktorer medan naturresurser är den orörliga, inte längre är lika själv
klar. Åtminstone föreligger i hög grad en ny situation på många punk
ter då det gäller att bedöma en regions komparativa fördelar och hur 
de bestäms av regionens faktoruppsättning, dvs hur dess relativa kon
kurrenskraft i olika näringar ser ut. 

Det är mot bakgrund av dessa konstateranden befogat att än en 
gång återknyta till debatten mellan Lindhagen och Kempe år 1901. 
Bristen i Kempes framtidsvision fanns på denna punkt. Han förutsatte 
att råvaruindustrierna även i fortsättningen skulle spela huvudrollen 
i industrialiseringsprocessen och att råvarutillgångarnas lokalisering 
skulle motivera uppkomsten av nya stora befolkningsagglomerationer. 
Men om inte rika naturtillgångar blev den strategiska utvecklingsfak
torn i 1900-talets industriella omvandling, vilken blev det då? För att 
komma närmare den frågans svar skall vi peka på en annan deltagare 
i sekelskiftets debatt om Norrland som industri- eller jordbruksland, 
nämligen uppfinnaren och ingenjören R V Strehlenert. Han var bl a 
väl förtrogen med den internationella forskningen på viskosmassaom-
rådet. Strehlenerts kontakter med de norrländska skogsföretagsledarna 
och just bröderna Kempe har skildrats av idéhistorikern Bo Sundin. 
Berättelsen är i korthet följande. Strehlenert engagerades 1899 av 
bröderna Kempe och forskning startades vid en experimentfabrik vid 
Dals sågverk. Forskningen avbröts dock redan efter ett år till Strehle
nerts förargelse, som sedan tog tillfället i akt att vid några tillfällen 
kritisera skogskapitalisterna för brist på framsynthet. I ett föredrag 
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inför Kemistsamfundet 1901 anknöt Strehlenert direkt till debatten 
i Ekonomisk Tidskrift mellan Kempe och Lindhagen och menade att 
om Norrland skulle kunna bli det industriella framtidsland Kempe 
hävdade måste sågverksägarna lära sig utveckla tekniken och hushålla 
med råvaran. Strehlenert citerade yttrandet: »Vi behöva inga ingen
jörer uti Norrland, vi sköta oss dem förutan», fällt av en stor sågverks
ägare, och påpekade att i norr kunde industriägarna med ringa besvär 
göra goda förtjänster. Som forskare såg Strehlenert saken på ett 
annat sätt: »För teknikerna med framtidsblick ställer sig saken dock 
helt annorlunda, han måste tänka på att rädda, medan något finnes 
att rädda, samt att använda det nuvarande, så att det även för fram
tiden kan äga bestånd».^7 

Episoden kan vara belysande för hur skogsindustrin, med histo
riska rötter i den »överskottsekonomi» våra teoretiska resonemang 
ovan sökt fånga, varit obenägen till, eller haft svårigheter att utnyttja 
forsknings- och utvecklingsinsatser, dvs med en modern term, FoU-
investeringar. Idag avsätter svensk tillverkningsindustri ca 4% av för
ädlingsvärdet till s k FoU-verksamhet medan pappers- och massaindu-

n Q 
strin nöjer sig med 1.5och träindustrin med under 0.2%. 

Samhällsekonomisk utveckling handlar inte bara om att hantera 
produktionsfaktorerna arbete, kapital och råvaror. Den mer svår-
definierade kunskaps- eller teknikfaktorn har allt mer kommit att 
placeras i centrum i den ekonomiska forskningen och tilldelats rollen 
som avgörande för industriländers och regioners långsiktiga utveckling. 

I anslutning till »human capital»-skolans starka ställning i national
ekonomin har även inom den regionalekonomiska teorin forsknings-
och utvecklingsinvesteringarna betonats starkare.^9 överhuvud
taget har regioners och länders plats i ett mycket vitt definierat kom
munikationsperspektiv kommit att tilldelas avgörande betydelse för 
den ekonomiska och därmed mer övergripande samhällsutvecklingen. 
Det är i detta perspektiv som skogsindustrins låga FoU-investeringar 
kan vara något av den norrländska ekonomins akilleshäl. 

Låga FoU-investeringar kan sägas ha bidragit till ett bibehållande 
av den torftiga industrimiljön i norr, då inslaget av olika typer av mer 
kvalificerad arbetskraft varit lågt i regionens näringsliv. Det är givetvis 
tänkbart att detta haft mycket rationella företagsekonomiska skäl, 
men ur samhälls- och regionalekonomiskt perspektiv har det troligen 
varit mindre förnuftigt. Det har skapat ett sämre utgångsläge då 
frågan om de regionala förloppen, inte minst i norr och främst för den 
befolkningsmässigt uttunnade skogsbygden, handlar om hur relationer
na skall knytas till den »informationshanteringens ekonomi» som idag 
allt tydligare framträder i världens ledande industriregioner. En känd 
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ekonom på utvecklings- och den internationella händelsteorins områ
de, H W Singer, har betonat hur viktig mångsidigheten är i ett 
utvecklingsförlopp. Han tänkte då på effekter av ekonomisk tillväxt 
och handel på områden som ligger utanför de som omedelbart beaktas 
i en rent ekonomisk analys. Han skrev i en artikel 1950: 

»In the economic life of a country and in its economic history a most im
portant element is the mechanism by which'one thing leads to another', and 
the most important contribution of an industry is not its immediate product 
(as is perforce assumed by economist and statisticians) and not even its 
effects on other industries and immediate social benefits...but perhaps even 
further its effect on the general level of education, skill, way of life, inven
tiveness, habits, store of technology, creation of new demand etc.»^l 

De områden som dessa avslutande anmärkningar fört oss in på ligger 
utanför målsättningen för denna undersökning. Vi har kommit in på 
allmän utvecklingsteori, humankapitalbildningens plats i den regional
ekonomiska teorin och praktiskt utövad industri- och regionalpolitik. 
Det är knappast ekonomisk-historikerns uppgift att leverera slutsat-o o 
ser om hur dessa områden skall relateras till varandra. Men förhopp
ningsvis kan den historiska forskningen bidra till att identifiera vilka 
i samhället djupt liggande strukturer, med rötter långt tillbaka i tiden, 
som normalt spelar huvudrollen i utvecklingstendenser som samtiden 
uppfattar som icke acceptabla och därför kräver politiska åtgärder. 
Och även om den historiska forskningen praktiskt taget aldrig vill ge 
direkta förslag till inriktning och omfattning av ekonomisk-politiska 
insatser, kan den åtminstone bidra till att skapa större realism i för
väntningarna på sådana åtgärders effekter. 
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SUMMARY 

TIMBER FOR EXPORT 
Forest work, Technology and Income in the Lule Valley 1870—1970 

Chapter I. Introduction 

Forest industries played an important part in the industrialization of 
Sweden during the latter part of the 19th century. Although forestry 
in various forms was an industry with a long tradition in Sweden, the 
growth of the sawmill industry during the 1860s and 1870s was in 
many respects a new phenomenon. Production volumes and the scale 
of production within this industry changed radically and, even more 
important, new regions were drawn into a primarily international 
market economy. 

There was much contemporary interest shown in what was hap
pening in the northern Swedish forest regions, and there was a strong 
body of opinion which considered that the rapid economic expansion 
would lead to difficulties, both for people and for the countryside. 
For this reason, intensive legislation began to be drawn up regarding 
northern Sweden. The forest should be protected from being ravished, 
and people should be protected from the results of an altogether too 
rapid social and economic transformation. An example of this is that 
the forest was not allowed to be exploited in the Lappish areas before 
special permission was given following an in situ inspection by state 
forestry officials. It was hoped that this would prevent short-sighted 
economic interersts from laying waste entire forest areas. 

In 1906, a law came into effect that simply prevented companies 
from acquiring real estate in northern Sweden. In this way it was 
hoped that a landowning agrarian class could be maintained in the 
area. These are just two examples indicating an effort to control what 
was considered to be an altogether too rapid industrialization and 
growth process. Such efforts dominated the debate concerning the 
»Norrland question» that continued to the end of the 19th century. 
But the »Norrland question» was soon to change emphasis, to become 
more concerned with problems caused by too slow an industrial 
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development. At the turn of the century, the six northern Swedish 
counties had a share of the total population of the country which 
equated to their share of manufacturing workers as a whole. The 
passing of time saw a retreat from this position. The population of 
Norrland continued to increase rapidly, but the industry in the area 
could not develop at the same rate. 

While the country's industry grew rapidly, and the agrarian and 
rural population sharply declined from about 1880, the northern areas 
of the country developed in precisely the opposite direction until 
about 1940. The north was dominated by an industrial structure 
concerned with raw materials, primarily timber. 

An important part of the forestry production process is concerned 
with the cutting of the timber and its transportation to sawmills and 
pulp mills. These two activities are the subject of this study. Industrial 
technology improved continuously during this century. The transfor
mation of raw timber into planks, pulp and paper demanded less and 
less labour, at the same time as a remarkable stagnation existed for 
cutting and transportation activities. Greater and greater volumes of 
raw material had to be carried to the industries, but cutting techniques 
were in principle the same at the beginning of the 1950s as they had 
been at the turn of the century. The transportation of raw timber 
from the cutting area deep inland in northern Sweden to the industries 
on the coast generally took place by log driving down the great rivers. 

Here too, there had been no real improvement in productivity 
prior to the 1950s. For these reasons, a large and growing labour force 
had to be available in the forest regions during the winter cutting and 
transportation season and the log driving period in the spring. How
ever, this labour force had to rely on other sources of income during 
the remaining parts of the year. It is primarily the incomes from 
forestry and log driving, and their place in the general breadwinning 
structure, that are studied here. 

This study came about within the framework of a larger research 
project the aim of which was to illustrate the interplay between the 
exploitation of natural resources, the economic situation of the 
population and social developments over a period of 2 000 years 
in the Lule Valley in Upper Norrland. 

This particular study is thus restricted geographically to the area 
that today constitutes the municipality of Jokkmokk. The timeframe 
has been chosen as the last one-hundred years, during which period 
the natural resources in the area were exposed to the influence of 
international price-setting. 

The forest was cut in order to be sawn into planks, or processed 
into pulp, for subsequent export. The rivers were used for transporting 
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the timber and starting in Porjus in 1910, transformed into instru
ments of production of hydro-electric power. Strong external eco
nomic forces over the period in question thus exerted a direct influence 
on the exploitation of the natural resources of the area. The questions 
to be taken up in this study are as follows : 

— how great was the level of cutting in the Lule Valley and in the 
Parish of Jokkmokk between 1870 and 1970? 

— what manpower needs came about as a result of this level of cutt
ing, which income did these activities generate, and how were 
income levels decided upon? 

— how did technology and the organization of work develop for 
cutting and log driving between 1870 and 1970 and how was 
productivity affected by these developments? 

Chapter II. Cutting Volume 

In the study area, the 1870s and 1880s saw a considerable upswing in 
export forestry. It was at the time that the major parts of the Lule 
Valley waterway system were cleared for log driving. 

This work of clearing the waterways was undertaken by a few 
private forest companies which in return were allowed to purchase 
timber from State forests at drastically reduced prices. In this way, 
the State promoted the growth of a timber mar,et in the river valley. 

During the 1880s and 1890s, competition between companies 
buying raw timber increased greatly. In the latter half of the 1890s, 
the river valley market became integrated with the national timber 
market as a whole. At this time more and more forestry companies 
based in central and southern Norrland began to experience a shortage 
of raw material in the more central forest regions. These companies 
thus began to purchase timber from northernmost Sweden and from 
Finland for long-distance maritime log driving to their factories. 

At the peaks of the business cycles in the first half of the 20th 
century, between twenty and thirty forestry companies were compet
ing on the timber market in the Lule Valley. Only a few of these 
companies had factories located in the far north, in Norrbotten. 

The cutting volume in Jokkmokk increased between 1870 and 
1880 from 50,000 to 100,000 cubic meters, dropped considerably 
during the 1890s, but rose again very sharply at the end of the decade. 
Intensive cutting between the years 1898 and 1903 brought the 
volume up to about 250,000 cubic meters per year. There followed 
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another reduction lasting until 1909 by which time the cutting volume 
was around 60,000 cubic meters. The period 1909—1937 may be 
described as one of a rapid increase in cutting volume, with cutting 
highs around 400,000 cubic meters. However, recessions in 1921-22 
and 1931-33 reduced cutting volume considerably. During the 1950s, 
60s and 70s, cutting volume has fluctuated between 250,000 and 
300,000 cubic meters per year. Figure 6 shows this development for 
Jokkmokk and for the entire river valley area for the period 1870— 
1970. 

Chapter III-VI. Work in the Forest 

Cutting and hauling was organized on a contract basis. This meant that 
a driver and horse, with 80% probability a farmer and his plough-horse, 
were contracted for a cutting operation. The farmer in his turn 
employed the necessary number of lumber-jacks and otherwise orga
nized the operation without any involvement on the part of the forest 
owner or the forestry company. In this way, a worker of one category 
was placed in the position of the employer of another category of 
workers. 

This system was exposed to growing criticism from the 1910s, 
but remained in practice unaltered until the 1940s. Critics of the 
system demanded that the responsibility for wages, working condi
tions, etc both for lumberjacks and drivers should be shouldered by 
the true employer, the forest owner or the forestry company. 

During the 1930s, the social conditions that prevailed among 
forest workers in northern Sweden began to attract political attention 
on the national level. Government reports showed how poor food and 
housing conditions were reflected in the higher frequency of sickness 
among the population in comparison with equivalent population 
groups in other parts of the country. 

These reports resulted in stricter legislation concerning the mini
mum standards for forest huts, etc. Forestry work almost always 
involves working away from home and family for long periods of time. 
Forest workers lived in timber huts close by the cutting area for 
periods of two to four months at a time. 

Because of the organization of transportation, the estimation of 
income levels for lumberjacks and drivers has been the subject of some 
problems. Through a quantitative study of source material, a method 
for income estimation has been devised. On the basis of the observed 
median contractor's income, at certain samples of observed relative 
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productivity and wages for lumberjacks and drivers, an income fix has 
been arrived at. The results of this income study will be presented 
briefly here. 

Chapter VII-VIII. Wages and Income for Forestry Workers 

A forestry worker's seasonal income varied tremendously over the 
years, although a clear overall increase can be observed. It has also 
been possible to observe the fact that the normal driving season com
prised just over forty working days in the early years — i.e. at the 
beginning of the 1880s and increased to about sixty full working days 
by the 1930s. The gross length of the season — i.e. the period during 
which the forestry worker had to be out in the cutting area — was 
about twice as long. 

It is also shown that the drivers' seasonal income was particularly 
sensitive to changes in the overall scope of cutting. The reason that has 
been offered for this fact is that when cutting activities increased, the 
catchment area — the collection area for the felled timber — was also 
increased greatly. This tended to increase the transport proportion of 
the total cutting cost. In this way, the driver's »piecework rate» 
increased in steps, since the driver's capacity was not fully adjustable 
in detail. The recruitment area for manpower had to be expanded, and 
this required economic incitements. The reverse must have been the 
case for decreases in cutting activities. Decreased demand for drivers 
must have been relatively greater than the actual reduction in cutting 
operations. Instead, a situation of pri ce-pressing competition between 
drivers must have come into effect. 

Despite some uncertainty, this interpretation is bourne out by the 
study of the effects that alterations in working conditions in the 
Parish of Jokkmokk had during the driving season. The share of 
drivers from outside the parish in the cases studied reflect to some 
extent a business-cycle pattern — i.e. there was a greater proportion 
of »outsiders» in peak periodes. 

There is a good deal of uncertainty connected with the estimate of 
the number of workers and the seasonal incomes for log-driving activi
ties prior to 1928. However, it has been found that also this kind of 
work resulted in great fluctuations in income and in the numbers of 
workers, facts that are explained by the scope of a particular season's 
cutting activities. 

A comparison of seasonal forestry and log-driving incomes on the 
one hand and annual incomes for sawmill workers and agricultural 
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workers on the other have shown that the former increased from 
about 20-30% of the latter until about 35-50% between 1883 and 
1938 (i.e. an increase that equates to the longer cutting season). 

A study of incomes, wages and prices in the forestry sector in the 
Lule River Valley and the relationship with the national forestry 
economic development has also been carried out. 

This study shows that incomes, cutting rates and pricing in Jokk
mokk were all closely related to national and international develop
ments within the forestry sector. The total consumption of raw 
materials in the industry, export values and prices together with 
timber prices on the national level can all contribute to explain 
seasonal incomes, wages and prices in Jokkmokk for the period 1909— 
1938. A lower degree of correlation can be seen for the period 1872— 
1908. 

The cutting volume and the total income from forest work in 
Jokkmokk also tended to vary more drastically than the national 
aggregate. Phases of stagnation and depression within the Swedish 
forestry industry were felt strongly in Jokkmokk and the increases 
were remarkably sharp in the area of study. One simple test of the 
export base theory has shown that for the period 1924—1938, 
forestry incomes had a particularly great influence in the total income 
picture in the parish. 

Chapters IX-XI. Productivity in Cutting, Hauling and Log-driving 

The study of technological and productivity developments in cutting, 
hauling and log driving has shown how the introduction of the two-
man timber saw in the 1890s caused an increase in productivity in 
cutting. In the same period, improvements were also made in the 
hauling equipment and in the quality of the horses used. These events 
shortened the time needed to get the timber to the log driving water
ways. From the turn of the century and onwards, productivity re
mained at the same level. The efficiency of the drivers increased 
somewhat with the improvement in the quality of the horses, better 
fodder and improved sledges, but the daily quota of the lumberjack, 
measured in volume, tended to drop. This was a result of the smaller 
dimensions that were cut as a result of the demand from the growing 
pulp industry. 

From the mid-1950s, forestry was motorized. Horses were re
placed with tractors and the lumberjacks' axes and saws were aban
doned in favour of power saws. Productivity climbed sharply from the 
end of the 1950s to the 1970s. 
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For log driving, the increasing distances meant a reduction in pro
ductivity during the 1880s and 1890s. As a raw material came to be 
in short supply, more and more periferal areas were exploited. In 
order to transport this timber to the coastal industries, more and 
more tributary log driving had to be used to get the logs to the main 
waterways. This explains the increase in manpower per volume driven 
druing the period of log driving expansion. After this period, the time 
necessary to transport the timber by this method remained unchanged 
until the mid-1950s, when these tributary log drives were abandoned 
and replaced by road transport to the main waterways. This radically 
increased the efficiency of log driving, measured in manhours per 
cubic meter. 

However, this was the first step towards a complete abandonment 
of log driving as a means of transportation. In 1977, the Lule River 
was used for log driving for the last time. 

These technological developments — the motorization of the 
hauling work, the replacement of log driving by road transport — 
reflect the general progress of the Swedish economy. New relative 
factor prices had been established. The relative cost of labour had 
gradually increased. Thus, this production factor was replaced by 
greater capital investment. This adjustment to new relative factor 
prices took place slowly but surely within manufacturing sectors, 
but the process was shortened in the forestry industry. 

The mechanism behind the integration of the forestry region 
into a primarily internationally controlled economic system bet
ween 1870 and about 1910 has been explained by Hla Myint's model 
of »vent for surplus». This theory, which claims that an economy can 
operate within its product possibility curve — i.e. that both unex-
ploited natural resources and labour can exist together — has been 
found to be relevant to this study. Labour and natural resources 
could easily be absorbed in the export-oriented industry without 
affecting the existing subsistence economy to any great extent. This 
explains the rapid adjustment to export-controlled growth. 

However, this phase was over by the first decades of the 20th 
century. Then the population growth, agrarian bound labour, a 
shortage of competitive industries and great difficulties in union 
organization caused a trend of lagging behind in wages in forestry as 
compared with the equivalent developments in industry as a whole. 

A great change came about in the 1940s. The reason for this 
change was enormous State investments in infrastructure, roads, 
hydroelectric plants and industrial expansion in other regions which 
encouraged migration. A great demand for forestry workers caused 
by the needs of the war economy to replace imported energy sources 
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with firewood and electricity also explains this change. The forestry 
workers' wages increased rapidly relative to wages in the pulp and 
sawmill industries in the 1940s and early 1950s. The judgement that 
labour shortage was to become a long-term trend in the Swedish 
economy led to intensive efforts to mechanize forestry work. This 
trend reached a peak in the late 1960s. 

The decrease in manpower needs in forestry and an agricultural 
policy that made life as northern Swedish farmers impossible together 
with the completion of the hydroelectric power development program 
resulted in great regional imbalances and in a drop in population in 
the northern Swedish forestry areas during the 1950s and the 1960s. 

The long period of expansion that began in the study area during 
the period of expansion of the forestry industry now ended suddenly. 
In order to meet regional problems in the northern Swedish forestry 
areas which arose as a result of the lack of employment opportunities, 
support was provided for industrial expansion from the year 1965. 
This policy contributed to a stabilization of the migration that could 
be seen in these regions during the 1970s. 
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1925 (Uppsala 1974) har behandlat framför allt senare tiders skogsindustriella 
utveckling i övre Norrland och främst Norrbotten medan Axelsson A W; 
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med skog. För en brett upplagd behandling av synen på naturresurserna i 
det industriella genombrottets Sverige se Sörlin S; Natur och Kultur. Om 
skogen och fotsterlandet i det industriella genombrottets Sverige. LYCHNOS. 
Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1981-82 (Sthlm 1983). 
Även naturvården i vidare mening, dvs regleringen av jakt och fiske och frid
lysningen av djur och växter kan ses i detta perspektiv. En belysande händelse 
på olika synsätt på naturens resurser är jägmästaren på Jokkmokks revir och 
hans reaktion vid en stämpling år 1879. Då hade man hittat en något år 
tidigare fälld tall som tillvaratogs och gav en timmerstock som på 31 fot höll 
en toppdiameter på 25 tum. Trädet hade fällts för att komma åt en skjuten 
ekorre som fastnat i trädets krona. Denna brist på modern ekonomisk kalkyl 
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försörjning med råvara i övre och mellersta Norrland, tab 8 s 64. Om kon
kurrensen på virkesmarknaden i Norrbotten se även Dyfverfelt a.a. s 93—100. 

14. Dyfverfelt a.a. s 1. 

15. BiSOS, Skogsstyrelsens Berättelse 1873 s 22. 

16. BiSOS, Skogsstyrelsens Berättelse 1873 s 22 samt BiSOS Kungl. Majt. Befatt-
ningshavandes 5-årsberättelse för Norrbotten 1871-75 s 17. 

17. BiSOS, Skogsstyrelsens berättelse 1873 s 28ff: Regeringen anlitade F W Ber g 
i många utredningsuppdrag som hade anknytning till vattenrätt och skogseko
nomiska frågor. Om F W Ber g se Smedberg R; Fredrik (Fritz) Berg, i Svenska 
Flottledsförbundets Årsbok 1925 s 1135—1139. 

18. Axelsson a.a. s 150. 

19. BiSOS, Skogsstyrelsens årsberättelse för 1872. 

20. BiSOS, Kungl. Majt. Befattningshavandes 5-årsberättelse för Norrbotten 
1881-1885. 

21. BiSOS, Skogsstyrelsens årsberättelser för resp år. 

22. BiSOS, Skogsstyrelsens Årsberättelse 1876 s 10. 

23. Samtliga uppgifter om strömrensningarna hämtade från Skogsstyrelsens års
berättelser för respektive år. Under den stående rubriken »flottledsrens-
ningar» alt »strömrensningar» berörs dessa arbeten i olika revir i hela landet. 
Dominerande är givetvis rapporterna från övre Norrland. 

24. I »Betänkande med förslag till Ny Flottledslagstiftning avgivet av inom 
justitiedepartementet tillkallade sakkunnige» (1917) anges flottledssystemets 
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totala längd i Lule älvdal till 1264 km varav 928 fanns i huvudleden. A.a. 
s 544. 

25. Under 1890-talet påpekar jägmästarna i Jokkmokk i varje årsberättelse under 
rubriken »revirets areal och ägoförändringar» den stora olägenhet som den 
ännu inte slutförda avvittringen innebar. 
Uppgifterna om bolagens andel av taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter 
ur 1901-års Norrlandskommitté 6 tab 2 och Den Norrländska förbudslagstift
ningen och dess verkningar tab 1. 

III KONTRAKTSYSTEMET OCH SKOGSARBETETS VILLKOR FÖRE 1940 

1. Braverman H; Arbete och monopolkapital (Sthlm 1977), Berner B; Teknikens 
värld (Kristianstad 1981) och Berglund B; Industriarbetarklassens formering 
(Göteborg 1982) kan tas som exempel på denna forskningsinriktning. 

2. SOS, Socialstatistik. Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värm
land, Dalarna och Norrland. Socialstyrelsen (Sthlm 1916) s 27. Nedan ref som 
Socialstyrelsen (1916). 

3. Socialstyrelsen (1916) s 28. 

4. Kontraktsystemet beskrivs utförligt i Socialstyrelsen (1916) a.a. Där finns 
också ett antal exempel på kontraktsformulär. 

5. Principen om åtskillnad mellan huggares och körares avlöning erkändes från 
mitten av 1930-talet av skogsarbetsgivarna, men i praktiken dröjde det nog 
i de flesta fall till 1940-talet innan den nya ordningen fått praktiskt betydelse 
på bred front. I Karl Jönsson »De bodde i byn» (ABF Mellannorrland, Härnö
sand 1978, stencil) ges en mycket personligt färgad skildring av skillnaden 
mellan vad som överenskommits pä central nivä och den verklighet som mötte 
körare och huggare då det åter var dags för bortsättning av vinterns drivningar. 
Se sidorna 25—32 t ex. 
I Årsberättelsen för Pärlälvens revir inom Jokkmokks socken kommenteras 
att: »Den 19 december träffades uppgörelse mellan Domänverket och ett antal 
trävarubolag å ena sidan samt Riksförbundet Landsbygdens folk och Svenska 
Skogs- och Flottningsarbetarförbundet å andra sidan avseende den ordning, 
som skall iakttagas vid kontraktering av vinterawerkningsarbeten. Den vikti
gaste punkten i uppgörelsen torde vara den, att i kontraktet skall angivas hur 
stor del av det kontrakterade avverkningspriset, som åbelöper körningen och 
vad därmed sammanhänger samt hur stor del som åbelöper huggningen. 
Vidare stadgas, att om kontraktstagaren ej kan få huggningen utförd för det i 
kontraktet angivna priset, är han efter viss tid löst från kontraktet». Årsbe
rättelse för Pärlälvens revir 1936. Vid intervju har huggaren Martin Larsson, 
Woullerim, Jokkmokk, berättat hur han så sent som 1947 arbetat på en mindre 
stämpling med gemensamt körar- och huggarkontrakt. (Intervju 1983). 

6. För en personlig och mycket tempramentsfull berättelse sas »inifrån», av de 
frambrytande klassmotsättningarna mom skogsarbetarstyrkan se Jonsson a.a. 

7. Socialstyrelsen (1916) s 224. 

8. Socialstyrelsen (1916) s 227. 

9. Socialstyrelsen (1916) s 231. 

10. Socialstyrelsen (1916) s 216. 
11. SCB, Primärmaterial till Skogsarbetarutredningen 1913. Dvs den utredning vi 

ovan citerat som Socialstyrelsen (1916). 
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12. Karlbom T; Skogens arbetare. Till minne av Svenska skogsarbetarförbundets 
50-åriga verksamhet 1918—1968 (Sthlm 1968) s 44. 

13. Socialstyrelsen (1916) a.a. s 218. 
14. Asplund G; Tid, rum, individ och kollektiv (Sthlm 1983) har bidragit med 

begreppet »representativ anekdot», se s Uff. 

15. Socialstyrelsen (1916) a.a. s 218. 
16. Skogsarbetarminnen, red M Rehnberg, Nordiska Museet (Sthlm 1950) s 13 Iff. 

17. Timmerskogen, skogsarbetare från Jokkmokk berättar, red Y Ryd (Luleå 
1980) s 11. 

18. Sociala Meddelanden årg 1935 s 186. 

19. SOTT 1933:38, Skogsarbetarnas matlagningsförhållanden s 146. 

20. Ibid. s 147. 

21. Ibid. s 148. 

22. Ibid. s 147ff. 

23. Ryd Y a.a. s 164. Se även Jönsson K a.a. som just kontrasterar den kollektiva 
disciplinen i kojorna mot den dåliga och länge obefintliga fackliga solidariteten. 

24. SOU 1933:38 s 31. 

25. SOU 1933:38 s 159ff. 

26. SOU 1933:38 s 158f. Kursiverat i original. 

27. Den norrländska kostvaneundersökningen sammanfattades i »Skogsbygdens 
arbets- och levnadsvillkor Del I, SOS, socialstatistik. Socialstyrelsen (Sthlm 
1938) s 456—487. Citaten hämtade från s 473 i a.a. Nedan ref som Social
styrelsen (1938). 

28. Jägmästare citerad i SOU 1933:38 s 15. 

29. Socialstyrelsen (1938) s 506 f. 

IV EPISODER FRÅN DRIVNINGAR I JOKKMOKK 

1. Westerlunds irritation kommer särskilt tydligt till uttryck i Årsberättelserna 
för Jokkmokks revir 1895 och 1898. 

2. Årsberättelser för Jokkmokks revir 1910, 1911. 

3. SCB, primärmaterial till skogsarbetarutredningen 1912/13. Formulär A. 
Norrbottens län. 

4. Årsberättelser för Storbackens respektive Jokkmokks revir 1913. 

5. Conceptbok för Pärlälvens revir 1899^1903. 

6. Westerlund O; Tjugo år i Norrbotten (Uppsala 1925) s 133. 

7. Rehnberg red a.a. s 137f. 

8. Westerlund a.a. s 145. 

9. Se Årsberättelse för Jokkmokks revir 1902 samt t ex 1893-95. Se även Holm
gren A; Norrlandsminnen (Sthlm 1950)sllff. 

10. Årsberättelse Storbackens revir 1936. 

11. Årsberättelse Pärlälvens revir 1936. 

12. Årsberättelser för Storbackens och Pärlälvens revir 1937-39. 
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13. Årsberättelse Jokkmokks revir 1921. 

14. Utdrag ur Kungl. Domänstyrelsens protokoll 13 oktober 1923. Inspektions-
och inventeringsprotokoll 1912-56. Pärlälvens revir. 

15. Protokoll fört vid av överjägmästarens i Nedre Norrbottens distrikt företagna 
inspektionsresa år 1922. Inspektions- och inventeringsprotokoll, Pärlälvens 
revir 1912-1956. 

16. Årsberättelse Jokkmokks revir 1902. 

17. SOU 1933:38 s 30. 

18. SGB, primärmaterial till Skogsarbetarutredningen 1912/13. Norrbottens län, 
Formulär C. 

V SKOGSARBETARSTYRKANS SAMMANSÄTTNING I NORRLAND OCH 
JOKKMOKK 

1. Kinnman G; Skogstillgångar och avverkning. I: Carlgren M, m fl; Skogsbruk 
och skogsindustrier i norra Sverige (Uppsala 1925) s 152. 

VI EN MODELL FÖR BESTÄMNING AV INKOMSTER OCH ARBETS-
KRAFTSÄTGÄNG 

1. SCB, Primäruppgifter till skogsarbetarutredningen 1912/13. Formulär A. 

2. Timmerskogen, Ryd Y, red s 31. 

3. Bla den ovan flitigt citerade jägmästaren Otto Westerlund a omtalar detta. 
Tjugo år i Norrbotten (Uppsala 1925) s 134. 

4. Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värmland, Dalarna och 
Norrland (Socialstyrelsen 1916) s 100. 

5. Dessa svårigheter upptog mycket plats i Jokkmokks revirs årsberättelser under 
perioden 1916-19. 

6. Årsberättelser för Pärlälvens revir 1951. 

7. Primärmaterial till Skogsarbetarutredningen. Socialstyrelsen (1916) a.a For
mulär A, Norrbottens län. SCB. 
Tallen omfattar efter Lule älvdal 55.7% av kubikmassan, granen 28.5%, 
björken 14.1% och övrig skog 1.7%. Se presentation i Dyfverfelt; Norrbott
nisk sågverksindustri 1900—1925 (Uppsala 1974) s 86. 

8. Körvägslängderna är vägda med anseende på kubikmassa hos virket på olika 
trakter. Uppgifterna hämtade från bilagor till fastighetstaxeringen 1938. 

9. Kolonisationskommittens betänkande 1922. Utsträckt tillämpande av inten
sivt skogsbruk å de Norrländska kronoparkerna. Bil B s 132f (Sthlm 1922). 

VII UTVECKLINGEN AV INKOMSTER OCH ARBETSKRAFTSÄTGÅNG 
ÖVERTIDEN 1878-1938 

1. Ryd Y red; Timmerskogen (Luleå 1980) s 88. Det kan anmärkas att mycket 
sträng kyla inte uppfattades som något egentligt hinder för att genomföra 
skidtävlingar, med åktider upp mot 3 timmar om det rörde 50 km lopp, 
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förrän ett gott stycke in på 1960-talet. 
2. SCB, primärmaterial, Skogsarbetarutredningen (Socialstyrelsen 1916) Norr

bottens län, Formulär A. 
3. Årsberättelse, Storbackens revir 1918. 
4. Årsberättelse Jokkmokks revir 1919. 
5. Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, del I, SOS, socialstatistik, Social

styrelsen (Sthlm 1938) s 445f. 
6. Hedenvind-Eriksson G; Ur en fallen skog (Sthlm 1910) s 59f. 
7. Westerlund O; Tjugo år i Norrbotten (Uppsala 1925) s 134. 
8. Norrbottens läns hushållningssällskaps handlingar 1893-94 s 122 samt 1890-

91 s 160. En indikation, om än tämligen osäker sådan, är den uppgång i 
kronans försäljning av tjärved som kan registreras från 1892. Tidigare, från 
1872, har sporadiskt vissa enstaka år tjärved försålts. Detta år så ldes en stor 
kvantitet relativt sett, nämligen drygt 500 m^, men sedan dröjde det till 1875 
innan någon ny försäljning skedde. Under de 19 åren 1872—1891 kan endast 
vid 7 tillfällen tjärvedsförsäljningar iakttas och då rör det sig sällan om voly
mer större än 100 m^ totalt per år. Under perioden 1892—1897 däremot säljs 
totalt 2694 m^, dvs i genomsnitt ca 450 m^ per år. Jokkmokk blev aldrig 
någon tjärbränningssocken av större mått pga sitt läge ur t ransportsynpunkt. 
Dock kan ovan indikerade intensifiering av tjärbränningsverksamheten kanske 
tas som en indikator på försörjningssvårigheter då avverkningarna var så små 
under relativt lång tid på 1890-talet. (Källa: BiSOS Skogsväsendet resp 
Statens domäner). 

9. Ryd Y, red a.a. s 31. 
10. Socialstyrelsen (1916) s 74f. 
11. Socialstyrelsen (1916) s 71. 
12. Socialstyrelsen (1938) s 377. 
13. Muntliga uppgifter, Folke Wågman, förvaltare SCA-Jokkmokks distrikt. 
14. SCB, primärmaterial Skogsarbetarutredningen 1913, Norrbottens län, Formu

lär A. 
15. Socialstyrelsen (1938) s 379. 
16. Källa: Avräkningsböcker. Se bilaga 1. 
17. Beskrivningen av de allmänna omständigheterna rörande flottningens be

drivande är baserad på Nordquist M; Flottleder och flottning. I Sveriges 
Skogar under 100 år, Arpi G, red. Del II ( Sthlm 1959). 

18. Luleälvens flottningsförening. Div handlingar. 
19. 1919 års lagstiftning baserades på ett mycket omfattande utredningsunder

lag, med en rad specialundersökningar bl a om barkens ev skador på fisket 
m m. Se Betänkande med förslag till ny flottningslagstiftning avgivet av inom 
justitiedepartementet tillkallade sakkunnige (Sthlm 1917). 

20. Protokoll fört vid flottningsstämma för Luleälven våren 1888. 
21. Samtliga uppgifter ur Stämmo- och styrelseprotokoll för respektive år. Lule

älvens flottningsförening. 
22. Luleälvens flottningsförening, styrelseprotokoll 25/4 1898. 
23. Styrelse- och revisionsberättelse, Luleälvens flottningsförening 1903. 
24. Se styrelse- och revisionsberättelse 1915 för samtliga uppgifter. 
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25. Konflikterna 1918—1921 skildras detaljerat i »Från lo kal kamp till centrala 
förhandlingar. Arbetskonflikter i Luleälvens flottning, Berlin G,/Lövdahl B. 
(B-uppsats, Ekonomisk historia, Umeå universitet ht 1982, stencil). 

26. Se SOS, Arbetsinställelser och Kollektivavtal. Statens förlikningsmäns berät
telse för sjunde distriktet. 

27. Samtliga uppgifter om flottningen i Luleälven ur Styrelse- och Revisionsbe
rättelser för resp år. 

28. Muntlig källa: Tage Sjöberg, flottningschef i Luleälven 1966-77 samt i Pite-
älven fram till dess flottningen lades ner 1982. 

29. Intervju med Tage Sjöberg, se not 20. 
30. Kommersiella Meddelanden. Flottning i al lmän flottled. 1953 och 1954. 
31. Socialstyrelsen (1916) s 188, resp Socialstyrelsen (1938) s 247. 
32. Socialstyrelsen (1938) s 447f. 
33. Socialstyrelsen (1916) s 189. 

34. Socialstyrelsen (1938) s 447f. Jmf disk. ovan om arbetskraftsåtgång m m i 
flottning. 

VIII SVENSK EXPORTKONJUNKTUR OCH INKOMSTBILDNING I JOKK
MOKK 

1. Ruist E-Svennilsson I; Den norrländska skogsnäringens konjunktur känslig
het under mellankrigsperioden IUI (Sthlm 1948) s 112. 

2. Gårdlund T; Mo och Domsjö intill 1940. Den ekonomiska utvecklingen 
(Uppsala 1951). Prisuppgifterna på rotpostförsäljningarna liksom medel
dimensioner hämtade ur BiSOS, Skogsväsendet resp Statens domäner. 

3. Ruist-Svennilsson a.a. s 97f. 

4. A.a. s 99. 
5. A.a s 105. 
6. Se Chambers, E J, Gordon D F; Primary products and Economic Growth: An 

Empirical Measurement. Journal of Political Economy 1966, Dales J H, 
McManusJ C and Watkins M H; Primary Products and Economic Growth: 
A Comment. Journal of Political Economy 1967. Se även Pomfret R; The 
Economic Development of Canada (London 1981) som ger en utmärkt säm-
manfattning av den delvis mycket känsloladdade och infekterade debatt som 
Chambers-Gordons artikel utlöste. Pomfret berör då också annan tidigare lik
som senare utförd kanadensisk forskning som berört frågan om råvaruexpor-
tens roll i den ekonomiska tillväxtprocessen i Kanada. Se särskilt kap 3, 
s 62—86 i kap 4 och 157—164 i kap 7 i Pomfret R a.a. 

IX TEKNIK OCH ARBETSPRODUKTIVITET UNDER 100 ÅR 

1. Samtliga uppgifter och citat rörande Harry Andersson hämtade från s 129f i 
Rehnberg M; Skogsarbetarminnen (Sthlm 1950). 

2. En framställning helt baserad på landshövdingarnas 5-årsberättelser för Norr
bottens län hävdar att denna källa visar att det var först fram på 1890-talet 
som stocksågen kom i allmänt bruk i länet. Cederstam B; Norrbottniskt skogs
bruk under tidigt 1800-tal. Norrländska skogsvårdsförbundets Tidskrift 1964, 
s 29. 

3. Se Ryd Y red; Timmerskogen (Luleå 1980) s 95. 
4. Årsberättelse för Storbackens revir 1939. 
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5. Ebbe Holmbom citerad i Ryd Y red a.a. s 114f. 
6. Gunnar Sundgren citerad i Ryd Y red a.a. s 88. 
7. Lars Wohlin har i sin studie över skogsindustrins strukturomvandling tillämpat 

samma metod för bestämning av produktivitetens förändring i drivningsarbe
tet. Se Wohlin L; Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjlig
heter IUI (Sthlm 1970) s 127f och 266. 

8. För Wieslanders produktivitetsberäkningar se s 112f i hans »Arbetskrafts
balansen inom Norrbottens läns skogsbruk intill år 1970» (Umeå 1948). 

9. Årsberättelse Pärlälvens revir 1948. 
10. Årsberättelse Pärlälvens revir 1959. 
11. 1950 uppgick antalet hästar i svenskt skogsbruk till ca 400 000 mot trakto

rernas antal om drygt 50 000. 1962 skär den fallande hästkurvan den stigande 
traktorkurvan på en nivå om ca 170 000. SOU 1963:63, Utvecklingstendenser 
i modernt skogsbruk s 25. 

12. Även i Jokkmokks socken kördes det timmer med stridsvagn, se t ex foto av 
en sådan transport nära Wuollerim i Wieslander a.a. s 25. Även om dragför
måga och framkomlighet var någorlunda god med stridsvagnar kunde »eko
nomin» i sådant arbete vara mindre god då de var försedda med mycket kraf
tiga bränsleslukande motorer. Denna förmodan har till förf framförts av bl a 
P Johansson, Woullerim, som kört timmer i Jokkmokk från början av 1950-
talet. Intervju 4/10 1983. 

13. Beskrivningen av traktorernas tekniska utveckling baseras på Embertsén S; 
Virkesdrivningen inom Kramforsdelen av SCA 1911—1965. Studia Foresta-
lia Suecica nr 134, 1976 (Sthlm 1976) s 58ff. 

14 Muntliga uppgifter P Johansson, Wuollerim. Johansson övertog sin fars häst 
1951 men övergick relativt snart till traktorkörning. Johansson kör idag en 
skördare ÖSA 706/260 åt Domänverket. Intervju 4/10 1983. 

15. Muntliga uppgifter. Folke Wågman, förvaltare SCA-Jokkmokks distrikt och 
Sigurd Nordlund, kronjägare Pärlälvens revir. Båda har varit verksamma i norr
bottniskt skogsbruk sedan slutet av 1940-talet. (Intervju 1982). 

16. Muntliga uppgifter. P Johansson, se not 12 och 14 ovan. Se även SOU 1963: 
63 s 24—34 där de tidstypiska »övergångsproblemen» ägnas en utförlig 
behandling. 

17. Muntliga uppgifter. Martin Larsson. Han började som huggare 1945 och var 
då 14 år. Kör idag en skötare åt Domänverket. Intervju 5/10 1983. 

18. Utförliga beskrivningar av drivningsteknikens utveckling över lång tid ger 
Embertsén S a.a. och Sundberg U; Om den tekniska utvecklingen i skogs
bruket. I:Svenskt jordbruk och skogsbruk 1913-62 (Uppsala 1962). För 1970-
och 80-talens tekniska överväganden i skogsbruket se Andersson S; Ny teknik 
i skogen. Sekretariatet för framtidsstudier 1982. 

19. Skogsstatistisk Årsbok 1967 och 1968. 
20 Årsberättelser för Lule älvs flottningsförening 1968-77 presenterar sådana 

data. Se även Skogsstatistisk Årsbok, Flottning i allmän flottled. 
21. För en kortfattad diskussion av flottningens utveckling i den ekonomiska om

vandlingen under de senaste 100 åren se Lundgren N-G; Flottningen — som 
försvann, i Sinnenas Skog, Sörlin S red Riksutställningar/Prisma (1983). 

22. Se Gaunitz S, Lundgren N-G; International Specialization and Structural 
Changes in the Swedish Forestry Industry since 1870. Paper presented to the 
section C:5 »Timber and timber industries after 1850» Eight International 
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Economic History Congress Budapest 1982. Se särskilt s 14ff. (Stencil) 
Ekonomisk historiska inst, Umeå universitet. 

X SKOGS ARBETSMARKNADEN EFTER 1940 

1. Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor. SOS, Socialstyrelsen (1938). Samt
liga uppgifter från s 357—369. 

2. Wieslander G; Arbetskraftsbalansen inom Norrbottens län skogsbruk intill år 
1970. Landstingets näringsutredning Luleå (Umeå 1948) s 23. 

3. Carlsson T; Skogens arbetskraftsproblem. Industriproblem 1950 (IUI, Sthlm 
1950). 

4. Carlsson a.a. s 82f. 
5. Ibid. s 95. 
6. Ibid. s 99. 
7. Ibid. s 101. 
8. Karlbom T; Skogens arbetare (Sthlm 1968) s 353—362. 
9. Wallander J; Flykten från skogsbygden. En undersökning i Klarälvsdalen. IUI 

(Sthlm 1948). 
10. Wieslander a.a s 132. 
11. Ibid. s 134. Utredningsinsatserna kom att dugga tätt under efterkrigstiden och 

inte minst i anslutning till norrländska samhällsfrågor. Givetvis blev »träff
säkerheten» i prognoserna över skogsekonomisk utveckling och dess relation 
till allmän samhällsutveckling allt större ju mer mekaniseringsmöjligheter, 
privatbilismens möjligheter etc som blev synliga under 1950- och 60-talens 
lopp. Vi kan nöja oss med att peka på följande arbeten: 
Bylund E; Vattenkraftsutbyggnadernas inverkan på de ekonomisk-geografiska 
förhållandena i Norrbottens län (Uppsala universitet maj 1962). Stencil. Se 
särskilt specialstudien av Jokkmokk s 20—28. 
Nilsson N-E; Skogsbrukskarta jämte redovisning av skogsmarksareal, virkes
förråd...etc Statens skogsforskningsinstitut. Rapport 1 1961. 
Skogen och dess utveckling i Norrbottens län. En utredning verkställd vid 
skogshögskolan på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län (Luleå 
1966). 
SOU 1963:62. Aktiv lokaliseringspolitik Bilaga II. Artiklar av Arpi G, Nilsson 
N-E samt Bergsjö N som alla behandlar skogsbrukets förhållande till befolk
nings- och tätorts utveckling samt relationer till den allmänna lokaliserings
politik som höll på att ta form. 
SOU 1963:63. Utvecklingstendenser i modernt skogsbruk. 
Dahlberg L, Nyman H m fl; Skogsnäringens betydelse i samhället. Lycksele 
och Hultsfreds kommuner. INDEVO (Sthlm 1978). Stencil. 
Bylund E; Lokaliseringspolitik — se ktorsamband — samor dnad planering. I 
Att Forma Regional Framtid. ERU (Liber 1978). 

12. Intervju mars 1983. 
13. Ohlsson L; Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt 1871—1966 IUI (Sthlm 

1969). Se t ex kap 2 och särskilt s 70—76. Beträffande kapitalbildning och 
investeringskvot se Lundberg L; Kapitalbildningen i Sverige 1861—1965 (IUI 
1969). Lundberg visar att investeringarna bara uppgick till ca 8% av BNP 
under 1860-talet men höjdes drastiskt på 1870-talet. Den ihållande stegringen 
i investeringskvot kommer dock främst efter det första världskriget, s 15ff. 
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Lundberg har också visat hur nära samvariationen är m ellan kapitalintensite
tens ökning och ökningen i kvoten lön/kapi talpris periodvis under åren 
1871-1965. Ses 58 f. 

XI NATURRESURSER OCH SAMHÄLLSUTVECKLING 

1. Myint H; The »Classical Theory» of International Trade and the Underde
veloped Countries. Economic Journal 1958. Här citerad i Caves R E/Johnson 
H G red. Readings in International Economics (London 1968). 

2. För en utmärkt och kortfattad presentation av sådana och närstående utrikes
handelsteorier se Lundberg L; Internationell handel och industristruktur 
(Sthlm 1982). Lundberg ger bla en färsk sammanfattning av den forskning 
som empiriskt sökt testa den gren av utrikeshandelsteorin som kombinerats 
med »human-capital»-ansatsen. Se kap 5 s 62—71. Lundberg ger också referen
ser till denna forskning. Se även Södersten B; A study of Economic Growth 
and International Trade (Sthlm 1964) speciellt kap 6. Södersten diskuterar 
där olika forskares ansatser på området internationell handel, ekonomisk till
växt och mer allmänt utvecklingsteoretiska synsätt. 

3. Citerad i Myint a.a. (1968) s 319. 
4. Denna karaktäristik av faktorproportionsteorins egenskaper kan nog betraktas 

som orättvis i många stycken då den görs idag, till skillnad från de positioner 
som var rådande i början av 1950-talet då Mhint skrev sin artikel. Under 
1950-, 60- och 7O-talen har en omfattande vidareutveckling och dynamisering 
av teorin skett, en utveckling som enligt Bo Södersten kan sägas ha startat 
med en artikel av J R Hicks: »An Inaugural Lecture» Oxford Economic Papers 
1953. Om detta och en framställning av problemet ekonomisk tillväxt, dvs 
det ekonomisk-historiska förloppet och den internationella handelns teori 
se Södersten B; A Study of Economic Growth and International Trade 
(Sthlm 1964). 

5. Myint a.a. (1968) s 324f. 
6. Innis H A; Government Ownership and the Canadian Scenen. Essays in 

Canadian Economic History, M.Q. Innis ed. (Toronto 1979) s 79. 
7. Se även Caves R E; »Vent for Surplus» Models of Trade and Growth. I: Bald

win et.al. Trade, Growth and the Balance of Payments. Essays in honor of 
Gottried Harberler (Chicago 1965) s 96. 

8. Myint a.a. (1968) s 322. 
9. Caves a.a. (1965) s 109. 
10. Regionbegreppet kan grovt få motsvara landskapet Lappland. Campell Å: 

Från vildmark till bygd (Umeå 1982). Första uppl 1948. 
11. Myint a.a. (1968). Bucht G behandlar i Norrländskt skogsliv (Sthlm 1913) 

som ett nästan genomgående tema »overksamheten» och »stiltjen» hos befolk
ningen i norrländsk skogsbygd före det skogsindustriella genombrottet. Här är 
det dock på sin plats att påminna om Gunnar Myrdals tämligen förintande 
kritik av ett alltför lättvindigt synsätt på »arbetskraftsöverskottet» i underut
vecklade länder som han menade sig ofta finna hos forskare och planerare 
under 1950- och 1960-talen. Se Myrdal G; Asiatiskt drama. Arbetskraftens 
utnyttjande (Sthlm 1970) kap 1-4. Myrdals kritik rör dock egentligen inte 
den process Myints teori avser. I detta senare fall handlar det om en partiell 
överföring av arbetskraft från en traditionell till en »modern» och exportin-
riktad sektor av ekonomin. Myrdals kritik riktar sig mot de som föreställer sig 
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en smidig överföring av arbetskraft från jordbruk till industri, dvs från lands
bygd till stad. Detta är en omvandling av helt annat slag och med mycket 
omfattande effekter på samhällslivets alla plan jämfört med den utveckling 
Myint avser och den vi behandlar för norrländsk skogsbygds del. 

12. En hel del av egenproduktionen fortsatte givetvis t ex i timmerkojorna. Där 
tillverkades yxskaft, lagades kläder och skor m m. Se Rehnberg M red Skogs
arbetarminnen (Sthlm 1950) och Ryd Y; Timmerskogen (Luleå 1980). 
Vid genomgång av bouppteckningar har Dan Bäcklund funnit överraskande 
många symaskiner i småbrukarhemmen i Jokkmokk redan vid sekelskiftet. 
Det skulle alltså antyda ett behov att öka produktiviteten i hemarbetet och 
motsäga påståendet om något större överskott på arbetskraft. Bäcklund D 
studerar inlandsjordbrukets plats i samhällsomvandlingen inom Luleälv-
dalsprojektets ekonomisk-historiska del. 

13. Myint a.a. (1968) s 329. I det norrländska fallet finns givetvis omtalat ett 
visst motstånd mot att övergå till ett liv i timmerkojorna under vintern under 
tidigare skeden, men det måste betraktas som den naturliga reaktionen inför 
något relativt nytt. Det slående är dock den snabba och smidiga anpass
ningen till skogsarbetets expansion. De i många sammanhang omtalade värm
länningarna som tidigt behärskade drivningsteknik och organisation, och 
fanns utspridda i hela norra Sveriges skogsbygd, även i Jokkmokk på 1870-
och 80-talen, tycks mycket snabbt ha spridit sina kunskaper i en mycket mot-
taglig miljö. 

14. Myint H; The Place of Institutionell Changes in International Trade Theory in 
the Setting of the Underdeveloped Economies, s 368. I: Ohlin B, Hesselborn 
P-O, Wijkman P M; The International Allocation of Economic Activity. 
Proceedings of a Nobel Symposium held at Stockholm (London 1977). 
Troligen kan »överskottsteorin» med minst samma relevans som för nord
svensk skogsbygds del även tillämpas på andra regioners integrering i den 
nationella och internationella tillväxtprocessen. Så har t ex Christer Gunnars
son rest hypotesen att den svenska havreexportens expansion under 1800-
talets senare hälft skulle kunna tolkas inom teorins ram. Se Gunnarsson C; 
Den klassiska handelsteorin och kolonialhandelns expansion. Meddelanden 
från Ekon. Hist. Inst. Lunds universitet nr 15 1980, s 27 not 43. I praktiken 
för Bo Carlsson ett sådant resonemang baserat på Gunnar Fridlizius forsk
ningar i Carlsson B; Jordbrukets roll vid svensk industrialisering. I: Industriell 
utveckling i Sverige. Teori och verklighet under ett sekel IUI (Sthlm 1980). 
John Cornwall har i sin bok »Modern Capitalism, its Growth and Transforma
tion» (Oxford 1979) presenterat en intressant tolkning av strukturomvand
lingen i utvecklade industristater efter det andra världskriget. Cornwall hävdar 
att även dessa utvecklade ekonomier präglas av en »dual» struktur. Det inne
bär att vid sidan av mycket avancerade branscher och företag fortlever efter
släpande sektorer av ekonomin präglade av låg produktivitet och låga löner, 
överflyttningen av arbetskraft från de eftersläpande till de avancerade delarna 
av ekonomin förklaras dock inte i huvudsak via den relativa löneutvecklingen 
i de båda sektorerna som den neoklassiska teorin förutsätter. Snarare är d et 
så, menar Cornwall, att resursöverflyttningen, vilken vanligen också kräver 
geografisk rörlighet, sker inom ramen för en ganska stabil lönehierarki och i 
en takt som avgörs av tillkomsten av antalet vakanser i de avancerade delarna 
av ekonomin. Denna tillväxttakt handlar i sin tur i huvudsak om teknisk 
förnyelse och strukturomvandling, dvs »entrepreneurial activity». Cornwall 
anknyter här i hög grad till forskare som Joseph Schumpeter och Ingvar 
Svennilsson. Cornwall menar att observationer av relativ löneutveckling i olika 
delar av ekonomin inte är sä rskilt viktiga signaler vad beträffar resursalloke
ring varken för företag eller arbetskraft jämfört med sådana krafter. 
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Det ligger nära till hands att se relationen mellan skogsarbetar/småbrukarsek-
torn i nordsvensk skogsbygd och rikets expansiva industrisektor under perio
den 1910 till 1950 ca. på detta sätt. Men det som i praktiken hände i detta 
fall var alltså att den eftersläpande sektorns löner steg kraftigt relativt sett 
under 1940-talet som en följd av de extraordinära händelser kriget innebar 
och de år som följde närmast efter 1945. Resultatet blev då en genuint 
kostnadsinducerad innovationsverksamhet på skogsbruksområdet. Från 
1960-talet kan inte denna sektor längre sägas vara tekniskt eftersläpande 
jämfört med industrin. Skogsarbetet blev »industrialiserat» med motorsågar, 
barkningsmaskiner, traktorer och skördare. 

15. En kortfattad framställning av denna försörjningsstrukturs långsiktiga om
vandling ger Bäcklund D m fl; Befolkningsutveckling, försörjning och resurs
uttag i skogslandet 1870—1970. Skrifter från Luleälvsprojektet, 1 (Umeå 
1981) s 52—64. En tämligen detaljerad diskussion av växelspelet mellan 
småbrukens nedläggning, biinkomsternas utveckling och skogsbruksteknikens 
förändring finns i Bäcklund D; Jordbruksomvandlingens andra sida. Norrlands 
inland under efterkrigstiden, i Sandness J, Kjelland A, 0sterlie I r ed. Folk og 
resurser i Nord (Trondheim 1983). 

16. Ekonomisk Tidskrift 1901 s 172f. Se även K A Wallenberg cit. i Rolén M; 
Skogsbygd i omvandling (Uppsala 1979) s 259. Karaktäristiken av Lindhagen 
från Sörlin S; Norrlandsfrågan. Idéer och debatt i samband med det industriel
la genombrottet. Frängsmyr T red; Paradiset och Vildmarken (Sthlm 1984). 

17. Långt tidigare än på 1950-60-talet hade givetvis sådana problem diskuterats, 
t ex i den ofta citerade utredningen av Socialstyrelsen från 1938 och i be
tänkandet från Norrlandskommittén i slutet av 1940-talet. Se bl a SOU 
1945:33, 1946:16, 1946:84, 1947:32, 1947:40, 1948:31-32, 1949:1-3. På
minnas bör också om 1901 års No rrlandskommitte's utredningsarbete. 

18. Två exempel kan anföras för att illustrera vad det kunde handla om. Båda är 
hämtade från Bunte R, Gaunitz S, Borgegård L-E; Vindeln. En norrländsk 
kommuns ekonomiska utveckling 1800—1980 (Lund 1982). Där berättas 
t ex om den legendariske smeden Verner Rydman vars ryktbarhet bl a basera
des på hans tillverkning av lyftkrokar med en fulländad utformning. Se a.a. 
s 247. Ett annat exempel är »Hällnäslyften». Det var ett handredskap som i 
princip var en domkraft men specialanpassad för lastning av timmer på 
doningarna. A.a. s 331. 

19. Richardson s 118 i Ohlin B m fl (1977) a.a. 
20. Se North D C; Location Theory and Regional Economic Growth. Journal of 

Political Economy 1955, samt The Economic Growth of the United States 
1790-1860 (New York 1966). 

21. Uppgifterna från Askeberg T; Industri i Norrland. Verkstadsindustrins utveck
ling i tre regioner. C-uppsats. Ekonomisk historia, Umeå universitet ht 1982 
(stencil) s 29ff. 

22. Den kanadensiske ekonomisk-historikern H A Innis kan möjligen sägas ha 
varit den »andlige upphovsmannen» till stapelteorin. Om Innis som veten
skapsman se Neill R; A new theory of value. The Canadian economics of H A 
Innis (Toronto 1972). Se särskilt kap 9 och 10. 
Det bör dock framhållas det näst intill meningslösa att söka fastställa vem som 
först lanserat en tanke då det gäller resonemang av den typ som exportbas-
teorin handlar om. 

23. Se t ex den omfattande studien Regions, Resources and Economic Growth. 
Perloff H S m fl (Baltimore 1960). 
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24. Chisholm M; Regional Growth Theory, Location Theory, Non-renewable 
Natural Resources and the Mobile Factors of Production. I:Ohlin B, m fl 
a .a. (1977) s 103-115. 

25. Om denna episod se Bäcklund m fl a.a. (1981) s 63ff. Smältverk, masugn, 
elektrisk tjärfabrik och en eldriven såg etablerades i anslutning till kraft
verksstationen då den blev färdig under 1 :a världskriget. 

26. Chisholm M a.a. s 112. 
27. Sundin B; Ingenjörsvetenskapens tidevarv (Umeå 1981) s 142ff. Det finns 

givetvis all anledning till försiktighet då man tolkar sådana episoder och vill 
inplacera dem i ett generellt sammanhang. Bakom konflikten Strehlenert-
Kempe fanns givetvis även en personlig aspekt. Frans Kempe hade nämligen 
gett Strehlenert en ordentlig utskällning varpå forskaren omedelbart lämnade 
Dal och lämnade efter sig inte bara experimenten utan tom sina personliga 
tillhörigheter. Vårt resonemang ändras dock i princip inte av att Kemparna 
tydligen ansåg att även inhyrda forskare kunde behandlas på exakt samma 
sätt som förvaltarna ute på sågverken. Även en sådan attityd återspeglar 
egentligen det vi vill betona i fråga om skogskapitalisternas förhållningssätt 
till FoU. Dessa anmärkningar baseras på en närmare granskning av händelsen 
av Per Holmström, ekonomisk historiska inst Umeå universitet. Holmström 
arbetar med en avhandling om Robertsfors AB. Strehlenerts arbete rörde 
problemet att finna användning för sågspån. Det var framför allt två alternativ 
som tilldrog sig intresse, antingen att producera konstsilke eller ett byggnads
material som skulle ersätta s k compo-board. 

28. SOS, Företagen 1977, Appendix 2. 
29. Se t ex Andersson Å E; Structural Change and Technological Development. 

Regional Science and Urban Economics 11 (1981). 
30. I DuRietz A; Industriforskningens utveckling och avkastning, finns ett försök 

att uppskatta FoU-in ve s teringarnas effekter på räntabiliteten i stål-, kemi-
och skogsindustrierna. DuRietz visar hur skogsindustrin ligger lågt i FoU-
verksamhet jämfört med andra branscher i landet men att den svenska skogs
industrin inte investerar mindre i kunskapsutveckling än andra länders skogs
industrier, snarare är f örhållandet det motsatta. Se a.a. s 102f. Studien base
ras på data från 1960-talet och de första åren av 1970-talet. 

31. Singer H W; The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing 
Countries. American Economic Review (May 1950). Här citerad i Caves 
RE, Johnson H G a.a. s 309. 

32. I »idéboken» Regional mångfald till rikets gagn, ERU (Sthlm 1984) gör däre
mot Åke E Andersson, Gunnar Törnqvist, Folke Snickars och Sture Öberg 
gemensamt en sådan ansats. Se särskilt kap 3-6. Utgångspunkten sker i ett 
mycket långt tidsperspektiv, från 1600-talet, och det är belysande med den 
tvärvetenskapliga karaktären på framställningen med ingredienser från eko
nomisk teori, sociologi, beteendevetenskap, geografi och systemteori. 
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APPENDIX 1 

Skuldsatta och fordringsägare bland körarna i Jokkmokk 

Rollen som timmerdrivare-kontraktstagare innebar en form av före
tagande och var därmed förknippat med risktagande. Förskott, del-
likvider, togs löpande under drivningssäsongen för att betala proviant, 
foder m m, men det är inte säkert att slutlikviden, som erhölls på 
våren-försommaren, faktiskt täckte de utgifter man haft. En körare 
kunde alltså, efter det att framdrivet virke avtummats på avlägg och 
skiftet avsynats på barmark, finna sig som fordringägare eller skuld
satt. Utgifter i samband med hästbyten kunde också finansieras med 
lån från det bolag man arbetade åt. Att man var skuldsatt hos bolaget 
omtalas i många sammanhang i berättelser från svensk skogsbygd. 

I de undersökta avräkningsböckerna har uppgifter om den årliga 
finansiella nettoställningen mellan bolag och kontraktstagare kunnat 
erhållas. Dessa uppgifter ger en bild av förekomst och omfattning av 
skulder och fordringar. Ingen detalj bearbetning av dessas uppkomst
historia har genomförts, men man får anta att de har en ganska hetero
gen sammansättning. 

Figur 27 a och 27 b visar hur summan fordringar och skulder står 
i förhållande till den summa som bolagen (de undersökta) årligen ut
betalat som arbetsersättning och betalning för virkes- eller andra varu
leveranser. Figurerna visar också andelen fordringsägare respektive 
skuldsatta av alla personer som aktuellt år figurerat i bolagets avräk-
ningsbok. Häri ingår alltså både de som arbetat för eller sålt till bola
get, samt de som bara på ett passivt sätt figurerar t ex som skuld
satta. Av figurerna framgår tydligt hur såväl skulder som fordringar 
minskar i omfattning under 1900-talet. Vi ser framför allt hur ford
ringsägarna försvinner nästan fullständigt. Det sammanhänger säkert 
med att kreditmarknaden från 1899 kom att få mer ordnade institu
tionella former i Jokkmokks socken. Då etableras en sparbank i kyrk
byn. Sparbanken fick sedan från 1917 konkurrens av Handelsbanken 
som då öppnar kontor i centralorten. Även skuldsättningen minskar 
alltså men förekommer uppenbarligen under hela den period och hos 
alla bolag som undersökts. Observera att i figur 27 ingår olika företag 
i underlaget för beräkningarna, varför jämförelser mellan olika år och 
perioder kräver stor försiktighet. (Bilaga 4 visar vilka bolagen är). Det 
kan inte uteslutas att olika bolag hade skilda förhållningssätt till denna 
del av sin verksamhet. Observationerna för åren 1897—1917, 1919-21 
och 1924-25 baseras på räkenskaper från samma företag, Munksund 
sågv. AB och dess efterföljare Ytterstfors-Munksund AB. Även om 
endast dessa år betraktas kvarstår utan tvivel ovan framförda slutsatser. 

188 



189 



Tabell 51. Drivningskontraktstagare fördelade på skuldsatta och fordringsägare 

Skuldsatta 
andel av 

Skuld i c, Vo av Andel fordr. 
ägare av 

Fordr. i % av 
Ink 

Summa 
1000 kr N N Ink tot Skulds ink Tot ink N Ink tot Ford ink Tot ink 

Ink 
Summa 
1000 kr 

1878, 
1883/84 803 15 16 33 5 18 22 43 9 461 
1899-00 331 18 24 25 6 24 33 33 11 430 
1908-12 294 35 32 86 27 1 2 61 1 276 
1914-16 183 11 10 52 5 0 0 0 0 204 
1919-20 218 44 43 34 15 2 1 6 0 458 
1928-30 80 19 20 63 5 25 28 3 0.8 141 
1935-38 110 3 2 9 0.2 12 13 6 0.7 194 

Källa: Avräkningsböcker. 

Tabell 51 visar genomsnittet för skulders och fordringars omfatt
ning under några perioder bland dem som haft avverkningskontrakt 
hos bolagen. Som figur 27 tidigare visat avtar omfattningen på både 
fordringar och skulder, men tabellen visar också hur dessa förhåller sig 
till respektive grupps inkomster. Vi ser t ex hur skuldsumman är rela
tivt stor jämfört med de skuldsattas inkomster. Av tabellen framgår 
även hur de skuldsatta representerar ungefär samma andel av antalet 
som av inkomsterna, medan fordringsägarna tenderar att ha större 
inkomster än genomsnittet. 

Tabell 51 antyder också att avverkningssvackan, lågkonjunkturen 
runt 1909-10, innebar en växande skuldbörda och att de fordringar vi 
registrerat runt vindfällsåren försvinner nästan helt. Slutfasen av l:a 
världskriget, med stora kostnader för provinat och foder, ackumulerar 
tydligen en skuldbörda hos körarna. Skuldmassan blir dock inte så 
stor, relativt sett, som under åren 1908-12, 34% mot 86% under den 
tidigare perioden. 

Det finns anledning misstänka att de som själva ägde skog, eller 
hade resurser till köp av rotposter som avverkades och såldes till 
skogsindustrin, var en ekonomiskt starkare grupp än de som finns 
redovisade i tabell 51. Frekvensen skuldsatta coh fodringsägare bland 
virkesleverantörer visas i tabell 52. Förmodan att denna kategori, 
generellt sett, är mindre skuldsatt tycks vara riktig även om inte några 
dramatiska skillnader föreligger. Tabell 52 visar dock att tungt skuld
satta självägande bönder förekom. Observera att samma person och 
skuld kan förekomma både i tabell 51 och 52. Den person som endast 
ägde en mindre skogsareal jobbade vanligen i andras skogar, men 
ibland i sin egen. På så sätt kein en individ ibland uppträda i leveran-
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Tabell 52. Virkesleverantörer fördelade på skuldsatta och fordringsägare 

Skuldsatta Fordringsägare Total 
k>k 

% av % av Skuld i % av % av % av Fordr. i % av summa 
År NN ink skulds ink N ink fordr äg ink 1000 kr 

1878 
1883-84 5 0 0 0 100 100 70 5 
1899-00 356 34 22 85 45 66 36 498 
1908-12 243 13 5 181 1 0 37 134 
1914-16 30 10 15 45 - - - 25 
1919-20 54 24 27 31 2 2 19 316 
1928-30 80 4 2 364 5 11 30 124 
1935-38 201 4 2 0 - - - 354 

Källa: Avräkningsböcker. 

Tabell 53. Bönder och avverkningskontraktstagare fördelade på skuldsatta och 
fordringsägare. 1899, 1908 och 1910. 

Inkomst Skuldsatta Skuld % av Fordringsägare Fordring % 
Är N summa m N % ink summa N % ink summa 

1899 57 75 851 1331 12 21 8 29 51 23 
1908 28 27 154 970 0 0 0 2 7 2 
1910 14 12 394 885 0 0 0 1 7 2 

Källa: Avräkningsböcker, Mantalslängder. 

Tabell 54. Arrendatorer och avverknings kontraktstagare fördelade på skuldsatta 
och fordringsägare 1899, 1908 och 1910. 

Inkomst Ink Skuldsatta Skuld % av Fordringsäg Fordr i % av 
Är N summa m N % ink summa N % ink summa 

1899 39 73 377 1881 21 54 11 14 36 25 
1908 49 51 622 1054 30 61 43 2 ' 4 6 
1910 30 29 361 979 16 53 40 0 0 0 

Källa: Avräkningsböcker, Mantalslängder. 

törsgruppen, men oftast tillhöra dem med vanliga drivningskontrakt. 
Den mycket stora skuldsatta gruppen under vindfällsåren torde till 
en del bestå av en sådan kategori leverantörer. Då tillkom dessutom 
många andra ej besuttna personer bland virkesleverantörerna. De kun
de köpa rotposter av kronan för att driva och leverera till bolagen. Det 
handlade då inte bara om skogsbönder och erfarna skogsarbetare, 
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utan också om »i skogsaffärer otränade individer» som Otto Wester
land uttryckt saken. 

En mer nyanserad bild av skulders och fodringars fördelning bland 
två socialgrupper visar tabell 53 och 54. I undersökta bolags avräk-
ningsböcker för åren 1899, 1908 och 1910 har kontraktstagarnas för
delning på socialgrupper utretts med hjälp av mantalslängder. Tabel
lerna ger möjlighet till jämförelse mellan självägande bönder och arren-
datorer, främst sådana som fanns på bolagshemman. 

Bönderna är en praktiskt taget skuldfri grupp, utom vid vindfälls-
tiden då 12 av 57 identifierade stod i skuld till antingen Munksund 
sågv. AB eller Bodträskfors AB, som är de bolag som undersökts för 
1899. Men det året finns också 29 fodringsägare bland bönderna. 
Under lågkonjunkturåren 1908 och 1910 är d e som synes en fullstän
digt skuldfri grupp. En helt annan bild uppvisar arrendatorerna. Hälf
ten av dem är g enomgående skuldsatta. Och skuldsumman uppgår till 
ca 40% av hela gruppens inkomster under de båda senare åren. Tabell 
53 och 54 visar också att arrendatorerna tenderar att ha större avverk
ningskontrakt än bönderna, indikerande att vi här har att göra med en 
på timmerkörning mer specialicerad kategori. Bolagsåbon förekom
mer i många romaner med Norrlandsmotiv från perioden. En »urtyp» 
är Fjällman i Albert Vikstens »Timmer» (1919). Fjällmans gårdsplan 
är fylld med skräp och avfall och belamrad med timmerdoningar och 
andra körredskap. Här brukar timmerkörare från alla trakter husera 
om vintrarna efter behag. Jordbruket föraktas av Fjällman. »Han vill 
se reda pengar för arbetet, eller åtminstone ha föreställningen att han 
tjänar dem». Och dessutom: Bolaget äger ju jorden, gården och allt
sammans. »Vad tjänar det då till att lägga ner arbete på det»? Vikstens 
karaktäristik av honom fortsätter: 

»Folk skulle säkert tro att Fjällman är e n slö odåga, ett latvrak utan företag
samhet. Men det är nog orätt att ge honom betyg efter gårdens utseende. 
Fjällman är e n riktig flåare till att arbeta. Han ligger i dag och natt, är st än
digt på språng efter något. Och allt skall gå i stort. Han vill att det skall vara 
ett system av människor och djur som rör sig omkring företaget...Men det 
märkliga är a tt hur Fjällman än förtjänar, hur han arbetar och driver pengar 
genom sig själv och andra, är h an fortfarande lika fattig. Det är s om att ösa 
vatten med fiskhåv, det ger arbete men ingen behållning.» (s 32f) 
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APPENDIX 2 

Huvudsakliga källor 

1. Källmaterial rörande privata skogsbolag 
Det grundläggande källmaterialet har varit avräkningsböcker från olika 
i Jokkmokks socken verksamma skogsföretag.Det handlar om avräk
ningar mellan det aktuella bolagets skogsförvaltning i Jokkmokk, 
eller på annan ort i Lule älvdal, och anställd arbetskraft. I kapitel III 
finns en beskrivning av det system för avverkningarnas organisering 
som medförde att dessa avräkningar huvudsakligen handlar om till 
hästkörare utbetalade klumpsummor som svarade mot den virkes
mängd den aktuelle köraren under vintern drivit, dvs fått huggen och 
körd fram till avlägg vid flottled. Metoden för att ur dessa klump
summor beräkna huggares och körares säsonginkomster finns utför
ligt presenterad i kapitel VI. Ur dessa källor har uppgifter om arbets
inkomster som erhållits för avverknings arbe te hämtats. Förutom de 
som arbetat med bolagets virke finns i avräkningsböckerna även de 
som levererat eget virke till bolaget upptagna. Det har emellertid hela 
tiden varit möjligt att lätt urskilja vilka personers avräkningar som 
endast avser arbetskostnader och vilka som innefattat även virkes
värdet. Dessa senare personers mellanhavanden med bolaget har bara i 
undantagsfall använts i denna studie, eftersom arbetsinkomst för dem 
inte kan skiljas från ersättning för virkesvärdet. Den inkomstberäkning 
som genomförts och avser endast arbetskostnader är dock representa
tiv även för dessa virkesleverantörer för den del av deras inkomster 
som utgjordes av arbetskostnader. Under den tid som föreliggande 
undersökning omfattar bestod verksamheten vid bolagens skogskontor 
i att organisera timmer- och mass ave ds drivningar, att köpa leverans
virke och att följa utvecklingen på virkesmarknaden i sitt område t ex 
vid kronans skogsauktioner. En mycket liten verksamhet låg utanför 
denna ram. I avräkningsböckerna finns dock sporadiskt andra mindre 
arbeten som betalats av bolaget och utförts av någon tillfälligt anställd 
person. Inte heller dessa inkomster har i någon nämnvärd grad kommit 
att beröras i framställningen ovan. Omfattningen kan belysas av att 
de inkomster som hade med virkeshanteringen att göra, dvs huggning 
och körning, aldrig vid något tillfälle för något bolag understeg 84%. 
Normalt låg andelen utbetalade ersättningar till arbetskraften för driv
ningsarbete på mellan 95 och 99%. Observera då att i avräknings
böckerna finns vanligen även någon eller några års- el ler halvårslöner 
till personal av tjä nstemannakaraktär. 

Den för året slutliga avräkningen mellan bolaget och arbetarna/ 
virkesleverantörerna gjordes någon gång på senvåren eller försomma
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ren. Då har skiftena avsynats och slutbetalning kunde ske. Då är det 
möjligt att även inhämta uppgifter om skulder som en körare hade till 
bolaget, eller alternativt om en del av hans intjänade pengar fick stå 
kvar hos bolaget som en fodran på nästa års konto. Det är på basis av 
sådana uppgifter om skulder respektive fodringar som Appendix 1 är 
skrivet. Då olika typer av virke, dvs timmer respektive massaved, av
verkas betalas det olika. Därför har det också varit möjligt att skilja 
på inkomster som härrör från det ena respektive det andra. På så sätt 
kan drivningskostnaderna för bolaget fastställas. Den uppsummerade 
arbetsinkomsten för timmer kan ställas mot den uppsummerade 
timmervolymen och ger en styckkostnad (kr/m^). På samma sätt har 
skett med kostnaden respektive volymen för massaved. Dessa styck
kostnader har sedan legat till grund för produktivitetsberäkningarna i 
kapitel IX. 

I avräkningsböckerna anges också personernas bostadsorter. Detta 
har gett möjlighet att studera omfattningen av arbetsvandringarna till 
avverkningsarbete i Jokkmokk under olika skeden. 

2. Källmaterial rörande flottningen i Lule älv 
Flottgodsmängderna i Luleälven och i den del av flottleden som berör 
Jokkmokks socken har beräknats med hjälp av virkesjournaler från år 
1901. Dessa virkesjournaler, förda av flottningsföreningen, redovisar 
varje del av flottleden, i huvudälvarna såväl som i biflödena, för sig, 
dvs hur mycket virke som nyanmälts till flottning på ett vissst avsnitt, 
hur mycket virke som tillförts detta flottledsavsnitt från ovanför 
liggande delar av vattendraget och hur mycket virke som lämnat 
området. På så sätt kan en god avgränsning av avverkningarna i olika 
delar av älvdalen ske. Graden av finfördelning i mindre distrikt av 
flottledsnätet växlar över tiden. I början, 1881—1896, fanns t ex först 
bara två, sedan tre flottledsdistrikt. Sedan uppdelades flottleden allt 
mer under 1900-talet, i syfte att mer rättvist kunna fördela kostnader
na mellan olika virkesägare. Dessa flottade ju olika stora virkespartier 
och mer eller mindre långt i flottleden. Under 1950- och 1960-talen 
skedde en rationalisering med allt färre och större flottningsdistrikt. 
Under den för oss väsentliga perioden 1881—1938 finns dock goda 
möjligheter att avgöra hur stora virkesvolymer som hade sitt ursprung i 
avverkningar i Jokkmokks socken. Före 1896, då distriktsindelningen 
är ganska grov i älvdalens flottledssystem, har dock kronans utsyningar 
av virke föredragits som mått på avverkningarnas omfattning. Se 
avsnittet nedan om källmaterial från skogsstaten. 

Då det gäller kostnader och arbetsinsatser i flottningsarbetet har 
uppgifter huvudsakligen hämtats från kapitalböcker och styrelse- och 
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revisionsberättelser från Luleälvens flottningsförening. Detta gäller 
tiden efter 1890. Denna ekonomiska bokföring är mycket noggrant 
förd och lätt att arbeta med då kostnadsslagen är väl definierade och 
ofta hänförda till det flottledsdistrikt där de uppstått. På så sätt har 
t ex arbetskostnadsandelen kunnat isoleras även för äldre tid. Fr o m 
1922 redovisas ekonomiska uppgifter för landets samtliga allmänna 
flottleder i Kommersiella Meddelanden. Dessa uppgifter har använts 
för framför allt tiden efter 1928 då redovisningen i Kommersiella 
Meddelanden är mycket detaljerad. 

För tiden 1881—1889 har uppgifter om flottgodsmängder och 
kostnader hämtats från en utredning genomförd under J F Cornells 
ledning. Syftet med denna utredning var att beräkna kostnader för 
olika slag av byggnationer, strömrensningar m m. Denna utredning 
redovisar endast total utflottningskostnad respektive kostnad för sor
teringsarbetet. Beräkningen av arbetskostnader och därmed arbetstid 
är därför synnerligen grov för dessa år, dvs 1881—1889. 

Timlönerna i flottningsarbetet har hämtats ur olika källor. Aren 
1881 — 1911 har mandagsverkslönen i jordbruksarbete i Norrbottens 
län hämtats ur Jörberg L; A History of Prices in Sweden. Denna dags
verkslön har sedan helt enkelt delats med 12 timmar, vilket tycks ha 
varit den normala arbetstiden per dag under äldre tid. Från 1912 har 
timlöner kunnat erhållas ur Styrelse- och Revisionsberättelser för 
Luleälvens flottningsförening. Fr o m 1932 fram till 1948 har timlöner 
i flottning i övre Norrland hämtats ur Lönestatistisk Årsbok. Tim
lönerna 1949-66 har hämtats från Ume- och Vindelälvarnas flottning 
ur Sörlin S; Flottning och rationalisering, och åren 1966-76 har Skogs-
statistisk Årsbok kunnat förse med timlöner. 

På så sätt beräknade timlöner har i huvudsak legat till grund för 
beräkningen av arbetstidsåtgången i flottningen. Arbetskostnaden har 
delats med dessa timlöner. Från 1953 redovisas i Kommersiella Med
delanden (efter 1962 i Skogsstatistisk Årsbok) antalet dagsverken i 
flottningsarbetet. Dessa dagsverken har omräknats till timmar med 
hjälp av uppgifter om normalarbetsdagens längd. Från 1966 är arbets
tidsåtgången i Skogsstatistisk Årsbok omräknad i enheten årsarbetare. 
Detta mått har sedan omvandlats till timmar med hjälp av Socialstyrel
sens norm för antalet timmar per årsarbetare. 

3. Källmaterial rörande skogsstaten 
En stor del av skogstillgångarna i Jokkmokks socken tillhör staten och 
förvaltas således av Domänverket och dess föregångare. Från 1890 
finns årsberättelser bevarade från de på olika sätt organiserade reviren 
inom Jokkmokks socken. I början fanns en Jokkmokks norra revirdel, 
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som förvaltades från Gällivare, och en södra revirdel som förvaltades 
av en jägmästare i början stationerad i Storbacken nära Woullerim. 
Många omorganisationer av revirindelningen har skett under 100-
årsperioden. Därför har årsberättelser och konceptböcker för reviren 
Jokkmokks-, Storbackens-, Pärlälvens- och Görjeå revir kommit till 
användning. Samtliga dessa har haft sina skogar inom socknen. Huvud
sakligen har årsberättelserna kommit till användning. Dessa ger om
dömen om drivningsförhållanden ur vädersynpunkt, priser, löner och 
konkurrens på virkesmarknaden. När staten genom dessa revir börjar 
driva egen skog för försäljning under 1900-talets första årtionden redo
visas i dessa årsberättelser även upphuggna volymer och kostnaderna 
för detta arbete. Under 1920- och 30-talen fördelas dessa kostnader 
på administration, stämpling, flottning och avverkningsarbete. På så 
sätt har även genom denna källa drivningskostnader kunnat erhållas 
för timmer och massaved. Härigenom har underlaget för drivnings kost
nadsberäkningarna kunnat breddas jämfört med vad de bearbetade 
privata skogsbolagens avräkningsböcker gett. Detta har ökat represen
tativiteten i de drivningskostnader som lagts till grund för produkti
vitetsberäkningarna i kapitel IX. 

Revirens årsberättelser innehåller också, som ovan nämnts, dags-
verkslöneuppgifter. Det handlar då om omdömen som jägmästaren 
stod för. Givetvis finns det skäl att misstänka en viss grad av osäkerhet 
i sådana uppgifter, men de har bedömts vara fullt användbara för våra 
behov. I samband med att dessa löner införs i analysen diskuteras 
detta problem. I en hel del fall uppges dock inga uppskattade dags
verkslöner för huggare eller körare i årsberättelserna. Men genom att 
även granska de kvartalsrapporter som har legat till grund för upp
rättandet av årsberättelserna, har luckor kunnat fyllas. Dessa kvartals
rapporter återfinns i revirens konceptböcker. Detta arbete har under
lättats av att många revir parallellt existerade i Jokkmokk. Den uppgift 
som inte en jägmästare antecknade i sin årsberättelse eller kvartals
rapport har kunnat finnas i en annans. I en del fall har dock inte både 
körar- och huggarlöner ett visst år kunnat erhållas på detta vis. Då har 
en interpolering skett. Det gäller året 1900 för körarnas del, 1897 för 
huggarna samt åren 1906-09 för den senare kategorin. 

4. övriga källmaterial 
Förutom de ovan berörda källorna har ett stort antal andra kommit 
till användning. Mantalslängder har bearbetats för åren 1874, 1890, 
1904 och 1910. Dessa har bearbetats på ett sådant sätt att en yrkes
klassificering jämförbar med 1920 års Folk- och Bostadsräkning 
erhållits. Syftet med det arbetet har varit att kunna beräkna hur 
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stort arbetskraftsutbudet för skogsbrukets del varit under olika skeden 
inom Jokkmokks socken. För att erhålla uppgifter om total befolk
ning, befolkningsförändringar och flyttningsrörelser har Tabellverkets 
uppgifter kommit till användning. Detta gäller för tiden 1749—1859. 
Därefter har BiSOS, Befolkningsstatistik och Folkräkningarna använts 
för att ge en bild av befolkningsutvecklingen i undersökningsområdet. 

Uppgifter om skogspriser och till avverkning utsynade kvantiteter 
skog har hämtats från BiSOS, Skogsväsendet 1870—1888, därefter 
under titeln Statens Domäner 1889—1908. SOS, Domänverket respek
tive Det enskilda skogsbruket har kommit till användning fram till 
den tid då dessa sammanförs till den enhetliga SOS, Skogsstatistisk 
Årsbok, nämligen 1951. 
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BILAGA 1 

Median- och medelinkomster enligt avräkningsböcker 
N = Antal, MD.INK = Medianinkomst, SKEW. = Skewness, KV.AVV = 
Kvartilavvikelse, MV.INK = Medelinkomst, V.KOEF. = Variations-

o 
koefficinet, MD.M3 = kontraktstagarnas drivna medianvolym, m , 
KV.A.M3 = Kvartilavvikelse, MV.M3 = Driven medelvolym, VA.-
KOEF. = Variationskoefficient och DRIVKOST = Kostnad per kubik
meter för drivet virke. (Kvartilavvikelserna P75 — P25 • Var iations-
koefficineten = St.dev. i procent av MV.INK)] 2 

Skew, ger ett mått på avvikelsen från en perfekt normalfördelning av 
inkomsterna. Ett värde nära 0.0 indikerar en normalfördelning. 

Källa: 
Avräkningsböcker, skogsbolag verksamma i Jokkmokks socken. Se 
bilaga 4 för uppgifter om vilket bolag som undersökts respektive år. 

Kommentarer: 
Ovan framgår de medianinkomster som legat till grund för beräk
ningen av normalkörarens respektive huggarens inkomster per säsong 
i Jokkmokk under åren 1878—1938 enligt den modell för inkomstbe
stämning som presenterats i kapitel VI. De drivnings kostnader som 
regressionsberäkningarna i kapitel VII använt finns också ovan. De är 
resultatet av en uppsummering av samtliga timmerinkomster som 
delats med timmervolymerna de svarar mot och motsvarande för 
massavedsdrivningen. Sedan har de respektive drivningskostnaderna 
vägts samman med avseende på virkessortimentens relativa andel. 
De spridningsmått som presenterats ovan, kvartilavvikelse respektive 
variationskoefficient, visar på den mycket kraftiga spridningen inom 
kon trakts tagarpopulationen. Medelvärdena ligger som vi ser avsevärt 
högre än medianen både med avseende på volymer som på inkomster. 
Orsaken till detta har diskuterats i kapitel VI. Vi ser ovan att storleken 
på den undersökta populationen drivningskon trakts tagare växlar 
ganska kraftigt över tiden. Ibland är den mycket liten, t ex 1897 och 
1937, 12 respektive 13 stycken. Det medför givetvis stor risk för 
slumpmässighet i representativiteten då ett sådant underlag ges digni
tet att representera hela avverkningsarbetet i Jokkmokks socken. Hur 
stor andel av för året totalt driven virkesvolym alla undersökta avverk
ningskontrakts tagare representerar framgår i bilaga 4. Det måste 
understrykas att observationer för enstaka år m åste göras med största 
försiktighet. 
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BILAGA 2 

Dagsverkslöner för huggare och körare, drivningskostnader för timmer 
och massaved samt vägd drivningskostnad i avverkningar i Jokkmokk 
och Lule älv 1878-1978. 

Huggare Körare Drivn kostn Drivn kostn Vägd dri\ 
Är kr/dag kr/dag kr/m^ (tim) kr/m^ (massa) kostnad 

1878 2.00 4.00 1.96 
1883 2.00 4.30 1.76 
1884 2.00 4.30 2.17 
1888 2.40 4.80 1.92 
1890 2.40 4.80 1.80 
1896 2.30 4.90 1.65 
1897 3.00 5.90 1.60 
1898 3.80 12.50 3.75 
1899 4.80 20.00 4.27 
1900 3.30 17.50 4.b0 
1901 2.90 6.10 2.62 
1902 3.00 5.40 — 

1903 3.00 5.40 2.50 
1904 3.00 5.50 — 

1905 3.00 5.60 2.03 
1906 2.80 5.80 2.14 
1907 2.80 6.00 2.25 
1908 3.00 6.20 2.54 1.82 2.51 
1909 3.40 6.30 1.99 — 1.99 
1910 3.50 6.70 2.64 2.39 2.63 
1911 3.50 7.20 1.98 1.81 1.97 
1912 3.60 7.30 1.85 2.22 1.86 
1913 3.80 7.40 2.23 3.60 2.32 
1914 3.80 7.80 2.60 2.63 2.60 
1915 3.90 8.30 2.44 4.02 2.73 
1916 5.10 13.00 2.45 4.65 2.85 
1917 7.20 20.90 4.42 4.54 4.47 
1918 10.20 32.50 4.51 4.11 4.40 
1919 11.40 35.00 5.03 6.41 5.47 
1920 11.70 30.00 7.60 6.39 7.12 
1921 11.60 24.60 7.29 9.25 7.80 
1922 6.00 12.00 3.37 4.56 3.84 
1923 6.30 12.00 3.66 3.60 3.64 
1924 6.00 13.50 4.26 5.24 4.50 
1925 6.00 11.00 3.54 3.83 3.61 
1926 6.00 12.00 3.24 3.83 3.41 
1927 6.00 12.00 3.61 2.86 3.39 
1928 6.00 12.00 3.31 3.36 3.32 
1929 7.00 12.00 2.89 2.52 3.26 
1930 7.00 12.00 3.41 2.40 3.36 
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Huggare Körare Drivn kostn Drivn kostn Vägd drivn. 
År kr/dag kr/dag kr/m3 (tim) kr/m3 (massa) kostnad 

1931 6.50 12.00 4.02 2.89 3.11 
1932 5.50 11.00 3.55 3.29 3.50 
1933 5.50 11.00 3.11 3.56 3.25 
1934 6.00 11.00 2.72 3.30 2.87 
1935 6.00 12.00 3.98 4.00 3.99 
1936 6.00 12.00 4.01 4.53 4.24 
1937 6.50 13.00 3.69 4.08 3.76 
1938 10.00 20.00 4.05 4.73 4.39 
1939 8.00 18.00 4.02 
1940 8.00 15.00 4.64 
1941 9.00 18.00 6.96 
1942 10.30 19.00 5.74 
1943 11.00 22.00 9.65 

Kostnad Kostnad 
för huggn körning 
kr/m3 kr/m3 

1944 13.49 28.96 3.59 3.21 
1945 13.49 28.96 4.14 3.38 
1946 15.52 34.76 4.72 3.51 
1947 18.79 41.42 5.80 4.35 
1948 19.84 40.65 6.50 4.30 
1949 21.93 44.90 8.74 5.80 
1950 19.00 41.00 7.24 5.12 
1951 25.00 51.00 10.45 7.14 
1952 34.00 66.00 15.84 10.53 
1953 46.90 16.73 10.27 
1954 48.00 69.00 13.76 8.47 
1955 48.00 69.00 14.23 9.10 
1956 55.00 95.00 16.41 10.87 
1957 54.00 104.00 17.04 10.97 
1958 52.00 100.00 15.14 9.35 
1959 50.00 100.00 12.28 9.18 
1960 62.00 110.00 13.41 9.74 
1961 69.00 111.00 13.37 10.13 
1962 78.00 117.00 14.58 9.32 
1963 92.00 143.00 13.73 10.70 
1964 100.00 129.00 14.12 9.00 
1965 97.80 166.00 13.34 8.15 
1966 121.00 181.00 15.07 8.50 
1967 127.50 14.44 10.52 
1968 134.00 12.78 8.05 
1969 144.00 14.00 8.70 
1970 165.00 14.12 14.12 8.90 
1971 176.00 16.73 9.02 
1972 186.00 14.98 8.42 
1973 209.00 16.03 9.82 
1974 234.00 19.38 10.62 
1975 274.00 23.36 13.44 
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Är 

Huggare 

kr/dag 

Körare 

kr/dag 

Kostnad 
för huggn 
kr/m3 

Kostnad 
körning 
kr/m^ 

1976 298.00 26.95 15.17 
1977 324.00 31.42 15.15 
1978 354.00 33.11 17.03 

Källor: 
Drivningskostnaderna har beräknats med hjälp av bearbetade avräk-
ningsböcker för åren 1878, 1883-85, 1888 och 1897—1938. Vilka 
bolag det rör sig om presenteras i bilaga 4. Dessutom har Virkesjour
naler för Bodträskfors AB, Enhörning Trävaru AB och sågverksägare 
Carl Palmgren bearbetats för att tillhandahålla drivningskostnader i 
Jokkmokk under åren 1890, 1896, 1902 och 1904 för vilka år avräk-
ningsböcker inte kunnat återfinnas i arkiven och som avser verksamhet 
i Jokkmokk. Genomgående har timmer- och massakostnader kunnat 
skiljas åt från år 1908 då massavedsdrivningar i nämnvärd omfattning 
startade i undersökningsområdet. Kostnaderna för respektive sorti
ment har då vägts samman med avseende på andel i flottgodset. 
Resultatet av denna sammanvägning framgår ovan. Under 1920- och 
30-talen har de privata företagens drivningskostnader kompletterats 
med Jokkmokks revirens drivningar. På så sätt har beräkningsunderlag 
och säkert då representativitet kunnat ökas väsentligt och normalt 
aldrig understiga 20% av allt drivet virke i socknen. Trots detta för
farande slår givetvis skillnader i den drivna skogens belägenhet och 
sammansättning kraftigt igenom i de beräkningar av produktivitet som 
genomförts. Genom logaritmering, glidande 5- eller 7-års medeltal 
hade givetvis detta kunnat utjämnas. Så har emellertid inte skett då 
samtidigt dessa ganska häftiga skillnader mellan åren illustrerar den 
realitet som mötte bolag, Domänverket och givetvis de arbetande 
körarna och huggarna. Istället har långtidstrender beräknats och 
presenterats i figur 20 i kapitel IX. Från 1939 till 1943 baseras driv
ningskostnaderna helt på Jokkmokks revirens avverkningar och 
därefter, 1944-52 har SOS, Det Enskilda Skogsbruket kommit till 
användning. Där redovisas drivningskostnader för älvdalarna Sangis, 
Töre, Kalix, Råne och Lule. Från 1953 har drivningskostnaderna inom 
SCA i Jokkmokk använts. De kommer från Skogsförvaltningars 
bokslut. Från 1944 har drivningskostnaderna kunnat fördelas på 
huggning och körning som framgår ovan. 

Lönerna i tabellen är före 1895 hämtade från Jörberg L; A History 
of Prices in Sweden och avser man- och kördagsverken i Norrbottens 
län. Från 1895 är löneuppgifterna hämtade ur revirens årsberättelser. 
Jokkmokks löner har använts i så stor utsträckning som möjligt, dvs 
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1896—1943 och 1953—1966 och kommer då från denna källa, dvs års
berättelser. Då drivningskostnaderna avser kostnader för allt som hade 
med arbetskraften att göra har vid produktivitetsberäkningen under 
1960-talet även inberäknats indirekta lönekostnader samt alla tillägg 
som förts till löneuppgifterna. Då drivningskostnaderna för åren 1944-
52 inte uteslutande avser Jokkmokk har istället uppgifterna om 
huggar- och körarlöner i Norrbottens län presenterade i Lönestatistisk 
årsbok kommit till användning. Serien över körarlöner har avbrutits 
år 1966. Detta har att göra med de svårigheter som traktortransporter
na innebär, då det gäller att erhålla uppgifter jämförbara med tidigare 
uppgifter för häst och karl. 
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BILAGA 3a 

Källor och kommentarer till figur 6 i kapitel II illustrerande totala 
avverkningar i Jokkmokk socken 1873—1975. 

Källor till figur 6: 
Figuren baseras på följande källor: Luleälvens Flottningsförening, 
J F Cornells utredning rörande flottgodsmängder och kostnader 
1881—1896. Kommersiella Meddelanden 1924-62, Flottning i all
männa flottleder. Skogsstatistisk Årsbok, Flottning i allmänna flott
leder. BiSOS, Skogsväsendet, resp Statens domäner. 

Kommentarer: Q 
Figuren redovisar flottgodsmängden i volymmått, m . From 1907 
tillämpas kubikflottning i Luleälven. Mängderna beräknas då i kubik
fot. Dessa har omräknats till m3. Omräkningstalet har varit: 1 m 3 = 
35,3 f3. De totala flottgodsmängderna har hämtats ur Kommersiella 
Meddelanden, respektive Skogsstatistisk Årsbok under perioden 
1922—1977. 1881 — 1890 har kvantiteterna hämtats ur Cornells utred
ningsmaterial. För perioden 1890—1921 har Kapitalböcker för Lule
älvens flottningsförening (och lilla Luleälvens Flottningsförening 
1893—1900) använts. Från 1901 till 1921 har Timmerjournaler och 
Årsberättelser gett uppgifter om årlig flottgodsmängd. Genomgående 
har »flottlagt virke» (1924-77) eller, till sorteringsverket (sista flott-
ningsdistriktet) framflottat virke, använts som mått på flottgods
mängderna. Detta för att få en så korrekt siffra som möjligt på avverk
ningsvolymerna årligen. Dvs ev problem vid virkets utsortering har 
inte fått inverka på mängderna. Före 1881 finns inga källor som kan 
ge kvantitetsuppgifter om flottningen. Dock finns en möjlighet att få 
ett mått på avverkningsvolymerna i Jokkmokk från 1871, då skog i 
Lappmarken var underkastad utsyningstvång innan den fick avverkas. 
Denna lag trädde i kraft 1866 för privatägd skog. Fr o m 1873 lyder 
även frälseskogen under lagen. I Jokkmokk fanns vissa arealer frälse
skog som tillkommit i anslutning till Gällivaremalmens utvinning och 
de härför bildade gruvföretagen, som var av frälsenatur. Därför kan en 
viss underskattning av beräknat skogsuttag åren 1871-72 föreligga i 
figuren. Flottningens avveckling som helt dominerande transportsätt 
innebär att dessa mängder inte längre kan tas som ett säkert mått på 
avverkningsvolymerna från 1960-talets mitt. En viss uppfattning om 
avverkningarnas nivå har därför antytts för åren 1969 till 1973 genom 
uppgifter hämtade från SCA:s norra skogschefsdistrikts, Jokkmokks 
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förvaltning och Domänverkets (Pärlälvens revir) avverkning samt upp
gifter från stämpling på privatskogar inom Jokkmokk, som erhållits 
från Skogsvårdsföreningen och Sockenallmänningen i Jokkmokk. 

Som ovan framgått har före 1907 endast stycketalsuppgifter fun
nits att tillgå. Dessa har omräknats till volymuppgifter på följande sätt. 
Under 1800-talet såldes från statens skogar i Norrbotten och ibland 
även från Jokkmokk vissa upphuggna sågtimmerpartier. Dessa försälj
ningar redovisas både i stycketal och volym (m3) i BiSOS, Skogs
väsendet. En medeldimension på sågtimmer i Norrbotten och Jokk
mokk kan på så sätt erhållas. Emellertid gäller att de i Jokkmokk sålda 
partierna ibland är så små att risken för slumpvisa extremvärden är 
stor. Därför har inte dessa uppgifter fått bilda underlag för omräk
ningen. Emellertid gäller att Jokkmokks och Norrbottniska medel
volymer per sågtimmer ligger mycket nära varandra och utvecklas på 
samma sätt. Genomgående har ändå valts att använda länsgenomsnit
ten som omräkningstal. Utsyningskvantiteterna anges också i antal 
sågtimmerträd och i deras beräknade volym. Här gäller uppenbarligen 
genomsnittsvolymen, »trädvolym». Denna siffra har därför reducerats 
till sågtimmervolym enligt ovanstående omräkningstal. Antagandet är 
då att man bara erhöll en bit per träd under dessa tidiga år. Någon 
massavedshuggning blev inte aktuell förrän på 1910-talet, och även 
timmerdimensionerna var så stora att en bit per träd borde komma 
nära verkligheten. Risk finns naturligtvis här för en viss underskatt
ning. 
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BILAGA 3b 

Volymer, arbetstid, kostnader m m i Luleälvens flottning 
Variabellista: Flo t tningen i Lule älv 1881—1977. 
LUL.VOL = Total flottgodsmängd, JOKK.VOL = Volym från Jokk
mokks socken, BIFL.VOL = Virkesmängd transporterad i biflottleder, 
KVARL = Virkesmängder som kvarlämnats till nästa års flottning, 
ARB.TIM = I flottningen utförda arbetstimmar, TRAF .KM = I flott
leden trafikerad längd, TIM.L = Timlön i flottningsarbete, INDEX = 
Levnadskostnadsindex, FLO.KOST = Total utflottningskostnad, 
ANT.TRAF = Antal trafikanter i flottleden, SORT.STY = Utsorterad 
virkesmängd i stycken, SORTVOL = Utsorterad virkesvolym SOBU. 
KOST = Total kostnad för sortering och buntning, ARBK.SB = 
Arbetskostnad för sortering och buntning, TOT.KOST = Total flott-
ningskostnad, utflottning och sortering/buntning, MV.VOL = Medel
volym på allt virke i flottleden. 

Källor: 
Virkesjournaler, kapitalböcker, Styrelse- och revisionsberättelser Lule
älvens Flottningsförening, Kommersiella Meddelanden 1921-62, 
Skogsstatistisk Årsbok 1963-77 samt Cornells utredning rörande kost
nader m m i Luleälvens flottning 1881 — 1896. 

Kommentarer till beräkningarna av varibelvärdena: 
Åren 1881 — 1889 baseras såväl volymer som kostnader på Cornells 
utredning. Han anger endast total utflottnings- respektive sorterings
kostnad. Därför har helt enkelt en schablon tillämpats för arbetskost
nadsbestämningen. För utflottningen antas dess andel vara 60% och 
för sorteringen 77%. Dessa andelar baseras på dem vi finner under 
1890-talets början då arbetskostnaderna kunnat särredovisas med 
hjälp av kapitalböckerna som finns bevarade från 1890. Observeras 
bör att under äldre tid, fram till 1900-talets början, fanns egentligen 
tre flottningsföreningar i Lule älvdal, nämligen Luleälvens flottnings
förening, Bodträskå flottningsförening samt Lilla Luleälvens flott
ningsförening. Samtliga dessa ingår i de ovan presenterade uppgifterna 
från 1892. Tidigare är det oklart hur långt de av Cornell beräknade 
flottledsnätet sträckte sig. Hans uppgifter är emellertid de enda vi 
har tillgång till. De under punkt 2, appendix 2 presenterade lönebe
räkningarna har alltså legat till grund för arbetstidsuppskattningen 
ovan. Arbetskostnaden har delats med timlönerna. Timlöneserien 
framgår ovan. I bilaga 3a ovan har kvantitetsberäkningarna förklarats 
i anslutning till figuren över flottgods- och avverkningskvantiteternas 
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q 
utveckling samt omvandlingen till m av stycketalsuppgifterna. 
Ibland har fastprisberäkningar varit nödvändiga att genomföra. Dessa 
fastprisberäkningar har vanligen genomförts med den ovan presentera
de indexserien, som är e tt nationellt levnadskostnadsindex med 1929 
som basår. Detta index har framräknats på basis av de serier B R 
Mitchell presenterat för Sverige i »European Historical Statistics 
1750—1975» (London and Basingstoke 1980). Vad de handlar om är 
dels Myrdals index i »Cost of Living in Sweden 1830—1930» (London 
1933) och olika levnadskostnadsindex presenterade av Socialstyrelsen 
med basår 1929 och 1953. Dessa olika index har på basis av de rela
tioner Mithcell anger vid »skarvarna» kedjats samman, och föränd
ringen i den nya serien beräknats med utgångspunkt i den bas som den 
gamla serien ger. Hur volymerna från Jokkmokk avgränsats visar kar
tan över flottledssystemet. 

Lul.vol. Jokk.vol. Bifl.vol. Kvarl. 
Är 

1881 136 103 
1882 203 185 
1883 155 149 
1884 140 129 

1885 114 104 
1886 110 100 
1887 84 78 
1888 88 81 
1889 118 93 

1890 132 61 
1891 115 66 
1892 83 56 
1893 124 53 
1894 117 41 

1895 187 51 2 
1896 235 75 6 
1897 255 178 53 
1898 309 219 125 
1899 308 209 160 

1900 412 335 218 
1901 405 339 197 
1902 400 229 125 
1903 387 252 61 41 
1904 257 204 85 12 

1905 143 102 32 0 
1906 114 89 32 9 
1907 126 104 51 4 
1908 91 67 13 7 
1909 87 57 13 0 
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Lui. vol. Jokk. vol. Bifl.vol. Kvarl. 
År m 

1910 98 75 27 0 
1911 112 83 37 0 
1912 121 86 32 0 
1913 115 79 21 5 
1914 169 104 39 43 

1915 165 136 51 107 
1916 257 162 89 90 
1917 287 180 101 44 
1918 84 119 81 0 
1919 226 132 102 66 

1920 123 93 123 0 
1921 167 64 37 29 
1922 104 51 75 19 
1923 233 131 140 18 
1924 261 159 115 1 

1925 214 125 123 5 
1926 260 166 126 13 
1927 310 183 143 2 
1928 339 215 170 5 
1929 393 272 155 2 

1930 382 263 182 0 
1931 277 186 152 1 
1932 264 176 146 0 
1933 244 188 124 10 
1934 407 313 206 1 

1935 439 330 197 1 
1936 349 284 142 1 
1937 583 404 272 2 
1938 551 361 251 1 
1939 365 247 216 0 

1940 331 215 180 27 
1941 201 134 145 0 
1942 235 173 131 14 
1943 246 190 155 1 
1944 290 242 188 0 

1945 247 177 151 0 
1946 358 257 173 50 
1947 428 335 264 162 
1948 305 247 143 107 
1949 507 319 250 71 

1950 266 182 106 0 
1951 381 248 134 19 
1952 365 258 128 0 
1953 274 194 102 0 
1954 326 253 125 48 

1955 339 181 93 4 
1956 390 291 100 0 
1957 402 291 102 0 
1958 404 272 110 29 
1959 330 199 81 12 
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Lul.vol. Jokk .vol. Bifl.vol. Kvarl. 
Âr 3 m m3 m^ m3 

1960 331 216 90 24 
1961 420 291 93 0 
1962 404 251 65 33 
1963 365 276 61 2 
1964 335 249 50 0 

1965 292 229 16 0 
1966 372 294 34 9 
1967 313 258 10 0 
1968 302 251 0 7 
1969 246 184 0 0 

1970 180 152 0 0 
1971 208 199 0 0 
1972 176 168 0 0 
1973 145 136 0 0 
1974 108 103 0 0 

1975 82 79 0 0 
1976 67 62 0 6 
1977 52 52 0 0 

Âr Arb. tim. Traf, km Timi. Index 

1881 45 15 53 
1882 72 17 51 
1883 66 17 51 
1884 56 17 49 

1885 56 19 47 
1886 73 18 44 
1887 81 19 42 
1888 57 20 44 
1889 74 20 46 

1890 60 20 47 
1891 67 19 49 
1892 55 20 48 
1893 75 20 46 
1894 58 19 44 

1895 129 20 44 
1896 128 25 44 
1897 228 25 45 
1898 317 26 48 
1899 525 29 50 

1900 612 29 50 
1901 603 29 49 
1902 428 26 50 
1903 363 26 50 
1904 287 24 50 

1905 228 25 51 
1906 227 25 52 
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Är Ar b. tim. Traf, km Timi. Index 

1907 249 27 54 
1908 135 29 55 
1909 98 29 55 

1910 112 30 55 
1911 151 34 54 
1912 125 36 58 
1913 95 38 58 
1914 195 42 59 

1915 164 45 68 
1916 183 55 82 
1917 181 75 98 
1918 124 90 133 
1919 153 150 154 

1920 170 138 159 
1921 78 160 143 
1922 119 80 115 
1923 285 80 105 
1924 350 80 103 

1925 285 80 104 
1926 265 80 120 
1927 261 82 101 
1928 377 1032 82 101 
1929 377 1052 82 100 

1930 348 1018 82 97 
1931 248 926 82 94 
1932 220 884 87 92 
1933 167 778 86 91 
1934 282 886 85 91 

1935 333 1024 92 92 
1936 234 1061 90 93 
1937 490 1128 99 96 
1938 375 1157 109 98 
1939 324 1118 107 101 

1940 306 1040 120 114 
1941 247 1009 124 129 
1942 313 1100 134 140 
1943 304 1127 145 141 
1944 350 1181 145 143 

1945 274 1092 156 143 
1946 407 1125 170 144 
1947 462 1178 170 144 
1948 322 1104 232 154 
1949 482 1113 234 156 

1950 267 1002 277 158 
1951 330 1075 292 184 
1952 282 1075 389 198 
1953 232 944 392 200 
1954 200 953 401 202 
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Är Ar b. tim. Traf, km Timi. Index 

1955 176 867 424 210 
1956 304 892 459 218 
1957 248 897 479 228 
1958 160 851 493 236 
1959 152 798 508 240 

1960 150 750 559 250 
1961 150 769 585 254 
1962 143 730 632 266 
1963 143 703 659 274 
1964 83 648 733 282 

1965 83 529 778 298 
1966 113 534 909 318 
1967 37 280 942 328 
1968 32 172 975 336 
1969 37 162 1209 344 

1970 41 162 1360 370 
1971 39 162 1651 396 
1972 32 162 1685 420 
1973 30 162 1815 448 
1974 21 162 1963 492 

1975 21 162 2194 542 
1976 15 162 2370 597 
1977 24 150 2393 665 

Är Flo.kost. Ant. traf. Sort.sty. Sort .voi 

1881 11 3 310 136 
1882 20 4 427 179 
1883 19 4 373 134 
1884 16 4 392 125 

1885 18 4 341 106 
1886 22 4 440 158 
1887 26 4 323 116 
1888 19 5 326 147 
1889 25 6 422 185 

1890 23 7 427 201 
1891 19 4 339 115 
1892 20 3 251 80 
1893 25 3 375 131 
1894 18 3 366 128 

1895 41 4 506 197 
1896 48 4 588 235 
1897 79 6 637 254 
1898 128 8 829 307 
1899 188 9 855 290 

1900 226 10 1177 411 
1901 213 20 1114 412 
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År Flo.kost. Ant. traf. Sort.sty. Sort.vol 

1902 156 21 939 379 
1903 122 20 945 378 
1904 125 20 687 275 

1905 103 17 396 111 
1906 103 11 362 144 
1907 122 14 418 167 
1908 71 13 299 77 
1909 51 15 261 47 

1910 12 644 119 
1911 15 559 113 
1912 81 15 1024 143 
1913 65 30 649 91 
1914 154 19 990 172 

1915 133 22 1005 156 
1916 144 21 1800 276 
1917 194 24 2078 291 
1918 159 22 150 20 
1919 328 20 2339 320 

1920 322 27 425 59 
1921 224 21 1619 241 
1922 169 16 711 127 
1923 423 11 1741 233 
1924 520 15 2134 271 

1925 423 18 1871 217 
1926 393 18 2122 267 
1927 399 19 2601 319 
1928 548 20 2824 347 
1929 581 27 3169 401 

1930 550 26 2288 313 
1931 380 16 2330 282 
1932 339 18 2161 269 
1933 248 19 1494 249 
1934 409 15 3073 415 

1935 469 15 3348 438 
1936 369 20 2755 365 
1937 711 23 4774 581 
1938 648 20 4668 553 
1939 515 23 1792 275 

1940 530 27 2652 303 
1941 422 31 1968 227 
1942 551 24 1977 219 
1943 627 27 2306 256 
1944 708 23 2558 292 

1945 680 24 2345 245 
1946 1067 28 3470 308 
1947 1421 30 3908 316 
1948 1239 30 4679 362 
1949 1727 30 7443 541 

1950 1213 30 3922 321 
1951 1517 22 4853 361 
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Ar Flo.kost. Ant. traf. Sort.sty. Sort, vol 

1952 1611 15 5388 372 
1953 1194 12 3743 278 
1954 1377 7 4925 328 

1955 1669 7 6566 424 
1956 1851 14 7263 472 
1957 1944 8 7330 454 
1958 1518 7 5993 390 
1959 1265 7 4400 328 

1960 1518 7 4275 321 
1961 1664 8 5213 422 
1962 1689 9 5347 404 
1963 1723 7 5031 391 
1964 1557 7 4049 334 

1965 1469 7 3463 285 
1966 1841 7 4442 355 
1967 961 7 4093 307 
1968 596 7 3773 283 
1969 555 6 3386 254 

1970 435 4 2373 178 
1971 426 4 2613 196 
1972 409 4 2213 166 
1973 430 4 1840 138 
1974 422 5 1440 108 

1975 588 5 1053 79 
1976 423 5 853 64 
1977 471 5 693 52 

Är Sobu.kost. Arbk.sb. Tot.kost. 

1881 19 15 30 
1882 26 21 46 
1883 23 18 42 
1884 24 19 40 

1885 26 21 40 
1886 25 20 47 
1887 19 15 45 
1888 17 14 35 
1889 20 16 44 

1890 28 21 52 
1891 18 12 37 
1892 14 10 34 
1893 19 14 44 
1894 22 18 40 
1895 27 22 46 
1896 36 22 55 
1897 36 26 116 
1898 64 41 192 
1899 66 46 254 
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Âr Sobu.kost. Arbk.sb. Tot.kost. 

1900 141 66 367 
1901 94 67 307 
1902 53 34 273 
1903 46 29 168 
1904 37 20 204 

1905 27 17 172 
1906 25 13 166 
1907 22 13 197 
1908 16 8 153 
1909 19 8 153 

1910 40 36 161 
1911 37 16 111 
1912 34 26 115 
1913 35 18 100 
1914 53 34 207 

1915 67 47 299 
1916 118 69 443 
1917 159 110 552 
1918 130 69 418 
1919 298 244 829 

1920 56 25 616 
1921 159 130 765 
1922 71 60 485 
1923 115 98 651 
1924 132 112 778 

1925 134 111 684 
1926 135 112 651 
1927 186 115 732 
1928 192 139 844 
1929 233 199 901 

1930 228 156 867 
1931 159 109 616 
1932 125 86 522 
1933 100 66 414 
1934 189 121 675 

1935 236 151 792 
1936 189 121 627 
1937 312 207 1096 
1938 309 206 1030 
1939 192 109 770 

1940 178 99 766 
1941 150 85 624 
1942 174 97 775 
1943 225 131 903 
1944 257 153 1020 

1945 246 146 993 
1946 324 192 1460 
1947 402 266 1890 
1948 613 395 1951 
1949 880 712 2746 



Är Sobu.kost. Arbk.sb. Tot.kost. 

1950 564 441 1897 
1951 574 412 2268 
1952 976 469 2748 
1953 655 333 1988 
1954 884 432 2369 

1955 1200 636 3013 
1956 1310 691 3307 
1957 1418 745 3606 
1958 1127 559 2956 
1959 747 325 2187 

1960 651 334 2348 
1961 970 515 2848 
1962 945 455 2988 
1963 864 468 2853 
1964 765 418 2546 

1965 727 330 2441 
1966 1027 370 3104 
1967 978 760 2098 
1968 1095 660 1826 
1969 920 512 1642 

1970 745 375 1322 
1971 839 647 1411 
1972 887 560 1463 
1973 809 505 1283 
1974 832 511 1327 

1975 847 418 1581 
1976 743 329 1405 
1977 237 231 949 

Är Mv.vol. Är Mv.vol. Är Mv.vol. 

1881 0.45 1895 0.39 1910 0.18 

1882 0.42 1896 0.40 1911 0.20 

1883 0.36 1897 0.40 192 0.14 

1884 0.32 1898 0.37 1913 0.14 
1899 0.34 1914 0.17 

1885 0.31 
1899 0.34 

1886 0.36 1900 0.35 1915 0.16 

1887 0.36 1901 0.37 1916 0.15 

1888 0.45 1902 0.40 1917 0.14 

1889 0.44 1903 0.40 1918 0.13 

0.47 
1904 0.40 1919 0.14 

1890 0.47 
1904 0.40 

1891 0.34 1905 0.28 1920 0.14 

1892 0.32 1906 0.40 1921 0.15 

1893 0.35 1907 0.40 1922 0.18 

1894 0.35 1908 0.26 1923 0.13 
1909 0.18 1924 0.13 
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Âr  

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 

Mv.vol. Âr Mv.vol. 

0.12 1970 0.08 
0*13 1971 0.08 
0*12 1972 0.08 
0.12 1973 0.08 
0.13 1974 0.08 

0.14 1975 0.08 
o!l2 1976 0.08 
0.12 1977 0.08 
0.17 
0.14 

0.13 
0.13 
0.12 
0.12 
0.15 

0.11 
0.12 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.09 
0.08 
0.08 
0.07 

0.08 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 

0.06 
0.06 
0.06 
0.07 
0.07 

0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
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BILAGA 4 

Arbetsinkomster och avverknings volymer i Jokkmokks socken 
Ur bearbetade avräkningsböcker erhållna arbetsinkomster i skogs
arbete (huggning och körning), mot dessa svarande virkesvolymer, 
totalavverkning i Jokkmokks socken, andel av denna volym, uppräk
nad arbetsinkomst samt undersökt bolags namn 

Total 
Inkomst Drivet avverkning Andel Uppräkn 

Ar kronor virke tusen m 3 % Arb ink Bolagsnamn 

1878 45 233 26 956 54 49 92 000 Bodträskfors AB 
1883 82 497 42 232 129 32 258 000 y y  

1884 97 417 32 531 129 25 374 000 " 

1888 29 941 8 895 33 26 115 000 " 

1897 3 911 2 208 128 2 196 000 Munksund Sågv AB 
1898 50 821 26 410 219 12 424 000 " 

1899 429 439 106 398 293 36 1193 000 Munks o Bodträskfors 
1900 71 457 56 608 251 22 325 000 Munksund Sågv AB 

1901 27 076 19 424 250 8 338 000 " 

1903 13 624 5 449 252 2 681 000 -

1905 22 183 10 976 102 11 202 000 
1906 22 183 29 724 89 33 190 000 " 

1907 118 517 52 649 104 51 232 000 " 

1908 107188 42 215 67 63 170 000 » 

1909 38 435 19 568 57 35 110 000 

1910 52145 19 982 75 27 193 000 » 

1911 51 326 26 213 100 26 197 000 
1912 31 889 22 504 93 24 133 000 
1913 55 095 22 505 85 26 212 000 " 

1914 82 430 30 472 104 29 284 000 y y  

1915 54 737 22 341 136 16 342 000 m 

1916 76 685 30 465 162 19 405 000 
1917 53 172 11 985 180 7 760 000 Y tterstfors-Munksund AB 
1918 41 907 15 452 167 9 466 000 J.A. Enhörning 
1919 228 050 40 674 143 28 814 000 Y tterstfors-Munksund AB 

1920 243 174 16 210 93 18 1351 000 m 

1921 12 301 1 657 53 3 396 000 " 

1922 24 511 9 458 75 13 189 000 J.A. Enhörning 
1923 84 865 23 163 131 18 471 000 " 

1924 178 889 41 819 159 26 688 000 Y tterstfors-Munksund AB 

1925 52 988 15 254 125 12 442 000 y y  

1926 63 338 17 883 166 11 576 000 J.A. Enhörning 
1927 29 632 8 872 183 5 593 000 y y  

1928 48 930 14 762 215 7 593 000 y y  

1929 59 055 21 627 272 8 738 000 " 
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Är 
Inkomst 
kronor 

Drivet 
virke m^ 

Total 
avverkning 
tusen m^ 

Andel 
% 

Uppräkn 
Arb ink Bolagsnamn 

1930 53 883 16 491 263 6 898 000 
1931 45 204 14 632 186 8 565 000 Björkå AB 
1932 26 256 10 914 176 6 438 000 
1933 45 058 18 023 188 10 451 000 
1934 60 780 19 279 313 6 1013 000 

1935 52 981 14 982 330 5 1060 000 
1936 42 396 10 350 284 4 1060 000 
1937 23 428 6 167 404 2 1171 000 
1938 99 822 30 142 361 8 1248 000 

Källa: 
Avräkningsböcker för skogsförvaltningar i respektive bolag, normalt 
placerade inom Jokkmokk socken. Enhörning hade dock en gemensam 
skogsförvaltning för hela Norrbotten. De avverkningar som avsåg Jokk
mokks skog har dock kunnat urskiljas och ligger till grund för uppgif
terna ovan. 

Till grund för avverkningskvantiteterna före 1897 ligger de av 
Jokkmokks-reviren utsynade kvantiteterna. Lappmarkslagen innebar 
att all avverkning inom lappmarken skulle ske efter det att skogen 
under jägmästarens överinseende utsynats, dvs bestämt hur många och 
vilka träd som fick avverkas. Bakgrunden till detta ganska tidsödande 
och omständliga förfarande var givetvis rädslan att för mycket skog 
skulle avverkas på de enskilda markerna så att återväxten pga det 
hårda klimatet skulle hotas. För 1800-talets sista år och under 1900-
talet har flottgodsmängderna genom flottledens indelning i många 
distrikt kunnat användas som ett mycket bra mått på avverkningarna 
inom socknen. Något annat transportsätt än flottning fanns inte förrän 
en god bit in på 1950-talet då en del massaved började köras på lastbil. 
Emellertid har flottgodsmängderna modifierats något, jämfört med 
dem som kan avläsas i bilaga 3. För vindfällsåren har inte flottgods
mängderna ur Jokkmokk årligen mekaniskt antagits motsvara avverk
ningarna. Orsaken är de misslyckanden med flottningen, främst i 
Pärlälven, som omtalas i flottningsföreningens styrelseberättelser och 
i revirberättelserna. Därför har flottgodset »omfördelats» på ett rimlig-
hetsbedömt sätt. I Pärlälven betecknades t ex flottningen som ett 
totalmisslyckande år 1899 och år 1900 omtalas att mycket virke åter 
blivit kvar av det som lagts i vattnet det året. Därför har med ledning 
av revirförvaltarnas uppgifter och flottningsföreningens gissningar den 
extremt stora toppen i figur 6 i kapitel II för åren 1900 och 1901 
omfördelats till 1899 och 1898 då detta virke i realiteten avverkats. 
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Omdömet »totalmisslyckande» år 1899 har bedömts motsvara ca 40% 
av volymen och bakslaget 1900 motsvara 35%. Därför överensstämmer 
åren 1898—1901 ovan inte med volymerna i bilaga 3. Skillnader finns 
också vissa år under 1910- och början av 1920-talen. Under tiden som 
kraftstationen i Porjus byggdes och ett helt samhälle uppstod avverka
des relativt stora mängder i området runt Pakko och direktkördes 
med häst till sågverket i Porjusselet där virket sågades upp. Dessa av
verkningars omfattning har kunnat fastställas genom de bevarade 
avverkningskontrakten i Vattenfalls arkiv i Harsprånget. De aktuella 
volymerna har således lagts till flottgodsmängderna. Strejkerna i flott-
ningen 1918 och 1920 medför också förskjutningar mellan flottgods
mängder och avverkningar. Virkesvolymerna har i tabellen ovan förts 
till »rätt» avverkningsår. 
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BILAGA 5 

Priser på sågtimmerträd och sågade varor 1872—1908 
Priser vid rotpostförsäljningar i Jokkmokk och Norrbotten samt av-
salupriser för sågade varor vid Domsjö såg 1872—1908. JOKK.PR = 
Priser vid försäljning av skog inom jokkmokksreviren, BD.PRIS = 
Priser vid försäljningar inom reviren i Norrbotten, JOK.DIM = Medel
kubikinnehåll vid Jokkmokksförsäljningarna, BD.DIM = Medelvolym 
på skogen i länet, DOM.PRIS = Priset på sågade, ohyvlade varor från 
Domsjö Såg. 

Källor: 
Priserna på sågade varor har hämtats från Gårdlund T; Mo och Domsjö 
intill 1940. Den ekonomiska utvecklingen (Uppsala 1951. De har 
accepterats i den form Gårdlund presenterat dem och avser avsalu-
priserna från Domsjö ångsåg, kronor per standard. Tabell 6 sid 150f i 
a.a. De har förutsatts på ett statistiskt hållbart sätt över perioden 
1872—1908 reflektera allmänna exportpriser för svensk sågverksindu
stri. Priserna på sågtimmerträd sålda på rot i Jokkmokk respektive 
Norrbotten gäller kronor per kubikmeter. De har hämtats ur BiSOS, 
Skogsväsendet 1871—1888, därefter BiSOS, Statens Domäner 1889— 
1908. I dessa redovisningar över rotpostförsäljningarna finns både 
stycketal och kubikmassa uppgivna. Som framgått i presentationen 
av källmaterialet i Appendix 2 har uppgifter hämtats från flera revir i 
både Jokkmokk och i länet. Priserna är genomgående sammanvägda 
med avseende på det försålda partiets storlek. Detta för att mildra 
inflytandet från ibland mycket höga alternativt låga priser men som 
rört små rotposter. Sammanvägningen innebär också att för länspriser
na får de välbelägna reviren i Piteå och Luleå (i viss mån Arvidsjaur) 
ett relativt stort inflytande på prisuppgiferna, särskilt för längre till
baka liggande år, dvs 1870- och 1880-talen då flottledsrensningarna, 
virkesbristen m m ännu inte dragit in hela det norrbottniska inlandet 
i den nationella virkesmarknaden. 
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Jokk.pris BD.pris Jok.dim. BD .dim. Dom.pris 
Är öre/m^ öre/m^ m^/träd m^/träd kr/std 

1872 96 116 84 78 72 
1873 183 205 84 81 124 
1874 180 278 83 78 167 

1875 224 255 82 85 122 
1876 141 186 83 79 113 
1877 141 182 84 79 122 
1878 155 138 83 68 90 
1879 141 89 82 75 70 

1880 117 117 72 83 112 
1881 187 163 79 65 108 
1882 200 166 66 67 113 
1883 185 173 66 67 99 
1884 192 156 63 75 91 

1885 292 150 64 57 87 
1886 205 153 63 59 82 
1887 282 157 61 73 79 
1888 125 145 64 75 90 
1889 180 212 67 49 108 

1890 210 151 67 50 94 
1891 160 147 66 58 82 
1892 165 152 71 75 88 
1893 180 215 69 75 87 
1894 240 263 71 70 92 

1895 224 235 67 76 87 
1896 318 301 68 77 94 
1897 414 311 66 64 106 
1898 460 291 65 46 106 
1899 563 348 63 65 104 

1900 642 421 62 61 123 
1901 370 238 59 61 110 
1902 482 315 61 59 103 
1903 406 473 62 65 126 
1904 564 376 62 70 103 

1905 569 400 68 75 103 
1906 759 593 68 65 118 
1907 567 471 55 63 128 
1908 500 356 60 57 105 
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BILAGA 6 

Beräknad råvaruförbrukning i svensk skogsindustri 1870—1940, samt 
total avverkning i landet 1941—1980. 

Kubikmeter Kubikmeter Kubikmeter 
År (tusental) År (tusental) År (tusental) 

1870 5 253 1915 17 429 1960 38 300 
1871 5 505 1916 19 435 1961 39 000 
1972 6 226 1917 15 874 1962 40 000 
1873 6 044 1918 14 185 1963 38 600 
1874 5 761 1919 15 941 1964 44 700 
1875 5 715 1920 18 722 1965 44 900 
1876 6 726 1921 10 826 1966 44 200 
1877 7 261 1922 16 419 1967 50 300 
1878 6 291 1923 18 615 1968 44 400 
1879 7 212 1924 20 133 1969 48 600 
1880 7 305 1925 19 276 1970 55 900 
1881 7 563 1926 20 622 1971 57 300 
1882 8 927 1927 21 892 1972 54 100 
1883 9 310 1928 22 145 1973 56 400 
1884 8 632 1929 24 933 1974 58 400 
1885 9 195 1930 23 436 1975 54 100 
1886 8 847 1931 20 651 1976 51 100 
1887 9 472 1932 18 627 1977 43 100 
1888 10 868 1933 21 827 1978 42 600 
1889 11 279 1934 26 261 1979 43 200 
1890 11 524 1935 24 712 1980 44 200 
1891 12 442 1936 25 657 
1892 11 348 1937 28 378 
1893 11 876 1938 24 525 
1894 12 091 1939 25 252 
1895 12 589 1940 18 507 
1896 14 298 1941 18 403 
1897 15 036 1942 18 300 
1898 14 270 1943 23 600 
1899 14 555 1944 18 700 
1900 14 053 1945 19 800 
1901 13 087 1946 25 000 
1902 12 846 1947 26 700 
1903 14 618 1948 23 300 
1904 14 344 1949 28 500 
1905 13 191 1950 23 000 
1906 14 218 1951 28 200 
1907 15 164 1952 26 200 
1908 13 975 1953 33 500 
1909 12 483 1954 33 500 
1910 16 946 1955 33 800 
1911 16 932 1956 24 500 
1912 17 557 1957 34 400 
1913 18 238 1958 33 900 
1914 16 868 1959 30 200 
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Källor och kommentarer till figur 2 och i bilaga 6 presenterade data: 
Råvaruåtgången från 1870 till 1899 har beräknats på följande sätt. 
Till grund för bestämningen av svensk produktionsvolym ligger export
volymerna. Det har därvid antagits att exportkvoten (export/produk
tion) är 80% för trävaror, 50% för mekanisk massa och 70% för 
kemisk. Exportvolymerna har alltså räknats upp till ett hypotetiskt 
tal för svensk produktion. Procenttalen är genomsnitt för de fem 
första åren av 1900-talet. Därefter har de åtgångstal Gaunitz (1966) 
angett för år 1900 »projicerats» bakåt i tiden. På så sätt erhålles 
ett mått på total råvaruförbrukning i skogsindustrin i landet. För 
perioden 1900—1940 har råvarubehovet beräknats på basis av Gaunitz' 
åtgångstal för råvara i skogsbranschen. Åtgångstalen har interpolerats 
mellan Gaunitz's observationsår som är 1900, 1907, 1914, 1920, 1929 
och 1937. Åtgångstalen för råvara har tillämpats på den produktions
volym industristatistiken redovisar. 

För tiden efter 1940 har Skogsstatistisk Årsboks uppgifter om 
total avverkning i landet använts. För att i någon mån kontrollera ut
fallet av beräkningarna före år 1900 har i figur 2 även de av Arpi G a.a. 
beräknade 5-årsgenomsnitten för avverkningar i landet illustrerats. 

Källor: Historisk Statistik 3, Utrikeshandel, Gaunitz S; Virkes
balanser och företagsstruktur. En undersökning av skogsbolagen i 
Norrland och Dalarna 1900—1939 (Lund 1966, stencil. Licentiatavh. 
Ekon. Hist.). Åtgångstalen för råvara presenteras på sid 72. Arpi G; 
Avverkning och virkesförsäljning. Sveriges Skogar under 100 år, del II 
(Sthlm 1959). Skogsstatistisk Årsbok. 

Produktionsvolymerna i skogsindustrin 1900—1940 som ligger till 
grund för uppskattningen av råvaruåtgången har vänligen ställts till 
författarens förfogande av Sven Gaunitz i form av excerpter från 
Industristatistikens översiktstabeller SOS, Industri. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

SCA:s centralarkiv, Merlo 
Munksund Sågverks AB, Jokkmokks skogskontor 

Avräkningsböcker 1897—1916 

J A Enhörnings Trävaru AB, Norrbottens förlag 
Avräkningsböcker 1918, 1922, 1923, 1926-29, 1930, 1931 
Timmerjournal 1895, 1896 

Björkå AB, Virkesinköp i Norrbotten 
Avräkningsböcker 1930-39 

Bodträskfors AB, Jokkmokks skogskontor 
Avräkningsböcker 1878, 1883-84, 1888, 1899 
Virkesjournal 1890 

Ytterstfors-Munksund AB, Edefors Skogsdistrikt 
Avräkningsböcker 1919—1921 

Ytterstfors-Munksund AB, Jokkmokks Skogsdistrikt 
Avräkningsböcker 1917, 1924, 1925 

Piteå Museum 
Luleälvens flottningsförening 

Stämmo- och styrelseprotokoll 1881 — 1905 
Styrelse- och revisionsberättelser 1901—1977 
Kapitalböcker 1890—1930 
Virkessammandrag, Virkesjournaler 1901—1958 
Diverse handlingar 1903—1909 
Reglemente för Lule Älvs Flottningsförening 1900 
Handlingar rörande Norrlands Skogs- och Flottningsarbetsgivareförening 

Landsarkivet i Härnösand 
Skogsstaten 

Storbackens revir 
Konceptböcker 1901—1935 
Årsberättelser 1901—1957 

Görjeå revir 
Årsberättelser 1916-33 
Konceptböcker 1916-29 

Jokkmokks revir 
Konceptböcker 1893—1922 
Årsberättelser 1891—1922 

Norra Jokkmokks revir 
Årsberättelser 1895—1900 
Konceptbok 1899—1901 

Häradsskrivarens i Luleå Fögderi 
Mantalslängder Jokkmokks socken 1874, 1890, 1900, 1904 

Jokkmokks kyrkoarkiv 
Statistiska tabeller Jokkmokk och Kvikkjokk 1749—1859 
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Domänverket i Jokkmokk 
Pärlälvens revir 

Årsberättelser 1901—1970 
Konceptböcker 1899—1930 
Inspektions- och Inventeringsprotokoll 1912—1956 
Arbetarfrågor, Pärlälvens revir 1959—1970 

SCA-Skog, Piteå 
Norra skogschefsdistriktet 

Skogsförvaltningars bokslut 1953—1978 

Statens Vattenfallsverk, Harsprångets arkiv 
Porjusbygget 

Entreprenadkontrakt 1909—1920 

Länsstyrelsen Norrbotten, skatteavdelning 
Bilagor till allmänna fastighetsdeklarationen, Jokkmokks socken 1938 

Statistiska Centralbyråns arkiv, Stockholm 
Socialstyrelsens skogsarbetarundersökning 1913 

Primäruppgifter, Formulär A—C 

Universitetsbiblioteket, Umeå 
J.F Cornells arkiv 

Tablå öfver kostnader och antal timmer som flottats 
under årsperioden 1881—1896 

Uppgift å flottadt och utsorterat virke från elfvarnas 
Porsiforsen 1887—1896 

Flottningskostnaderna efter Lule älf från 1881—1895 

löst efter Lule älf 

sammanflöde vid 

Officiellt tryck, betänkanden och utredningar 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 
BiSOS, Befolkning 1860—1900 
BiSOS, Kungl. Majt:s Befallningshavandes femårsberättelser 1875-1900 
BiSOS, Jordbruk och Boskapsskötsel 1875—1900 
BiSOS, Skogsväsendet 1870—1883 
BiSOS, Statens Domäner 1884—1910 

Kommersiella Meddelanden 1924—1962 

Sveriges Officiella statistik (SOS) 
SOS, Arbetsinställelser och Kollektivavtal. Statens förlikningsmäns berättel

ser 1920-35 
SOS, Arbetstid, arbetartillgång och arbetslön inom jordbruket. Socialstyrelsen 

1911-1928 
SOS, Domänverket 1922—1959 
SOS, Det Enskilda Skogsbruket 1942—1950 
SOS, Folkräkningen, respektive Folk- och Bostadsräkningen 1910—1975 
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SOS, Företagen 1977 
SOS, Historisk Statistik för Sverige, del 3, Utrikeshandel 1732—1970 
SOS, Industri 1920-1975 
SOS, Jordbruksräkningen 1913, 1927, 1944 
SOS, Kungl. Domänstyrelsens förvaltning 1911—1921 
SOS, Skogsstatistisk Årsbok 1951—1980 
SOS, Socialstatistik, Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i Värm

land, Dalarna och Norrland. K. Socialstyrelsen 1916. 
SOS, Socialstatistik, Skogsbygdens arbets- och levnadsförhållanden. K. Social

styrelsen 1938 
SOS, Årsbok för Sveriges Kommuner 1917—1940 

Betänkande med förslag om ny flottledslagstiftning avgivet av inom justitiedepar
tementet tillkallade sakkunnige 1917 

Norrlandskommittens Betänkande, del 6 Stockholm 1904 

Den Norrländska förbudslagstiftningen och dess verkningar. Justitiedepartementet 
1913 

Utsträckt tillämpande av intensivt skogsbruk å de Norrländska kronoparkerna. 
Särtryck ur Kolonisationskommitténs betänkande 1922 

SOU 1925:1 
SOU 1931:10 
SOU 1931:20 
SOU 1933:38 

SOU 1935:36 
SOU 1943:39 
SOU 1945:33 
SOU 1946:16 

SOU 1946:84 
SOU 1947:32 
SOU 1948:31 
SOU 1948:32 

SOU 1949:1-3 
SOU 1952:6 
SOU 1956:36 
SOU 1963:62 
SOU 1963:63 

Den Svenska skogsindustrins historiska förutsättningar 
Betänkande av 1927 års skogssakkunniga för Lappmarken 
Arbetslöshetsutredningens betänkande I 
Kungliga Socialstyrelsens utredning med förslag rörande förbätt
rande av skogs- och flottningsarbetarnas provianterings- och mat-
lagningsfÖThållanden under vistelsen i skogarna samt Kungl. 
Medicinalstyrelsens undersökning rörande de dietiska och hygie
niska förhållandenas inverkan på skogsarbetarnas hälsotillstånd 
Råvaruförsörjningen m m vid skogsindustrierna 
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