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1. Inledning 
 

Alla länder har saker i sin historia som är unika.  
En av de saker som gör Sverige unikt är framväxten av mycket starka folkliga rörelser. Man 
talar allmänt om tre, den frikyrkliga rörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Av dessa 
tre är det den senare och sist etablerade folkrörelsen, arbetarrörelsen, som haft den största 
betydelsen för folket i allmänhet och landet Sverige i synnerhet. I historien brukar den anda 
av samförstånd mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna och som brukar kallas 
”Saltsjöbadsandan” ges stor betydelse för att Sverige utvecklats som det gjort. Men det fanns 
en tid innan Saltsjöbaden. Innan fack och arbetsgivare samlades på denna kurort hade de 
existerat sida vid sida i över tre decennier och samexistensen hade bjudit på många konflikter. 
Den största konflikten av dem, den största arbetsmarknadskonflikt som drabbat Sverige över 
huvud taget, var storstrejken hösten år 1909.  

År 1909 var arbetarrörelsen och dess fackliga topporganisation, Landsorganisationen, i 
begynnelsen av att bli en verklig folkrörelse. Albert Einstein lär oss att inom fysiken har varje 
rörelse sin motrörelse, och även inom historien har det ofta visat sig vara en sanning. Den 
gryende organiseringen av landets arbetare ledde till att motparten, arbetsgivarna, 
organiserade sig i sina egna föreningar, av vilka den största var Svenska 
Arbetsgivarföreningen.  

Nedanför de stora topporganisationernas kamp utspelades även en strid på gräsrotsnivå. 
Under de sista åren innan storstrejken hade antalet fackföreningar vuxit kraftigt. När nu 
orosmolnen hopade sig på himlen stod många avdelningar av LO:s olika förbund inför sin 
första stora konflikt. I större städer och i orter med mer än en fackförening hade man fler 
möjligheter att hjälpa varandra ekonomiskt och mer erfarna fackföreningsmedlemmar att be 
om råd. Men hur agerade arbetarna i en mindre ort med en i de flesta fall relativt nygrundad 
avdelning? Förbundskontor låg långt bort på brevvägs avstånd. Det snabbaste sätt man hade 
var telegram, telefon fanns knappt vid den här tiden. Hur agerade man när man var hänvisad 
till sig själva för snabba beslut? I tveksamma fall kunde man be förbundet om vägledning men 
det var inte alltid de kunde ge handfasta råd till hur man borde agera. Hur agerade en relativt 
nygrundad fackförening på en något avsides ort med en dominerande arbetsgivare under den 
pressade tid som storstrejken var? Så hur agerade en liten fackförening som avdelning 332 av 
Grov- och Fabriksarbetarförbundet vid ett avsides pappersbruk som det i Grycksbo, Dalarna. 
 
2. Syfte och frågeställning 
  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur fackförening på en liten bruksort har 
upplevt storstrejken.  
Frågeställningen ser ut enligt följande: 
 
• Hur uppfattade arbetarna på pappersbruket strejken? 
• Hur agerade fackföreningen? 
• Blev uppslutningen till strejken stor? 
• Hur agerade Grycksbo pappersbruk? 
• Vad blev konsekvenserna av strejken för fackföreningen?  
 
3. Forskningsläge 
 

Genom åren har storstrejken beskrivits i ett antal olika sammanhang. Från tiden direkt efter 
storstrejken finns Gunnar Huss Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige 1909 
som publicerades i Meddelanden från Kungl. Civildepartementet XLIX 1910. Historikern 
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Bernt Schiller utkom 1967 med Storstrejken 1909 förhistoria och orsaker, i vilken han disku-
terar varför lockouterna proklamerades och varför de besvarades med storstrejk. Statsvetaren 
Jörgen Westerståhl tar upp storstrejken i sin avhandling Svensk fackföreningsrörelse: organi-
sationsproblem, verksamhetsproblem, förhållande till staten från 1945.  

Inom fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har det också skrivits om storstrejken. 
De två rörelserna är så sammanflätade i vad som brukar kallas arbetarrörelsen att de kan vara 
svårt att separera. 

Åsa Linderborg diskuterar i Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som 
ideologisk maktresurs 1892-2000 från 2001 ur ett historiegrafisk synvinkel hur socialdemo-
kratin har skildrat sin egen historia. Där anmärker hon på att den vanliga ”arbetarklassen” 
sällan skymtar förbi i det som skrivits om det socialdemokratiska partiet. Istället avhandlas i 
allmänhet de översta nivåerna av partiet.1 Vidare så förekommer storstrejken ytterst sparsamt i 
många verk författade av personer som stod socialdemokratin nära,2 och när den väl nämns är 
det som varnande exempel.3 Senare har storstrejken givits en kronologisk beskrivning i Do-
kument från storstrejken 1909 från 1979 av Hans Haste. Historikern Yvonne Hirdman har 
även hon givit storstrejken utrymme i Vi bygger landet : den svenska arbetarrörelsens histo-
ria från Per Götrek till Olof Palme från 1979.  

Vad gäller fackliga översiktsverk så ger Ragnar Casparsson storstrejken ett mycket stort ut-
rymme i LO under fem årtionden. D. 1 1898-1923 från 1947. På LO:s initiativ skrev författa-
ren Rune Nordin Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling som kom ut 1981. 
I den diskuterar Nordin utifrån en marxisisk begreppsapparat storstrejken. Båda verken, även 
om de skiljer sig åt, är rörelsens och de ledande personernas historia mer än de lokala fackfö-
reningarnas.  

Storstrejken tas också upp i de olika minnesskrifterna som givits ut av olika yrkesförbund. 
Redan 1927 kom Svenska arbetsgifvareföreningen 1902-1927: minnesskrift av historikern 
Carl Hallendorff. Där ges storstrejken ett visst utrymme. För pappersbruksbranschen kom 
Sveriges Pappersbruksförbund 1907-1957 av teol. dr. Krister Gierow ut 1957.  

Fackföreningsrörelsen har både i förbund och fackförening varit intresserade av att få sin 
historia nedtecknad och oerhört mycket har skrivits på området.4   

För pappersbruksarbetarna, som fram till 1920 tillhörde Grov- och Fabriksarbetarförbun-
det, har Torvald Karlbom skrivit Svenska Grov- och fabriksarbetarnas historia del I 1941och 
tillsammans med Olof Pettersson skrivit Svenska Grov- och fabriksarbetarnas historia del II 
1944. Där framträder pappersarbetarna några gånger under organisering och strejk, även om 
det också här är en historik mer för förbundet än dess medlemmar på fabriksgolven. 

Torvald Karlbom har i Pappersindustriarbetarnas fackliga organisationshistoria från 1945 
skriven till Svenska pappersindustriförbundets 25-årsjubileum i förhistorien till förbundet 
tagit upp hur pappersarbetarna drabbades av storstrejken. 

Om Fackföreningen i Grycksbo finns två tidigare publikationer. Dels finns en 
jubileumsskrift författad av folklivsskildraren Erik Goland från 1993 med titeln Vi på bruk’ä 
på gott och ont, dels har Verner Zetterberg skrivit en kort historik om fackföreningens första 
20 år i Gubbar jag träffat och gubbar jag hört talas om i Grycksbo från 1994.  

Om själva pappersbruket finns Bertil Boëthius omfattande verk om pappersbrukets historia 
från 1942 med titeln Grycksbo 1382-1940: En minnesskrift. Det finns ett par korta, populärt 
hållna böcker om pappersbruket, närmast att betrakta som informationshäften: Henrik Nissers 
Grycksbo 1741-1986 : från mångsyssleri till enhetsproduktion : en historik från 1987 och Ulf 
Gudmunssons Grycksbo : människorna, bruket, samhället från 1988.  

                                                           
1 Linderborg 2001 s.148. 
2 Linderborg 2001 s.340f. 
3 Linderborg 2001 s.394. 
4 Linderborg 2001 s.54. 
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4. Metod och Material 
 

Om avdelningens storstrejk har det redan skrivits. Men det har varit i sammanhang när en 
längre tid av fackföreningens historia beskrivits. Dessa skildringar har också haft ett mycket 
lokalt fokus. Jag valt att göra en mer ingående undersökning av själva strejken. Därutöver har 
jag har också försökt vidga horisonten en smula och placera avdelningen i ett större skeende 
genom att skildra storstrejken på ett nationellt plan. Eftersom de båda parterna på 
pappersbruket i Grycksbo var organiserade i arbetar- och arbetsgivarorganisationer har jag har 
också beskrivit hur organiseringen av arbetsmarknaden fortgått fram till storstrejkens utbrott.  

Det källmaterial som använts består i huvudsak av olika protokoll samt korrespondens 
mellan fackföreningen och förbundsledningen.  

På folkrörelsearkivet i Borlänge är de gamla protokollböckerna från avdelning 332 
arkiverade. Här har den första protokollboken använts. Även protokollboken för den 
socialdemokratiska ungdomsklubben i Grycksbo har använts. Ungdomsklubben var viktig 
under bildandet av fackföreningen och några av de som spelade en ledande roll i 
fackföreningen var även aktiva i ungdomsklubben. 

På arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm finns den bevarade korrespondensen 
mellan avdelning 332 i Grycksbo och Grov- och Fabriksarbetarförbundet. Då avdelningen 
varit  flitig i sin korrespondens med förbundet fanns här åtskilligt med material att tillgå.  

Det finns också korrespondens mellan avdelning 332:s strejkutskott och landssekretariatet, 
som stod för strejkunderstödet den första tiden av storstrejken.  

Gamla tidningar från orten har granskats under den relevanta tidsperioden. På kungliga 
biblioteket finns Arbetarbladet från Gävle på mikrofilm. Eftersom det var den tidning 
arbetarna vid pappersbruket samlade sig kring har den granskats under den relevanta 
tidsperioden.  

 Biblioteket i Falun har i sina ägor gamla ortstidningar som innehåller notiser om Grycksbo 
under tiden för storstrejken. Där finns också församlingsboken för Stora Kopparbers 
församling från 1910 som har använts för att få en uppfattning om invånarantalet i Grycksbo 
vid seklets början. 
 
5. Sverige industrialiseras 
 

Sverige, såsom många länder i Europa, utvecklades under 1800-talet mot ett 
industrialiserat samhälle. Det skedde en rad successiva förändringar inom olika områden.  

Vissa delar av landet och vissa delar av samhällssektorerna berördes mycket lite.5 Men 
man kan hävda ett ”industriellt genombrott” i Sverige från 1850-talet fram till första 
världskriget med en ökande tillväxttakt och en avsevärd ökning av industrisektorn och dess 
del av ekonomin. Samtidigt undergick den industriella sektorn betydande organisatoriska 
förändringar.6 Det fanns också en marknad för det man kunde tillverka, både nationellt och 
internationellt.7  

Sågverksindustrin var en av de första och viktigaste branscherna som omfattades av 
industrialiseringen. Efterfrågan på sågat timmer ökade från de utvecklade industriländerna, 
särskilt från Storbritannien. Ångmaskinen och ångfartygen gjorde det möjligt för de svenska 
producenterna att förse marknaden med stora mängder sågade trävaror och exporten ökade 
kraftigt under 1850- och 1860-talen.8 Även på hemmamarknaden stimulerade ett ökat 
byggande, både i städer och på landsbygden, produktionen av sågade trävaror.9  
                                                           
5 Norborg 1995 s.53. 
6 Magnusson 1996 s.302. 
7 Magnusson 1996 s.306f. 
8 Norborg 1995 s.53. 
9 Magnusson 1996 s.242. 
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Järnvägarna började byggas från 1850-talet och framåt. De resulterade i förbättrade 
kommunikationer samtidigt som det skapade en efterfrågan på maskiner och drog till sig 
näringsidkare som bedrev handel och service i järnvägens närhet.10   

Inom järnindustrin gjorde nya metoder det möjligt att framställa järn ur malm som tidigare 
inte kunde användas och dessutom i en omfattning som tidigare inte var möjlig. Exporten 
fördubblades från 1870-talet fram till första världskriget.11  

Verkstadsindustrin expanderade kraftigt från 1870-talet framåt och utvecklades mot en 
ökad standardisering och specialisering. Kring nya uppfinningar växte det upp industrier som 
telefontillverkaren LM Ericsson, vapenproducenten Bofors och SKF, som gjorde kullager till 
en världsprodukt.12   

Genom industrialiseringen fick jordbruket bättre verktyg och en effektivare djurhållning. 
Införandet av konstgödsel och växtförädling ökade avkastningen så att den inte bara räckte till 
för den växande befolkningen utan också till en inte oäven export. Jordbrukets effektivisering 
ledde också till att många av de som tidigare sysselsatts i jordbruket nu blev överflödiga och 
kunde sysselsättas i industrin. Kring sekelskiftet 1900 var något mer än hälften av 
befolkningen sysselsatt inom jordbruket mot tre fjärdedelar 30 år tidigare.13  
 
Sociala konsekvenser. Framväxandet av en arbetarklass   
 

Under 1800-talet ökade befolkningen i Sverige kraftigt. Det gjorde situationen svår för 
många jordbrukare med små brukningsenheter. Många av barnen i sådana jordbruk blev helt 
utan egen jord. Härifrån kom det landsbygdsproletariat man kan se under den här tiden och 
varifrån många statare och tidiga fabriksarbetare rekryterades.14 För sin överlevnad måste den 
här gruppen sälja sin arbetskraft där den kunde, vilket ibland krävde att de måste flytta till nya 
områden och ibland bo och arbeta under förhållanden som var svåra.15 Det var ur den här 
befolkningsgruppen arbetarklassen växte fram.16 Många hade redan tidigare arbetsvandrat till 
olika anläggningsarbeten så när industrialiseringen kom var övergången till heltids 
industriarbete en naturlig fortsättning. Det blev en tid av stor rörlighet och primitiva levnads- 
och produktionsförhållanden men framåt 1890 började förhållandena att stabilisera sig. Det 
blev nu också vanligare att arbetarefamiljer genom sina barn födde fram en ny generation 
arbetare. Härigenom växte deras identitetskänsla och sammanhållning.17   

De nya tiderna ställde också nya krav på sina medborgare. För dem som såg sig omgärdade 
av storskaliga fabrikers väggar innebar det att arbetsgivaren ställde krav på pålitlighet, 
punktlighet och uthållighet. Fjärran från den gruppidentitet som gamla tiders hantverkare 
omgav sig med växte en ny typ av arbetsidentitet fram mellan de involverade som hade mer 
med fabriken och arbetsplatsen att göra än själva yrket. Under de likartade villkoren i 
fabrikernas miljöer svetsades de samman i ett slags klassmedvetande.18 Villkoren för denna 
framväxande arbetarklass varierade dock starkt, både mellan regioner och mellan olika 
arbetarkategorier.19   
 
 
                                                           
10 Norborg 1995 s.54f. 
11 Magnusson 1996 s.324f. 
12 Norborg 1995 s.56. 
13 Magnusson 1996 s.302. 
14 Nordin 1981 s.45. 
15 Norborg 1995 s.60. 
16 Norborg 1995 s.18. 
17 Norborg 1995 s.60f. 
18 Magnusson 1996 s.337. 
19 Norborg 1995 s.61. 
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6. Organiseringen av arbetsmarknaden  
 
Utveckling mot fackföreningar 
 

Att bilda fackföreningar i Sverige blev lagligt möjligt när näringsfriheten genomfördes 
under 1800-talet. Skråinstutionerna och hallrätten som tidigare reglerat förhållandet mellan 
arbetsgivarna och arbetarna inom fabriker och vissa hantverksyrken togs bort i två etapper, 
1846 och 1864. Syftet med näringsfrihetens införande var att varje medborgare skulle ha rätt 
att sysselsätta sig med vad han så önskade för att förtjäna sitt uppehälle, även om tanken med 
näringsfrihet var mera rätten till fritt företagande än arbetarnas personliga frihet. 

När försvarslöshetsstadgan, som ålade personer utan anställning eller personliga tillgångar 
att under hot om tvångsarbete ta erbjuden tjänst försvann 1885, hade arbetarna fått en rättsligt 
oberoende ställning. Det existerade inte något strejkförbud eller något hinder mot att bilda 
fackliga sammanslutningar.20  

Det fanns emellertid ett ganska omfattande motstånd från fabriksägarna och bruksägarna 
mot att arbetarna organiserade sig i fackföreningar i allmänhet och socialistiska 
fackföreningar i synnerhet. Åtskilliga arbetsgivare vägrade att erkänna arbetarnas 
föreningsrätt eller över huvud taget deras rätt att kollektivt förhandla om arbetsvillkoren.21 Ett 
avsevärt antal arbetsgivare kände också sina ekonomiska intressen hotade. På många bruk 
levde det patriarkaliska förhållandet mellan arbetarna och ledningen kvar och många 
brukspatroner ville fortsätta att utöva en ”faderlig” tillsyn över sina arbetare. De tidiga 
fackföreningarna fick utkämpa många strider mot arbetsgivare som inte erkände arbetarnas 
rätt att organisera sig.22 Det vanligaste sättet för arbetsgivarna att bekämpa fackföreningarna 
var att kräva att arbetarna ingick personliga kontrakt med dem. I dessa kontrakt fanns oftast 
en klausul med ett förbud för arbetaren att vara medlem i en fackförening.23 Alla branscher 
skakades inte av föreningsrättsstrider. Många metallindustriarbetare var exempelvis 
förskonade från dylika strider. Arbetare som däremot organiserades av Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet hade det betydligt svårare att få föreningsrätten erkänd.24 Vidare var 
arbetarna tvungna att förhålla sig till lagstiftning riktad mot fackföreningsrörelsen, som 
”Åkarpslagen”. Den tillkom 1899 och stadgade straffarbete för den som genom våld eller hot 
försökte tvinga någon att inställa arbete eller avböja erbjudet arbete.25

 
De första fackföreningarna 
 

De första att bilda fackföreningar av modern typ var olika hantverkargrupper. Från att från 
början verkat mest för arbetsvillkorsreformer fick dessa föreningar en mer politisk och 
socialistisk prägel. Under 1890-talet började de lokala föreningarna konsolidera sig i 
rikstäckande förbund.26  

Genombrottstid för den moderna arbetarrörelsen var 1880-talet. Det var då man började 
kunna se ett fackligt organiserande bland de icke yrkesutbildade grov- och hjälparbetarna, 
bland fabriks- och bruksarbetare och bland stats- och kommunalanställda.27 Som någon form 
av start anges ofta den våg av strejker som svepte över trävarudistrikten i mellersta Norrland i 

                                                           
20Westerståhl 1945 s.9ff. 
21 Westerståhl 1945 s.145. 
22 Hansson 1932 s.25f. 
23 Lohse 1963 s.52. 
24 Lohse 1963 s.55f. 
25 Norborg 1995 s.175f. 
26 Hansson 1932 s.17ff. 
27 Hansson 1932 s.21f. 

 
5 
 
 
 



  

slutet av 1870-talet. Det var en reaktion på de lönesänkningar arbetsgivarna genomfört under 
den rådande lågkonjunkturen. Det började bildas fackföreningar lite varstans ute i landet.28  

Den inbördes stora olikheten mellan de olika arbetargrupperna och den stora skillnad i 
status som fanns mellan de yrkesutbildade arbetarna och de icke yrkesutbildade arbetarna 
resulterade i att de valde organisera sig separat.29 I varje arbetsbransch bildades ett 
riksomfattande fackförbund.30  

Arbetsgivarna såg ofta med ovilja på bildandet av fackföreningar och försökte hindra deras 
verksamhet. På detta följde konflikter som resulterade i strejker, avskedanden, och vräkningar 
från bolagsbostäder och så vidare. Under hela 1890-talet ledde föreningsrätten till många 
strider som fackföreningen ibland gick segrande ur, ibland inte.31   
 
Landsorganisationens bildande 
 

I augusti 1898 konsoliderade sig fackföreningsrörelsen i en centralorganisation för hela 
arbetarrörelsen, kallad Landsorganisationen. Ett tjugofemtal förbund, bildade efter många 
olika principer, slog sig samman.32 LO:s organisation de första åren såg ut på följande sätt: 
överst fanns landssekretariatet med fem representanter som hade hand om den omedelbara 
ledningen av organisationens verksamhet. Under dem fanns representantskapet som mellan 
kongresserna var den högsta beslutande myndigheten. Den bestod av en medlem från varje 
anslutet förbund och möttes en gång per år. De kunde också kallas in när särskilt viktiga 
frågor behövde avgöras. Den högsta beslutande myndigheten inom Landsorganisationen var 
kongressen33 som under den här tiden samlades vart tredje år.34  

Landsorganisationen genomled ett antal föreningsrättsstrider de första åren efter 
grundandet.35 Men som tiden led blev arbetsgivarna mindre fientligt inställda till arbetarnas 
organisationer. Verkstadsföreningen var den första arbetsgivarorganisationen som erkände 
arbetarnas föreningsrätt i det avtal som undertecknades 1905.36  

De första åren var inte särdeles framgångsrika och LO:s medlemsantal ökade endast 
sakta.37 Många förbund hade i början svårt att betala för sig och LO:s finanser var dåliga. Vid 
kongresserna 1900 och 1903 vidtogs olika åtgärder för att öka den egna ekonomiska 
förmågan. Man beslöt också att verka för bildandet av nya fackföreningar och anslutande av 
redan befintliga fackföreningar.  

Antalet medlemmar ökade och med dem även det tillgängliga kapitalet. LO kände att man 
nu kunde agera med en större bestämdhet i lönerörelser. Det fanns också ett större behov av 
ett centralt inflytande i lönerörelser för att förhålla sig till de nya arbetsgivarorganisationerna. 
Landssekretariatet spelade exempelvis en stor roll vid avvecklandet av den stora lockouten i 
verkstadsindustrin 1905.  

Under kongressen 1906 kunde Landsorganisationen se tillbaka på en utveckling som enligt 
vissa deltagare var bättre än vad man kunde ha drömt om. Avgifterna kunde höjas och en 
ombudsman för agitation tillsättas. LO antog vidare bestämmelser angående rätten att tillgripa 
blockad. Följande år tvingades Landsorganisationen till allt fler aktiva ingripanden. Främst 
genom upprepade lockouthot från Svenska arbetsgivarorganisationen. Bland annat gav man 

                                                           
28 Hansson 1932 s.15. 
29 Hansson 1932 s.23f. 
30 Norborg 1995 s.144. 
31 Hansson 1932 s.26f. 
32 Westerståhl 1945 s.42. 
33 Westerståhl 1945 s.59. 
34 Westerståhl 1945 s.63ff. 
35 Nordin 1981 s.123. 
36 Nordin 1981 s.136f. 
37 Westerståhl 1945 s.62. 
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1907 under hot om storkonflikt efter för SAF och tvingade ett antal fackföreningar att godta 
de uppgörelser som träffats under förhandlingarna.38  
 
Svenska Arbetsgivarföreningens tillkomst 
 

Den framväxande organiseringen av arbetarklassen hade sin motsvarighet på 
arbetsgivarsidan när dessa började organisera sig i arbetsgivarorganisationer. 

Utlösande faktor till dessa organisationers bildande var en storstrejk om rösträtt som 
genomfördes av arbetarrörelsen 1902 samtidigt som rösträtten debatterades i riksdagen. Den 
verkade som en väckarklocka för många arbetsgivare.39

Verkstadsföreningen var en organisation. Den bildades 1896, rekonstituerades efter 
storstrejken 1902 och blev nu en riksorganisation. Centrala arbetsgivarförbundet (CA) var en 
annan organisation som bildades 1903. Den kom huvudsakligen att organisera 
byggnadsindustrins arbetsgivare.40 Den organisation som kom att dominera arbetsgivarsfären 
grundades 1902 under namnet Svenska arbetsgivarföreningen (SAF). 

För SAF tog det ett par år att få den organisatoriska och finansiella styrkan för att kunna 
agera.41 Omkring 1905 började SAF bli mer aktivt och organisationen började få en mer 
definierad profil. CA kontaktade SAF och föreslog att man skulle samarbeta under 
arbetskonflikter och komma överens om gemensamma grundsatser som skulle gälla i de avtal 
som slöts.42       Överläggningarna med CA resulterade i att SAF gick ut med ett cirkulär om 
kollektivavtal och ”arbetets frihet”. Med arbetets frihet avsågs att ”arbetsgivaren har rätt att 
fritt antaga och avskeda arbetare, att leda och fördela arbetet att begagna arbetare från vilken 
förening som helst och att begagna arbetare stående utanför förening”. SAF ansåg att 
eventuella framtida kollektivavtal måste innehålla den bestämmelsen. Samma år, 1905, 
infördes arbetets frihet som § 23 i SAF:s stadgar. Den lanserades eftersom många inom SAF 
stördes av fackföreningens anknytning till socialdemokratin och ville ”vara herre i eget hus”. 
Vidare ville SAF inte minska industrins konkurrenskraft med en minskad arbetsintensitet eller 
högre löner.43  

Anledningen till att SAF gick ut med cirkuläret var att kollektivavtal blev allt vanligare. 
Verkstadsföreningen slöt 1905 det första rikstäckande kollektivavtalet och det blev 
nödvändigt för SAF att ta ställning till kollektivavtal med dess innebörd av kollektivt 
överenskomna avtal mellan arbetsgivare och arbetare.44 I cirkuläret tas ingen definitiv 
ställning till kollektivavtalet. Fördelarna och nackdelarna var olika i olika branscher och alla 
arbetsgivare inom en varje bransch borde komma fram till en gemensam slutsats.45  

Den första tiden var företagen direktanslutna till SAF.46 Men sedan växte yrkesförbunden 
fram som förhandlingscentra inom SAF. De olika branschförbunden hade egna styrelser och 
även egna ombudsmän. Det var dessa som i första hand mötte fackförbunden vid stridigheter. 
Ledningen skulle ge råd och se till att hela föreningen hölls ihop av en gemensam politik och 
taktik, samt att komma till yrkesförbundens assistans när så behövdes.47 I frågor om konflikter 
som inleddes på arbetsgivarens initiativ, handhavandet av konfliktersättningen, den sista 

                                                           
38 Westerståhl 1945 s.59ff. 
39 Schiller 1967 s.2f. 
40 Hansson 1932 s.41f, Åmark 1986 s.82. 
41 Schiller 1967 s.25f. 
42 Schiller 1967 s.26. 
43 Schiller 1967 s.28f. 
44 Lohse 1963 s.49f. 
45 Schiller 1967 s.26. 
46 Schiller 1967 s.28. 
47 Hallendorff 1927 s.53f. 
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uttolkningen om principfrågor och om kollektivavtalen var i enlighet med §23, hade SAF-
ledningen fortfarande det sista ordet.48  

Från bildandet våren 1902 fram till 1909 växte SAF snabbt . År 1903 hade man 101 
delägare som sysselsatte 24 000 arbetare. Den siffran ökade till 1 371 delägare med 163 000 
arbetare i slutet av 1909.49 SAF hade nu haft sin första lockout, proklamerat rätten till 
sympatilockout och formellt erkänt föreningsrätten i en överenskommelse med LO.50

Avtal gällande en hel yrkesgrupp var nu en verklighet. Enligt kommerskollegiums 
undersökning av 1 jan.1908 arbetade 45% av industriarbetarna vid företag som hade 
kollektivavtal. Inom pappersindustrin hade mellan 80 och 90 % av arbetarna som hade 
kollektivavtal bestämmelsen om arbetets frihet ,eller decemberkompromissen, i avtalet.  

Runt 3300 arbetsgivare med 160 000 arbetare hade riksavtal 1908-1909. 51

  
7. Organiseringen av pappersbruksbranschen  
 
Bildandet av pappersbruksföreningen 
 

Den 20 mars 1907 samlades en mängd representanter från pappersbruksindustrin i 
Stockholm för att bilda ytterligare ett yrkesförbund. Vid det konstituerande mötet fanns 
disponent H. A. Munktell från Grycksbo med. 

Sedan anmälan om förbundets stiftande gjorts till SAF genom en skrivelse den 18 april, 
beslöt SAF vid sammanträdet den 24-25 april 1907 att anta Sveriges Pappersbruksförbund 
som medlem. Vid antagandet omfattade förbundet 10 firmor med 2 815 arbetare.52 Redan 
under det första verksamhetsåret ökade antalet bruk till 18 med över 5000 arbetare. 53  

De instabila förhållandena på arbetsmarknaden ledde till att pappersförbundet drogs in i sin 
första arbetsmarknadskonflikt redan under sitt första verksamhetsår. Vid Skärblacka 
pappersbruk utanför Norrköping utbröt en konflikt som utvecklades till en strid om lönerna. 
Båda sidors förlag förkastades av motparten. Strejk varslades till den 5 juni. Efter att det inte 
kommit fram något förslag på lösning av konflikten förklarade Pappersbruksförbundet den 10 
juni att om inte full uppgörelse slutits senast den 18 juni skulle lockout träda i kraft den 22 
samma månad. Då så inte skedde, förklarades lockout vid de (då) tretton till förbundet 
anslutna pappersbruken. Sammanlagt utestängdes 3.665 arbetare. Först när konflikten brutit ut 
kom det till förhandlingar mellan Pappersbruksförbundet och Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet. En kompromisslösning kunde slutas redan den 29 juni. Förbundet 
beslöt samma dag att upphäva lockouten och att arbetet vid bruken skulle återupptas.54 Båda 
sidor var nöjda med att konflikten var löst och med det uppnådda resultatet. Parterna ansåg att 
konflikten hade kunnat utveckla sig till något mycket större och värre och båda ansåg att man 
kunnat hålla sina positioner.55  

Ledningen för Pappersbruksförbundet hade mycket att ta itu med i början. Förbundet ville 
få enhetlighet i praxis om löne- och sociala förmåner för att kunna ge svar när 
bruksledningarna ställde såna frågor. Man saknade allmänna riktlinjer för avtal mellan 
pappersbruken och deras arbetare. Olikheterna i överenskommelser och avtal berodde ofta att 
det vid åtskilliga bruk ännu inte fanns några fackföreningar och att det därför på olika håll 
träffades personliga avtal med arbetarna. Ett förslag på gemensamma riktlinjer antogs i mars 
                                                           
48 Lohse 1963 s.69. 
49 Åmark 1986 s.89. 
50 Schiller 1967 s.49. 
51 Schiller 1967 s.55ff. 
52 Gierow 1957 s.11f. 
53 Gierow 1957 s.33. 
54 Gierow 1957 s.18ff. 
55 Gierow 1957 s.25. 
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1908 och tjänstgjorde som vägledning när Pappersförbudet kort därpå inledde förhandlingar 
med sin fackliga motpart. Den 29 oktober kunde ombudsmannen, därtill vederbörligt 
bemyndigad av förbundet, skriva under de vid förhandlingarna överenskomna allmänna 
bestämmelserna rörande kollektivavtal mellan Pappersbruksförbundet och Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet.56  
 
Pappersbruksarbetarnas organiserande 
 

Majoriteten av de organiserade arbetarna vid pappersbruken kom att tillhöra Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet. Inom Grov- och Fabriksarbetareförbundet var stadgarna löst 
utformade i fråga om medlemmarnas verksamhetsområde och alla som kunde anses vara 
grovarbetare kunde ansluta sig. Även arbetare som inte var grovarbetare kunde ansluta sig om 
det inte fanns några andra lämpliga fackföreningar. Det gav en sådan mängd och mångfald i 
fråga om medlemmar att förbundet blev till ett av de största fackförbunden och nästan en 
landsorganisation i sig.57

Den första bestående fackföreningen inom pappersindustrin bildades 1896 på Klippans 
pappersbruk i Skåne.58 Klippanföreningens anslutning till Grov- och Fabriksarbetarförbundet, 
ledde i förlängningen till att när det bildades fackföreningar för pappersarbetare och 
massaarbetare i södra och mellersta Sverige anslöt sig även dessa till Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet. Klippan till trots var det inte enkelt för pappersarbetarna att bilda 
fackförening. Ett försök 1898 vid sulifitfabriken i Forshaga utanför Karlstad krossades i vad 
som kom att bli Grov- och Fabriksarbetarförbundets första stora föreningsrättsstrid.59

Ett liknande scenario utspelade sig vid Mackmyra Sulfitaktiebolag utanför Gävle där 
styrelsen var kategorisk i sitt förbud mot att arbetarna tillhörde socialistiska fackföreningar. 
När arbetarna ändå bildade förening stängdes fabriken i mars 1906 och en halvårslång strid 
inleddes som kulminerade med vräkningar av utestängda arbetare, en händelse som 
uppmärksammades i hela landet. LO och SAF medlade och i september upptogs förhandlingar 
som ledde till en överenskommelse om full föreningsrätt och återanställning av arbetarna. 
SAF ville inte godkänna disponentens begäran om lockout, framför allt eftersom bolaget 
vägrat erkänna föreningsrätten. Det konstaterades att fabriksledningen börjat lockouten på 
eget ansvar och ingen ersättning betalades ut till bolaget under konflikten.60 Inställningen till 
fackföreningar hade förändrats sedan konflikten i Forshaga. 

Med Mackamyrakonflikten var isen bruten i pappersindustrin och under 1906 anslöt sig 
arbetarna vid 15 pappers- och massafabriker till Grov- och Fabriksarbetarförbundet. För 11 av 
dessa blev arbetsvillkoren ordnade genom förhandlingar.61 Det tidigare ganska kompakta 
motståndet från bruksägarna mot den fackliga rörelsen hade luckrat upp i och med tillkomsten 
av SAF.62

Grov- och Fabriksarbetarförbundet kunde glädja sig åt att man ökade antalet medlemmar 
med 692% från 1902 till 1907. Eftersom det var främst grovarbetare och enkla fabriksarbetare 
som nu organiserade sig ökade förbund som organiserade sådana arbetare kraftigt.63  

Även om organiserandet av fackföreningar inom pappers- och massaindustrierna skedde i 
rask takt under åren 1906-1908, var det långt ifrån alla arbetare inom industrin, som tillhörde 
en fackförening. År 1908 bestod pappers- och massaindustrin av ca 20 000 arbetare, av dessa 
                                                           
56 Gierow  1957 s.29ff. 
57 Karlbom 1941 s.234. 
58 Karlbom 1941 s.259f. 
59 Karlbom 1941 s.258ff. 
60 Lohse 1963 s.55f. 
61 Karlbom 1941 s.360f. 
62 Gierow 1957 s.38. 
63 Åmark 1986 s.71f. 
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var ca 4.500 organiserade i Grov- och Fabriksarbetarförbundet och ca 1 000 i 
Sågverksindustriförbundet.64 I Norrland låg många massafabriker i nära anslutning till 
sågverk där sågverkens virkesavfall användes till råvara för pappersmassan. När 
sågverksarbetarna organiserade sig i Sågverksindustriförbundet låg det nära till hands att även 
pappersmassearbetarna gjorde det.65  
 
8. Arbetsmarknadens parter och konflikter fram till storstrejken 
 
Avtalsförhandlingarna under 1906 och Decemberkompromissen  
 

SAF:s krav på att införa arbetets frihet stötte på patrull när avtalsförhandlingarna ökade i 
antal 1906. Ett flertal långvariga och svårlösta konflikter störde arbetsmarknaden. I SAF:s 
styrelse talade man om lockout i september men av detta blev intet. Istället gick SAF i 
förhandlingar direkt med LO. Dessa första förhandlingar mellan parterna ägde rum i 
december 1906 med §23 som det största tvistemålet. Ett medlingsförslag kunde antas där 
arbetets frihet godkändes mot att det tillfogades ett långt avsnitt om ömsesidig föreningsrätt 
och rätt för arbetarna att vidtaga en undersökning vid avskedanden som kunde tolkas som ett 
angrepp på föreningsrätten. Decemberkompromissen, som den kom att kallas, väckte 
opposition i båda läger. Vissa fackföreningar och vissa arbetsgivare vägrade erkänna den. 
SAF hotade med lockout om inte kompromissen erkändes och de motsträviga 
fackföreningarna blev av LO:s representantskap tvingade att skriva under kompromissen.  

Dock misslyckades LO:s och SAF:s ledning samt statens förlikningsman att lösa en av de 
mest infekterade konflikterna, den vid Kosta glasbruk. Turerna kring konflikten på Kosta 
ledde till förändringar inom SAF. Bland SAF:s medlemmar gick åsikterna kraftigt isär om hur 
den här kompromissen hade skötts. Stadgarna reviderades och ledningen byttes ut.66Den nye 
ledaren blev Hjalmar von Sydow.67

Vid von Sydows tillträde var SAF, jämfört med tidigare år, kraftigare centraliserat, hade en 
utökad administration och en starkare ekonomi.68

 
Arbetsmarknaden fram till sommaren 1909 
 

Sommaren 1908 blev orolig på arbetsmarknaden. Inom ett antal branscher hade konflikter 
brutit ut. SAF förberedde i juli för en lockout som skulle drabba 160 000 arbetare. När även 
Centrala arbetsgivarförbundet och Verkstadsföreningen gick med i konflikten skulle den ha 
omfattat 220 000 arbetare. Landsorganisationen i sin tur övervägde en storstrejk. 

I Norrköping hade en konflikt mellan lastägarna och fackföreningen blockerat hamnen 
sedan sommaren 1907. Då konflikten störde den SAF-anslutna industrin i Norrköping begärde 
SAF ett ingripande från LO. Resultat uteblev. I början av 1908 utbröt hamnarbetarkonflikter i 
Norrland och framåt juni var så gott som alla större hamnar drabbade genom att fartyg från 
konfliktområdena blockerades. Bland de skånska sockerbruken härjade en lönekonflikt.  

I Stockholm sade flertalet fackföreningar inom byggnadsindustrin upp sina avtal vid 
årsskiftet 1907-1908 och krävde kortare arbetstid och högre lön. När inget avtal slutits i april 
avsåg arbetsgivarna att sänka lönen varpå alla fackföreningar gick ut i strejk. CA svarade med 
lockout i Stockholm69 och hotade med att kraftigt utöka den från den 20 juni. De relativt 
välavlönade byggnadsarbetarna fick föga stöd av övriga fackförbund och ett preliminärt avtal 
                                                           
64 Gierow 1957 s.39. 
65 Karlbom 1941 s.235. 
66 Schiller 1967 s.39ff. 
67 Schiller 1967 s.46. 
68 Schiller 1967 s.48 
69 Schiller 1967 s.73ff. 
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slöts i början av juni. Dock förhindrade CA en definitiv uppgörelse. Varslet kvarstod och 
konflikten kopplades till konflikten i Norrköping och överlämnades till den statliga 
förlikningskommissionen.70  

Verkstadsföreningen beslöt att sälla sig till de andra arbetsgivarföreningarna och varslade 
även de om lockout från den 20 juli.71

Vid LO:s representantskapmöte var deltagarna ovilliga att möta lockouten med en 
storstrejk. LO:s ordförande Herman Lindqvist ansåg att storstrejken skulle vara självmord för 
fackföreningen. Det skulle inte gå att få en fullständig inställelse av arbetet och inom en vecka 
skulle arbetarna trängas för att få återgå till arbetet, menade han. Arbetsgivarna skulle då 
säkerligen kräva att arbetarna gick ur fackföreningarna. Det rådde delade meningar mellan 
storstrejkens belackare och tillskyndare men LO:s representantskap sade nej till storstrejk.  

Beslutet var omstritt och både före och efter beslutet kom många uppmaningar till 
storstrejk från fackföreningar, arbetarkommuner och tillfälliga arbetarmöten.72  

En särskild förlikningsman utsågs av staten den 9 juli med uppdrag att medla i samtliga 
tvister. Medlingsförslaget innehöll ett antagande av §23 och en överenskommelse mellan 
parterna om arbetsstyrkans storlek i Norrland, fri konkurrens i Norrköping och i för 
sockerbruks- och byggnadsarbetarna låg lönerna nära de tidigare förlikningsförslagen.  

LO tog upp förlikningsförslaget till diskussion och förbund efter förbund godtog förslaget. 
Slutligen nekade bara transportarbetarförbundet. Representantskapet lyckades tvinga igenom 
förslaget och transportarbetarna röstade för medlingsförslaget med knapp majoritet. Även 
arbetsgivarna godtog budet, om än under protester och invändningar.  

På grund av bristande tillgångar och dålig konjunktur trodde landssekretariatet och 
representantskapet att en storstrejk skulle sluta i förlust och hävdade en fredlig linje. Även 
socialdemokraterna, genom partipressen, drev den linjen. Det var emellertid 
regeringsingripandet som gjorde det möjligt att isolera transportarbetarna och för 
representatskapet att tvinga dem till underkastelse.73  

Från båda parter hördes missnöje över hur utfallet hade blivit och många ansåg att freden 
på arbetsmarknaden nog inte skulle bli långvarig. Många inom SAF var tveksamma till om 
man handlat riktigt när man ställde in lockouten. Betydande arbetsgivare ansåg att den borde 
ha genomförts. En opinion av arbetarna, underblåsta av ungsocialisterna, ansåg att 
storstrejken borde ha proklamerats.74  

Båda parterna hade svårt att avveckla sommarens stridigheter. LO:s auktoritet räckte inte 
till för att driva igenom sin vilja och SAF:s auktoritet var ifrågasatt. Trots uppgörelsen mellan 
parterna till blev hösten orolig på arbetsmarknaden.75 När en exempelvis en lockout, som 
pågått bland bokbinderierna i Stockholm och Eskilstuna sedan sommaren, hotade att utvidgas 
tvingade representantskapet de protesterande och ovilliga bokbindarna att gå tillbaka på 
arbetsgivarnas villkor genom att enhälligt hota med att dra in understödet.76  

Under ovan nämnda konflikter hade arbetarna fått ge vika i alla större konflikter för att 
undvika lockout. Det går i bokbinderistrejken att se hur SAF utformat en plan med en 
successiv lockout av den typ som användes sommaren därpå. Tydligt är också 
landsorganisationens svårigheter att få ett enstaka arbetsslag att inordna sig i intressen för det 
allmänna bästa.77  

                                                           
70 Schiller 1967 s.77ff. 
71 Schiller 1967 s.87. 
72 Schiller 1967 s.81ff. 
73 Schiller 1967 s.95ff. 
74 Schiller 1967 s.98ff. 
75 Schiller 1967 s.103ff. 
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Det argument LO ständigt upprepat var att man inte hade styrkan att stå emot en lockout. 
Man hänvisade till försämringen i konjunkturen och den av detta resulterande försvagningen 
av arbetarnas organisationer. Men när arbetsgivarna åter varslade om lockout sommaren 1909 
övergavs den taktiken. Istället proklamerade man storstrejk.78  
 
9. Storstrejken 
 

Konjunkturen vände som synes under 1908 och de goda tiderna som avspeglat sig i en 
påtaglig reallöneförbättring för arbetarna var slut för tillfället. Under 1909 fortsatte de dåliga 
konjunkturerna med prisökningar och ökad arbetslöshet som följd. Under de här 
förhållandena hade arbetsgivarna en fördel i förhandlingarna med facken. Det var tydligt att 
arbetsgivarna avsåg att utnyttja den och ta tillbaka något av vad man ansåg sig ha förlorat till 
fackföreningarna. Avsikten var inte att krossa fackföreningsrörelsen hävdades det från SAF. 
Von Sydow sade i efterhand att avsikten var att få lugn på arbetsmarknaden och ”återställa 
arbetsgivarnas naturliga herravälde”79 på de arbetsplatser de behärskade.80  

Från de goda konjunkturernas 1907 med över 185 000 medlemmar hade LO fram till 
storstrejken förlorat nära en tredjedel av sina medlemmar, närmare 44 000. Fackföreningens 
roll blev under de dåliga tiderna mer defensiv och koncentrerade sig mer på att se till att 
lönerna inte sänktes. 

I de konflikter som bröt ut under början av 1909 försökte SAF att få till riksavtal med 
reglerade löner. Det visade sig emellertid omöjligt att komma överens om en nivå på lönerna i 
diskussionerna med facken. Arbetsgivarna ville ha en lönenivå som betraktade ett genomsnitt 
av lönerna i de olika branscherna. Fackföreningarna ville ha den högsta nivån som lönenivå.81  

Sedan 1907 hade SAF understundom samlat ihop ett flertal konflikter, överlämnat dem till 
Landsorganisationen och under hot om lockout krävt en uppgörelse av samtliga konflikter 
samtidigt. Nu, i den lockoutförklaring som lades den 14 juli 1909, var antalet konflikter sju. 
De sträckte sig från lockouterna inom Pappersmasseförbundet, Svenska grossisters- och 
Svenska detaljisters Herrkonfektionsförbund, Svenska väg och vattenbyggares 
arbetsgivarförbund till strejkerna vid Munkfors järnbruk, Korsnäs brädgård i Kastet samt 
Mora/Norets skiljeställe.82 SAF meddelade att om inte alla konflikter på lösts innan den 26 
juli 1909 skulle lockout förklaras från och med denna dag med utvidgning från den 3 
augusti.83  

Varför SAF förklarade storlockout vid detta tillfälle har det funnits olika förklaringar till. 
Arbetsgivarna hade för avsikt att krossa arbetarrörelsen hette det från arbetarhåll. Gunnar 
Huss, den statlige utredaren av storstrejken, är inte heller främmande för tanken att det inom 
SAF fanns krafter som önskade striden för att kunna visa på organisationens makt, även om 
ledningen för SAF avsåg att använda lockouten för att hävda sin ståndpunkt i de olika 
konflikterna.84 Carl Hallendorff, SAFs egen historieskrivare, håller fram en önskan att få fram 
mera reglerade och därigenom förutsägbara förhållanden på arbetsmarknaden. Gunnar 
Westerståhl anser att när nu två mot varandra stående parter på arbetsmarknaden etablerats så 
var avsaknaden av några regleringar av parternas inbördes relationer bidragande till att striden 
utbröt. Men för honom var den största anledningen till strejken makten över 
arbetsmarknaden.85  
                                                           
78 Westerståhl 1945 s.59ff. 
79 Sydow citerat från Hirdman 1979 s.89. 
80 Hirdman 1979 s.86ff. 
81 Hirdman 1979 s.89, Schiller 1967 s.184ff. 
82 Schiller 1967 s.171. 
83 Haste 1979 s.12. 
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Bernt Schiller, å sin sida, pekar på arbetsgivarnas vilja att få igenom riksavtal. 
Genomförandet av riksavtal med den medföljande löneregleringen var en principiell och 
ekonomisk fråga av största vikt för SAF, menar Schiller, och står som gemensam nämnare i 
ett flertal av konflikterna. För arbetsgivarna var det självklart att de löner som skulle finnas 
med i ett blivande riksavtal skulle vara ett genomsnitt av de löner som fanns i olika, och för 
den delen olika dyra, delar av landet. Schiller menar att SAF var fast beslutna att vid 
Skutskärs pappersmassefabrik och inom konfektionsindustrin genomföra löneutjämning och 
riksavtal som ett led i den allmänna reglering genom riksavtal som SAF stegvis genomfört 
sedan 1907.  

Schiller har i kvarbliven korrespondens inte kunna finna vad som var den främsta 
anledningen till varför storlockouten proklamerades men menar att hösten 1909 var SAF 
medvetna om sin styrka och därför beslutades strejken.86  

Yvonne Hirdman följer Schillers resonemang om riksavtal och skriver att arbetsgivarna 
kunnat genomföra det de gått i strid för: riksavtal med löneregleringar. Det var helt uppenbart 
att SAF använde dåliga tiderna för att ta igen förlorad terräng. 87

Författare nära arbetarrörelsen gör gällande att primärkonflikterna inte var skäl nog för 
storlockouten. Sigfrid Hansson skrev 1926 att den svagt motiverade lockoutförklaringen 
utfärdades för att tvinga den fackliga rörelsens till en strid på bred front.88

Ragnar Casparsson menar i sitt stora verk LO under fem årtionden att de konflikter det var 
fråga om sommaren 1909 var av begränsad omfattning och att de inte kunde motivera den 
mobilisering som blev. Han skriver att SAF tog de här konflikterna som en orsak för att rikta 
ett dråpslag mot arbetarrörelsen.89  

I Torvald Karlboms och Olof Peterssons historia över Grov- och Fabriksarbetarförbundets 
historia ges storstrejken givetvis också stort utrymme. Torvald Karlbom, som skrev större 
delen av boken, slår an en försonligare ton än exempelvis Casparsson. Karlbom menar att 
även om aggressiviteten på arbetsmarknaden var naturlig till följd av det ogynnsamma 
konjunktursläget går det att undra om det inte inom arbetsgivarlägret fanns planer på en 
längre syftande attack mot fackföreningsrörelsens än vad som var befogat av företagarnas 
ekonomiska svårigheter.90 Karlbom finner inte heller arbetsgivarsidans åtgärder motiverade. 
Istället stöder han sig på citat från von Sydow att SAF begagnade krisen för att ”kväva 
självsvåld och övermod” hos arbetarna och ”återställa arbetsgivarnas naturliga herravälde 
över sina fabriker”.91  

Rune Nordin menar att de konflikter som förekom var av mindre slag och kunde inte 
uppfattas som hot av SAF. De var dessutom mer eller mindre framprovocerade av 
arbetsgivarna. Eftersom det inte gick att få ett lugn på arbetsmarknaden var det nödvändigt för 
arbetsgivarna att visa ”auktoritet”. Det bästa sättet var en stor och hård konflikt för en total 
lösning. Att analysera orsakerna till stridigheterna, som var svältlöner och usla 
arbetsförhållanden var arbetsgivarna inte intresserade av.92

Åsa Linderborg tar i sin historiografi upp vad som skrivits inom arbetarrörelsen om 
storstrejken. De första som skrivs av till socialdemokratin tillhörande skribenter var positivt. 
Men enligt henne sker det efter 1920-talet en omvärdering av storstrejken och ju mer 
regeringsansvar socialdemokraterna får ju negativare blir de till strejkverksamhet. Det var de 
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unga och radikala krafterna som ville ha strejk, ledarna ställde sig avvisande från första början 
sades det. I flera av de vanligaste fackliga översiktsverken nämns knappt storstrejken alls.93

Detta om orsakerna till storstrejken, om vem som vann denna Sveriges största 
arbetsmarknadskonflikt råder närmast konsensus. LO hade inte tillstymmelse till de 
finansiella tillgångar som krävdes för att ge understöd för en konflikt av den här magnituden. 
SAF kunde via sina garantifonder betala ut ersättning åt sina drabbade medlemmar i flera 
månader. 94

I de olika primärkonflikterna var fackföreningarna pådrivande i ett flertal fall och krävde 
betydande löneökningar. Förbunden å sin sida hade ofta försökt bedriva en återhållande 
politik, även om den var omstridd. Så vitt man kan se var även det Landssekretariatets linje i 
de fall de blev inblandade. Men när så det stora lockoutvarslet kom ansåg ledningen det troligt 
att man hade en stor strid framför sig och kallade in de berörda förbundens ledningar. Herman 
Lindqvist skrev och sökte ekonomiskt stöd utomlands. I det brev han skrev sade han att det 
inte fanns någon möjlighet att undgå en jättestrid.  

När så styrelsemedlemmarna i de berörda förbunden samlades den 18 juli 1909 var åsikten 
från samtliga förbundsledningar att ingen uppgörelse var möjlig. Landssekretariatet kunde 
efter att så många och stora fackförbund sagt nej till en fredlig lösning bara förkasta SAF:s 
ultimatum.  

Fackförbunden sade nej eftersom en uppgörelse skulle ha inneburit ett uppgivande av krav 
och stridsåtgärder som drivits fram av fackföreningarna och som, om än motvilligt i vissa fall, 
förbunden stött och godkänt. Det saknades medel för en längre strid, därför valdes storstrejk 
framför att utkämpa lockouterna. Storstrejk skulle få ett snabbare förlopp trodde man och 
storstrejk var det yttersta medel som arbetarna trodde på. Fackföreningsrörelsens ledare 
delade inte den tron men som läget var och det missnöje med eftergiftspolitiken ledarna kände 
från medlemmarna valdes storstrejk.95 Många arbetare gick glada och säkra på seger ut i 
strejk. ”Ett otal telegram och uttalanden från arbetaremöten vittnar om hänförelsen hos de 
breda massorna”, heter det hos Casparsson.96

LO avsåg inte att strejken skulle ha sin udd mot samhället utan vara en 
styrkedemonstration. Representantskapet beslöt därför att undanta från strejken vård av sjuka, 
vård av djur samt belysnings- vatten- och renhållningsarbetare. Man ville få ett snabbt 
ingripande från regeringen. Regeringen föredrog emellertid att förklara sig neutral. 

Det förslag som medlarna lade fram förkastades från båda sidor och den 26 juli började 
storstrejksproklamationer spridas. Den 4 augusti angavs som startdatum för strejken och den 
dagen gick en mängd arbetare ut i strejk.97 Den 9 augusti gick även typograferna ut i strejken 
som härmed får sin största omfattning med över 290 000 deltagare, enligt officiell räkning.98 
Alla förberedde sig såg gott de kunde eller fann bäst. Krogarna stängdes och alla som hade 
råd köpte upp så mycket livsmedel de kunde. 

Fackföreningarna bildade så många som 549 strejkutskott över hela landet. Massmöten 
hölls och pengar samlades in, både i Sverige och utomlands. Sammanlagt över 2,7 miljoner 
kronor samlades in och stora summor skickades från arbetsorganisationer utomlands. Men det 
förslog inte långt då det hade behövts uppemot 3 miljoner i veckan för att klara strejken 
ekonomiskt.99 Sedan hände inte mycket. 

                                                           
93 Linderborg 2001 s.340ff. 
94 Se exempelvis Schiller 1967 s.223ff, Haste 1979 s.16 Hirdman 1979 s.90. 
95 Schiller 1967 s.226ff. 
96 Karlbom, Pettersson 1944 s.72ff, Casparsson 1947 s.346. 
97 Hirdman 1979 s.90. 
98 Haste 1979 s.13. 
99 Hirdman 1979 s.90. 

 
14 
 
 
 



  

Den sista augusti beslutade regeringen att inte försöka få till stånd någon medling i striden. 
De stridande har under den här tiden minskat till 240 000.100 Den första september förde 
Herman Lindqvist fram tanken på ”rationell klyvning”, det vill säga att de arbetare som inte 
arbetade för företag tillhörande SAF skulle gå tillbaka till arbetet. Den 4 september 
publicerades förslaget. Många arbetare protesterade, andra arbetare gick gladeligen tillbaka.101 
Men den 6 september102 började ungefär 100 000 man runt om i landet åter arbeta på olika 
företag som inte var anslutna till SAF.103   

Regeringen beslöt den 12 september att agera och förordade en förlikningsman. Hans 
förslag den 22 september om en skiljedomstol förkastades från båda parter. Ett par dagar 
senare lades ett förslag om lösning av primärkonflikterna fram som i stort sett var detsamma 
som lades fram innan konfliktens utbrott. Arbetarsidan godkände i princip förslagen men 
arbetsgivarna var inte intresserade.104  

De strejkandes antal minskar kraftigt under september månad och var den 1 oktober nere 
under 64 000. I månadsskiftet september oktober beslutar LO att koncentrera striden till ett 
antal nyckelområden som järn och gruvindustrin och trämassa- och pappersindustrin. I 
november görs nya försök med en förlikning men förhandlingarna avbryts.105  

När förlikningsmannen gjorde en förfrågan i mitten av november var man från LO:s sida 
villig till ytterligare förhandlingar om de återstående lockouterna hävs. Några förhandlingar 
ägde dock aldrig rum. Vid den tidpunkten var fortfarande runt 26 000 arbetare utestängda från 
sina arbetsplatser.  

Strejken fick aldrig någon formell upplösning och de sista lockouterna hävs först i 
december 1910.106 Så slutade storstrejken, kanske inte med en krasch, utan mer med ett 
kvidande. 
Tanken var från början var att storstrejken skulle bli ett blixtingripande mer än den utdragna 
utmattningsstrid som följde. LO ville ha samhällets och regeringens hjälp för att kunna 
avsluta strejken på ett för arbetarrörelsen tillfredsställande sätt. Det var anledningen till att 
landssekretariatet gjorde inskränkningar i vilka som togs ut och undantog såna som arbetade 
med vid samhällets livsnödvändigaste funktioner.  

Schiller skriver att de undantag som gjordes för strejken var samtidigt för få och för 
många. För få för att hindra den liberala oppositionen från att gå över till de konservativa och 
arbetsgivarna. Utöver andra verkliga eller förmenta avtalsbrott kunde LO inte hindra att 
typograferna gick ut i strejk, något som skrämde de liberala. För många när inte de 
organiserade järnvägsmännen var inte villiga att gå ut i strid. LO kunde inte beordra dem då 
de inte tillhörde LO, men de pressade dem inte heller. Hade strejken blott varat några dagar 
hade inte haft någon större betydelse. Men när strejken fortsatte fick det en avgörande 
betydelse. Det var svåra ekonomiska tider och många industrier hade för att hålla igång 
produktionen producerat sina lagerhus fulla med varor som nu bara väntade på transport ut ur 
landet. I Ystad kunde arbetarna se hur varuströmmen från de strejkdrabbade industrierna 
fördes ur landet med båt och järnvägsvagn. Schillers slutsats om storstrejken är rak och enkel: 
trots sin enorma omfattning var storstrejken, vare sig ekonomiskt eller politiskt, en effektiv 
strejk. 107  
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De många konflikterna under 1909 hade tömt kassorna och Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet stod inför storstrejken praktiskt taget utan tillgångar.108 Inför 
storstrejken hade förbundet redan många medlemmar i strejk som man inte omedelbart kunde 
dra in stödet från. Tanken var annars att allt understöd skulle skickas till landssekretariatet 
som sedan skulle dela ut dem till de olika strejkustskotten. Fackföreningarna bildade under 
strejken strejkutskott som sorterade direkt under LO. I och med att LO stod för understödet 
fick förbundet en frist men efter den rationella klyvningen fick förbundet åter ta ansvar för 
utbetalningarna. De till arbetena återgångna verkstadsarbetarna och byggarbetarna kunde 
bidraga med litet och från broderorganisationerna i Danmark och Norge kom också värdefulla 
bidrag men det förslog inte långt. För att få ner antalet strejkande måste LO i slutet av 
september ge fackföreningar tillstånd att gå tillbaka till arbetet även hos sådana som tillhörde 
SAF.109

Antalet organiserade medlemmar minskade kraftigt inom LO efter storstrejken. På 
högkonjunkturens topp 1907 hade LO haft över 185 000 medlemmar. Lågkonjunkturen fick 
många arbetare att lämna fackföreningarna igen. Efter storstrejken fortsatte siffrorna att 
sjunka, 1910 fanns det runt 85 000 medlemmar och 1912 hade siffran sjunkit under 80 000.110 
Det skulle dröja till 1917 innan antalet medlemmar kom upp till 1909 års nivåer igen.111  

Grov- och Fabriksarbetarförbundet tappade ungefär hälften av sina medlemmar under och 
efter storstrejken. Av de 347 avdelningar som bildades 1906 till 1909 inom Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet kvarstod i förbundet år 1912 endast 81, eller 23%. 
Pappersindustriarbetarna var den grupp som klarade sig sämst och antalet organiserade 
medlemmar minskade med 63%. År 1911 var antalet avdelningar inom pappersindustrin 
endast hälften mot vad de var 1909.112

 
10. Grycksbo. Orten och pappersbruket 
 
Orten Grycksbo 
 

Grycksbo ligger vid Västerån 13 km nordväst om Falun mellan sjöarna Tansen och 
Grycken113 i ett mycket kuperat och varierat landskap som också är rikt på sjöar. Genom 
samhället rinner ett vattendrag som förbinder sjön Tansen väster om Grycksbo med Grycken i 
sydost. Bruket ligger i en dal, Grycksbodalen och omges av uppstickande berg och vida 
barrskogar. Flera av bergen har mycket natur med äldre skog.114  

Den första gången Grycksbo omnämns är år 1382 som ”Grykkisboda”. Tre medeltida brev 
som har bevarats berättar om ett ägarskifte i Grycksbo på 1380-talet. Det var troligen en gård 
av högreståndskaraktär. Den första jordbruksbebyggelsen vid sjön Grycken och Tansbo väster 
om Tansen var troligen fäbodar till bönder från Stora Tuna. Även folk från trakterna söder om 
Siljan har förmodligen koloniserat trakten. Vid Västerån bildas en bebyggelsegrupp med 
gårdarna Änkebyn, Grycksbo, Tansbo och Lustebo, vars namn återknyter till åkerbruk och 
boskapsskötsel. (Namn på –by och –boda vittnar om gammal jordbrukskolonisation medan 
namn på –arvet utmärker 1300-talets kolonisation kring gruvor).  

Utgrävningar gjorda av Dalarnas museum 1990-1991 har visat att det fanns kopparhyttor, 
hålldammar och skvaltkvarnar redan på 1300-talet. Hyttorna fanns bl.a. i Tjärntäkt och 
Bengtsarvet. Men eftersom gruvan i Falun expanderat så har trakten hamnat inom dess 
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intressesfär. Bebyggelsen kring Grycken sammansmälte med bebyggelsen kring gruvorna. 
Trakten erbjöd i rikt mått det koppartillverkningen behövde: vattenkraft och skog. Tidigt 
började traktens vattenkraft att utnyttjas. Exempelvis finns det mellan Harmsarvet och 
Bengtsarvet ett flertal dammar i ett ålderdomligt, men ännu öppet, odlingslandskap. Det finns 
uppgifter om att bergmän har ägt de olika gårdarna. Däremot är det svårare att datera när 
driften började i de olika hyttorna.115  Emellertid blev tiderna allt svårare för dessa hyttor 
under andra hälften av 1600-talet. Det berodde dels på att malmen blivit mer svårtillgänglig 
efter det stora raset 1687, dels på att malmsmältningen blivit mer effektiv så att hyttor 
närmare gruvan kunde ta hand om all malm som kom från gruvan.  
  
Brukssamhället 
 

Den dominerande industrin i Grycksbo har i 250 år varit pappersbruket.116 På bruket har 
flera generationer arbetare har haft sin inkomst och yrket har gått i arv från far till son.117 
Antalet arbetare vid bruket år 1909 var, enligt Boëthius, 371 arbetare och 30 tjänstemän. Det 
var nästan hundra fler än vid sekelskiftet men nästan hundra färre än det var 1919. Under 
toppen av högkonjunkturens 1907 var 431 arbetare anställda men det närmaste året före och 
efter storstrejken var antalet anställda relativt konstant. Året efter storstrejken var det en 
arbetare och en tjänsteman fler än året innan.118 Vid den här tiden tillhörde Grycksbo bruk 
med omnejd till Stora Kopparbergs församling. Enligt en sammanräkning av 
församlingsboken fanns det 1910 vid Grycksbo bruk och de omgivande byarna Tansbo, 
Bengtsarvet, Lustebo etc runt 1000 innevånare.119

Pappersbruket i Grycksbo var länge ett mycket litet bruk. Därför finns i Grycksbo inga 
raka bruksgator som man kan hitta i gamla mellansvenska järnbruk. Det var först efter 1850 
som bostadskasernerna byggdes. Här har istället samhället varit uppdelat i olika byar med sin 
egen sammanhållning.120 Men till slut växte byarna ihop till ett samhälle. Enligt vad Erik 
Goland skrev i Vi på bruk´ä på gott och ont gav samhället ett planlöst intryck. I ena ändan 
fanns kyrkan och från den spred sig huslängorna med arbetarbostäder. Bebyggelsen verkade 
ha uppförts slumpmässigt och planlöst. Steniga, leriga vägar slingrade sig mellan hus och 
baracker. I andra änden av byn låg herrgården, på behörigt avstånd från andra hus.121   

Vid de stora utvidgningarna efter bolagsbildningen var bolaget tvungna att lösa 
bostadsfrågan för det ökande antalet arbetare. Arbetsstyrkan ökade från 90 år 1888 till 221 år 
1899.122 För att husera det kraftigt ökande antalet arbetare uppfördes en rad större kaserner. 
Istället för att få nummer fick de namn efter större städer som Chicago, Berlin, Paris och 
Kairo, eller amerikanska stater som Michigan eller Minnesota. I de större husen kunde upp till 
10 familjer hysas in.123 I kasernerna fanns små familjebostäder på ett rum och kök, vedspis 
och kakelugn. ”Det gick åt mycket tid i vedboden” minns en arbetare” men veden var nästan 
gratis”.  

Ungkarlarna bodde trångt med två eller flera arbetare i samma rum. ”Vi bodde i en barack 
nere vid själva bruket som kallades Peking. Där var vi 10 i samma rum. Det var inte så noga. 
Vi åt på Malta, en krona om dagen för alla mål”, minns en arbetare. Tjänstemän och 
ingenjörer bodde för sig själva. Steg någon i graderna fick densamme flytta till någon av de 
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särskilda förmansbostäderna. De låg i ett område som av folkhumorn gavs namnet 
”Bashagen”.124 Det fanns gemensamma tvättstugor för arbetarfamiljerna och det fanns ett hus 
där man kunde brygga och baka.  

Vatten fanns att hämta i brunnar mellan husen men det var av sämre art och det förbjöds att 
användas efter ett utbrott av barnförlamningsfeber i byn. Avlopp saknades men utedass fanns.  
Bredvid uthusen fanns potatis- och morotsland. ”Det var man tvungen att odla. Morötter, lök 
och sånt”, minns den gamle pappersarbetaren Albin Backström. ”Det hade disponenten 
bestämt. Gjorde man inte det så fick man inte bo kvar. Och man fick inte flytta in i de små 
lägenheterna om man inte var gift. Och gifta sig fick man inte göra om man inte kunde läsa. 
Prästen nekade viga”.125  

Det fanns en och annan som hade några höns eller en ko. Men i stort sett levde man av de 
möjligheter som gavs på orten. Bruket var nästan självförsörjande och hade ett eget jordbruk, 
en egen smedja och en egen mekanisk verkstad. Mjölk gick att hämta vid ladugården efter 
dagens skift. Understundom kunde det bli lite spänt i kön eftersom tjänstemännen hade rätt att 
gå före. Det fanns en enkel handelsbod där det gick att köpa det nödvändigaste som mjöl, salt, 
sill, snus och givetvis brännvin. 

Ibland kom det förbi gårdfarihandlare eller slaktare och sålde vad de hade. Det kunde 
också komma förbi skomakare och skräddare för att upp beställningar. Arbetskläder syddes 
hemma. Skulle någon ha något utöver det vanliga blev det att fara in till Falun.126  

”För det mesta var det sill och potatis till frukost. Kanske något bättre till middag, en 
fläskbit någon gång och till kvällen så var det gröten”, Minns Daniel Zetterström.”127 Då vi 
gifte oss for vi in till staden och köpte oss en säng så vi hade något att ligga i, ett bord och ett 
par stolar. Trasmattor hade vi. En kopparkittel hade vi fått i lysningspresent. När vi skulle 
bära hem vatten till att bada gick det åt sju foror”, minns Albin och Helena Backström.128

Nere i bruket gick man i 12-timmars skift, från 6 till 6 växlande mellan dag och natt 
varannan vecka. Ibland kunde det bli 24 timmar i stöten när söndagsskiftet skulle växla.  
”Det var inga raster” minns Albin Backström ”Det kom nån hemifrån och stack till oss en 
matlåda. Man fick ta en matrast när man kom åt”.129 ”När vi pojkar 13-14 år och fick läsa för 
prästen fick vi gå runt. Det fanns då ingen präst i Grycksbo. Vi fick åka med morgontåget till 
Falun direkt efter ett nattskift, så kom vi hem med halv femtåget och fick gå på skiftet 
klockan sex igen,” minns Daniel Zetterström.130 ”Hade man nattskift så var det inte alltid så 
roligt att gå hem” menade Albin Backström. ”Det var svårt att få ro och sova med ungskrik 
och käringar som sladdrade och slamrade i huset. Man hörde vart eviga ljud genom väggarna i 
kasernen. Men det var inga större bekymmer med hyran. Den var låg. ”131  
 
Grycksbo pappersbruks historia 
 
De första ägarna  
 

Den som startade pappersbruket i Grycksbo var Johan Muncktell. Född i ett 
kyrkoherdeshem gjorde Johan Muncktell karriär som bland annat handskrivare. På sin karriärs 
höjdpunkt var han direktör för vedkontoret och ansvarig för vedanförskaffandet för hela 
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Bergslagen. År 1717 köpte han gården Grycksbo och kunde dessutom utöka sitt markinnehav 
med ett par närliggande arrendegårdar.132

Eftersom den sista hyttan i trakten tagits ur drift var vattenkraften vid Grycksbo outnyttjad. 
Frågan var om den kunde användas till något förnuftigt. Under den rådande merkantilismen 
ansågs det att industrier helst skulle ligga i närheten av städer. Ett undantag var pappersbruk, 
eftersom de var beroende av vattenkraft och rent vatten. Sverige importerade dessutom 
mycket papper, något som var av ondo enligt den tidens synsätt.133 År 1740 grundade Johan 
Munktell ett pappersbruk på platsen där den sista kopparhyttan hade brunnit ner 1675. 134  

Efter Johans Muncktells frånfälle var det sönerna Johan Martin och Fredrik som tog över 
driften av pappersbruket.135 Under bröderna Munktells tid arbetade en 6-7 arbetare vid 
pappersbruket. Bruket producerade synnerligen enkla papper.136 Fredrik Muncktell sålde av 
sin del av företaget och drog sig tillbaka 1762. Året därpå avled han. Johan Martin Muncktell 
dog 1790 och verksamheten övergick till hans son Johan Jacob. 137  

Han tog över verksamheten 1795, efter att företaget några år skötts av förmyndare. I 
Grycksbos historia är han känd som bergsrådet. Under hans ledning utvecklades och 
moderniserades fabriksområdet.138 Tanken med moderniseringarna var att kunna tillverka mer 
avancerade produkter. Ett exempel var vellinpapper, som kunde användas till finare 
postpapper.139 Man kunde från Grycksbo meddela att produkten passade bra till exempelvis 
gravyrer. Vellinpappret mottogs väl av fackkrafter.  

Fram till ombyggnaden hade tryckpapper varit den viktigaste varan. Den varan sjönk nu i 
kvantitet och produktionen av koncept- och skrivpapper ökade. Vellinpappret gav till en 
början goda inkomster men vinsten sjönk sedan något. En annan produkt som kom fram och 
som hävdade sig väl på marknaden var filtrerpappret. Det är inte känt när det började 
tillverkas men man känner till det från 1817.140 Tidningspapper blir efter en blygsam början 
brukets huvudprodukt efter 1826.141 Under bergsrådets tid ökade successivt Grycksbos 
jordinnehav. Han tog över hela Änkebyn, förvärvade Snällbo och en betydande del av 
Bengtsarvet, samt en hel del jord i Tansbo.142   
 
Johan Henrik Munktells tid 
 

År 1834 överlämnade J.J. Munktell driften av pappersbruket till sonen Johan Henrik. Johan 
Henrik Munktell föddes 1804 i Grycksbo.143 När han tog över driften fick han i uppgift att 
över de två följande åren helt modernisera pappersbruket.144 Ombyggnaden kröntes av att den 
andra pappersmaskinen som installerats i Sverige togs i bruk.145 De första åren gick bruket 
mycket bra och kunde storligen profitera på den ökande papperskonsumtionen. Emellertid så 
ökade antalet maskinbruk och efter en tid kändes konkurrensen av. Men över det hela taget, 
och trots bekymmer som vattenbrist, lumpbrist och avlägsenhet från marknaden så var 
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maskinbruket i Grycksbo en god affär.146 Den stora produkten under den här tiden var alltjämt 
tryckpapper för tidningsbruk.147  

J. H. Munktell gjorde också några jordinköp med avseende att komplettera den redan ägda 
marken, exempelvis inköptes hela Bengtsarvet. Johan Henrik gifte sig 1836 med Augusta 
Eggertz. Dottern till en rik geschworner.148  

Transporterna från och till den tilltänkta marknaden hade alltid vållat bruket stora besvär 
och kostnader. Så när det började byggas järnvägar intresserade detta J.H. Munktell. Johan 
Henrik Munktell ägde aktier och satt i styrelsen för det bolag som konstituerades 1855 för att 
bygga en järnväg mellan Falun och Gävle. Fyra år senare 1859 kunde järnvägen mellan Falun 
och Gävle öppnas.149

 
Augusta Munktells tid 
 

Johan Henrik Munktell avled 1861. Trots stora bekymmer med arvslotterna och en relativt 
stor skuldsättning när dessa löstes in, kunde änkan Augusta Munktell ta över de Munktellska 
ägorna med tillhörande pappersbruk. På bruket blev hon känd som gamla frun.150  

När änkan Munktell övertog ledningen för pappersbruket var pappersmaskinen 25 år 
gammal och bruket i behov av renovering. Det dröjde dock till 1867 innan det fanns rum för 
nyinvesteringar. Augusta Munktell var försiktig i fråga om utgifter och av de stora planer som 
gjordes för en ombyggnad och förnyelse av bruket genomfördes endast införandet av ett litet 
träsliperi i en av de befintliga byggnaderna och en ombyggnad av maskinsalen.  

Den huvudsakliga råvaran var fortfarande under 1870-talet lump. Bruket har inte redovisat 
den egna produktionen av trämassa så det går inte att säga i vilken utsträckning man 
tillverkade trähaltigt papper. Den inköpta trämassan spelade en ganska liten roll.151 Den 
största produkten var tryckpapper, med skrivpapper på andra plats.152  

Brukets stolthet var filtrerpappret. Men som tiden gick fick man problem med att 
produkten inte stod sig på marknaden. Tillverkningsmetoderna var föråldrade och många 
gamla kunder bytte till nya sorters papper som filtrerade snabbare.153  

Med de nya tiderna förbättrades kommunikationerna. Bergslagernas järnväg öppnades för 
trafik 1879. En förbindelse med västra stambanan öppnades när sträckan Borlänge-Krylbo 
stod färdig 1881. Under 1880-talet blev det också fråga om att förlänga järnvägen Gävle-Dala 
norrut. Augusta Munktell understödde företaget. Sträckan Falun-Sågmyra öppnades för trafik 
1889. En ny väg byggdes på 1870-talet och gick från Falun norrut mot sjön Varpan. Den var 
både bättre och hade en genare sträckning än den gamla väg den ersatte, byggd redan på 
bergsrådets tid.154  
 
Omvandling till aktiebolag och den nya tiden 
 

Under den sista åren av Augusta Munktells regim levde företaget mycket på gamla lagrar 
och kunde profitera på gångna tiders arbete.  

År 1887 lämnade gamla fru Munktell över Grycksbo och tillhörande ägor till sina arvingar. 
Själv avled hon 1889 i sviterna av ett slaganfall. Efter hennes död och efter att arvet fördelats 
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var frågan hur det skulle gå att hålla samman bruket utan att kapitalet utarmades. Mycket tack 
vare Henrik Munktells ansträngningar lyckades detta.  

Henrik Munktell föddes i Grycksbo 1841. Han studerade kemi i Uppsala innan han 1865 
anställdes vid Sågmyra nickelverk. Där kunde han medverka till en förbättrad metod av 
brytning och från hösten 1869 förestod han gruvan. Efter att gruvans sålts till nya tyska ägare 
fick han anställning vid Falu kopparverk som hyttingenjör. Från 1874 förestod han hyttorna 
och det extrationsverk som började användas vid sidan av hyttorna och som 1878 ersatte 
dessa.  

Vid arvsskiftet lyckades Henrik Munktell övertyga de som hade arv innestående att man 
borde bilda ett bolag. Augusta Munktell hade vid sin makes frånfälle behållit namnet J.H 
Munktells papperfabrik så nu tog man namnet J.H. Munktells pappersfabrik AB. 
Bolagsordningen fastställdes 1887 och vid den konstituerande bolagsstämman samma år 
valdes Henrik Munktell till disponent. Alla arvtagare efter Augusta Munktell överlät sina 
arsvandelar på företaget och fick aktier motsvarande sin andel istället. Företaget skulle även 
fortsättningsvis ha karaktären av ett familjeföretag. En aktie förvärvad på annat sätt än genom 
arv, giftorätt eller testamente skulle hembjudas bolaget och övriga aktieägare innan den nye 
ägaren fick antecknas som innehavare av aktien.155   

Bolaget startade sin verksamhet med små skulder men med mycket lite rörelsekapital. 
Behovet av modernisering var stort. Efter arvskiftet hade delar av ägorna försvunnit det 
munktellska pappersbruket ur händerna. Mycket, som Bengtsarvet och herrgården i Alvik 
återförvärvades, men inte allt. En begagnad maskin från Holmens bruk i Norrköping köptes in 
1889 samtidigt som några mindre moderniseringar gjordes. Den gamla maskinen, som firat 
50-årjubileum och firats med en fest i herrgårdsparken tre år tidigare156 ställdes nu av och 
skrotades. Ett nytt ångpannehus byggdes och maskineriet förnyades.  

Några år senare byggdes lokalerna ut, en ny maskin från England införskaffades och 
ytterligare utrustning inköptes. Maskinen från Norrköping såldes vidare.157 Till stämman 1892 
kunde bruksledningen rapportera att driften fungerade utmärkt och att 
tillverkningskostnaderna sjunkit avsevärt. 

Priserna för brukets huvudprodukt, tryckpapper, fortsatte att sjunka. Därför började nu 
styrelsen att ställa in produktionen på mer avancerade produkter. En dubbellimningsmaskin 
köptes in 1893 och för dess skull byggdes maskinhuset ut. Tre år senare införskaffades en 
bestrykningsmaskin för framställning av konsttryckpapper. Ett nytt hus byggdes för 
handbruket och även ytterligare byggnader tillkom under de här åren.  

Brukets största bekymret under den här processen var bristen på kraft. Tre turbiner som 
drevs med vattenkraft var otillräckligt varför man köpte in en ångmaskin 1890-91. Med dess 
hjälp drevs ett litet elverk. Detta var dock dyrt så bolaget såg sig om efter andra möjligheter. I 
Fellbo stod ett kraftverk färdigt 1892. Den elektricitet som vattenströmmen gav där var dock 
otillräcklig. Lustebofallet köptes in 1894 och där byggdes en kraftstation som stod färdig 
1895. Vidare lyckades bruket efter en serie inköp under tiden 1892-1894 sätta sig i besittning 
av fallen vid Bersgården för att där bygga en kraftstation som öppnades 1896.158  

Det lilla träsliperi som byggts under Augusta Munktells tid fick aldrig någon större 
betydelse för produktionen. Istället hade bruket köpt sin trämassa på annat håll. Nu planerades 
anläggandet av en sulfitfabrik. Vid Munksjö bruk hade man kommit fram till en metod att 
tillverka ett papper med en ditintills okänd avslitningslängd som kallades ”kraftpapper”. 
Produkten blev så efterfrågad att Munksjö inte kunde täcka behovet. Nu var planerna att 
bygga en sulfitfabrik för kraftpapper i Grycksbo. Sågavfall från Kopparbergs och Hofors 
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Sågverksaktiebolag skulle användas som råvara och skickas till Grycksbo via järnväg. 
Byggandet av sulfitfabriken började 1895 och fabriken stod färdig året därpå. Behovet av 
massaved blev stort, större än vad Kopparbergs och Hofors Sågverk kunde täcka. När bruket 
blev tvunget att söka efter råvara hittades den oftast i skogarna i Siljansbäckenet.159  

Bruksledningen beslutade att rusta upp och bygga om finpappersbruket. För detta skulle en 
ny byggnad byggas och en ny maskin för behandling av lumpen anskaffas. Efter det skulle 
den gamla maskinen från 1890 rustas upp för medelfina och ordinära papperskvalitéer. Ett 
nytt ångpannehus som var större och låg lite friare än det gamla invigdes 1900 varpå det 
gamla kunde inhysa det förut så trångbodda handbruket. Under åren 1903 och 1904 byggdes 
en ny vals och nytt pappersmaskinshus. En ny maskin köptes in och sattes i bruk 1905.160  

Planer gjordes upp för att bygga om den äldsta bruksbyggnaden och skaffa en maskin för 
bestruket papper. Planernas genomförande försenades på grund av storstrejken men var 
genomförda i början av 1910. Det gamla maskinhuset hade då byggts på med en våning som 
gjorde plats för påstrykningsmaskinen och förlängts åt söder med en stor kalandersal.161  

Grycksbo exporterade i första hand filtrerpapper och kraftpapper. Man hade åter etablerat 
ryktet för filtrerpappret och det verkade inte finnas någon gräns för hur mycket kraftpapper 
marknaden kunde svälja.162 Under Henrik Munktells ledning hade bruket utvecklats och vuxit 
kraftigt.163  
 
Henrik August Munktells tid 
 

Henrik Munktell avled år 1906.164 Den som tog över var Henrik August Munktell, Henrik 
son. Vid faderns död hade Henrik August Munktell redan arbetat vid Grycksbo i nästan 10 år. 
Han var född 1875. År 1897 utexaminerades han från tekniska högskolan och blev omedelbart 
anställd vid Grycksbo. Det bereddes en plats åt honom i styrelsen såsom faderns 
medhjälpare.165 Vid bolagsstämman utsågs han till disponent, en position som han kvarstod i 
fram till sin död 1921.  

Ett par torra somrar vid sekelskiftet hade visat på svagheterna i brukets krafttillförsel och 
det var nödvändigt att göra den jämnare och mer uttömmande. Man skaffade 1901 ett par 
lokomobiler för halvtygsbruken och sulfatfabriken och en ångmaskin för finpappersbruket. 
Den här typen av krafttillförsel var dock dyr varför bolaget såg sig om efter alternativ. Bruket  
började köpa vattenrätter i Borggärdet i Svärdsjö och kunde börja bygga en kraftstation. 
Under byggandet av kraftstationen kom ledningen för pappersbruket för första gången i 
kontakt med den moderna arbetsrörelsen då svärdsjöarbetarna bildade en grovarbetarförening. 
Det kom till konflikt mellan ledningen och arbetarna som hotade med strejk, dock lugnade det 
ner sig i september 1906 och kraftstationen stod färdig i maj 1907. Den krafttillförsel 
stationen gav var dock ojämn fram till att vattendragen reglerades 1916.166  

Henrik August tog över ledningen i en utpräglad högkonjunktur. Redan 1907 bröts dock 
uppgången. Situationen förvärrades av den serie av arbetskonflikter som slutade i storstrejken. 
Emellertid så vände det redan senare delen av 1909 och uppgången höll sig fram till 1912, då 
tecknen på en stundande depression började synas.167  
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 11. Fackföreningsrörelsens intåg i Grycksbo 
 
Patronen och föreningar  
 

Den gamle patron Henrik Munktell var en sträng herre och styrde sin personal på kontor 
och fabrik på ett mycket personligt sätt. Han var en gammeldags patron, sträng och 
despotisk.168 För honom och den patriarkaliska åskådning han representerade och den 
solidaritet som han ansåg borde finnas mellan företaget, ledningen och dess arbetare rimmade 
den moderna arbetarrörelsen illa. Han såg den som ett hot mot de ideal som samhällsbygget 
borde vila på. I patriarkalismens anda tog han initiativet till ett antal olika 
välfärdsanordningar. Arbetarna fick från 1896 andel i företagets vinst, så kallad tantiem. Även 
en pensionsfond fanns.169  

Patriarken patron Munktell var orolig att de i hans tycke lättpåverkade arbetarna i 
Grycksbo skulle nås av de lurande socialistiska agitatorerna. Den 31 maj 1896 höll han ett tal 
till Grycksbo arbetare i vilket han varnade för socialisterna som ville att ”arbetet inom eget 
land och i alla branscher skall betalas oberoende af tillgången och efterfrågan på arbetskraft 
och utan hänsyn till det presterade arbetets beskaffenhet”. Dessa premierade ”lättjan och 
odugligheten på flitens och duglighetens bekostnad”. De hetsade upp mot varandra ”två 
klasser, hvilkas intressen borde sammanfalla, arbetarne och arbetsgifarne, Istället för att 
arbetaren ” i sin arbetsgifare skulle se sin bästa vän, lockas han att betrakta honom som sin 
naturliga fiende och ehuru det borde vare en själfklar sak, att den ekonomiska skade som 
tillfogas den, som gifver arbete, äfven drabbar den som tager arbete”.170

Henriks Munktells son Henrik August var till sitt temperament liknande sin fader, häftig, 
fordrande i tjänsten men ägde förmodligen i högre grad än fadern förmåga att sätta sig in i och 
respektera andras åsikter, skriver Boëthius.171 Hur han såg på arbetarrörelsen må vara osagt, 
men enligt Boëthius stod det från första stund klart för honom att man inte kunde spjärna 
emot föreningsrätten.172 En brevväxling mellan H. A. Munktell och Svenska 
Pappersbruksförbundet ger samma slutsats vid handen.173  
 
De första föreningarna 
 

Henrik Munktells ovilja mot arbetarföreningar till trots hade det redan uppkommit en 
förening i Grycksbo. Den första föreningen som bildades var en nykterhetsförening. Templet 
n:o 569 Höstblomman av Templarorden stiftades den 24 juli 1892.Gamla medlemmar har 
uttalat sig om svårigheterna vid starten. Den nya föreningen möttes med misstro av de ledande 
männen i samhället. Det ansågs av en del som såsom varande rent av farlig och misstänktes 
för att vara en härd för socialistiska idéer.174  

Det dröjde dock några år innan det ”socialistiska hotet” fick en fast boning i Grycksbo. 
Under 1906 fick arbetarna besök av den kände agitatorn Fabian Månsson och i en hage borta i 
Larsarvet talade han inför de samlade ynglingarna. En socialdemokratisk ungdomsklubb 
bildades inte så långt därefter och hade till en början möten 2-3 gånger i månaden.175 Klubben 
fick inte affischera sin verksamhet för disponenten.176 Under oron på arbetsmarknaden 1906 
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diskuterades huruvida lockouthotet även skulle drabba Grycksbo. Vid dessa diskussioner kom 
frågan att bilda en fackförening upp. Klubben kom fram till att man ännu inte var beredd 
därtill.177  

Den socialdemokratiska ungdomsklubben på orten hade en ganska kort historia. Nyttan av 
en socialdemokratisk ungdomsklubb var ifrågasatt redan före storstrejken.178 Efter 
storstrejken förde klubben en tynande tillvaro och upplöstes i januari 1912.179 Även logen 
Höstblomman tappade medlemmar efter storstrejken.180  
 
En fackförening bildas 
 

I januari 1907 tog den socialdemokratiska ungdomsklubben åter upp frågan om att bilda 
fackförening. Efter att ha diskuterat om när det skulle vara mest lämpligt att försöka bilda en 
förening antog man ett förslag att vänta till våren för att då genom ett större möte få till en 
fackförening.181 Den 1 april fick en medlem i uppdrag att skaffa fram stadgar till en 
fackförening och den 14 april kunde han läsa upp stadgarna från Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet.182  

Den 20 maj lämnades ett förslag in att klubben skulle inbjuda allmänheten till ett möte om 
fackföreningsfrågan. Klubben var enig om att fackföreningsfrågan var viktig och att en talare 
borde inbjudas för att klargöra fackföreningsfrågan och vara behjälplig vid bildandet.183 Men 
eftersom mötet blev dåligt besökt tvingas de församlade bordlägga frågan och övergå till att 
diskutera huruvida man skulle ha en gökotta. Samma medlem som skaffade fram stadgar fick 
i uppdrag att ordna en föredragshållare från Grov- och Fabriksarbetarförbundet. Han fick 
inget svar och fick själv inleda diskussionen om fackföreningen.184 Nästa möte tog klubben 
beslut att inbjuda talare och då bilda fackförening. Stadgarna som hade skickats efter lät vänta 
på sig varför klubben skrev till Grov- och Fabriksarbetarförbundet att bad om stagar innan 
onsdag annars skulle man vända sig till annat håll.185  

Den 9 juni anordnades ett offentligt möte där bildandet av en fackförening diskuterades. På 
ankommen fråga hur många som var för bildandet av en fackförening var 54 för och ingen 
emot. Redan vid detta möte antecknade sig de första medlemmarna. En interrimstyrelse 
tillsattes.186 Under det offentliga mötet hördes flera röster om att man ville tillhöra ett eget 
pappersarbetarförbund. Styrelsen satte sig därför i förbindelse med interrimstyrelsen för 
pappersindustrin som det står i protokollet187 Men dessa lät höra av sig att de inte kunde svara 
på när de kunde komma igång.188 Grov- och Fabriksarbetarförbundet skrev den 14 juni att på 
grund av den pågående lönerörelsen hade man inte någon ledig funktionär att skicka. Däremot 
medföljde stadgar och anslutningsblankett i skrivelsen.189  

Med anledning av att ortens arbetare bildade fackförening just inför en stundande 
lockout190 blev fackföreningens ordförande Arthur Söderberg kallad till den arge disponenten 
på brukskontoret. ”Jag förebråddes av disponent Munktell med följande ord. Nu har ni ställt 
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till det för oss, hela bruket måste stoppas. Jag upplyste honom då att vi ännu inte hunnit 
ansluta oss. Vreden förbyttes i glädje och audiensen var slut.”191 Arbetsgivareföreningen tillät 
dock inte bruket att fortsätta produktionen under motivering att avdelningen nog snart skulle 
ansluta sig till LO. Lockouten varade dock endast en vecka.192  

Men det visste ingen inför strejken och fackföreningen hade inga stora medel att röra sig 
med. I ett brev till förbundet den 23 juli skrev den korresponderande sekreteraren och frågade 
om man kunde räkna med något understöd i händelse av att striden blir långvarig. 
Medlemmarna hade dragits in i striden och blivit utestängda från arbetet. Avdelningen bad 
också att få utskickat 175 medlemsböcker och annan material nödvändig för en avdelning så 
snart föreningen fått anslutning.193  

Fackföreningen hade många möten under lockouten. Bland de saker som diskuterades var 
att avdelningen avsåg att förklara blockad om det kom strejkbrytare. Vidare var medlemmarna 
angelägna om att hemmafruarna skulle förstå den fackliga kampen även om de inte var direkt 
inblandade. Föreningen diskuterade också om fruarna till de män som tillhörde 
fackföreningen borde ha rätt att deltaga i diskussionerna under mötena. Efter diskussion kom 
man fram till att fruarna ägde rätt till att bevista mötena när så är utlyst medelst affischering. 

Den fjärde augusti 1907 lästes en skrivelse från Grov- och Fabriksarbetarförbundets 
styrelse upp, i vilken föreningens inträde i förbundet beviljats.194 I brevet från Grov- och 
Fabriksarbetarförbundet stod det att Svenska Pappersförbundet efter uppgörelsen i 
papperslockouten garanterade föreningsrätt.195 De organiserade arbetarna i Grycksbo var nu 
medlemmar i avdelning 332 i Grov- och Fabriksarbetarförbundet. 

Eftersom pappersbruksförbundet garanterade föreningsrätt var det accepterat att det 
bildades en fackförening. Men den nya situationen med fackföreningen bjöd ändå på 
oklarheter. Disponent Munktell kände sig tvungen att skriva till pappersbruksförbundet och be 
om instruktioner hur tolkningen borde bli i fråga om den gamla fabriksordningen och den nya 
fackföreningen. ”Sedan länge har varje arbetare måst underskriva fabriksordningen, som 
innehåller bestämmelser och uppsägning med mera”, skrev Munktell till förbundet och 
framförde frågan huruvida avtalet var att betrakta som personligt eller kollektivt och skulle 
suspenderas vid en lockout. En fråga som han utan resultat redan hade ställt till 
arbetsgivarföreningen. Munktell ville förekomma den nya fackföreningen, som sannolikt 
skulle komma att ställa just den frågan. Att inte heller pappersbruksföreningens ledning 
kunnat ge ett tillfredsställande svar på detta visar det faktum att H.A. Munktell känt sig 
tvungen att kräva ett svar då man från arbetarhåll haft den meningen att man inte kunde sluta 
sitt arbete eller strejka utan föregående fastställd uppsägning. Dilemmat tog sin stund att lösa. 
Enligt arbetsgivarföreningen var fabriksordning något som suspenderades vid lockout och 
således även vid strejk. Något som ombudsmannen underströk i sitt svar till Munktell, 
fabriksordning suspenderades vid lockout, annars förlorade lockout sitt syfte som just ett 
utestängande av arbetare. När disponenten än en gång skickade ett telegram till 
ombudsmannen och krävde ett förtydligande huruvida fabriksordningen var att jämställa med 
ett kollektivavtal och om det kunde suspenderas fick han till svar att pappersbruksföreningen 
inte kunde uttala sig huruvida fabriksordningen var ett kollektivt avtal eller inte då det var en 
juridisk fråga.196  
 

                                                           
191  Söderberg citerat från Goland 1993 s.23 
192 Goland 1993 s.23. 
193 Korrespondens från Avdelning 332 av Grov- och fabriksarbetaförbundet (hädanefter KA332) 23/7-1907.   
194 Goland 1993 s.23f. 
195 KGFS 1/8-1907. 
196 Brev fr. H.A. Munktell citerat fr. Gierow 1957 s.30ff. 
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Fackföreningens verksamhet   
 

Efter bildandet av fackföreningen gick vardagen sin gilla gång med allt vad sådant kan 
innebära. Avdelningen diskuterade hur man bäst skulle lära sig använda den kommunala 
rösträtten, och huruvida det kunde anses skada eller gagna arbetarrörelsen om den svenska 
kvinnan erhöll rösträtt. Frågan om man skulle ansluta sig till arbetarpartiet var uppe flera 
gånger till diskussion men bordläggs varje gång.197  

Fackföreningen intresserade också sig för små förbättringar på orten. För att få lite välljud 
vid valda tillfällen frågade föreningen disponenten om man fick begagna bolagets 
musikinstrument. Man fick fri disponering av instrumenten om musikanterna var villiga att 
spela för brukets räkning när förvaltningen så önskade. Musikerna samtyckte till detta.198 
Föreningen bad disponenten att få använda folkets park under sommaren och när disponenten 
vill veta vad de tänkte använda den till kom man fram till att man tänkte använda den till 
öppna möten och föredrag. 199  

Musik kunde ju komma väl till pass när det anordnades fest. Avdelningen ordnade sillsexa 
och gökotta, de hade årsfest och när avdelningen skaffade ett standar för den avsevärda 
summan av 180 kr så skulle givetvis den hedras med en invigningsfest.200

Avdelningen intresserade sig inte bara för ortens förbättringar utan även medlemmarnas. 
En medlem ansåg att man inte skulle berätta för mycket om vad mötet hade avhandlat för de 
medlemmar som inte varit med. ”för vill man stå som stridande för arbetets väl, var alltid med 
för att fatta beslut för de rättas seger”, en åsikt mötet enhälligt instämde i. 201

Medlemmarna frågade sig vilken ställning arbetarklassen och i synnerhet de organiserade 
bör inta mot kortspel om pengar eller penningars värde. Men mötet kom trots livligt 
diskuterande inte fram till någon slutsats utan som vanligt när man inte kom fram till något 
fick ”diskussionen utgöra svar på frågan”.202 Vid ett senare tillfälle föreslogs affischer och 
skarp agitation.203

Det hände vid ett par tillfällen att medlemmar avskedades och bad föreningen om hjälp. 
Den 1 december 1907 meddelade en Ernst Wahlström att han blivit avskedad för att, som han 
framhöll det, han ej förrättat två arbeten för ett skift den 25/11, varav 2 timmar utlovades för 
det extra arbetet. Han önskade att fackföreningen skulle undersöka saken, och efter en längre 
debatt beslöt mötet att tillsätta en kommitté, som skulle undersöka saken och vända sig till 
bruksförvaltningen för utredning. Vid nästa möte två veckor senare rapporterade kommittén 
och meddelade att förvaltningen ansåg att Wahlström var ”oåterkallelig”. Saken togs upp till 
behandling och under debatten framkom förslaget att slopa frågan, vilket enhälligt beviljades 
av mötet.204 Det var inte det enda ärendet av det här slaget. Den 23 september 1908 skrev 
avdelningen till förbundet om en kvinnlig medlem som fått avsked. När hon hade lånats ut 
från fabriken till att arbeta i jordbruket hade hon nekat. Hon hävdade att hon var sjuklig varpå 
hon blev avskedad. För att få arbetet tillbaka krävde disponenten henne på läkarintyg och att 
hon bad om ursäkt. Avdelningen bad om styrelsens åsikt om vad som kan göras åt saken.205 
Förbundet svarade att efter överläggningar har styrelsen kommit fram till att arbeterskan och 
arbetsgivaren själva var bäst skickade att lösa problemet.206  

                                                           
197 Goland 1993 s.25. 
198 GFA332 17/11-1907,1/12-1907. 
199 GFA332 5/5 och 17/5-1908. 
200 GFA332 30/7-1907, 31/5-1908,2/2-1908, 5/4-1908. 
201 GFA332 1/3-1908. 
202 GFA332 21/6-1908. 
203 GFA332 20/6-1909 
204 GFA332 1/12 och 15/12-1907. 
205 KA332 23/9-1908. 
206 KGFS 30/9-1908. 
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För vissa var medlemsavgiften svår att betala. När kontingenten höjdes i maj 1908 föreslog 
mötet att hälften av summan skulle tas ur medlemskassan första månaden. Men även 
fortsättningsvis kunde medlemmar begära och få ekonomisk hjälp om det behövdes. Om de 
för övrigt gjorde rätt för sig.207 Den 27 juni 1909 beslöt mötet att skjuta till 50 öre ur kassan 
till de medlemmar som hade svårt att klara avgiften.208 Avdelningen skrev också till förbundet 
och bad att få betala endast den ordinarie kontingenten eftersom många medlemmar inte 
mäktade med mer.209 Förbundet meddelade att sådant avseende inte kunde tas210

Det stora projektet för avdelningen var att få fram ett avtal, ett projekt belagt med 
svårigheter. En kommitté tillsattes i december 1907 för att utarbeta ett kollektivt avtal. 
Kommittén utökades i februari 1908 och framlade ett förslag i maj som återremitterades till 
kommittén.211 Den sista augusti undrade mötet vad som hände med avtalet och i oktober togs 
det upp till debatt.212 Protokollen resten av året behandlade avtalet livligt utan man kommer 
fram till något bestämt. Avdelningens utsända hade ett möte med disponenten men eftersom 
avtalet innebär lönesänkning ville inte avdelningen gå med på det.213 Efter nyår 1909 fortsatte 
arbetet med att få fram ett avtal. I början av januari kallade Pappersbruksförbundet till 
förhandlingar och två ombud från avdelningen skickas till Stockholm.214 Därefter var det tyst 
till mars då avdelningen skrev till förbundet och frågade vad som blev av förhandlingarna.215 
Förbundet satte sig i förbindelse med Pappersbruksförbundet och i slutet av juni ägde 
förhandlingarna rum.216 Men hur det nu var så fann majoriteten av de föreningsmedlemmar 
som röstade om saken för gott att säga nej till avtalet med motiveringen att det skulle resultera 
i lönesänkningar.217 Detta tog tydligen styrelsen för Grov- och Fabriksarbetarförbundet med 
överraskning då de i sitt svar kallade det protokollutdrag de fått skickade till sig för en ”ingen 
vidare treflig historia”. Styrelsen påpekade att det avtal som godkändes av arbetsgivaren var 
samma avtal som förbundet och avdelningens förhandlare hade lagt fram. Man hade 
underrättat pappersbruksförbundet om det avslagna avtalsförsöket och bad att få veta om det 
skulle komma till fler förhandlingar.218 Det hann inte hända något på avtalsfronten innan 
storstrejken bröt ut den 4 augusti. I ett brev som kom till förbundet den 21 september219 hade 
avdelningen reviderat löner och ackord men när förbundet hann svara den 18 oktober 220 blev 
avdelningens i Grycksbo svar den 31 oktober att man ansåg sig alltför försvagade för att gå in 
i en ny avtalsrörelse. Avdelningen ansåg att frågan borde vila.221

 
12. Storstrejken i Grycksbo  
 
Förspel till storstrejken 
 

På grund av avtalsförhandlingarna anordnade avdelningen den 12 och 13 juli offentliga 
möten så att medlemmarna skulle kunna ta ställning till det nya avtalet. Ett möte för vardera 
                                                           
207 GFA332 5/5-1908, 12/7-1908, 2/8-1909. 
208 GFA332 27/6-1909. 
209 KA332 7/6 1909. 
210 GFA332 20/6-1909. 
211 GFA332 1/12-1907, 2/2-1908,5/5-1908. 
212 GFA332 31/8-1908, 18/10-1908. 
213 GFA332 29/11-1908. 
214 KGFS 8/1-1909. 
215 KA332 20/4-1909. 
216 KGFS 11/6-1909. 
217 GFA332 27/6-1909. 
218 KGFS 9/7-1909. 
219 KA332 21/9-1909. 
220 KGFS 18/10-1909. 
221 KA332 31/10-1909. 
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skiftet. Utöver avtalet tillkom en punkt, då det från förbundet kom en skrivelse som 
efterfrågade en omröstning om att lägga ner arbetet för att få någon lösning av storlockouten 
inom sulfit- och sulfatindustrin. På denna fråga följde en, vad som i protokollet beskrivs som, 
en ”principdebatt” där inga förslag framkom. Efter debatten vidtog en sluten omröstning där 
ca 70 personer deltog. Några röster från debatten skymtar emellertid fram i protokollet. En 
talare undrade om någon kunde ge honom ett tillfredsställande svar på hur man kunde få till 
en sympatistrejk här med så få organiserade. En annan uttryckte sin tilltro till de utomstående 
och den solidaritet som de kunde uppbåda. Han hänvisade till senast det var lockout.222 
Ytterligare en talare ville dock inte ville sätta så stor tro till utomstående, ”det blir kanske 
något tiotal”. Men han trodde inte att det skulle bli någon längre uthållighet ens på dem. Det 
framkom ett förslag från en annan att man skulle blockera arbetsplatserna för lämna dem 
obevakade, det ville han inte vara med om. 

Åsikten om sådana som inte var organiserade, en åsikt som avdelningen instämde i, var att 
man framhöll att varje medlem skulle göra vad han kunde för att få utomstående att förstå att 
föreningen kämpar även för dem. Men man borde inte gå brutalt tillväga och hota sådana som 
vill gå till arbetet med stryk utan helt enkelt försöka övertyga dem om det opassande i att gå 
till arbetet.223 Här får medlemmarna lufta sina åsikter om hur man tror att en strejk skulle 
gestalta sig på orten.  

Sin första smak av de stundande konflikterna fick föreningen när de kom i kontakt med 
pappersmassa från Skutskär (som av SAF betraktades som en av huvudkonflikterna). På den 
direkta frågan om massan var att betrakta som blockerat gods eller inte svarade förbundet att 
det var det inte.224  
 
Storstrejken börjar i Grycksbo 
 

Strejken började den 4 augusti år 1909. Avdelningen ordnade ett möte då det i början av 
konflikten fanns några procedurdetaljer att ta ställning till. Medlemmarna hade redan den 12 
juli fått veta att om de inte hade betalat in vad de var skyldiga föreningen kunde de inte vara 
berättigade till något understöd.225 Nu föreslog mötet att eventuella frivilliga bidrag skulle 
komma organiserade och oorganiserade arbetare lika mycket till godo. Understöd som kom 
från förbundet skulle enbart delas ut bland medlemmarna i föreningen. Styrelsen fick i 
uppdrag att utarbeta ett förslag om hur personer som ansökte om medlemskap under strejken 
skulle tas emot.226 Ett par dagar senare ägde nästa möte rum där styrelsen hade utarbetat ett 
förslag för att anta nya medlemmar. Nya medlemmar fick rabatt, gamla medlemmar som 
anslöt fick betala en avgift som var olika hög beroende på om det hade fullgjort sina 
åligganden innan de gick ur föreningen eller inte.227  

Den 9 augusti gick det att läsa i tidningen Dalpilen, Kopparbergs Nyhets och 
Annonstidning att: ”All jakt och fiske och kräftfångst är vid laga påföljd förbjudet på till J.H. 
Munktells AB hörande marker, sjöar och vattendrag.”228  

Den 11 augusti hade föreningen inbjudits att deltaga i en demonstration i Falun. Man 
medtog standaret och musiker. Samma dag som inbjudan till demonstrationen hade kommit 
frågade en medlem om han fick fortsätta på en grund han hade påbörjat för bolagets räkning. 
Mötets åsikt var att han fick det, bara han skötte sina åligganden mot föreningen.229  
                                                           
222 Pappersbruksförbundet lockout sommaren 1907 vid avd. 332:s grundande. (se kap.7 s.8). 
223 GFA332 12/7, 13/7-1909. 
224 KA332 15/7-1909. 
225 GFA332 12-13/7-1909. 
226 GFA332 4/8-1909. 
227 GFA332 678-1909. 
228 Dalpilen den 9/8-1909. 
229 GFA332 10/8-1909. 
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Striden hårdnar 
 

Några dagar senare börjar problemen visa sig. Den 16 augusti kunde Tidning för Falu län 
och stad rapportera att: ”Vid Grycksbo bruk har en del arbetare idag på morgonen återgått till 
arbetet så att en maskin åter kunnat sättas igång.” Det stod även att fabriksområdet hade blivit 
fridlyst. Böter för den som ”emot polismans eller arbetsbefälets förbud beträder J.H. 
Munktells pappersfabriksaktiebolag” var 100kr.230  

Avdelningen utlyste ett extramöte vari mötet länge och utan resultat diskuterade 
fridlysningen patron Munktell lagt på bolagets område. Inte heller kom deltagarna fram till 
något resultat på frågan om vad som borde göras för att få blockaden så effektiv som möjligt, 
då några hade börjat gå till arbetet igen. Några medlemmar fick i uppdrag att skriva till 
förbundet för att fråga dem om man hade rätt att blockera arbetet. Vidare beslöt mötet att om 
en kamrat, som anmält sig att arbeta men senare anmält sitt inträde i fackföreningen, skulle bli 
trakasserad så skulle han få den hjälp som landsorganisationens proklamation sagt.231  

Till förbundet skrev avdelningen att mellan 40 och 50 oorganiserade arbetare hade börjat 
göra ”förrädartjänst” och avdelningen undrade vad som kunde göras mot detta? Hade man rätt 
att blockera arbetsplatsen?232 Förbundet svarar att i detta kunde avdelningen förfara som de 
ville, förbundet kunde i alla händelser inte göra något åt blockaden.233 Det var först i den 17 
september som Grycksbo Pappersbruk dök upp på Arbetarbladets återkommande lista över 
blockerade arbetsplatser.234

Så gick tiden vidare. Avdelningen beslöt att sätta upp en anslagstavla för affischer nere vid 
stationen och inbjuda en viss Persson som hållit ett tal fullspäckat med lögner i Hofors att 
komma och tala. Den socialdemokratiska ungdomsklubben ansåg att det kunde vara på sin 
plats att roa sig en smula och bestämde sig för att anordna en fruktfest. För att omkostnaderna 
skulle bli så lindriga som möjligt, beslöts att varje klubbmedlem skulle plocka minst 2 liter 
lingon. Vidare fick styrelsen i uppdrag att köpa in annan frukt.235 Mindre festligt var kanske 
det faktum att medlemmar började avfalla från strejken och återgå till arbetet. Avdelningen 
beslöt den 3 september att dessa skulle strykas ur medlemslistan236

Herr Persson kom till Grycksbo och talade. Enligt Tidning för Falu län och stad var det så 
fullt med lögner att till och med ”12 års pojkar tyckte det var väl starkt”. Varpå 55 Grycksbo 
arbetare gick tillbaka till arbetet dagen därpå.237 Arbetarbladet skrev i en replik att detta inte 
var fallet, Emil Persson hade hållit ett bejublat föredrag med titeln ”socialdemokrati och 
republik”. Arbetarbladet hade från sin sida inbjudit sagesmännen från Tidning för Falu län 
och stad att ge sin åsikt om detta men det hade dessa avstått. Arbetarbladet ansåg detta vara 
”typiskt ” för den borgerliga pressen”.238  

Från korrespondensen med landssekretariatet framgår det att avdelningen fick understöd 
från LO. Men det visade sig inte räcka. I brev den 23 augusti skrev strejkkommittén att stödet 
som kom veckan innan var ”i högsta grad otillräckligt”. Motiveringen avdelningen kommer 
med är att bolaget från det utbetalda stödet ”avdrog betalningen för veden för hela året istället 
för ett visst belopp varje månad”, vilket blev väldigt kännbart för vissa. Hur företaget kunde 
dra pengar från understödet framgår inte, men om man får tro brevet till sekretariatet nådde 
inte det fulla understödet inte fram till arbetarna. På frågan från sekretariatet om hur många 
                                                           
230 Tidning för Falu län och stad 16/8-1909. 
231 GFA332 15/8-1909. 
232 KA332 16/8-1909. 
233 KGFS 17/8-1909. 
234 Arbetarbladet 17/9-1909. 
235 GSU 22/8-1909. 
236 GFA332 3/9-1909. 
237 Tidning för Falu län och stad 4/9-1909. 
238 Arbetarbladet den 17/9-1909. 
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som deltog i strejken meddelade avdelningen den 30 augusti att antalet oorganiserade 
strejkande uppgick till 143 och organiserade till 165, det vill säga att 308 strejkande totalt.239  
 
Strejkens sista veckor 
 

Vid mötet den 8 september lästes ett cirkulär från förbundet upp om att obrottsligen hålla 
samman. Vidare lästes en skrivelse från Arbetarbladet upp om att man skulle samlas 
mangrannt kring Arbetarbladet. Önskan var att göra en så effektiv blockad av den borgerliga 
pressen som möjligt.240  

Mötet därpå valdes en ny strejkkommitté istället för den gamla som avgått. Disponenten  
gjorde invändningar mot att betala ut hyresbidrag för arbetare som inte arbetade, mötets 
inställning var att om det var så dåligt ställt med företaget så ”fick han gärna ta de ören de 
hade innestående”.241 Icke desto mindre skrev avdelningen till förbundet den 14 september 
och bad om största möjliga bidrag ”som härvarande disponent Munktell har utfärdat ett 
upprop på debetering (sic) av hyresbidrag för den tid arbetet legat nere…”.242  

Disponenten var också huvudämnet vid nästa möte några dagar senare. Han hade avskedat 
ett antal arbetare och mötet uttalade sin skarpa protest mot dessa avskedanden. Vidare så 
beslutade mötet att alla skulle stå som en man till dess att alla fick återgå i arbete. En 
resolution som alla 75 mötesdeltagare instämde i. En tremannakommitté valdes för att fråga 
disponenten om anledningen till avskedandet. Nästa fråga till behandling var huruvida 
avdelningen skulle trycka de namn på de personer som var ute och arbetade. 
”Hederspersoner” var det namn som gavs till dessa. En kommitté på sex personer valdes för 
att upprätta en lista på dessa personer och läsa upp den vid nästa möte.243 Avdelningen 
meddelade förbundet att i händelse av att en uppgörelse skulle nås mellan 
huvudorganisationerna så kunde man inte gå tillbaka förrän de avskedade givits arbetet åter. 
244

Vid nästa möte den 20 september presenterade de båda kommittéerna sina resultat. Den 
kommitté som skulle fråga efter hos disponenten rapporterade att denne inte ansåg sig behöva 
motivera sin åtgärd. Lika lite som en arbetare behövde ange skäl för att säga upp sig behövde 
disponenten ange skäl för att säga upp någon resonerade han. Mötet beslöt att yttra sin skarpa 
protest mot sättet hur disponenten avskedade arbetare. Sedan läste nästa kommitté upp de 
namn som de samlat ihop över ”hederspersoner” som återgått i arbete. Mötet beslöt dock att 
inte låta trycka namnen på ”hedersmännen” men kommittén tackades för sitt arbete.245  

Den 22 september anordnade avdelningen nästa möte, varvid de församlade beslutade att 
stå som en man tills nästa möte. Mötet diskuterade också förslaget att tillsätta en kommitté 
som skulle fråga disponenten om han återtog alla avskedade om arbetarna skulle gå tillbaka 
som en man. Men det förslaget avslogs. En medlem begärde att man skulle göra ett beslut 
angående hans avsked, något mötet, enligt det förda protokollet, ”ej gjorde något nämnvärt 
för”. Än en gång fick ”den förda diskussionen” utgöra svar på frågan.246

Två dagar senare hölls nästa möte. Häri beslöt mötet att stryka den paragraf ur protokollet 
där det hade redogjorts för de ”hedersmän” som återgått till arbetet. Paragrafen i protokollet 
stryks över. Avdelningen frågade sig om de borde göra ett uttalande om den rådande 
situationen och en stormig debatt följde. Ett förslag framkom att avdelningen borde gå 
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tillbaka till arbetet snarast och de övriga fick klara sig bäst de kunde, men förslaget avslogs. 
Frågan om vad man skulle göra åt de medlemmar som visat sig vara förrädare och gått 
tillbaka bordlades liksom frågan om man kunde gå tillbaka utan att skada arbetarrörelsen. 
Istället valdes två nya medlemmar till strejkutskottet istället för de två som återgått till arbetet. 
247

Ytterligare två dagar gick till nästa möte. I det mötet diskuterades vad som skulle göras 
med sådana medlemmar som gått i arbete men vill återgå till avdelningen. Förslag framkom 
att dessa borde sättas i en särskild matrikel och behandlas som det anstod sådana. Men då det 
inte existerade någon lämplig straffparagraf fick de församlade nöja sig med svaret som 
diskussionen gav. Istället diskuterade mötet vad som borde göras om order kom att arbetet 
skulle återupptagas. Avdelningen kom fram till att när telegrammet kom så skulle man 
omedelbart anordna möte. Ingen skulle gå tillbaka omedelbart. Mötet frågade sig vad man 
hade att lära av den lugna eller den revolutionära rörelsen i landet. Efter en stunds diskussion 
kom medlemmarna fram till att den lugna rörelsen nog är bäst men att man som säkerhet 
borde vara beredd på en parlamentarisk omvälvning.248

Pappersbruket hade annonserat efter arbetskraft i lokalpressen, det vill säga efter 
strejkbrytare.249 Detta var det vanliga tillvägagångssättet för att bryta strejker under den här 
tiden. Ingvar Flink har i Strejkbryteriet och arbetets frihet undersökt strejkbryteriet på 
arbetsmarknaden fram till 1938. Enligt honom fanns det före storstrejken två vanliga sätt för 
ett företag att skaffa sig strejkbrytare, vare sig det var från andra orter än den där strejken var 
eller landsbygden kring strejkorten: antingen skickades värvare ut, eller så annonserade man i 
pressen. Organiserade strejkbyråer, som existerade ett tag på arbetsmarknaden, fanns knappt 
före 1909 och förmedling av utländsk arbetskraft försvann i stort sett efter 1908.250 Sådana 
företeelser har i alla händelser inte setts till i materialet. Det finns inget omnämnande av 
värvare, endast annonser i lokalpressen. Däremot skrev avdelningen till förbundet och 
beklagade sig över att medlemmar fått avsked för att ”hederspersoner” skulle få en plats i 
stället.251 När annonsen publicerades var det inte så många dagar kvar av strejk för avdelning 
332. Fackföreningen såg till att få in en annons i tidningen om att arbetet var blockerat vid 
Grycksbo papperbruk. Men när avdelningens annons väl kom in i tidningen den 29 september 
var det ändå försent.252

I ett brev till förbundet den 27 september skrev avdelningens styrelse och bad om råd hur 
man skulle förhålla sig. Man ansåg sig ha blivit hårt ansatta av arbetsgivaren med hot om att 
ej få sitt arbete tillbaka. Detta hade lett till att många övergivit sin förening som i skrivande 
stund bestod av ca 90 medlemmar. Många av dessa var vacklande och ville ha förbundets 
tillåtelse att gå tillbaka till arbetet. Andra ville hålla ut, särskilt då avtalet låg hos förbundet 
för behandling. Styrelsen bad om råd för de 14 som var avskedade och ålagda att flytta. Om 
inget gjordes skulle avdelningen gå miste om de mest framåtsträvande medlemmarna.253  
 
Åter till arbetet 
 

Den 29 september öppnades mötet inte på utsatt tid och inte heller av den ordinarie 
ordföranden. En medlem öppnade mötet och förklarade att han och en annan medlem blivit 
eftersända av disponenten som velat ha ett svar om avdelningen avsåg att fortsätta striden 
eller återkomma till arbetet. Disponenten krävde ett svar till kl. 3. Ordföranden och 
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sekreteraren hade talat med förbundet som givit sitt samtycke till att avdelningen återgick till 
arbetet. En diskussion gav resultatet att de församlade var för att avsluta strejken. Men som 
några blivit avskedade och som avdelningen inte kunde göra något för dem så var mötets åsikt 
att man skulle hjälpa dem så långt förmågan räcke. En medlem gav ett förslag på ett 
protokollutdrag som löd: ”Efter en längre debatt beslöts att upptaga arbetet. Afd. hoppas att vi 
från båda sidor följa vanliga praxis att inga trassakerier (sic) får förekomma. Widare hoppas 
vi att Hr Munktell äfven återtager de arbetare som han avskedat.”254  

Torvald Karlbom sammanfattar strejken inom pappersbranschen med att 
pappersbruksindustrins fackliga organisationer var nya med bara några års fackligt 
medlemskap bakom sig. Ekonomin var också dålig, både på förenings- och förbundsnivå. Icke 
desto mindre slöt så gott som alla avdelningar upp i strejken. För pappersarbetarna utvecklade 
sig konflikten ungefär som övriga landet. Första veckorna höll de strejkande ut relativt väl, 
sedan började återgången, först individuellt, sedan i grupper och till sist hade allt gått 
tillbaka.255

I Arbetarbladet den 7 oktober rapporterade tidningen att vid Grycksbo pappersbruk hade 
arbetet varit igång en vecka. De flesta arbetarna återfick arbetet.256  
 
Uppsagda  
 

Men några arbetare blev aldrig återanställda. I ett brev till styrelsen den 2 oktober skrev 
avdelningen att 11 organiserade och 5 oorganiserade arbetare blivit avskedade.257 En av de 
ledande krafterna i avdelning 332 var Artur Söderberg. Han var den förste ordföranden för 
både den socialdemokratiska ungdomsklubben och fackföreningen och det var han som både 
sände efter Grov- och Fabriksarbetarförbundets stadgar och läste upp för ungdomsklubben 
våren 1907.258 Det var också han som tackade kommittén som samlade in namn på 
”hedersmän” för det stora arbete de utfört.259 ”Jag blev avskedad den 23 september 1909 och i 
november återstod”, sade han själv, ”inget annat än att söka utkomst i Amerika, där jag 
stannade i sju år.”260  

I ett brev till förbundet förklarade Söderberg att han blivit avskedad ”sig själv till straff och 
androm till varnagel” och inte hade lust att gå arbetslös i flera månader. Istället bad han om 
175 kr i reshjälp från förbundet.261 Förbundsstyrelsen svarade att man inte hade möjlighet att 
bevilja detta utan man har remitterat ärendet vidare till Landssekretariatet. Därifrån 
meddelades att man kunde skicka 100 kr om Söderberg kunde ordna resten själv.262   

Nu föredrog Arthur Söderberg att resa till Amerika hellre än att resa land och rike runt på 
jakt efter ett nytt arbete. Måhända gjorde han klokt i det, det var erkänt svårt för bemärkta 
fackföreningsmedlemmar att finna nytt arbete efter att de avskedats som en konsekvens av 
storstrejken.263

Som en arbetare berättade: ”Allt eftersom strejken pågick förstod jag att arbetet i 
strejkutskottet skulle resultera i en katastrof för mig personligen. Det gjorde det ju också.”264  
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Den som sade detta var den sedermera socialdemokratiske riksdagsmannen Herman 
Norling. Under storstrejken var han strejkledare vid Munkfors bruk. Han blev uppsagd och 
tvingades ut på resande fot för att söka arbete. På flera orter försökte han och hans kamrat 
förgäves finna arbete. Han noterade att där man åtminstone resonerade med hans kamrat blev 
han omedelbart avvisad.265 ”Så småningom märkte jag att detta skedde så fort jag visade 
betyget. Och då i jämförelse med min kamrats betyg, kom vi underfund med att mitt betyg var 
prickat, alltså var jag svartlistad […] det var bara kalla handen, så fort de fick se betyget. Och 
då förstod jag ju att jag inte kunde fortsätta att demonstrera detta. Jag måste söka mig till 
någon plats eller landsort där inte betygena var så avgörande för betydelsen av anställning.”266 
Arbetsgivarna informerade varandra om misshagliga personer som exempelvis varit politiskt 
aktiva. Detta gjordes genom att markera arbetsintyget, ”pricka” som det också kallades. 
Eftersom det krävdes av arbetarna att man visade upp arbetsintyg vid arbetsintervjuerna så 
visade det sig snabbt huruvida arbetaren varit politiskt aktiv. Det finns inget skrivet i protokoll 
eller dokument från SAF om listor eller sådant som kan klassificeras som förföljelser av 
arbetare. Däremot så talar olika fackförbunds årsberättelser om dem, likaså tas de upp av olika 
vänsterorienterade tidningar.267 Kanske fick Söderberg, en av de mest högprofilerade 
fackföreningsmedlemmarna i Grycksbo, sitt intyg prickat och var tvungen att söka sig dit där 
betyg inte betydde något. Goland anger åtminstone att Söderberg blev svartlistad och 
utestängd från pappersindustrin268.  

I den socialdemokratiska klubben beslöt medlemmarna att man skulle anslå ett belopp åt 
”Söderberg och Månsson” till inköp av något minne åt dem Vidare skulle man samarbeta med 
de fackföreningskommittérade vid iordningsställandet av avskedsfesten för dessa båda .269  

Nu blev inte alla som hade en framstående position i fackföreningen av med arbetet. Både 
ordföranden i fackföreningen under storstrejken och hans företrädare återfinns i 
församlingsboken för Stora Kopparbergs församling vid den folkräkning som gjordes 1910.270 
I ett av de brev som avdelningen skrev till landssekretariatet under storstrejken återfinns 
namnet på strejkkommitténs ordförande.271 Hans namn var Anders Törnqvist. En Anders 
Willhelm Törnqvist återfinns i församlingsboken 1910 och är fortfarande pappersarbetare. I 
den historik som Verner Zetterberg skrev inför tjugoårsjubileet 1927 visar det sig att Anders 
Törnqvist var en av de fem personer som varit medlemmar alla år sedan avdelningen 
bildades.272  
 
Efter storstrejkens slut 
 

När fackföreningarna på ett eller annat sätt avslutat storstrejken skilde sig villkoren för den 
fortsatta fackliga verksamheten. Mycket verkar ha berott inställningen hos det yrkesförbund 
arbetsgivaren tillhört. Men också på arbetsgivarens personliga inställning. I vissa fall kunde 
de enskilda fackföreningen fortsätta sin verksamhet, i andra fall tvingades de upphöra med 
verksamheten.  

Åke Lindström menar i Bruksarbetafackföreningar, Metalls avdelningar vid bruken i östra 
Västmanlands län före 1911 att flertalet av honom undersökta föreningar klarat strejken väl. 
Genom att bruken låg avlägset med små arbetarstyrkor som oftast funnits på orten länge blev 
det mycket lättare att utöva ett socialt tryck på dem som vacklade i strejkövertygelse. Att   
                                                           
265 Unia 2001 s23ff. 
266 Norling citerat fr. Unia 2001 s.24. 
267 Unia. 2001 s.19f. 
268 Goland 1993 s.32. 
269 GSU 7/11-1909.  
270 Stora Kopparbergs församlingsbok 1910. 
271 KA332 17/8-1909. 
272 Zetteberg 1994 s.54. 

 
33 
 
 
 



  

medlemmarna i facket fick understöd så sent som i oktober och slapp betala kontingent fram 
till februari 1910 samt att strejken avslutades på arbetsgivarens initiativ är andra faktorer som 
bidragit till det för fackföreningarna så positiva resultatet. Icke desto mindre klarade sig 
avdelningarna bättre än förbundet i övrigt.273 Uppsägningen av lockouten på arbetsgivarnas 
initiativ var ett undantag. De sex fackföreningarna som beskrivs närmare hade startats åren 
kring sekelskiftet. Utöver dessa sex har Lindström undersökt tre nyare avdelningar som 
startats 1907-1909. Ingen av dessa har överlevt 1910, en upphörde redan juli 1909, och de 
lämnade ifrån sig ett för magert källäge för några säkra slutsatser. Även om en av det tre 
anger de höga kontingenterna som en orsak till att föreningen upphörde. 274  

Staffan Trossholmen har i Sågverksarbetarnas fackliga organisationssträvanden i Korsnäs 
och Hosjö beskrivit avdelning 79 av Sågverksindustriarbetarförbundet. Den organiserade 
arbetare vid Runns, Backas, Näs och Korsnäs sågar som vid den här tiden fanns i Falutrakten. 
Efter att lugnt och sansat gått ut i strejken275 fick avdelningen svårt att uppehålla moral och 
sammanhållning. Sågverksförbundet tillhörde de SAF-förbund som uppehöll sin lockout långt 
efter att strejken ansågs vara över och uppmanade sina medlemsföretag att ställa krav på sina 
medlemmar. De fick, bland annat, inte tillhöra en förening ansluten till LO. 276  

Strejkbrytare försvårade strejken vid Backa ångsåg och Nås såg. När de sista kvarvarande 
strejkande arbetarna återgick till arbetet fick de underteckna personliga kontrakt som 
omöjliggjorde fackföreningsverksamhet och den fackliga verksamheten upphörde.277  

Men arbetarna vid Runns ångsåg lyckades gå tillbaka till arbetet under tillfredsställande 
former och ökade antalet fackföreningsmedlemmar, även efter strejkens slut. Kanske 
beroende på att Runns Ångsåg AB inte tillhörde Sågverksförbundet och således inte var 
bunden till SAF:s direktiv eller hade tillgång till dess strejkkassa.278  

Även vid Korsnäs AB:s kunde arbetarna fortsätta vara fackligt aktiva när strejken 
upphörde eftersom Korsnäs, trots sågverksförbundets direktiv, lät arbetarna att tillhöra en 
fackförening. Konsekvensen av strejken var att några medlemmar avskedades på grund av 
brott mot Åkarpslagen och arbetarna fick arbeta ytterligare 4 år med ett avtal de var missnöjda 
med. 

Tack vare Korsnäsledningens välvilja och de nya medlemmarna som kom från Runns 
ångsåg klarade avdelning 79 strejken väl. Trots det minskade avdelningen i antal över de 
närmaste åren. Besvikelsen och resignationen blev stor efter strejken. Många arbetare blev 
omotiverade att betala sina fackliga medlemsavgifter, då de allra flesta arbetare levde under 
knappa ekonomiska omständigheter.279 Andra avdelningar klarade det inte. Den ständigt 
stridande och stridslystna sågverksindustriavdelingen vid Mora/Norets skiljeställe knäcktes av 
strejken och den synnerligen fackföreningsfientliga ledningen vid arbetsplatsen. Fram till 
1917 kunde några medlemmar endast i hemlighet uppehålla avdelningen.280  

Efter storstrejken minskade antalet medlemmar i avdelning 332. Många hade ju redan 
lämnat avdelningen under strejken och gått tillbaka till arbetet. Även många av dem som höll 
ut  till strejkens slut försvann. Avdelning 332 minskade från 210 medlemmar vid årets början 
(det vill säga 160 fullt betalande och 50 halvt betalande)281 ner till 15 personer.282
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I Svenska Grov- och fabriksarbetarförbundets historia band II beskrivs nedgången bland 
pappersarbetarna som särskilt svår, dels beroende på att många avdelningar var nya och 
saknade organisatorisk stadga, dels på att arbetsgivarna inom pappersindustrin var mer 
hårdhänta mot fackföreningsrörelsen än näringslivet i övrigt.283 Nu gjorde kanske Olof 
Pettersson, som skrev just det avsnittet, men även Torvald Karlbom en något svepande 
generalisering av både pappersbruks- och pappersmassenindustrin. Pappersbruk- och 
massaindustrin organiseras av två skilda förbund, Sveriges Pappersbruksförbund och 
Pappersmasseförbundet. I Pappersmasseförbundets jubileumsskrift Pappersmasseförbundet 
1907-1957 skriver Tom Söderbergh att ledningarna på de olika arbetsplatserna förvisso slog 
ner på organiserade arbetare efter storstrejken och i regel ställde villkoret för återanställning 
att arbetarna inte fick tillhöra LO eller understödja LO ekonomiskt.284  

Enligt vad Christer Gierow skriver i Sveriges Pappersbruksförbund 1907-1957 förekom 
krav på skriftlig förbindelse att inte tillhöra någon facklig organisation kanske endast i något 
enstaka fall. Förbundets ombudsman ansåg att arbetare som var fast anställda innan strejken 
dessutom borde ha rätt att få arbetet tillbaka såvida de inte var överflödiga eller arbetsgivaren 
av någon annan anledning inte vill ha dem kvar. 285

Torvald Karlbom, som 1945 kom ut med Pappersindustriarbetarnas fackliga 
organisationshistoria menar också att det inom pappersbruksindustrin knappt förekom tvång 
att lämna fackföreningarna som inom Pappersmasseförbundet. Karlbom anser att det dels 
berodde på ett bättre förhållande mellan arbetsgivare och arbetare än inom massaindustrin, 
dels på att arbetsgivarna var angelägna att få igång produktionen igen. Priserna steg och det 
gällde att inte förlora marknadsandelar. Det är Karlboms åsikt att om arbetarna varit 
”förnuftiga” och inte lämnat sina organisationer så hade de ganska snart kunnat återerövra sitt 
inflytande. Men arbetarna tappade modet och organisationslusten för några år framöver.286

Så trots att det inte verkar ha förekommit något hinder från ledningen gick den fackliga 
verksamheten i Grycksbo kräftgång. Antalet medlemmar i avdelningen förändrade sig inte 
stort de närmaste åren och var 1915 fortfarande endast 14 personer. Eftersom de medlemmar 
som var kvar kände sig ganska oförmögna att åstadkomma något så var det på tal att lägga ner 
avdelningen. Men fackföreningen fortsatte sin verksamhet och tiderna ljusnade så sakteliga. 
Fram till 1918 steg antalet medlemmar till 170 och 1919 hade fackföreningen med 283 
medlemmar äntligen överstigit nivåerna som nåddes strejksommaren 1909.287

Erik Goland skriver att protokollen från fackföreningsmötena var tunna och intetsägande 
åren efter strejken. Det framfördes inga radikala krav på förändringar från föreningen. Istället 
försökte medlemmarna hålla samman avdelningen genom att ordna olika fester. 288 Efter en 
läsning av protokollen fram till 1912 är det bara att instämma i den åsikten.  

Det avtal som avdelningen arbetat länge och omständligt för blev vilande till 1912 då 
avdelningen sände in ett förslag till förbundet. Förbundet ansåg avdelningen för svag för att 
kunna få igenom några krav. När avdelningen 1918 uppnått en tillräcklig numerär och styrka 
för att kunna genomdriva några krav så togs nya kontakter med disponenten. Det resulterade i 
ett avtal 1919 som 1921 förhandlades om till ett riksavtal.289  
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13. Diskussion 
 
 Hur uppfattade arbetarna på pappersbruket strejken?  
  

I protokollen märks sällan någon större stridslystnad. I tidigare forskning framkommer 
många exempel på att arbetarna segervissa gick villigt ut i strejken 290 Det finns få exempel på 
sådant i protokollen eller i breven avdelningen skrev till förbundsledningen under strejken. 
Istället framträder bilden att det för arbetarna i Grycksbo gällde att härda ut tills striden var 
vunnen och förbundet förklarade strejken avslutad. Att det tog på viljekrafterna visas genom 
att frågan om att gå tillbaka diskuterades på många möten under september månad. Genom att 
förbundet bad om en omröstning för sympatistrejk för konflikten i massaindustrin så fick 
arbetarna i protokollet uttala sig vad de tyckte om att gå i strejk. Entusiasmen för strejk var 
begränsad. Medlemmarna har känt sig alltför svaga för att kunna bedriva någon särskilt aktiv 
facklig agitation och undrade hur man skulle kunna agera när man var så svaga. Det var inte 
tal om att skriva till förbundet med några sympatitelegram som gjordes på annat håll. Men 
avdelningen slöt ändå upp i strejken 

De olika fackföreningsförbunden hade på många håll svårt att få arbetarna att acceptera de 
löneavtal som förhandlades fram tiden innan storstrejken. Arbetarna tyckte att de var för låga 
och trodde sig kunna förhandla fram löneförhöjningar även under rådande lågkonjunktur. Det 
samma gäller arbetarna i Grycksbo som valde att säga nej till det framförhandlade avtalet 
våren 1909 på just den grunden att det var för lågt.  

Ibland var tonläget i protokollen så att man mycket väl kan ana att arbetarna varit arga och 
under storstrejken har det säkerligen svurits en hel del i arbetarlängorna. Men det verkar inte 
som föreningen övervägt några ”direkta” metoder. Avdelningen enades redan tidigt om att 
den lugna vägen var den säkra vägen. Med det agerandet ansluter sig föreningen i Grycksbo 
till den stora majoriteten av fackföreningarna i storstrejken. Hela striden var påfallande lugn.  
I en i storstrejklitteratur ganska vanligt förekommande dansk karikatyr kallar storstrejken för 
de ”korslagda armarnas revolution”291. Korslagda armar passar ganska bra in på arbetarna i 
Grycksbo.  

Frågan om att ansluta sig till det socialdemokratiska partiet kom upp till diskussion ett 
flertal gånger men bordlades varje gång. Medlemmarna var mer intresserade av reella 
förbättringar och fackföreningsarbete än politik. Den socialdemokratiska ungdomsklubben var 
aldrig särdeles stark. Så även om revolutionära tongångar skulle ha nått Grycksbo har de inte 
fallit någon särskilt god jord.  

Det är tydligt att avdelningen ansåg sig ha mycket små medel att röra sig med. Redan 
innan strejken var bördan av kontingenterna till förbundet svåra att bära. Avdelningen skrev 
till förbundet och bad att få den sänkt. Det finns också exempel på att medlemar fått hjälp ur 
medlemskassan. Under förutsättning att han betalade den ordinarie avgiften täckte föreningen 
resterande summa av den förhöjda kontingenten. Som pappersindustriarbetare har man 
befunnit sig på den undre delen av löneskalan. Det gjorde en avdelning som redan före 
strejken var ”fattig” så mycket mer utsatt. Avdelningen bad upprepade gånger om understöd. 
Både från Landssekretariatet och förbundsledningen. Konflikten som sådan förlorades till stor 
del på grund av arbetarsidans brist på finanser. Arbetsgivarsidan var stadda vid god kassa och 
kunde ge full ersättning åt sina företag. När det dessutom rådde lågkonjunktur och flera 
branscher hade producerat lagerhusen fulla var en stunds avbrott i produktionen inte till någon 
större skada. I pappersindustrin rådde överproduktion.292 Inte heller patron Munktell ansåg att 
pappersbruket hade skadats så mycket av strejken. Det största avbräcket var enligt hans åsikt 
                                                           
290 Se exempelvis Casparsson 1947, Karlbom 1944. 
291 Se exempelvis  Hirdman 1979 s.93. Casparsson, 1947 s.385. 
292 Schiller 1967 s.128f. 
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att finpappersbrukets ombyggnad hade försenats. Enligt Boëthius var förlusterna för bolaget 
stora, men mindre kännbara eftersom det var lågkonjunktur.293  
 
Hur agerade fackföreningen? 
 

Redan under högkonjunkturen kunde avdelningen inte göra mycket för medlemmar som 
kom i konflikt med ledningen. Exempel som med kvinnan som vägrade att arbeta på landet 
och medlemmen som blev avskedad ger vid handen att avdelningen valde att om möjligt 
undvika att gå i konflikt med patron. Brevväxlingen med förbundsledningen ger bilden att 
avdelningen sällan har agerat utan att först be förbundet om råd. Man fick inte alltid handfasta 
råd. Förbundet kunde visserligen lugna föreningen att det inte var en okamratlig handling att 
arbeta med pappersmassa från det strejkande Skutskär. Men man fick inte något bra svar på 
hur man borde göra med en blockad.  

Föreningen var redo att gå tillbaka till arbetet någon tid innan strejken i Grycksbo 
upphörde. Protokollen visar att arbetarna tagit upp frågan om återgång till arbetet på ett flertal 
möten. Svaret var visserligen alltid nej till återgång. Exempelvis diskuterade medlemmarna 
noga vid ett möte hur man borde gå tillväga när budet väl kommer från förbundet att återgå 
till arbetet. Men det kom aldrig ett sådant besked. När de första arbetarna avskedades i 
september meddelade avdelningen förbundet att de på inga villkor kunde uppta arbetet innan 
dessa återanställdes. Bara ett par veckor senare när var det avdelningens åsikt att de som 
avskedats dessvärre fick klara sig själva. Moralen verkar ha vacklat mer och mer efter som 
september månad gick. Så när patron Munktell ställde saken på sin spets valde avdelningen att 
upplösa strejken. Dock inte utan att först begära tillstånd från förbundet.  
 
Blev uppslutningen till strejken stor?  
 

Uppslutningen var från början god. Den 16 augusti stod det i Tidningen för Falu län och 
stad att så många arbetare gått tillbaka till arbetet att en maskin kunde startas. Det indikerar 
ändå att maskinerna fått stoppas fram tills den tidpunkten. Men nu började arbetare falla ifrån 
strejken. I en rapport till LO skriver strejkutskottet att så sent som den 30 augusti fanns det 
över 300 strejkande vid pappersbruket. Trots att det ger ett gott betyg åt solidariteten bland 
arbetarna betyder det att det på en arbetsplats som hade 371 arbetare och 30 tjänstemän294 
ändå fanns åtskilliga som kunde arbeta på bruket. Både lokaltidningarna och föreningen har 
skrivit om att personer gått tillbaka till arbetet. Under september månad blev det än fler. Att 
avfallet var kännbart går att se genom att man fått välja nya personer till strejkutskottet ett par 
gånger.  

Tack vare Åkarpslagen fanns det inte många sätt för en fackförening att bekämpa 
strejkbrytare utan att riskera fängelse. Ett sätt som användes var att göra listor på strejkbrytare 
och sprida dem i trakten. I protokollen går strejkbrytare under öknamnet ”hedersmän”. Det är 
ett av de många skällsord som fanns vid den här tiden. På Arbetarrörelsens  arkiv och 
bibliotek i Stockholm finns många tryckta listor på ”hedersmän” bevarade. Åtskilliga listor 
upptecknades och trycktes i Gävle. Gävle är Arbetarbladets hemort och den tidning 
fackföreningen i Grycksbo samlade sig kring. I tidningen kunde de läsa om insamlade listor. I 
Grycksbo gick man halvvägs. Avdelningen samlade ihop namn med tanken att trycka dem. 
Men de nöjde sig med att läsa upp dem på ett möte. Vid ett senare möte valde de församlade 
att stryka hela paragrafen. Upprätta listor på strejkbrytare var något man gjorde även i 
avdelning 79. Strejkbrytare har förekommit både i Falun, Grycksbo och i Noret och på alla 
platser har de verkat demoraliserande.  
                                                           
293 Boëthius 1942 s.500. 
294 Boëthius s. 462. 
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Hur agerade Grycksbo Pappersbruk?  
 

Det förekom inga försök att krossa fackföreningen. Pappersbruksförbundet accepterade 
fackföreningar innan storstrejken och försökte inte hindra dem efter strejkens slut. Disponent 
Munktell verkar så långt det går att se ha följt sitt förbunds linje. Det bästa beviset är väl att 
fackföreningen fortsatt sin verksamhet, om än i det lilla. Grycksbo pappersbruk, som var 
anslutet till Pappersbruksföreningen, och genom dem SAF, kunde kanske inte operera lika 
självständigt som ledningen vid Runns ångsåg. Som inte tillhörde någon 
arbetsgivarorganisation. Men att det fanns utrymme för en personlig tolkning av 
förbundsdirektiv visar att avd 79:s medlemmar i Korsnäs fick fortsätta vara fackligt aktiva 
trots sågverksförbundets påbud. Arbetsgivarens egna inställning till fackföreningsrörelsen 
verkar inte ha varit helt oviktig. 

Under storstrejken hade disponenten olika maktmedel till sitt förfogande. Fabriksområdet 
fridlystes med vite om 100 kr. Så vitt det går att se från protokollet har ingen från 
fackföreningen försökt utmana fridlysningen. Fridlysning var en vanlig åtgärd och för trakten 
verkar 100 kr ha varit den vanliga summan. Det gällde både för exempelvis Mora/Norets 
skiljeställe och Kopparbergs Hofors sågverk.295 Sen var det ju ”Åkarps”-lagstiftningen. 
Disponent Munktell fridlyste brukets marker för jakt och fiske. Därifrån kunde arbetarna inte 
utöka sin matsedel.   

Med tanke på att endast ett fåtal fått avsked och att de, enligt vad avdelningen skrev till 
förbundet, var bemärkta medlemmar är det ganska klart att ledningen gjorde sig av med 
”besvärliga” personer. Sådana personer man inte ville ha, för att citera Papperbruksförbundets 
ombudsman. Som ovan angivits var det Arthur Söderberg som tackade kommittén som samlat 
in namn på strejkbrytare för det stora arbete de utfört. Det gjorde han vid mötet den 20 
september. Den 23 blev han avskedad och vid mötet den 24 september blev avsnittet som 
behandlade namnlistan med strejkbrytare struken. Källorna ger ingen klarhet men måhända 
kom mötets innehåll till disponentens kännendom varvid han valde att agera på det.  

Pappersbruket har i lokalpressen annonserat efter arbetskraft, det vill säga efter 
strejkbrytare. Detta var tydligen det vanliga tillvägagångssättet under den här tiden. Bruket 
höll inne det hyresbidrag arbetare i bolagets bostäder hade under den tid som arbetet låg nere. 
När understöd kom från LO så verkar företaget på något sätt ha dragit av summan för vad 
veden skulle kosta resten av det året istället för varje månad, som var det vanliga. Särskilt det 
senare är att ganska tydligt exempel på att ledningen på bruket inte var främmande för att 
klämma åt sin arbetare en smula. 
 
Vad blev konsekvenserna av strejken för fackföreningen? 
 

Efter strejkens slut drabbades fackföreningen av en stor minskning av medlemmar. 
Klubben gick från runt 210 medlemmar vid årsskiftet 1909 till en kärna av 15 personer. Det är 
i sig inget unikt. Grov- och Fabriksarbetarförbundet tappade ungefär hälften av sina 
medlemmar under och efter storstrejken. Pappersindustriarbetarna var den grupp som klarade 
sig sämst och av de avdelningar som bildades 1906 till 1909 försvann över 75%. I Grycksbo 
har man ändå kunnat hålla föreningen vid liv. Dess betydelse de närmaste åren var inte stor. 
Torvald Karlbom anser att pappersarbetarna mycket väl hade kunnat fortsätta med sitt 
fackliga arbete ungefär som innan strejken. Det är i sig inget som talar emot det, men 
förmodligen var det som Staffan Trossholmen skriver, att när förlusten var ett faktum blev 
många omotiverade och kunde inte se någon anledning att spendera delar av en redan låg 
inkomst på något som inte verka inbringa några fördelar. Så fackföreningen fick genomlida 

                                                           
295 Nyström 1982 s.155, Tidning för Falu län och stad 23 aug. 1909. 
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sina sju magra år och när intresset för fackföreningsrörelsen åter började öka åren kring första 
världskrigets slut, fanns i alla fall en förening man kunde bygga på.   

Det har skrivits en del om den svartlistning som drabbade många ledargestalter i de olika 
fackföreningarna efter storstrejken. Ett tydligt exempel på att pappersbruksledningen tog 
tillfället i akt att göra sig av med stridbara personer är Arthur Söderberg. Han var den första 
ordföranden i både den socialdemokratiska ungdomsklubben och i fackföreningen. Han var 
den som läste upp fackföreningsstadgarna den gången avdelningen bildades och det var han 
som tackade de som samlat in namn på ”hedersmän”. Nu blev han avskedad och kom snabbt 
till slutsatsen att det inte gick att få arbete i Sverige. Med avdelningens hjälp sökte han bidrag 
från förbundet till biljetten. När LO bidrog med till biljetten gav han sig november av till 
USA. Att andra ledande företrädare för avdelningen som ordföranden, hans företrädare och 
strejkkommitténs ordförande fick vara kvar ger en indikation att avskedandena var selektiva. 

Hur strejken förlöpte och vad konsekvenserna blev skiftar. Det var beroende av 
fackföreningens styrka i fråga om antal och finanser, arbetsgivarens inställning till 
fackföreningar och inställningen från det förbund han eventuellt tillhörde samt inte minst den 
tilltro till fackföreningstanken som arbetarna kunde uppbåda både under och efter strejken. 
Åke Lindström menar att sex av honom undersökta metallarbetarfackföreningar i östra 
Västmanland klarat storstrejken bra. Tack vare att bruksorten låg avlägset med bara en 
arbetsgivare och med en arbetskraft som i regel funnits länge på platsen kunde arbetarna enas 
i strejk mot en arbetsgivare och sociala tryck som kunde uppbringas mot vacklande 
strejkande. Visserligen låg även Grycksbo avsides med en dominerande arbetsgivare och 
arbetare som var gamla vid bruket. Men avdelningens ekonomi var skral sedan länge och när 
metallarbetarna fick understöd så sent som i oktober räckte understödet för pappersarbetarna 
inte långt. Många av de i protokollen namngivna arbetarna visar sig i kyrkoboken ha både fru 
och barn och hade inte bara sig själva att ta hänsyn till. I Lindströms arbete nämns två 
fackföreningar som inte överlevt strejken. En angav de höga kontingenterna som en orsak till 
att den upphörde. Lindströms framgångsrika sex föreningar var några år äldre än de som 
upphörde och hade kunnat samla på sig mer erfarenhet och kanske också en större kassa. 
Arbetarna i Grycksbo hade ingen stor erfarenhet eller någon större medlemskassa. Ett socialt 
tryck som hindrade vacklande medlemmar från att börja arbeta lyckades man inte heller 
uppbringa. Avdelning 332 gick in i sin första stora strid med storstrejken och strejken slutade 
som sagt i förlust. 

Erik Goland som skrivit avdelningens minnesbok hävdar att det mesta som avhandlades de 
närmaste åren var olika sorters fester. Det är bara att instämma. Sällan togs stora de fackliga 
framtidsfrågorna upp. Man diskuterade de små lokala frågorna. Hela LO och alla dess förbund 
genomled med storstrejken ett svidande nederlag. Medlemsantalen och, kanske ännu 
viktigare, moralen blev rejält stukade under de här höstmånaderna 1909. Nu hade 
fackföreningsrörelsen tynande år framför sig. Det är föga förvånande att  avdelning 332 i 
Grycksbo i allt väsentligt delade det här ödet. Men till slut skulle nya tider stunda.  
 
14. Sammanfattning 
 

Av alla arbetsmarknadskonflikter som drabbat Sverige sedan industrialismens genombrott 
har storstrejken 1909 varit den största. Hela landet påverkades av strejken, från gruvor i 
Norrland till stenbrott i Bohuslän till pappersbruk i Grycksbo. 

Sverige genomgick under 1800-talet en industrialisering. Inom olika industribranscher slog 
nya maskiner och metoder igenom med en kraftigt ökad produktivitet, effektivitet och 
förädling som följd. För att betjäna de nya fabrikerna som uppkom i industrialismens spår 
växte en ny grupp av människor fram. De rekryterades ofta från de obesuttna 
backstugusittarna och andra som från tidigare var vana att arbetsvandra. I fabriksmiljöerna 
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svetsades dessa människor ihop genom gemensamma betingelser och erfarenheter. När 
förhållandena inom industrin stabiliserades framåt slutet av 1800-talet blev de en egen, 
självreproducerande klass på samhällsstegen. Länge var förhållandena svåra på fabriker, 
gruvor och övriga tillverkningsställen. Det gjorde att arbetarna understundom gick i vilda 
strejker. Vad tiden led så började många inse det fördelaktiga i att sluta sig samman i större 
gemensamma grupper, fackföreningar. De första försöken till mer moderna fackföreningar 
bildades av olika hantverksgrupper som slog sig samman för att kunna förbättra löner och 
arbetsvillkor. Genombrottet för den moderna fackföreningsrörelsen var under 1880-talet då de 
outbildade grovarbetarna på fabriker och bruk började organisera sig. 

Det fanns inga legala hinder för arbetarna att samla sig i fackföreningar. Men på många 
industriorter bemöttes arbetarnas fackföreningssträvanden fientligt av arbetsgivarna. Många 
tidiga fackföreningar tvingades utkämpa strider för rätten att organisera sig i fackföreningar.  
För att öka sin egen möjlighet att påverka slog fackföreningsrörelsen ihop till större förbund. 
Efter en tid slogs många av de här förbundet ihop i en egen topporganisation, kallad 
Landsorganisationen, som bildades 1898. 

Arbetarrörelsen genomförde sin första storstrejk 1902 för att uppmärksamma 
rösträttsfrågan. Denna händelse fick arbetsgivarna att uppmärksamma arbetarnas 
organisationssträvanden och de fann för gott att också organisera sig i organisationer. Den 
organisation som kom att dominera arbetsgivarsfären kallades Svenska arbetsgivarföreningen. 

Båda organisationerna behövde några år på sig innan de var redo att möta varandra i 
striden om abetsmarknaden. De fick båda en liknande uppbyggnad med en topporganisation 
med en styrelse i toppen och flera förbund som omfattade de olika branscherna på 
arbetsmarknaden. Båda växte kraftigt under det första decenniet av 1900-talet. 

Denna utveckling gällde även för pappersbranschen. Sveriges Pappersbruksförbund 
bildades våren 1907 och pappersbruken började ansluta sig. Ungefär samtidigt började även 
pappersbruksarbetarna organisera sig i allt större grad. Det förbund de flesta av dem kom att 
tillhöra var Grov- och Fabriksarbetarförbundet. 

År 1906 förhandlade parterna för första gången med varandra. Det hela slutade med en 
kompromiss. Båda parterna stod en bit ifrån varandra och ingen var överdrivet nöjd med de 
avtal som slutits. Situationen komplicerades av att högkonjunkturen bröts 1907 och sämre 
tider stundade. Hela 1908 var arbetsmarknaden orolig, det talades i arbetsgivarleden och 
storlockout och från arbetarnas sida hördes röster om storstrejk. LO motsatte sig storstrejk och 
det blev ingen större konflikt bröt ut. Men ingen var särdeles nöjd med de avtal och 
kompromisser som slöts. 

Sommaren 1909 låg även då olika konflikter på arbetsmarknaden och störde. SAF 
förklarade att om inte dessa konflikter löst skulle storlockout förklaras från den 3 augusti. I 
detta läge valde LO att förklara storstrejk från den 4 augusti. När strejken började gick en 
mängd arbetare ut från sina arbetsplatser och vid strejkens höjdpunkt var nästan 300 000 
arbetare i strejk. Men LO hade inte kapital nog att understödja sina medlemmar och ganska 
snart sinade kassorna. SAF å sin sida hade goda finanser och många fabriker hade på grund av 
de dåliga tiderna fyllt lagren för att kunna hålla produktionen uppe. När de anställda vid 
järnvägarna inte gick ut i strejk, de tillhörde inte LO, kunde exporten fortsätta som förut. 
Framåt slutet av augusti började det bli svårt för LO och arbetarna att fortsätta strejken. Över 
hela landet började arbetare lämna fackföreningarna och gå tillbaka till arbetet. Även 
strejkbrytare började visa sig på arbetsplatserna. Därför avslutade LO strejken för alla som 
inte arbetade hos arbetsgivare som tillhörde SAF. Det kallades den rationella klyvningen. 
Men även fortsättningsvis återföll allt fler arbetare i arbete och framåt slutet av oktober hade 
de flesta givit upp strejken. Konflikten fick ett långt efterspel och först 1910 hävdes de sista 
lockouterna. Arbetarrörelsen hade förlorats sin hittills största konflikt och över hela landet 
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reducerades fackföreningarna till ett fåtal medlemmar eller upphörde helt med verksamheten. 
Det skulle dröja nästan tio år innan LO återfick det medlemsantal de haft innan storstrejken.  

Den första gången ordet Grycksbo framträder i skrifterna är på 1300-talet. I trakten 
sysslades det med lantbruk och boskapsskötsel med eftersom åren gick hamnade man mer och 
mer i koppargruvans intressesfär. Det började etableras kopparhyttor i trakten. Framåt 1600-
talet hade dock koppartillverkningen effektiviserats så att hyttor närmare gruvan kunde ta 
hand om tillverkningen. 

Under första hälften av 1700-talet förvärvades gården Grycksbo av Johan Muncktell som 
bland annat startade ett pappersbruk. Tillgången till rent vatten och rinnande vatten för 
vattenkraft gjorde trakten gynnsam för sådant. Så startade pappersbruket i Grycksbo sin 
verksamhet i familjen Munktells ägo. Bruket växte och de produkter man tillverkade började 
att bli allt mer avancerade, även om enklare papper fortsatte att vara viktigt. Bruket fortsatte 
att gå arv från generation till generation. Den andra pappersbruksmaskinen i Sverige sattes i 
bruk 1834. I slutet av 1800-talet var dock bruket föråldrat och nya krafter behövdes. När 
Henrik Munktell tog över driften av papperbruket bildades ett aktiebolag och stora 
förändringar och moderniseringar genomfördes. Det blev en framgång och bruket kunde 
fortsätta sin verksamhet. År 1906 avled Henrik Munktell och driften övergick till dennes son 
Henrik August.  

De nya tiderna hade även börjat omfatta arbetarna vid pappersbruket. Antalet arbetare 
ökade efter bolagsbildningen och för dessa byggdes hyreskaserner och annat som hörde till en 
industri av den tiden. De yttre förändringarna motsvarades även av inre förändringar hos 
arbetarna. De började umgås med tanken att organisera sig. Den första organisationen på orten 
var en godtemplarloge som bildades 1892. Den följdes 1906 av en socialdemokratisk 
ungdomsklubb. I ungdomsklubben diskuterades det lämpliga i att ordna en fackförening på 
orten. Man lät handling följa på diskussion och sommaren 1907 startade fackföreningen 
verksamheten. Tidpunkten var lite dåligt vald eftersom det var konflikt i pappersbranschen 
med en lösning uppnåddes snart och fackföreningen kunde fortsätta sin verksamhet. Snart var 
inte en oäven del av arbetarna på pappersbruket medlemmar. Inom föreningen ordnade man 
fester och försökte få till ett eget bibliotek. Medlemmarna började en lång process för att få 
till ett löneavtal. När det blev konflikt mellan ledningen och enskilda medlemmar är 
fackföreningen fortfarande för svag för att på allvar kunna hjälpa till. Sommaren 1909 hade 
föreningen kommit fram till ett förslag till avtal som röstades ned av fackföreningen.  

 Men innan någon hinner börja en ny förhandlingsomgång började storstrejken. 
Fackföreningen gick plikttroget och relativt mangrant ut i strejk. Sedan börjar 
utmattningsstriden. Fler och fler arbetare går tillbaka och fackföreningen kunde inte göra 
mycket för att förhindra det. Föreningen höll ändå ut så länge de kunde. Strejken gavs upp 
den sista september och de sista strejkande gick tillbaka när patron Munktell ställde saken på 
sin spets och undrade hur det skulle bli egentligen. Storstrejken och dess konsekvenser slog 
hårt mot fackföreningen i Grycksbo. Avdelningen förlade några ledande medlemmar och 
föreningen reducerades från över 200 medlemmar vid årets början till 15 stycken. Avtalet 
föreningen kämpat med lämnas vilande och även i Grycksbo pappersarbetares fackförening 
dröjde det nästan tio år innan antalet medlemmar var tillbaka på samma antal som de var 
innan strejken. 
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