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”PORKALA”
SKOGSARBETARBYN I SILLRE
- Maria Andersson -

I samband med en dokumentation av 1950-talet som Sundsvalls museum utförde 2005 inför en ny basutställning om industrialismens samhälle, gjordes en
del intervjuer i skogsarbetarbyn i Sillre, kallad ”Porkala”. Denna artikel, som
är baserad på ett föredrag på Kulturmagasinet 2005, diskuterar vissa teman som
har uppstått i dessa intervjuer, som konstruktionen av finskhet, bostadsstandard,
arbete och genus (relationen mellan könen), med stöd i relaterad forskning och i
arkivmaterial från SCA’s arkiv.
Efterkrigstidens skogsarbete
På 1950-talet rådde brist på arbetskraft i skogsarbetet. Många skogsarbetare började arbeta inom industrin i städer och mindre tätorter,
men även vattenkraftsutbyggnaden var ett alternativ för många. En
högkonjunktur inföll i samband med Koreakriget i början av 1950talet, som ökade arbetskraftsbehovet både i industrin och i skogen.
Kurt Nyman, jägmästare på Bispfors skogsförvaltning, hade idéer om
hur man skulle lösa problemen. Nyman höll ett föredrag på Utsikten
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i Liden 1957, vid ett informationssammanträde med VD (baserat på
en pm okt-1956, SCA ’s arkiv) där han till att börja med framhöll att
SCA inte hade klarat sina planerade avverkningar utan importerad
arbetskraft. 40 % av 1953 års dagsverken genomfördes av dem. 38 %
av de nya arbetarna vid vattenkraftsutbyggnaden i området var å andra sidan före detta skogsarbetare. Han menade att man inte i längden kunde förlita sig på importerad arbetskraft, utan föreslog två typer av rationaliseringar som lösning på arbetskraftsbristen:
1. teknisk rationalisering: investeringar i vägar, motorsågar och barkmaskiner samt utbildning av arbetskraften.
2. social rationalisering: trygghet i fast anställning (”trivsel i arbetet, trevnad åt familjen”),
centralt belägna egnahemsområden i livskraftiga byar (med affärer, skola, kommunikationer, samlingslokaler och social service) samt
goda bostadsförhållanden ö. h. t., även för ungkarlar och rörlig arbetskraft.
Tankarna om att förbättra boendet och arbetsförhållandena hade redan funnits på centralt
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håll under en längre tid. Fackligt strävade man efter helårsanställningar
och direkta avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare istället för det
entreprenörssystem som förekom långt in på 1900-talet. Statliga utredningar hade gjorts både på 1930-talet och 1950-talet om behovet
av bättre boende och mathållning för skogsarbetarna. Införandet av
kockor från 1930-talet och framåt var en sådan central idé som fick
genomslag under 1940-talet. Boendet växlade under tiden från 1920talet och fram till 1950-talet mellan allt stadigare konstruktioner av
skogshuggarkojor, t. ex. så kallade kronkojor, och mer mobila lösningar, som monteringsfärdiga baracker och rastkojor på medar.
Skogsarbetarbyar
Egnahemsområdena, de så kallade skogsarbetarbyarna, blev en annan typ av lösning, som hängde ihop med nya möjligheter till persontransporter. Även om inte alla hade tillgång till egen bil ännu i början
på 1950-talet så hade bolagen ofta folkvagnsbussar som de plockade
upp sin personal med och körde ut dem till huggningarna. Skogsarbetarbyarna i Bispfors skogsförvaltning skulle bebos av dels den lilla
fasta stam av svenska skogsarbetare som redan bodde här, dels de
bästa av de finska skogsarbetarna, de som arbetat åt bolaget en längre
tid och deras familjer. I flera fall var dessa arbetare från början värvade av Kurt Nyman själv, som for över till Vasa i detta ärende. Situationen i Finland var präglad av krigsåren, med förluster av både manskap och landområden, bl. a. Karelen, varifrån flera av invånarna på
”Porkala” härstammade. Arbetslösheten var hög och bostadssituationen svår, industrialiseringen hade inte kommit igång på allvar,
vilket bidrog till att 96 000 finländare emigrerade till Sverige under
1950-talet.
Grundtanken med skogsarbetarbyarna var att skogsarbetarna (både
de svenska och de finska) skulle få lika bra bostadsstandard och samhällsservice som andra yrkesgrupper. Skapandet av skogsarbetarbyar
var på så sätt en del i en ”industrialisering” av skogsarbetaren, som
historikern Rosemarie Fiebranz har påpekat. Rent konkret innebar
erbjudandet att SCA hjälpte till med att ordna egnahemslån, skänkte
tomten samt gav ett ytterligare lån på 4000 kr som skrevs av under 10
år, under förutsättning att de boende stannade som arbetskraft. Det
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var en modell som tillämpades av många industrier i Sverige under
samma period. Skillnaden var väl främst att skogsarbetet nödvändigtvis måste ske i skogen, så närheten till arbetet gjorde att skogsarbetarbyarna ibland ”damp ner” som oväntade inslag i landsbygdsbilden;
en tätortsliknande bebyggelse både till form och karaktär som bröt
mot den lokala byggnadstraditionen på ett kanske ännu tydligare sätt
än de områden som uppfördes i anslutning till industrin.
När Kurt Nyman höll föredraget var en skogsarbetarby i Sillre redan
under uppbyggnad. En första etapp med sju hus hade då fullföljts,
med inflyttning i årsskiftet 1955/56. I ”Porkala”, som byn snabbt
döptes till, med anspelning på den återerövring av denna del av Finland som ägde rum samma år, restes röda och vita blockhus från
Elementhus i Mockfjärd av speciella montörer. De övriga arbetena,
rördragning med mera, sköttes av lokal arbetskraft från Liden. Det
var från början sju finska familjer som flyttade in. 1957 tillkom fyra
hus, varav två beboddes av svenskar, ett par bröder som kom från
Anderberget, inte långt från Sillre. Den gången var det Svenska trähus som stod för byggnationen.

Eino Inkinen framför sitt nybyggda hus.

102

JUBILEUMSBOK 2006
Himmel eller helvete?
För många av de inflyttade innebar husen deras första moderna boende, symptomatiskt uttryckt i orden ”det var som att komma till
himmelriket”. Att slippa utedass, bära vatten och slask, att få jämn
värme och tvättstuga i källaren innebar naturligtvis en radikal skillnad
inte minst för hushållsarbetet.
Å andra sidan visade sig husen vara dragiga så till den milda grad att
man såg ut under fönsterkarmen. Det första man var tvungen att
göra var att täta husen. Den första vintern blev kärv, både klimatmässigt
och ekonomiskt. Priserna för arbetet sjönk och kylan gjorde det svårt
att arbeta.
SCA hjälpte inte heller till med integreringen i det livskraftiga
bysamhället: ”Ni behöver inte kunna svenska, skogen förstår finska.”
”Finskheten” kom att reproduceras på en rad sätt både inom och
utom gruppen, i så stor omfattning att en del av de inflyttade aldrig
blev riktigt bekväma med det svenska språket. Det blev på sätt och
vis en liten koloni där uppe på berget; själva bostadssituationen byggde
murar språkligt och socialt mot det omgivande samhället. Exempel
på förstärkande anpassningar till det finska var att en del av förmännen
lärde sig finska (initiativtagaren, Kurt Nyman, var redan tvåspråkig),
så småningom anställdes en finsktalande expedit på lanthandeln i Sillre,
och till en början begravde man även sina döda i Finland.
Etnicitet uppstår när kulturella skillnader görs betydelsefulla människor
emellan, enligt socialantropologen Thomas
Hylland Eriksen. Att tala
om etnicitet med bara en
part inblandad är som att
lyssna till en hand som
klappar, menar han. Bildandet av olikhet sker alltså
i en process mellan två
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grupper, även om grupperna sällan är jämbördiga. Olikheten skärps
och ”effektiviseras” med hjälp av stereotyper, alltså färdiga berättelser om den andra gruppen. I fallet med de finska skogsarbetarna har
jag hittat två, delvis motstridiga bilder. Dels bilden av den ”lösa”,
unga och oftast manliga arbetskraften ute i baracker och förläggningar
i skogen, en bild präglad av hög spritkonsumtion och vilt leverne.
Dels bilden av skötsamma och väluppfostrade familjemedlemmar. Naturligtvis kan denna motsägelsefulla bild sägas avspegla olika faser i
livet, på ett sätt som etnologen Ella Johansson analyserat svenska
skogsarbetare i ett tidigare skede av historien (1994). Men de motsägelsefulla bilderna är här knutna till det finska, och är återkommande
på ett sätt som gör att man kan tala om stereotyper eller mytbildningar
(därmed inte sagt att de inte, i någon mening, kan vara ”sanna”). Invånarna i ”Porkala” tolkades in i den senare stereotypen; dels betonades i lokalpressen om och om igen, att man värvat ”den bästa”, dvs.
de skötsammaste delen av den finska arbetskraften, dels har de boende i efterhand fått höra att ”finnflickorna på Porkala” var de mest
väluppfostrade man kunde tänka sig. Men gemensamt för de båda
bilderna av ”det finska” var arbetsamhet, en närmast övermänsklig
arbetskapacitet hörde till båda stereotyperna. Även inom annan industri i Sverige med finsk arbetskraft fanns denna bild, och man påstod
att de finska arbetarna ”förstörde” svenskarnas (något makligare)
ackord.
Det som ännu inte framträtt tydligt är hur de finska såg på svenskarna. Eftersom kontakterna var så sporadiska är det tänkbart att de
helt enkelt inte hade någon uppfattning, men om vi följer den förklaringen borde ju inte svenskarna ha någon uppfattning heller. I skolan
konfronterades dock barnen på ”Porkala” ovillkorligen med det
svenska samhället. Det var inte tal om hemspråksundervisning, utan
rätt uttal nöttes in av lärarinnan inför hela klassen. Maten upplevdes i
vissa fall som konstig; bruna bönor och fläsk till exempel, sött till
kött var en smakkombination som många av de finska barnen hade
svårt att klara (det är också en smakkombination som vi är nästan
ensamma om i Europa).
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Vardagsliv
Själva skogsarbetet var ännu in på 1950-talet lågt mekaniserat; motorsågar började användas, men till en början bara för fällning eftersom
de var så stora och tunga. Ackordssättning av lönen var vanlig även
på 1950-talet. De som bodde i ”Porkala” var dels dagpendlare och
dels bodde de i baracker. De som var ute på arbete över dagen arbe-

Paus i arbetet

tade i området närmast skogsarbetarbyn och hämtades med SCA’s
folkvagnsbuss på mornarna. Andra fortsatte det traditionella barackboendet under veckorna, i det bortre område som kallades Återvänningen, eller ”fjället”. De som hade häst däruppe turades om att
även stanna över helgen, för utfodring och skötsel av den. Även för
de som sov nere i skogsarbetarbyn blev arbetsdagarna ofta långa.
Kvinnorna deltog i skogsarbetet på ett sätt som väckte uppmärksamhet i de lokala medierna. De arbetade då parvis med sina män, oftast
med barkning och kvistning, men de hanterade också i vissa fall en
motorsåg. Oftast tillhörde de den dagpendlande skaran, men i de fall
de arbetade ute i barackerna var de även logerade parvis. Kvinnornas
arbete beskrevs som att de ’hjälpte’ männen, och deras insatser avspeglades antagligen inte på SCA’s lönelistor. Mycket tyder på att även
svenska kvinnor deltog i skogsbruket mer än vad man allmänt föreställer sig, men de finska kvinnorna var synliga i skogsarbetet på ett
annat sätt, och förmodligen var de också verksamma i skogsarbetet i
en större utsträckning. De arbetade också med plantsättning, kottplockning, bärplockning samt odling potatis och grönsaker. Dessutom fungerade de som ett slags ”distanskockor” åt männen; de la105
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gade eller förberedde maten både för dem som dagpendlade och för
dem som låg i barack. I de fall man hade vuxna söner kunde det vara
ett krävande arbete. Att kalla de som var hemma med mindre barn
för hemmafruar tror jag är att underskatta dessa kvinnors arbete. Det
var snarare fråga om att arbeta med eller utan barn runt sig, samt
arbeta med eller utan lön, som skilde männens arbete från kvinnornas (en situation som i grunden inte ändrats särskilt mycket sedan
dess!).
Fritid
Beskrivningar av hur man tillbringade fritiden skiljer de intervjuer jag gjorde med svenska fabriksarbetare, linjearbetare, affärsbiträden och förmän, av båda könen, i samma undersökning som
nämndes ovan. Biobesök, cafébesök, dans, deltagande i föreningsliv av olika slag samt politiskt
engagemang förekom i nästan alla
andra intervjuer, i större eller mindre utsträckning. Som vi sett fanns
inte mycket tid till fritid på ”Porkala”; ekonomiskt var det en kärv
situation att komma från det krigshärjade Finland, utan möbler och
husgeråd, och bygga upp en ny tillvaro i Sverige, så mycket tid gick åt
till rena försörjningsstrategier.
Men framförallt var det språket
som satte barriärer: det var ingen idé att gå på bio, gudstjänster eller ens skaffa TV eftersom
språket i dessa sammanhang var
svenska. För barnen liknade situationen mer den för svenska
barn, man lärde sig språket
snabbare, lekte på ungefär samma sätt, utomhus oftast, med
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skidåkning och annat. Ett av de svenska barn som lekte med de finska barnen hade ett ömsesidigt språkutbyte med dem: de lärde sig
svenska och han lärde sig finska. De svenska inslagen i barnens fritid
var alltså få, men säkert betydelsefulla, och sammantaget med skolans
hårda ”försvenskning” gjorde det att barnen fick ett annat utgångsläge än sina föräldrar, men också ett stort ansvar som förmedlare
mellan det finska och det svenska, något vi kan se återkommer i efterföljande generationer av invandring överhuvudtaget i Sverige.
Kvinnorna som var hemma med mindre barn umgicks flitigt med
kaffedrickande och handarbete, men även här var kontakten med andra kvinnor i Sillre minimal. De kunde inte heller delta i skolans
”föräldraskapande” i form av möten och stöd vid läkarbesök, återigen på grund av språket. Först när barnen blivit stora och de själva
kom ut i avlönat arbete kan man säga att en integrering ägde rum.
När de vuxna träffades var kortspel det fritidsnöje man hade, förutom jakten. Semestrarna tillbringades i Finland, antingen i släktens
hägn eller i egna hus och sommarstugor. De samtidiga svenskarnas
semesteraktiviteter som att campa eller åka till fjällen, förekom inte.
Men det fanns förstås paralleller till svenskarnas sommarstugeboende,

Semesterresan till Finland.
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även om det ägde rum i Finland. Det hände också att man åkte in till
Sundsvall, men det var inte ofta.

Första besöket i Sundsvall. Fr.vä: Irja
Huttunen (f. Pylväinen), Lasse och
Berta Inkinen.

Integrering, mångkultur eller?
Vad säger oss historien om ”Porkala” om dagens situation med etniska och rasistiska spänningar? Den integreringsmodell som tillämpades (om ens det) på 1950-talet i Sverige var att så fort som möjligt
konfrontera invandrarna med det svenska samhället. Något stöd och
hjälp i denna konfrontation fanns inte, och den ägde egentligen inte
rum mer än i vissa situationer; i skolan, i kontakter med vården och
det allmänna. Annars låtsades man länge om att arbetskraftsinvandringen inte krävde några särskilda åtgärder på det sociala eller
kulturella planet. Följden blev en social isolering med grund i en
bostadsseggregering och med dagens facit i hand, med ett utanförskap som kan vändas i destruktiva beteenden (här tänker jag på de i
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skrivande stund aktuella kravallerna i Frankrike). Att låta etniska grupper ”klara sig själva” eller med den tjusigare omskrivningen låta kulturer leva sida vid sida, innebär en risk för att man skapar social ojämlikhet. Att å andra sidan snabbt ”försvenska” invandrarna från centralt håll innebär en risk att de invandrade känner sig berövade sina
tidigare erfarenheter och sin historia; sitt kulturarv. Det finns inga
enkla lösningar på detta problem, det går bara att konstatera att mångfalden finns och vi är tvungna att hantera den på ett eller annat sätt.
Den svenska pojken från Sillre utgör här en förebild; att våga bryta
sig in i en annan gemenskap och att både lära sig av den och lära ut av
sitt eget arv, är en högst tänkbar väg att gå för att lyckas med att
hantera mångfalden.
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