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Abstract: 

   Detta arbete har för avsikt att kartlägga den konflikt som uppstod vid Fagersta Bruk under 

lockouten 1923. Arbetets material kommer huvudsakligen från Fagersta Kommuns arkiv där 

materialet om Fagersta Bruks AB finns. Annat material som undersöks är från Svenska Me-

tallindustriarbetareförbund avdelning 132.  

   Arbetet visar hur Fagersta Bruks ekonomi var skuldsatt och i behov av likvida medel i en tid 

av lågkonjunktur. Den lockout som utlystes medförde dock inte några insparningar utan kon-

junkturen vände och företaget försökte få igång produktionen men fackförbundet kämpade 

emot. Förbundet hade för avsikt att få igenom sina krav. Dessa krav kretsade framförallt kring 

att behålla 8-timmarsdagen och att få högre löner. Något de även fick.  

  Den ökade konjunkturuppgången medförde ökad orderingång och fler anställda, slutfacit av 

konflikten medförde högre löner, lite bättre villkor av arbetstiderna och 4 dagars semester för 

arbetarna.  
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1 Inledning   

   Den tidiga arbetsmarknaden i det moderna Sverige uthärdade åtskilliga konflikter varav 

1909 kanske var den mest omfattande. Perioden fram till 1938 och Saltsjöbadsavtalen, var en 

tid av oro. Det var inte bara strejker från arbetarna som genomfördes utan likväl var arbetsgi-

varna hårda, kanske var det de som hade mest makt och möjligheter i denna kamp om rättig-

heter. Kollektivavtalen blev institutionaliserade och en viktig del för båda parterna efter 1938 

då förhandlingarna mellan arbetsgivarna och facken slutförts. Det finns relativt många under-

sökningar som belyser fackföreningarna och arbetarrörelserna. Det är färre arbeten om arbets-

givarnas roll i dessa konflikter. Dessa konflikter som var vanligt förekommande mellan arbe-

tarorganisationer och arbetsgivareorganisationer under perioden mellan 1890-1938 med hårda 

umbäranden för alla inblandade. Folkrörelserna och då i synnerhet arbetarrörelsen växte fram 

under 1800-talet och det var en tydlig polemik mellan arbetsgivare och fack som kom att ut-

mynna i Saltsjöbadsavtalen 1938.  

   Under början av 1920-talet uppstod en deflationskris och en massarbetslöshet som i mångas 

ögon var mer allvarlig än storstrejken 1909. Järnindustrin var en av de näringsgrenar som 

drabbades väldigt hårt av de prisnedgångar som skedde. Järnindustrin hade även väldigt låg 

orderingång och arbetsmarknadens tidigare avtal mer eller mindre försvann under 1921-1922.      

   Att undersöka de lokala konflikterna och därmed kunna förstå mer om vad som känneteck-

nade denna tid känns relevant. Detta arbete avser att kartlägga en av dessa konflikter och 

därmed utreda hur en konflikt kunde se ut. Den konflikt jag avser är lockouten i Fagersta 

1923.      

1.2 Syfte och frågeställning 

   Detta arbeta har för avsikt att kartlägga den konflikt som uppstod vid Fagersta Bruk under 

lockouten 1923.  

o Vilka åtgärder tog arbetsgivarna till? 

o Vilka blev konsekvenserna för arbetsgivarna i kölvattnet efter lockouten?  

o Vilka blev konsekvenserna för arbetarna av arbetsgivarnas åtgärder? 

1.3 Metod och material 

   Att undersöka mer lokalt hur arbetsgivarna och arbetarna agerade under lockouten i Fager-

sta 1923 fann jag intressant då det inte finns så mycket dokumenterat om dem samlat på ett 

ställe. Inspiration fann jag i en mindre text av Karl-Gustaf Hildebrand, Bevara och beforska. I 

denna text beskriver han arbetet med att ta fram det stora verket i fem band om Fagersta Bru-

kens historia. Det är intressant att se hur han och den grupp han arbetade med gick tillväga. 



5 
 

Mitt tillvägagångssätt är liknande men självklart i mindre skala. Jag måste citera hans avslut-

ning i denna text för att ge er en bild av de arkivmöjligheter som erbjuds i Fagerstas arkiv: 

 

Forskning i bruksarkiven kommer aldrig mer ha den romantiska inramningen som den hade 
då Fagerstabrukens historia kom till. Men själva arkivmaterialet – ett material i världsklass 
– finns kvar. Och för de uppgifter som återstår finns det ingen gräns.1    

 

  Källorna är närmast obegränsade. Detta motiverade till att använda dessa källor på lokalt 

plan. Arbetet kan jämföras på ett nationellt plan genom att det fanns många liknande konflik-

ter inom en jämförbar tidsrymd. 

  Fagersta kommuns arkiv är en ovärderlig källa med framförallt en stor del av Fagersta Bruk 

AB:s material samlat på ett ställe. Här finns mycket av korrespondens mellan de personer som 

hade inflytande över arbetsfördelningen. Dessutom finns här styrelseprotokoll och även det 

mesta inom det ekonomiska fältet. Detta arkiv är väl genomsökt men ändock finns här mycket 

att nyttja. Delar av arbetet i denna uppsats kommer från de protokoll och den korrespondens 

som fanns med Järnbruksförbundet under denna period. Dessa protokoll handlar uteslutande 

om konflikten. Andra material som använts är främst styrelseprotokoll från Fagersta Bruk 

AB. Dessa protokoll är formella och handlar mest om ekonomiska frågor rörande verksam-

heten. Disponenten Hugo Carlssons förvaltningsberättelse är även av intresse och undersöks 

också. Dessutom används brev mellan John H. Brewster och disponent Hugo Carlsson av mer 

privat natur.      

   Ovanstående dokument måste i källkritisk anda användas med viss eftertanke. Ett styrelse-

protokoll är formellt och kan inte spegla aktörernas egna åsikter utan besluten blir styrelsens 

egna utåt. Vissa åsikter diskuterades säkert på andra platser och under andra former. De brev 

jag undersökt är till stor del olika former av uppmaningar och avtalsförslag. Speciellt de mel-

lan Järnbruksförbundet och medlingskommissionen har den karaktären. Den brevväxling som 

skedde mellan John H. Brewster och disponent Hugo Carlsson fanns i bruksarkivet på offici-

ellt brevpapper. De breven kan även vara dikterade eftersom de flesta var skrivmaskinskrivna. 

Vid diktering blir förmodligen åsikterna lite mer genomtänkta och kanske inte lika rätt-

framma. Det fanns även handskrivna brev, ett av breven var kompletterat med en handskriven 

kommentar. Dessa brev framställs som privata och personliga men frågan är hur genuint äkta 

de är i denna brevväxling. Allt detta får tas i beaktning vid undersökningen.  

   Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 132 är det lite värre med. Det var inte lätt att 

finna var dessa handlingar fanns någonstans till en början. När jag väl fann det visade sig att 

                                                 
1 Hildebrand i Lindgren och Olsson (1999) s. 92 
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det var ganska osorterat och texten var skriven för hand. Inte ovanligt men stilen var markant 

svårläst plus att vissa mindre delar fattades, detta gäller speciellt för styrelseprotokollen. Jag 

har även valt att studera styrelseberättelsen för 1923 och avdelningens mötesprotokoll. Detta 

material har delvis används vid diverse tidigare undersökningar. Men de är till skillnad från 

bolagets styrelseprotokoll mer argumenterande och omfattande. Vad som utelämnats under 

mötena går dock inte att utläsa här heller. 

   Undersökningen kompletteras med tidningsartiklar när behov behövs för att klargöra detal-

jer. Dessa tidningar speglar olika politiska värderingar, dessa källor får se som uppenbart ten-

dentiösa. 

   Avgränsningen tidsmässigt till året 1923 är dels för att konflikten var långvarig, dessutom 

startade en ny epok genom den nya ägarbilden. Bakgrunden börjar omkring 1890 beroende på 

att Fagersta Bruk AB genomförde en stor teknisk förändring, men även att fackföreningar och 

arbetsgivare började sin organisering efterföljande år. 

1.4 Tidigare forskning 

   En konflikt som belysts i många undersökningar är storstrejken 1909. Efter storstrejken 

1909 fortsatte konflikter ändå och en av dessa konflikter var 1923 i Fagersta. Denna konflikt 

var en lockout utlyst av arbetsgivarna som har belysts i olika sammanhang. Dock inte allför 

ingående och i dessa sammanhang ofta mer övergripande ögonblick. Framförallt har arbetare- 

och fackföreningsrörelserna skrivit en del om denna händelse, dock inte så ingående utan 

händelsen har framförallt skildrats i olika jubileumsskrifter. Dessa har i sin tur hämtat mycket 

från Fagersta Brukens historia. Det finns flera verk som är rätt likadana i innehållet men tar 

upp händelserna kring lockouten med olika infallsvinklar. Bernt-Olov Anderssons verk till 

100 års jubileum av Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 132 Dra åt helvete, 

sa patron är en av dem. Den boken tar upp mycket lokala händelser och om arbetarnas mödor 

och livsmöjligheter. Även en annan minnesskrift som redogör snarlikt är Ett halvsekel bland 

järnarbetare i Fagersta av Karl Persson. Arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen är något 

som det har skrivits väldigt mycket om och är därmed väldigt belyst. Många av dessa verk är 

beställda av organisationerna, fackliga eller arbetsgivareorganisationer. Vilket kan ge en viss 

förskjutning och brist på objektivitet hos dessa texter. 

   Del V Arbetare och arbetareförhålladen i bokserien om Fagersta Bruk, nedtecknat av Sig-

vard Montelius, Gustav Utterström och Ernst Söderlund handlar om människorna och förhål-

landet på bruket. Där tas själva lockouten upp relativt ingående, men då framförallt på högre 

nivå, Landsorganisationen i Sverige, (LO), respektive Sveriges Arbetsgivareförening, (SAF). 
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I övrigt handlar Söderlunds text om att arbetarna hade det svårt under lockouten och att viss 

nödhjälp från jordbrukare förmedlades.2 

   Del III i Fagersta Brukens historia av Ernst Söderlund och P.E Wretlund, Nittonhundratalet, 

tar upp, dels processer kring järnframställningen men också den utveckling bruket har på det 

ekonomiska planet genom företagets ägarbild genom åren och hur företaget utvecklas finansi-

ellt. Den period som undersöks genomgår stora strukturförändringar och den finansiella delen 

av företaget får genomgå ett rejält stålbad.3 

   Klas Åmark har undersökt de svenska fackförbundens medlemsutvecklig från 1890-1940. 

Boken heter Facklig makt och fackligt medlemskap och ger en oberoende bild av medlemsut-

vecklingen.  

   Svenska Arbetsgivareföreningen, (SAF) gav redan 1927 ut en minnesskrift inför deras 25-

års jubileum. Detta verk ligger väldigt nära 1923. I inledningen ges en vacker och tydlig bild 

av nuläget som är 1927 med flertalet nedlagda bruk och hur det såg ut då. Framförallt att en 

förändring genomförts mot något nytt och annorlunda. Det är uppenbart att åren 1920-1922 

var tuffa för både arbetare och arbetsgivare, men skriften tar inte upp 1923 som speciellt be-

svärligt utan snarare som ganska lugnt.4 

   Hans De Geer fick uppdraget av SAF att skriva en bok om dess historia som kom att heta 

Arbetsgivarna SAF i Tio decennier. Boken ger god bild av hur SAF agerat under denna tid 

inom ramen av den s.k. svenska modellen. De Geer tar framförallt upp hur konflikterna inför 

1923 byggs upp och hur organisationerna verkar mot varandra framförallt genom den strategi 

SAF hade under denna tid.5 

   En bok som från början var tänkt som avhandling var Lennart Lohses bok Arbetsgivarnas 

inställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid. Tyvärr gick Lohse ur tiden innan 

avhandlingen var klar men den har delvis blivit klar genom Gunnar Heckschers försorg. Bo-

ken ger en samlad bild av hur Svenska Arbetsgivareföreningen tänkte och agerade vid olika 

frågor. Loshe går mera detaljerat in på avtalen och han berör de viktiga avtalen gällande ar-

betstiderna. 1923 var sista året på den första prövningstiden av 8-timmarsdagen.6  

   Svante Nycanders bok Makten över arbetsmarknaden ger en bild över förhållandet mellan 

parterna stat, arbetsgivare och fackföreningar. Boken ger en nyanserad bild över Sverige från 

ett tidigt 1900 – tal till nutid. 

                                                 
2 Montelius m.fl. (1958) s. 496 
3 Söderlund, Wretblad (1957) s. 237-244 
4 Hallendorff (1927) s. 156 f 
5 De Geer (1992) s. 16 ff, 43, 66 
6 Lohse (1964) s. 163 
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    Lockout, strejk och blockad av Erik Moberg är skriven för forskningsprojektet Staten och 

arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft. Denna tvärvetenskapliga bok ger 

en bild av hur aktörerna kunde utnyttja dessa påtrycksmedel som stod till buds.  

   En undersökning om företag hade paternalistiskt synsätt eller ej har genomförts av Mattias 

Scandola – Pojken ska lära sig arbeta, vara nöjd och veta hut! Den C-uppsatsen visar att fö-

retagen hade en skyddande social verksamhet och under ömsedigt medgivande. Denna pater-

nalism var både en välsignelse och ett behov ibland.7    

   Christer Lundh tar ett språng mot hur spelets regler formats på arbetsmarknaden. Han tar 

upp folkrörelserna, mer inriktad på just arbetsmarknaden och dess aktörer i boken Spelets 

regler. En debatt som pågår under denna tid gäller frågan om industriell demokrati. En debatt 

som förekom för att skapa ett medbestämmande på arbetsplatsen. Ett betydande och inspire-

rande verk för denna debatt var John Leicht, Samförstånd mellan kapital och arbete (original 

namn ”Man to man”) i denna text förmedlas att deltagande från arbetarens sida på arbetsplat-

sens är det viktigaste, lönen är sekundär.8 

2 Bakgrund 
   Genom att utforma bakgrunden kronologiskt kan det ge en bättre förståelse för hur utveck-

lingen i Fagersta blev som den blev. Jag avser att utgå från min bakgrunds beskrivning från ca 

1890. Fagersta och bruket har en längre historia men det kommer denna uppsats inte att för-

djupa sig i. Från 1890 fram till ca 1924 händer mycket både för orten och för Sverige.  

   För att begreppsgöra och skapa förståelse kommer en beskrivning av hur konfliktvapnen 

lockout, strejk och blockad användes i Sverige under den undersökta perioden. Därefter fram-

ställs arbetsgivarnas och fackföreningarnas utveckling under perioden. Avslutningsvis kom-

mer Fagersta och Fagersta Bruk AB att belysas övergripande för perioden före och under 

lockouten 1923.  

2.1 Lockout, strejk och blockad 

   Lockout är ett medel för arbetsgivarna att få sin vilja igenom, precis som strejken är för ar-

betarna. Det har teoretiskt sett ingen större betydelse vilket medel som används, resultatet blir 

det samma. Ett företag som lockoutar arbetarna förlorar produktivitet och eventuellt vinster av 

det. Samtidigt som de vinner på att slippa betala ut löner till arbetarna. De kan även vinna på 

att slippa betala för utgifter som tillkommer vid tillverkning, exempelvis kan det vara bl.a. 

lägre elkostnader eller mindre förbrukningsmaterial. Det företaget vinner gentemot arbetarna 

                                                 
7 Scandola (2004) s. 14ff 
8 Leitch (1921) s. 23 ff 
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är att ju fler som är lockoutade gör att organisationers konfliktfonder belastas hårdare. Vid en 

strejk sker samma sak. Likvärdiga effekter äger rum.9  

   Givetvis kan det bli så att det endast blir några nyckelpositioner som uttages i strejk och 

åsamkar skada, likväl som att inte lockouta alla utan se till att vissa viktiga arbetspositioner 

jobbar kvar. Detta kan även ge effekt på produktionen. Då arbetsgivaren har en möjlighet som 

inte arbetarna har och det är att lockouta de som fortfarande inte är uttagna i strejk.10  

   Under början av 1900-talet användes strejk och lockout relativt flitigt. Det kunde bokstavli-

gen handla om ören vid dessa konflikter.11 Av betydelse är att under denna period av fackfö-

reningsuppbyggnad var arbetarna fattiga och lockoutvapnet verkningsfullt.12  

   Ett sätt att försöka motverka och försvara sig mot lockouten kunde vara att upprätthålla en 

blockad på av företaget utsatta ställen. Blockaden kan genomföras av någon som egentligen 

inte berörs av strejken eller lockouten utan sympatiserar med de utsatta. Leveranser till och 

från företaget stoppas. Vilket är ett effektivt vapen som kan stoppa fortsatta konflikter relativt 

fort.13  

2.2 Sverige 1890-1923 

   Sverige genomgick en industriell revolution precis som många västeuropeiska länder. Den 

industriella revolutionen avser enligt ett allmänt vedertaget begrepp en övergång från det 

gamla agrara till det moderna industriella, det varierar kraftigt hur denna utveckling sker och 

vilka definitioner som skall användas. Diskussioner rör sig om det är tillväxten som är den 

viktiga måttstocken, eller är det istället en kraftigt ökad industrisektor som är det viktiga. 

Även hur industrin organiseras mot en mer fabriksliknande organisation diskuteras. Sverige 

genomgår en snabb om än försiktig resa med ökad tillväxt, en ökad industrisektor och med 

organisatoriska förändringar inom industrin. Det är små men markanta förändringar där indu-

strisektors BNP ligger högre än övriga näringsgrenar. Under åren 1891- 1915 är det mest tyd-

ligt med en ökning från 2,7 procent till 6,1 procent, att jämföra med jordbruksektorn som har 

en förändring från 1,7 procent till 1,8 procent.14 Denna tillväxt förenklades genom att Sverige 

hade tur att ha eftertraktade varor. Som exempelvis stål och järn där Sverige hade få konkur-

                                                 
9 Moberg (2006) s. 19 ff 
10 Moberg (2006) s. 22 ff 
11 Moberg (2006) s. 40 ff 
12 Moberg (2006) s. 46 ff 
13 Moberg (2006) s. 87 f 
14 Magnusson (1996) s. 301 ff 
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renter men även en bra infrastruktur. Priserna på dessa varor ökade medan de färdigproduce-

rade varorna generellt sjönk.15    

   Den vertikala hierarkin med husbonde som ansvarig för välfärden minskar men den försvin-

ner inte överallt på en gång utan det är genom en lång process. Dock kan här ses hur frivillig-

föreningar växer fram och vilka som var mest benägna att vara med i dessa. Det som kan fast-

ställas i dessa frivilligföreningar är att det blir en ny form av social integration istället för den 

tidigare mer familjära strukturen. Deltagarna kunde även dra nytta av den nya organisationen 

som individ genom social trygghet och utbildning. Det nya klassamhället medförde även 

andra uppdelningar som företagare och anställda, där den solidaritet som fanns förut övergick 

till att gälla inom den egna klassen eller gruppen.16 

   Den industriella revolutionen började före år 1890, denna period med markant högre tillväxt 

kom även att kallas den andra industriella genombrottet. Framförallt tekniska genombrott 

skedde då som medförde hjälp för industrin att kunna expandera och framförallt effektivisera 

sin verksamhet. Speciellt järn, stål och papper hade nytta av de nya teknikerna. Som exempel-

vis användandet av elkraft vid verksamheter som valsverksdrift. Denna möjlighet att använda 

el, rationaliserade arbetsplatserna genom att arbetena kunde förläggas mer effektivt istället för 

tidigare kring verk drivet av vatten eller annat. Löner och att fler anställdes inom industrin 

påverkade inte produktionen negativt, utan denna mekanisering medförde istället att det blev 

en produktionsökning på 5,5 procent.17 

   Stål och järn industrin hade stora framgångar före år 1890 genom de nya metoderna att 

framställa stål. I mitten av seklet kom bessemermetoden och där kom bruket i Västanfors att 

vara en av de första. Lite senare kom den s.k. thomasmetoden. Dessa metoder går under nam-

net götstålsprocesser. Lancashiresmidet var det som brukades tidigare men det fanns fortfa-

rande visst intresse för den formen fram till början av 1900-talet.18  

   Vissa bruk däribland Fagersta kombinerade båda metoderna. Men götstålsprocesserna inne-

bar även strukturrationaliseringar bland bruken som kom att minska till antalen men med tio-

dubblad produktion istället. Denna period var mellan 1870 och 1914 och kom att kallas 

                                                 
15 Magnusson (1996) s. 306 ff 
16 Lundkvist (1977) s. 11 ff, 45 ff 
17 Magnusson (1996) s. 359 ff 
18  För kunna smida järn gällde det att få ned kolhalten i järnet, det användes olika metoder för detta. Lancashi-
resmide sker genom att kolinnehållet minskas genom uppvärmning i flera omgångar till användbart material. 
Bessemermetoden bygger på att luft pressas in till råjärnet och kolet oxiderar vilket ger smidbart stål, götstål. 
Thomasmetoden är en utveckling där mer fosforrikt järn kunde användas.   
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”bruksdöden”. Många mindre bruk lades ner. De största anläggningarna var Domnarvet med 

en produktion av 100 000 ton göt följt av Fagersta på 57 000 ton.19 

   Det råder inget tvivel att första världskriget var en tragedi både mänskligt, materiellt och 

ekonomiskt för de flesta inblandade. Sverige som neutral nation klarade sig förhållande vis 

bra och denna period blev istället en period av högkonjunktur och inflation. Det fanns vissa 

begränsningar för den inhemska handeln med viss import från England och Tyskland men 

genom att det förelåg viss importsubstitution skyddades den inhemska marknaden. Det blev 

rejäla prisökningar och brist på framförallt livsmedel, råvaror och bränsle. Reallönerna sjönk 

på grund av att avtalen och borgfreden medförde lönestopp under denna period. Ransonering 

tillämpades på flera varor för att undvika spekulationer och dämpa inflationen. Slutet på kri-

get spädde på inflationsproblemet, dessutom investerade företagen rejält i spåret av krigslutets 

optimism. Helt plötsligt, med välfyllda lager, kom de kraftiga prisnedgångarna. Tillföljd av 

det kapacitetsöverskott som byggdes upp fick lagret slumpas ut till alldeles för låga priser.20  

   Det värsta året både rent produktionsmässigt och arbetslöshetsmässigt var 1921. Efter detta 

år blev uppgången ganska markant från den avgrunds djupa svacka som ekonomin haft. De 

efterföljande åren gick exporten bra förutom järn, stål och sågade trävaror. Den ökande expor-

ten låg på så hög nivå som 11 procent per år under resten av 20-talet. Men arbetslösheten var 

inte i paritet med export och tillväxt ökningen under samma period. 1920 var sysselsatta arbe-

tare 417 000 men år 1922 var de bara 326 000. Arbetslösheten var under flera år hög på grund 

av den rationalisering och utslagningen som skedde inom industrin. Detta fick just järn- och 

stålindustrin erfara med krav på rationalisering, specialisering, ökad mekanisering och fram-

förallt förbättring av arbetarnas produktionsresultat. Denna effektivisering tvingades Fagersta 

Bruken att genomföra de efterföljande åren efter lockouten.21   

2.2.1 Arbetsgivarnas organisering och utveckling 

   Det är intressant att se hur arbetsgivarna organiserar sig, en av orsakerna är att just kunna 

bemöta arbetarnas organisationer vid strejker. Då framstår arbetsgivarna som försvarare ge-

nom att de kan lockouta arbetare. Detta medförde att arbetsgivarna gick samman, trots att de 

kunde vara konkurrerande bolag, för att uppnå nyttan av fler bolag inom en organisation. Det 

uppstår en ge och ta situation, där arbetarna kan få förbättringar mot att arbetsfred behålls.22    

                                                 
19 Magnusson (1996) s. 321 ff 
20 Magnusson (1996) s. 367 f 
21 Magnusson (1996) s. 369, Åmark (1986) s. 115  
22 De Geer (1992) s. 16 ff 
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   Det startade egentligen med en storstrejk den 15 maj 1902 i samband med att rösträttsfrågan 

behandlades av riksdagen.23 Strejken som sådan var märkbar, då den framförallt stärkte arbe-

tarna och det var definitiv starten för att organisera motåtgärder. Genom att strejker nu kom 

att beblandas med politiken istället för bara gälla inom näringsområdet gjorde det att det sam-

hälleliga intresset blev av vikt.24 Inom LO var det korta strejker som förespråkades, de blev ett 

led i förhandlingarna mot arbetsgivarna.25   

   Den 17 september 1902 bildades Svenska arbetsgivareföreningen, (SAF). Det blev en lång 

organisationsperiod innan den första föreningsstämman hölls, vilket den gjorde 5 mars 1903. 

Först 8 september 1904 nåddes det belopp på 2,5 miljoner kronor som styrelsen bestämt som 

garantibelopp. Då kunde föreningen fungera som tänkt genom att det belopp som fanns för att 

understödja vid konflikter var tillräkligt stort.26  

   1903 var det 101 företag anslutna till SAF och därmed 24 000 arbetare. 1907 hade SAF 997 

företagsmedlemmar och 127126 arbetare, en markant ökning. Styrkan kunde mättas i den del 

av pengar som gick till försäkringsfonden. Medel kom från inträdesavgifter och årsavgifter. 

Från början var det bara företag som kunde vara medlemmar men detta ändrade till att gälla 

ort- och yrkesförbund också.27 

   Åren som följde visade SAF sin styrka i de stora konflikterna exempelvis verkstadskonflik-

ten 1905, decemberkompromissen 1906, SAF:s omvälvningar i dess ledning 1907 och stor-

strejken 1909. Genom dessa drabbningar kunde SAF bli en stark organisation. Ett viktigt inci-

tament var försäkringsidén som några av de andra arbetsgivareföreningar Allmänna Arbetsgi-

vareföreningen, (CAF), och Verkstadsföreningen, (VF), saknade. Det innebar att företagen 

fick en grundtrygghet som kunde utnyttjas även vid offensiva lockouter. Det var ledningen 

hos SAF som bestämde när och hur lockoutvapnet fick användas. Dessutom fanns en § 23 

som såg till att i kollektivavtalen framställdes arbetsgivarna som ägare av rätten över hur an-

ställda anställdes eller avskedades.28      

   Inte alla arbetsgivare gick med i SAF direkt. De företag som inte hade så hög grad av fack-

föreningsanslutna arbetare tyckte att de stötte sig med arbetarna om de var med i någon ar-

betsgivareorganisation. Flera bruk ansåg sig tillhöra den skaran. Järnbruken hade inte drabbats 

så mycket av strejker och de första fackföreningarna bildades vid Kohlswa och Norrhammar 

1896. Den första arbetsgivareorganisationen kom dock till vid en gruvstrejk i Norberg 1891. 

                                                 
23 Schiller (1967) s. 2 
24 Hallendorff (1927) 18 ff 
25 De Geer (1992) s. 29 f 
26 Hallendorff (1927) s.28, 42 
27 De Geer (1992) s. 40 ff 
28 De Geer (1992) s. 43, 66, Lundh (2002) s. 105 f 
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Fagersta Bruks Christian Aspelin tog initiativet till Norbergs Bergslags Grufegareförening 

vilket anses vara den första industriarbetsgivareorganisationen. Det fanns dock en branschor-

ganisation sedan 1747, Jernkontoret.29 

   Efter ökad konkurrens växte kraven på mer kontroll av marknaden, år 1889 bildades Järn-

verksföreningen med avsikt att försöka kontrollera och reglerna priserna på marknaden. Det 

fungerade inte, de övergick till att fungera som organ för att få fram statistik och verka för 

stabilisering av marknaden. Det fanns även tankar på att järnbruken kunde organisera sig i en 

egen organisation På grund av järnbrukens inriktning med allt ifrån gruvor till kraftverk. 

Järnbruksförbundet bildades den 19 januari 1906 på Jernkontoret. Det var 21 st. brukschefer 

på plats. Efter överläggningar kunde ansökan även till SAF genomföras och när dessa stadge-

ändringar var genomförda kunde ordinarie förbundsstämma hållas den 29 maj 1906 på Jern-

kontoret.30 Det fanns en vilja att formera kollektivavtal genom de fördelar som arbetsfred och 

att man visste lönenivåerna även vid högkonjunktur. Det negativa var att i en lågkonjunktur 

förelåg omvänt förhållande.31  

   SAF förstod denna betydelse av kollektivavtal och kunde få med många på sitt tåg. SAF 

byggde upp sin verksamhet på tre principer som kom att ha betydelse under lång tid. Före-

ningens princip innebar att få med så många företag och organisationer som möjligt för att stå 

starka mot arbetstagarnas organisationer. En anledning till att det blev lättare att få med ar-

betsgivare och organisationer var den enade § 23. Denna paragraf kom senare att lyda och 

heta annorlunda, men från cirkuläret till den 2 maj 1905 löd det som följer: 

 

I ett kollektivt avtal, som upprättas mellan delägare i föreningen och fackföreningen eller 
fackförbund, skall intagas bestämmelse, att arbetsgivare har rätt att fritt antaga och avskeda 
arbetare, att leda och fördela arbetet och att begagna arbetare från vilken förening som helst 
eller arbetare stående utanför förening.32 

  

   Det blev även en viktig paragraf för fackföreningarna att strida mot. Just föreningens prin-

cip innebär att det fanns en motståndarsida här Landsorganisationen, LO och dess fackför-

bund.33 

    Förhandlingens princip var inte självklart bland de många patriarkaliska företagen med en 

tradition av muntliga avtal mellan arbetarna och arbetsgivaren. Det fanns även en nordisk 

rättstradition som byggde mer på individens ansvar och inte ett kollektiv, det var ett motstånd 

                                                 
29 Johansson (2006) s. 7 ff 
30 Johansson (2006) s. 7 ff 
31 Schiller (1967) s. 26 
32 Hallendorff (1927) s. 59 
33 De Geer (1992) s. 56 ff 
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som skulle övervinnas.34 Detta kom så småningom att lösa sig successivt då det visar sig fin-

nas gemensamma intressen, varav lönerna var en. Det handlade om att bilda en form av öppen 

kartell med rätt lönesättning företag emellan. Dessutom var det viktigt att andra former av 

leveranstrygghet fungerade. Det förekom strejker, blockader men även sabotage och mask-

ning. Det kunde hända att lönerna fick bli högre för att det skulle råda arbetsfred. Inom sam-

ma område kan arbetets frihet nämnas och det innebär att inom kollektiva ramar helt enkelt 

skyddade företagens egen styrning från motparten. Även här var § 23 en viktig del för att 

skydda företagen, detta skulle bara gälla fackanslutna arbetare. Det fanns även riktlinjer som 

exempelvis att 60 timmars arbetstid var lämplig.35  

   Den sista principen som arbetsgivareorganisationen SAF:s idéer vilade på var försäkringens 

princip. Den byggde på att gemensamt bygga upp en konfliktfond, en form av försäkring. 

Dessa pengar skapade grund och trygghet för företagen vid konflikter och blev till en ekono-

misk kraft som gjorde SAF:s medlemmar ytterst starka under lång tid framöver.36  

   En viktig händelse som ligger till grunden för de avtal som kom att följa både arbetsgivarna 

och arbetarna genom åren var det första riksavtalet inom järnbruken. Detta avtal som kom till 

1908 och fullbordades 1909 satte upp ramarna vad gäller både löner och arbetstidskrav. Det 

fanns även ordningsregler i avtalet. Minimilönerna gällde inte för arbetare under 21 år och 

inte för de över 60 år. Det medförde att speciellt de över 60 år inte såg något intresse över att 

vara ansluten till fackföreningen. För bruket var det viktigt att arbetstiderna hölls så att pro-

duktionen var hög.37 

   En strid som blossar upp och ger arbetsgivarna och SAF i synnerhet minskad produktion är 

just storstrejken 1909. Den började trots allt med en lockout utlyst av SAF beroende på en 

vikande konjunktur, och från arbetsgivare sidan en önskan om lägre löner medan arbetarna 

ville ha högre löner p.g.a. av fördyrningen av de viktigaste produkterna som uppstod. Denna 

konflikt tvingade LO att samlas ordentligt för första gången och deras svar blev, strejk. De 

trodde att genom att samla många bakom sig skulle det tvinga arbetsgivarna tillbaka ganska 

fort. Denna konflikt fick båda sidorna att bli markant aktiva. SAF hade 1908 18 styrelsesam-

manträden men 1909 genomfördes 28 st. möten. Av dessa låg 22 st. mellan den 26 juni och 31 

december.38  

                                                 
34 De Geer (1992) s. 60 ff 
35 De Geer (1992) s. 62 ff 
36 De Geer (1992) s. 65 f 
37 Montelius (1959) s. 398 ff, Lundh (2002) s. 116 
38 Hallendorff (1927) s. 119 ff, Montelius (1958) s. 401 f 
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   Många medlemmar i SAF tyckte att konflikt året var onödigt och lämnade föreningen. SAF 

hade år 1909 1423 delägare men 1910 hade det sjunkit till 1315 stycken och fortsatte sjunka 

ett par år till, men antalet sysselsatta arbetare hos delägarna ökade ändå vilket medförde ännu 

bättre fondmedel.39 Efter denna konflikt blir det lite lugnare på arbetsmarknaden och en hög-

konjunktur kan skönjas. Båda parterna försöker reparera de sår som uppstod under tiden fram 

till 1909.40 

   I den högkonjunktur som följde blev de kollektivavtal med ofta långa löptiderna en god för-

tjänst för arbetsgivarna. Den politiska vänstern växte sig dock allt starkare. Konflikter hade 

börjat ökat men genom krigets start år 1914 kom andra halvan av det året att präglas av att 

hålla produktionen igång. Den prisstegring som fortlöpte tyckte SAF inte skulle kompenseras 

av lönehöjningar utan genom andra förmåner, de var oroliga att lönehöjningarna skulle bli 

permanenta. Dessa förmåner som delades ut istället kunde vara julbonusar med upp till 20 

procent av lönesumman. Konflikterna började åter ta fart. Inflationen likaså och det börjar 

uppstå hungersnöd.41   

   Efter krigslutet började en ny strid som kom att förblekna det mesta gällande andra konflik-

ter, det gällde arbetstiden. Den nya lag som gällde 8-timmarsdagen kom att bli ett kontrover-

siellt lagförslag. 8-timmarslagen tillkom 17 oktober 1919. Det var en arbetstidslag som be-

gränsade arbetstiden till 8,5 timmer per dag och 48 timmar per vecka.42SAF förhöll sig nega-

tiv till införande av 8-timmarsdagen och de t.o.m. anförde till socialstyrelsen att 8-

timmarsdagen var ett ”misslyckat socialt experiment.”43 Det började egentligen tidigare än år 

1918, en rejäl kris uppstod. Arbetstiden, ett av det ”förnämsta hjälpmedel att undvika en om-

störtning av samhället” som Lohse uttrycker det.44    

   Det var allstå mycket som stod på spel och den liberal-socialdemokratiska regeringen höll 

på att spricka på grund av denna fråga. De hade ju utlovat denna förbättring för att slippa re-

volutionsåtgärder. Högern stod självklart på arbetsgivarnas sida men vågade inte vara för ag-

gressiva i sina uttalanden. Det stod mycket på spel för högern också, de hade förlorat majori-

teten i första kammaren. Rösträttsfrågan som var den andra stora frågan, hade de även fått ge 

efter för. Det var lättare att försöka vinna tillbaka röster genom att debattera kring arbetstids-

frågan. De vågade inte vara för utmanande men gjorde allt för att bromsa reformen.45  

                                                 
39 Hallendorff (1927) s. 130 f, De Geer (1992) s. 67 
40 Hallendorff (1927) s. 131 
41 De Geer (1992) s. 67 ff 
42 Montelius m.fl. (1958) s. 470  
43 Lohse (1963) s. 175 
44 Lohse (1964) s. 157 
45 Lohse (1964) s. 157 ff 
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    Det fanns vissa paragrafer för att underlätta för arbetsgivarna, dels § 5 som innebar ett in-

rättande av ett Arbetsråd med representanter för arbetarna och arbetsgivarna. Den medgav att 

vissa beviljande kunde ske genom dispenser från arbetstiderna. § 15 medgav Kungen att ge 

medgivande om förändrade krav om företagets verksamhet befann sig i fara.46   

   År 1921 bereddes det att en utredning skulle tillsättas gällande arbetstidslagens verkningar. 

Socialstyrelsen utförde denna utredning men konjunkturläget gjorde att utredningen inte gav 

rättvisa svar. Det de kom fram till var att det hade blivit ökade produktionskostnader men 

arbetarnas välmående hade också ökat. Det anmärkningsvärda var hur stor skillnad det var 

mellan hur kommerskollegium räknade ut produktionskostnaderna och hur arbetsgivarna räk-

nat ut produktionskostnaderna. Arbetsgivarnas uträkning av produktionskostnaderna var 

mångfaldigt större.47  

   Järnindustrin som var den industri som påverkades mest av denna lag på grund av de mas-

ugnar som fanns var beroende av att gå hela tiden. Det fanns ännu inga blandare som varm-

höll tackjärnet, dessutom fick de andra ugnarna problem vid stillestånd. De fick sättningar i 

murverket, de blev dyrare att sätta igång dessa om de stått kalla och stålet fick försämrad kva-

litet vid nyuppvärmning. Kolpriserna var dyra och all sparflit som kunde användas behövde 

användas. Så länge dessa arbetsmetoder använts hade tvåskift tillämpats. På de platser där 

även söndagsgång tillämpades hade treskift börjat användas. De som hade längst arbetstid var 

de som arbetade på martinverken, de hade 72 timmars vecka. Den påföljd som 8-

timmarslagen fick på dessa tider var att bruket tvingades anställa fler personer. Vissa arbets-

platser som valsverk påverkades inte lika mycket men martinverket skulle få en 50 procentig 

ökning av personal vid treskiftsgång. Hade tiderna varit bättre hade förmodligen en linje på att 

skapa treskift på hela bruket blivit brukbart. Men nu låg det främst tillhands att välja en linje 

på tvåskift och 48 timmars vecka, detta för att inte binda upp sig med för många arbetare och 

tvingande åtgärder som bostadsbyggande m.m.48   

   1920 lät Järnbruksförbundet hemställa om 56 timmar istället för 48 hos Arbetsrådet. Arbets-

rådet medgav detta med vissa krav. Max 10 timmars arbetsdag, treskift kunde behållas utan 

ökning på hyttor och bessemerverk. Martinverken kunde alltså med detta gå kontinuerligt 

även på söndagar genom treskift. Arbetsgivarnas mål var att hålla ner produktionskostnaderna 

och arbetarnas organisationer hade för avsikt att uppfylla arbetarnas krav. Detta blev en start 

på en rad intressekonflikter.  

                                                 
46 Montelius m.fl. (1958) s. 471 
47 Lohse (1964) s. 163 ff 
48 Montelius m.fl. (1958) s. 471 ff 
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1. Full lönekompensation för arbetstidsförkortningen.  

2. Söndagsuppehållets förkortning eller ej genom den nya skiftgången. 

   Dessa frågor blir stöttestenar som kom att få konsekvenser långt senare. I förhandlingar som 

medlades av en kommisson tillsatt av regeringen med direktör Allan Cederborg, Arbetsrådets 

ordförande Henning Elmqvist och den liberale politikern Herman Kvarnzelius kom man fram-

till slut till en form av uppgörelse, den s.k. femtemarsöverenskommelsen. Denna överens-

kommelse innebar i korta drag att full ersättning utgick till de som hade sådana jobb som inte 

kunde ersättas av någon maskin eller att själva arbetsprocessen inte kunde påskyndas. Övriga 

arbeten erbjöds 50 procentig ersättning och söndagsstilleståndet skulle vara minst 39 timmar 

vid tvåskiftesarbeten och minst 18 timmar vid treskift. I de fall där mer än 48 timmar tilläts, 

ingick alla dagar i veckan. Härefter skulle skälig timpennig erläggas på söndagar och helgda-

gar. Denna förhandling gick fort och det var inte bara skicklighet i förhandlingarna utan även 

dåliga finanser hos Metallindustriarbetareförbundet och en arbetsgivaresida som såg en kon-

junkturuppgång.49 

   Det visade sig att en punkt felaktigt tolkades av Johan-Olov Johansson, eller om det var 

Elmqvist som förklarat dåligt. Punkten gällande martinarbetarnas 48 timmar. Johansson hade 

fått ett muntligt erkännande som visade sig vara felaktigt, det var 56 timmar som gällde och 

även söndagsdrift förekom. Det var en besvärande upptäckt, tillsammans med att de ar-

betsamma tvåskiften levde kvar gjorde att uppgörelsen inte fick fullt genomslag.50  

   Det var inte slut med detta, rasterna var nästa Akilles häl. Det var allmänt vedertaget att 

rasterna fanns med under arbetsgången vid 12-timmars pass, det var alltså en indirekt tids-

minskning. I avtalet var det 8-timmars effektiv arbetstid så rasterna hamnade utanför själva 

arbetstiden. Arbetsgivarna ansåg att de redan förlorat så mycket effektiv tid, att rasterna skulle 

ligga utöver arbetstiden. Arbetsgivarna ansåg också att arbetarna måste ta ut dessa raster för 

att orka jobba effektivt. Av naturliga skäl tyckte inte arbetarna detsamma. Svarta raster var 

också något som både nämndes och användes.51  

   Femtemarsöverenskommelsen blev inte långvarig, utan den 30 september uppsade Metall-

industriarbetareförbundet riksavtalet. Kort därefter var depressionen ett faktum, uppsägning-

arna började på Forsbacka bruk. Järnindustrin får härmed den tuffaste tid tänkas kan med svag 

lönsamhet under ett tiotal år och tvingas till rationaliseringar och effektiviseringar.52 Detta 

innebar att lönesänkningar på runt 20 procent tvingades fram, facken gick med på detta i det 

                                                 
49 Montelius m.fl. (1958) s. 473 ff 
50 Montelius m.fl. (1958) s. 476 f 
51 Montelius m.fl. (1958) s. 477 ff 
52 Montelius m.fl. (1958) s. 479 f 
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tysta. Under 1921 förvärrades läget och 1922 var botten nådd. Reallönerna höll sig dock 

ganska rimliga genom att det var rejäla prisfall. Denna kris hade mer ett symptom av struktur-

kris än konjunkturkris. Speciellt bruken var tvungna att genomgå en omvandlingsprocess.53    

2.2.2 Arbetarnas organisering och utveckling 

   Näringsfrihetsförordningen från 1864 möjliggjorde det för att fackföreningar överhuvudta-

get skulle kunna växa fram. Den innebar inte bara tanken på att människor skulle kunna gå 

samman i ekonomiska föreningar utan även andra organiseringar blev möjliga. Det skulle 

dröja innan riktiga fackföreningar växte upp, utan denna lag hade möjligheterna begränsats. 

Dock värt att notera att en del människor blev skrämda av denna möjlighet för organisering, 

främst av politiska orsaker. Det infördes även något som kom att kallas ”socialistlagarna” som 

begränsade mötes-, demonstrations-, yttrande-, och tryckfriheten.54  

   De första föreningarna var hantverksföreningar som framförallt hade en yrkesprotektionisk 

karaktär. Det var snarare samarbete med arbetsgivarna än en kamp mot dem.  År 1885 fanns 

73 hantverksföreningar och det var 29 grov- och fabriksfacksföreningar. Medlemsantalet var 

under denna period bara 8000-9000 st. av 850 000 personer som fick sin försörjning från lik-

nande näringsgrenar.55  

   Just arbetarrörelsen som benämning visar sig ha vissa definitionsmässiga problem. Vad är 

en arbetarrörelse? Detta föranleder att fokusera på framväxandet av fackföreningar som det 

som kännetecknar arbetarrörelsen. De tidigare hantverksföreningarna kunde kännetecknas 

som arbetarrörelser. Men dessa är svåra att definiera genom att de kunde vara allt från hant-

verkargrupper till tidiga kommunistisk sammanhållningar. Landsorganisationen i Sverige, 

(LO) kom att bli den paraplyorganisation som hjälpte de lokala fackföreningarna mot arbets-

givarna vid eventuella konflikter.56   

   Den nya miljön som industrialiseringen innebar skapade en grogrund för etablering av nya 

grupper och sammanslutningar. Den första industrialiseringen var präglad av dålig miljö och 

annorlunda arbetstider jämfört med det agrara samhället.57 Framförallt var det mycket olyckor 

som skedde. Arbetsmiljön blev tidigt uppmärksammad och 1889 infördes lagen yrkesfarela-

gen. Den innebar att en yrkesinspektion infördes i statlig tjänst men även att hållpunkter för 

arbetsskyddet sattes upp.58  

                                                 
53 De Geer (1992) s. 72 f 
54 Lundh (2002) s. 85 f 
55 Lundh (2002) s. 87 f 
56 Lundkvist (1977) s. 53 ff 
57 Lundh (2002) s. 84 f 
58 Lundh (2002) s. 85 
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   Den nya fackföreningsrörelsen innebar en ny moralkod för arbetarna, de fick se sig under-

ordnande majoritetens beslut i det kollektiv de nu bildade. Dessutom blev det en organisato-

risk centralisering. Med tiden gjorde denna centralisering ökad möjlighet att löneförhandla 

kollektivt och planera understöden bättre mot de tidigare mer lokala understödsutbetalningar-

na. Fortfarande hade de lokala förbunden medlemsomröstningar som hade betydelse vid olika 

frågor.59  

    Vid LO:s start var diskussionerna vilda angående partitillhörighet eller ej. Partisekreteraren 

Ziesnitz var förespråkare för att LO:s medlemmar även skulle tillhöra Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet, (SAP). Detta blev en del i LO:s stadgar. Tvångsanslutning var inget som fack-

föreningsledaren och tillika förtroendeman för Jern- och Metallarbetareförbundet Ernst Blom-

berg gillade, han ville se att arbetet i fackföreningarna gällde arbetet och inte politiska diskus-

sioner. Blomberg intog ett s.k. ”trade-unionistisk” hållning, alltså fri från partiinblandning. 

Den tvångsanslutning som inskrevs i stadgarna försvann redan 1900. Det blev efter många 

turer endast en möjlighet att för lokal avdelningarna göra en kollektivanslutning till SAP. Det 

kom att bli ett förhållande mellan organisationerna med samarbete men med skilda uppgifter 

med fackliga å ena sidan och politiska andra. Det fanns visserligen tillfällen när intressena 

följdes åt för dessa organisationer och samarbetet togs tillvara. Efter storstrejken 1909 intog 

båda parterna en defensiv hållning och försök att återvinna medlemmar startade.60  

   Konflikten medförde en dramatisk minskning av medlemmarna i LO, från att 1907 varit 

186 000 medlemmar rasa till 80 000 medlemmar 1911. År 1909 var det 108 000 stycken. En-

ligt De Geer var siffrorna t.o.m. så höga som 240 000 1907 och 118 000 1911. Vilka siffror 

som stämmer spelar kanske inte så stor roll. Förlusten för arbetarna och framförallt huvudor-

ganisationen var stor.61  

   Under första världskriget kom järnbruksarbetarna med krav att avtalen skulle omförhandlas, 

avtalet från 1908. Det hade varit flertalet gånger förslag på omförhandlingar. Först efter en 

konflikt på fyra veckor kom ett nytt avtal till stånd år 1917, det blev höjningar mellan 15-75 

procent. Visserligen var det även en viss förskjutning genom den 8-timmars arbetstid som de 

skiftgående skulle gå. Men tiderna var knappa och bara något år senare ville arbetarna ha nya 

omförhandlingar om dyrtidstillägg. Efter förhandlingar senare kom tillslut förbundsstyrelsen 

och SAF överrens om 20 procents höjning.62 Under en period framtill 1917 framstod SAP 

som ganska skört, de var beroende av arbetarna och fackföreningarna som frivilligt kunde 

                                                 
59 Lundh (2002) s. 95 f 
60 Schüllerqvist (1992) s. 43 ff 
61 Hallendorff (1927) s. 130 f, De Geer (1992) s. 67 
62 Hansson (1943) s. 165, Montelius m.fl. (1959) s. 455 ff 
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ansluta sig till partiet kollektivt. De var även under påverkan av de vänstervindar som drog 

genom landet och detta påverkade partiet som när de slängde ut vänsterflygeln även förlorade 

nästan en hel ungdomssida. Dock medförde detta ett mer enhetligt parti.63  

   Det första allmänna valet blev också en besvikelse genom att de väntade framgångarna ute-

blev. Vänsterfalangen kom åter in i bilden för att ett försök till enande av ett arbetarparti skul-

le ske. Men de då inbjudna Zeth Höglund och Arthur Englund ville se en mer klasspolitisk 

hållning istället för att försöka nå mellangrupper i samhället. Partiledaren P-A Hansson fick se 

hur partiet återigen var splittrat. Det slutade med att LO vände sig mot vänstersidan när frågan 

om arbetsfred kom upp. SAP var ett svagt och regeringsodugligt parti som fick följa fackföre-

ningarnas vilja.64  

   I och med första världskriget tillsattes en arbetslöskommission, (AK). Innan kriget försökte 

Karl Staffs regering utredda en arbetslöshetsförsäkring men den gick om intet. Istället fick 

denna omdiskuterade AK försöka vara ett rådgivande organ i inledningsskedet för att därefter 

övergå till att vara en central myndighet för hjälp åt de arbetslösa. De gav då ut kontanta me-

del eller skapade nödhjälpsarbeten. Det bildades underliggande kommissioner lokalt och detta 

gillades av fackföreningarna initialt.65 AK kantades av konflikter mellan stat, arbetsgivare och 

fackförbund. Genom att nu staten blandades in fick de inte driva upp arbetskostnaderna eller 

underminera fackets betydelse. Här fick SAP och LO en gemensam intressefråga, de ville att 

staten skulle utforma en frivillig arbetslöshetsförsäkring vilken skulle vara i fackförbundens 

regi. De ville att detta skulle ersätta nödhjälpsjobben under normala tider. Dessa nödhjälps-

jobb oroade fackförbunden på grund av att dessa reservjobb skulle tränga undan de vanliga 

arbetena. Högern och flertalet ekonomer tyckte inte detta var någon bra idé. Denna fråga fort-

satte långt efter 1923.66 

   Just 1923 drabbades arbetarna extra hårt av AK:s regler. De regler som AK anförde 1922 

gällde att alla inom den konfliktdrabbade branschen och som var arbetslösa inte skulle få ar-

betslöshetshjälp, likväl som de strejkande eller lockoutade arbetarna. AK ansåg staten inte 

skulle hjälpa till vid konflikter, de fackliga konfliktkostnaderna skulle facket finansiera själva. 

Den socialdemokratiska regeringen Branting stödde detta förslag. Men 1923 när konflikterna 

vid järnbruk, sågverk och pappersmassefabriker utlöstes och denna avstängning från under-

stödd kom att drabba dessa arbetare höjdes tongångarna att detta inte skulle gälla redan ar-

betslösa. Många hade varit arbetslösa i flera år och kom att drabbas extra hårt. Regering Bran-

                                                 
63 Schüllerqvist (1992) s. 201 f 
64 Schüllerqvist (1992) s. 202 f 
65 Nycander (2002) s. 39 f 
66 Nycander (2002) s. 41 f 
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ting kom då med förslaget att det inte skulle gälla arbetare som varit arbetslösa sex månader 

innan en konflikt bröt ut. Detta skapade en så stor debatt att den efterföljande kompromissen 

gjorde att regeringen avgick. Kompromissen som en riksdagsmajoritet godkände, blev att en 

långtidsarbetslös skulle kunna kallas f.d. verkstadsarbetare och därmed undantagas.67 

  Det fanns även andra saker som den kärva period som efterföljde högkonjunkturen 1919-

1920 fick för fackföreningarna. Framförallt blev det en kris mellan exportindustrin och den 

konkurrensskyddade hemmamarknadsindustrin. Genom att reallönerna kunde bibehållas del-

vis under krisen medförde det att hemmamarknadsindustrin inte ville ta kostnaderna som ex-

portindustrin tvingades ta genom att de krigade med sina priser på exportmarknaden. De löne-

sänkningar som krävdes ville alltså inte hemmamarknadsindustrin ta. Det blev skillnader mel-

lan var du jobbade, de inom exportmarknaden fick sämre löner. För fackföreningarna blev 

detta problem. Förbund för offentligt anställda stod still medlemsmässigt medan vissa förbund 

tappade rejält. Metall var den organisation som förlorade mest medlemmar. Andelen av totala 

fackföreningsanslutna sjönk från 29,6 procent till 22,5 procent. Det fanns dock förbund som 

ökade, Pappersindustriarbetareförbundet ökade under 1920-1922 från 6000 arbetare till 18 

000 medlemmar.68  

   Problemen var fortfarande många. Speciellt organiseringen till LO var bristande på vissa 

fronter. För LO gällde det att kunna skapa en enad front och försöka begränsa SAF:s lockout-

vapen. Inte nog med att LO:s egna medlemsförbund hade problem inom egna leden, Metall 

hade en västerfalang som störde denna rörelse. En viktig händelse var 1922 då järnvägsman-

naförbundet med sina 35 000 medlemmar gick med i LO. Tillsammans med kommunals blev 

LO ett starkare förbund mot SAF. Åmark menar att detta tillsammans med avtalsrörelsens 

begränsningar i löneförändringar, undvikande av storkonflikter skapade en jämnare balas mel-

lan SAF och LO. Från 1923 ökade sysselsättningen också kraftigt.69    

   Ett debatterat ämne under perioden 1919-1924 var hur mycket arbetssidan skulle ha att säga 

till om på arbetsplatsen, s.k. industriell demokrati. Debatten kom ursprungligen från Amerika. 

John Leitch beskriver i sin bok betydelsen av delaktighet på arbetsplatsen. De är på Ameri-

kanska villkor dock. Arbetarna strejkar för att när de får sin höjda lön finner det något nytt att 

klaga på. De ser till att produktionen inte fungerar tillfredställande genom att se till att till-

verkningen försämras. Detta borde i stället betraktas på följande sätt: 
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Bakom allt detta ligger i själva verket den oklart utformade föreställningen om att de icke 
borde behandlas som en vara utan som industrins främjare och medhjälpare; att de få en så-
dan ställning, att man räknar med dem vid alla mellanhavanden.70 

 

Han ser industriell demokrati som en organisationsplan där arbetarna ser hur kapitalet an-

vänds i produktionen, Detta för att skapa meningsfullhet.71 Genom att föreningsrätten instif-

tats och kollektivavtalen fick allt större utrymme fick även ett visst medbestämmande på ar-

betsplatsen gehör i Sverige. Det kunde vara vissa skydds- och välfärdsfrågor. Annars var det 

frågor gällande lön och arbetstid som var det väsentliga. Frågor rörande arbetsledning och 

personalpolitik såg arbetsgivaren till att kontrollera ensidigt.72     

2.3 Fagersta 1890-1923 

   Orten Fagersta ligger i norra Västmanland.73 Namnet har förmodligen sitt ursprung från 

någon gång på 1500-talet när en ny hytta anlades av någon med namnet Fadher. Sta betydde 

plats, det blev då Fagersta eller som det kanske hette från början, Fadhurstadher.74   

   Det är främst skogsmarker med ganska böljande inslag som karaktäriserar omgivningen. 

Det finns rikligt med vattendrag, ett femtiotal sjöar finns. Viktigast av allt är Kolbäcksån som 

går igenom Fagersta och förbinder de nordliga delarna och dess sjöar med de södra delarna. 

Tack vare att kanaler byggdes, framförallt Strömsholmskanal kunde trafiken underlättas och 

blev väldigt viktig för industribygden. Det är möjligt att ta sig med båt ända ut i Mälaren.75   

    Fagersta som ort sammanföll med bruket, det gick nästan inte att skilja dessa åt. Man levde 

och verkade med brukets verksamhet. Befolkningen ökade från 2284 personer år 1860 till 

6109 personer 1910. 1921 var befolkningen uppe i 7150 en stor ökning även jämförelsevis 

med andra Svenska orter. Bondebefolkningen låg kvar på samma nivå som 1860 så huvudde-

len av inflyttningen kom industrin till gagn.76 

   Det patriarkaliska synsättet med brukspatronen som samhällets fader genomsyrade Fagersta. 

Christian Aspelin var fram till 1907 en brukspatron med omtanke för arbetarna, han instiftade 

dansbanor så de slapp göra provisoriska banor. Fester överhuvudtaget var en viktig del i bru-

kets ansvar och det går att diskutera huvudsyftet med detta. Denna patriarkalism kan benäm-

nas som industripatriarkalism, eller paternalism.77 Var verkligen brukspatronen så genomhe-

                                                 
70 Leitch (1921) s. 23 
71 Leitch (1921) s. 181 f  
72 Lundh (1987) s. 64 f, Nycander (2002) s. 23 
73 Innan 1944 Västanfors socken men i arbetet benämns Fagersta som det gemensamma ortsnamnet.   
74 Nyblom, Rietz (1985) s. 5 
75 Hansson (1943) s. 6 f 
76 Magnusson (1996) s. 49 ff, Hansson (1943) s. 7 
77 Molin (1998) och Scandola (2004) förklarar definitionen på paternalism som en relation mellan arbetare och 
arbetstagare. Den relationen bygger på en markant skillnad mellan överhet och underlydande socialt och materi-
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derlig han var ju ändå med och bildade Norbergs Bergslags Grufegareförening och gick med i 

SAF redan 1902?78  

   Förmodligen var det en form av identifiering till bolaget och samhörighet som byggdes upp. 

Frågan är om denna samhörighet fungerade. I vissa hänseende fanns det säkerligen vittnes-

börd som sa ” På midsommarnatten var det ingen klasskillnad”.79 

   Det sociala ansvaret som bruksanda innebar levde kvar länge. Detta fenomen kan skönjas på 

många platser. Fagerstabruken hade till stor del kvar dessa styrmedel och all trafik kontrolle-

rades av Fagerstabruken både vad gäller tåg, kanalbåtar och telegrafi. Den isolering bygden 

haft började successivt försvinna. Dessutom levde människor med bruket som ett naturligt och 

öppet inslag då det inte fanns stängda dörrar och höga murar. Människor var ett med bruket.80 

Brukets betydelse för samhället var viktigt ur flera hänseenden, det var inte bara arbetsgivare. 

Bruket framstod som den enda förvaltningen som kunde ta hand om den ändock ganska stora 

mängd invånare samhället hade. De kommunala insatserna var begränsade, för att inte säga 

minimala. Bruket byggde 1913 en sjukstuga, senare blev detta en Brukskyrka. Vidare anlade 

bruket en tvättstuga som enligt dåtiden var den största som byggts. Senare hjälpte bruket att se 

till att ett lasarett kunde anläggas.81 

   Det vanligaste boendet människor hade tillgång till var i företagets bostäder, vilket Bruket 

hade skyldighet att erbjuda, efter riksavtalet 1908 försvann denna skyldighet men arbetarna 

erbjöds istället hyresboende. Hyran var efter riksavtalet relativt låg men fortfarande var det 

brist på boende. Bruket uppmanade till egnahem byggen med fördelaktiga lån. Vilket kom att 

bli alltmer vanligt. De sista arbetarbostäderna som uppfördes i brukets regi var 1916. Från 

1908 till 1933 byggdes 151 egna hem. De som var anställda erbjöds tomter för 75 öre och lån 

på 4500: - av vilket 3000: - avskrevs efter 5 år. Resten betalades med 25 kronor i månaden. 

Dessa förmåner fanns inte vid 1908 utan infördes senare. Den vanligaste formen var hyra av 

företagets bostäder.82 Bruket var även generös med årliga bidrag till olika ändamål i orten.83 

   Under 1918 och ett par år framåt var inte heller Fagersta förskonat från de revolutionära 

tongångar som svepte över både landet och även internationellt.84 Dessa år var hårda med hög 

                                                                                                                                                         
ellt. Det bygger även på att arbetsgivaren tar ett ansvar för arbetstagarna. Det finns även en inneboende ömsesi-
dighet genom att den underlydande har förväntningar på välvilja medan överheten förväntar sig tacksamhet. Med 
tiden minskade företagens ansvar i denna paternalistiska miljö. 
78 Magnusson (1996) s. 70 ff 
79 Magnusson (1996) s. 74 f 
80 Magnusson (1996) s. 48 f, Scandola (2004) s. 2 
81 Hansson (1943) s. 38 
82 Hansson (1943) .s 38 f, Backlund (1988) s. 144 
83 Hansson (1943) s. 38 
84 Hansson (1943) s. 61 
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arbetslöshet och brist på livsmedel. Mjölkproduktionen i trakten räckte inte till, utan det be-

hövdes ytterligare tillförsel genom att handla utifrån och sälja till underpriser. Bruket arrende-

rade även en gård lite utanför Fagersta, Viks gård, på 10 år för att säkra sig om mjölktillför-

seln. En av de mest uppskattade åtgärderna var av bruket utdelning av varm soppa under natt-

skiften. En av de mindre populära men välmenta åtgärderna var tilldelning av en träklubba att 

mosa de hatade kålrötterna.85 

   Efter en kortare uppgång kom nästa slag. Disponent Fornander menade att järnefterfrågan 

var lika med noll, då det inte var lika viktigt med arbetstidsfrågor längre, nu handlade det om 

lönenivåerna. Järnbruksförbundet meddelade Metallindustriarbetareförbundet om att löne-

sänkningar skulle genomföras på 20 procent, med det dyrtidstillägg som fanns blev realsänk-

ningen ca 17 procent. Detta medförde en sjunkande arbetsmoral hos arbetarna som till och 

med ledde till att Fagerstas lokalavdelning inom Metall uppmanande till obstruktion och sabo-

tage.86  

   Depressionen medförde en fortsättning på arbetslösheten för järnbruksarbetaren. Tack vare 

att många arbetare fick bo kvar i sina bostäder och hade en sparsam hustru överlevde de den-

na kris. Många av de som jobbade på hyttor var under en period mellan juni 1921 till septem-

ber 1922 arbetslösa. De hade att förlita sig på fackförbundens minimala understöd, socialhjälp 

eller nödhjälpsarbeten. Att bruksledningen försökte få fram AK-jobb hjälpte föga, det var 

tafatta men hjärtliga försök. Arbetarna var till stor del inte insatta i det som hade hänt med 

Fagersta Bruks ekonomi. Arbetarna var överhuvudtaget inte intresserade av de flesta dåtida 

debatter gällande industriell demokrati eller socialiseringsfrågor, det var endast ett fåtal som 

orkade engagera sig i dessa frågor. För de flesta arbetarna gällde det att hitta olika sätt att kla-

ra vardagen.87  

   Det strejkvapen Metall förfogade över var minimerat på grund av den låga sysselsättnings-

graden under 1921-1922. Men när konjunkturen temporärt vände uppåt under senare delen av 

1922 och framförallt lokalt tyckte Metallindustriarbetareförbundet att det var dags att ”åter-

vinna förlorad terräng”. Metallindustriarbetareförbundet manade till strejk på utvalda platser 

år 1922 för att bättra på löneförhållanden framförallt lokalt. Järnbruksförbundet var medvetet 

om att detta kunde börja ske på bredd front. Detta gjorde att förbundets dåvarande ordförande 

Berndt Wijkander ansåg att lockoutvapnet skulle användas för att frambringa nytt riksavtal. 

En kortare lockout startar den 18 oktober till den 30 oktober 1922. Det gjorde att de strejkan-

                                                 
85 Montelius m.fl. (1958) s. 468 f 
86 Montelius m.fl. (1958) s. 482 ff 
87 Montelius m.fl. (1958) s. 488 ff 
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de går tillbaka till arbetet med något högre lön, avsevärt lägre än vad de begärt. Det handlade 

om 3-8 procent istället för 20-90 procents höjning av lönen.88  

   Förhandlingar om ett nytt riksavtal började 17 november men kraven var orimliga för båda 

parter. Järnbruksförbundet ville återgå till den s.k. femtemarsöverrenskommelsen som innebar 

att martinverk som skulle gå kontinuerligt. Arbetsrådet hade tidigare beviljat denna dispens 

om ökade arbetstider, det skulle ingå bestämda raster vid treskiftsindelningen, övertidsersätt-

ningen skulle ingå i avtalet och lönerna skulle ligga på en miniminivå av 45 öre timmen.89 

   Metallindustriarbetarförbundets krävde söndagsstillestånd vid alla martinverk men även att 

raster skulle ingå i arbetstiden. De krävde även 14 dagars semester, ledigt 1 maj och annandag 

midsommar. Minimilönerna skulle höjas avsevärt och gälla alla, även minderåriga arbetare. 

Arbetarna skulle även få en representant per lokalavdelning som skulle tillsammans och i 

samråd med verkstadslagen få tillsätta arbetsledare och förmän men även antaga och avskeda 

arbetare. Det fanns alltså en klausul om industriell demokrati i förslaget. Denna fråga tynar ut 

och lönefrågan och arbetstidsfrågan får utrymmet.90 De båda parterna står för långt ifrån var-

andra och inget avtal går att genomföra.  

    Det fanns en tydlig tendens av hur tidningarna vinklade händelserna. Den 4 januari 1923 

rapporteras det till tidningarna genom T.T. att det ska bli lönesänkningar vid bruken. I denna 

kommuniké berättas att lönesänkningarna bara är en justering av vissa gruppers löner för att 

överrensstämma med övriga ackordsgrupper. Vad gäller arbetstiderna är det vad uppgörelsen 

år 1920 kom överens om men inte satts i verket p.g.a. depressionstiderna. I princip är det or-

dagrant i både Dala-Demokraten och VLT men i överskriften är det markanta skillnader och 

talar för sig själva. 

 

EN LÖGNAKTIG FÖRKLARING FR. SV. ARBETSGIVARFÖRENINGEN 
Lönesänkningen bortförklaras. 91 

 
Lönesänkningar vid järnbruken. 
Topplönerna inom vissa arbetaregrupper skola reduceras. 92 
 

   Det var uppenbarligen olika tongångar vid rapporteringen gällande de utfästelser som gjor-

des under denna tid.  

   Järnbruksförbundet däremot tar i med hårdhandskarna och bestämmer på ett styrelsemöte 

den 29 november att det blir den arbetstidsfördelning som bestämdes 21 maj av arbetsrådet. 

                                                 
88 Montelius m.fl. (1958) s. 491 f 
89 Montelius m.fl. (1958) s. 493 f, Persson (1955) s. 78 
90 Montelius m.fl. (1958) s. 493 f 
91 Dala-Demokraten 4 januari 1923 
92 Vestmanlands läns tidning 4 januari 1923 
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Det skulle genomföras på alla bruk men även att lönereduceringar skulle genomföras. Vid 

förbundsmötet den 19 december 1922 bestämdes även att det sista dyrtidstilläget skulle för-

svinna, barnbidraget. Detta anslogs den 2 januari och skulle träda i kraft den 15 januari.93 Sva-

ret blev inte nådigt. Bruksarbetarna stod beredda för strid och det var framförallt en rädsla att 

förlora åttatimmarsdagen som gjorde att deras kampvilja blev stark. Det beslutades på fackfö-

reningssammanträden att den gamla arbetstiden skulle gälla. Representanter för de lokala Me-

tallindustriarbetarförbundet fick förtroende att rösta för strid, men det var endast genom det 

verkställande utskottet strejk fick upplåtas.94 Från järnbrukskonferensen hörde beröm till för-

bundsstyrelsen om sitt ställningstagande mot järnbruksförbundet, ”en strid måste tagas med 

järnbruksförbundet, det må bära eller brista.”95 Det fanns även inom Fagerstas lokala Metall-

industriarbetareförbund skilda åsikter mellan den vänsterfalang som fanns och övriga så dis-

kussionerna var ibland heta.96 Nu uppstår en tvist vem det egentligen är som börjar konflikten. 

Järnbruksförbundet menar att det är fackföreningarna som börjar genom de inte hörsammar de 

nya tiderna och därmed strejkar. Under denna period har redan SAF givit tillstånd till lockout 

och den träder i kraft den 29 januari 1923. Visserligen gjordes försök av socialministern Her-

man Lindqvist att få tillstånd förhandlingar men det gick om intet.97 

    Under denna konflikt fick arbetarna i Fagersta fick ännu en gång känna på den förlorade 

inkomstens bittra smak. Stor solidaritet visade sig både bland arbetarna och bland framförallt 

jordbruksbefolkningen på orten. Det insamlades 1365 kg mjöl och 1050 kg potatis på orten av 

konfliktutskottet. De förekom även visst arbete av bruksarbetarna på olika bondgårdar om än 

tillfälligt. Metallindustriarbetareförbundets understöd betydde givetvis mycket trots att den 

var så låg som 7 kronor i veckan och upp till max 14 kronor per vecka och inte betalades ut 

till de som varit arbetslösa mer än fyra veckor.98 I förhållande till detta framgår det genom-

snittet som arbetarna i lön hade föregående år på ca 30 kronor i veckan som högt. De familjer 

som hade många barn kunde även få extra hjälp genom fonderade pengar från LO. Dessa un-

derstöd var ofrånkomligt av stor vikt trots sin ringa summa och arbetarna slapp hyran under 

konflikten. Det har inte framkommit att någon blev vräkt under denna tid heller. De minskade 

hyresutgifterna och utnyttjandet av de lantliga resurser som fanns, exempelvis egna land för 

potatisodling gjorde att den självhushållnings tradition som fanns underlättade för arbetarna 
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och dess familjer att utnyttja det lilla. Solidariteten och kampviljan förblev stark under hela 

konflikten.99   

   När avtalet slutligen kunde komma till avslut skedde det genom av en regering tillsatt med-

lingskommission bestående av Cederborg, Kvarnzelius, Anders Wijkman och lite senare av 

Herman Lindqvist. Detta skedde först i slutet av juli. Avtalet visade sig att det inte skulle bli 

så stora förändringar. Det var framförallt avtalen från 1908 och 1917 som låg som grund för 

det nya avtalet.100 

   För arbetsgivarna så var det främst i lönefrågan som de hamnade längst ifrån sitt eget för-

slag. Minimilönerna hamnade på 63 öre upp till 77 öre. Om ackordspriserna blev det inte nå-

got klart med vid denna tidpunkt. Arbetet vid martinverket hamnade på 48 timmar som arbe-

tarna ville och en kompromiss gällande söndagsstillestånden blev att de fick endast gå max 12 

gånger per år och då i samband med reparationer. För första gången kom även i avtalet en 

punkt om betald semester. Det blev inga fjorton dagars semester utan stannade vid 4 dagars 

sammanhängande dagar helst under de blida dagarna. Enligt utsagor var faktiskt dessa fyrada-

gars semester den största vinnigen arbetarna gjorde.101 Andra menar att Järnbruksförbundet 

stod som förlorare med Berndt Wijkander i spetsen. De ryktades om splittring i förbundet. 

Järnbruksförbundet klarade sig ur denna strid men blev lite naggade i kanten.102   

2.3.1 Fagersta Bruk AB:s utveckling 

   Fagersta Bruk AB har en historia som stäcker sig lång längre bak än 1890. Men kring denna 

tidpunkt eller strax innan, för att vara mer exakt 1885 infördes en nydaning av vikt för Fager-

sta Bruk. Det var martinprocessen. Det var Johan August Brinell som fick förtroende att bli 

överingenjör hos brukspatronen Christian Aspelin. Detta samarbete utmynnade i en lyckad 

rationalisering för Fagersta Bruk.103 

   Nästa fas i Fagerstabrukens utveckling kom 1907. Från 1903 var de Axel Wahlberg som 

stod för den tekniska utvecklingen. Men det mest anmärkningsvärda var den ekonomiska 

verklighet som visade sig genom att skulderna växt under den utvecklingsfas bruket genom-

gick. Christian Aspelin blev tvungen att sälja företaget till den tyska handelsfirman L. Possehl 

& Co i Lübeck. Försäljningen skedde genom ombud. Possehl fortsatte i Aspelins anda men 

det blev ändå skillnader. En disponent ledde företaget på plats och hade en bolagsstyrelse över 
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sig. På toppen fanns ägarna i tyskland som även hade stora andra intressen i olika delar av 

världen.104  

  Arbetet på bruket förändrades även det framförallt beroende på de tekniska förändringarna. 

Från att varit uppbyggt kring arbetslag med en mer hantverksbaserad produktion övergick 

produktionen till tydlig industri. Den tidigare miljön var baserad mer på agrara förhållanden 

där familjen hade haft stor betydelse men kunde nu delvis ersättas av andra institutioner så-

som i Fagersta av ångköksrestaurangen.105  

   Det fanns tre kännetecken som markerade denna produktionsprocessförändring mot den 

tidigare miljön. Dels var det den nya götstålsmetoden som var baserad på ingenjörskunskap 

och inte på samma sätt av hantverksskicklighet. För det andra var det den nya arbetsindel-

ningen där det var andra grupper med i produktionsprocessen det var ingenjörer, förmän m.fl. 

och dessa tog över ledningsuppgifterna. Avslutningsvis var det upplösandet av familjebety-

delsen i processen. Det kom in alltfler arbetare och de informella sociala banden nedmontera-

des. Nya klassbaserade grupper intog istället bruket.106 

   Mer och mer gjordes för att skapa en ökad likformighet i lönesystemet, ett var att få bort det 

väl inarbetade naturaförmånerna. Det första riksavtalet 1908 hade under § 8 en text som 

beskrev hur dessa förmåner skulle ersättas av höjd kontantlön. Varje bruk utsåg en nämnd 

bestående av två representerande arbetarna, två representerande arbetsgivarna och en utsedd 

av dessa fyra. Dessa skulle komma fram till en värdering av de naturaförmånerna som fanns. 

Hyra var en, vedpriser en annan. Den tidigare fria hyran som nu skulle ersättas med en hyra 

till arbetsgivaren och lönerna skulle höjas i paritet med höjningarna. Dessa priser skulle gälla 

så länge avtalen fanns. På många platser blev ersättningsvärderingarna låga men då även låga 

lönehöjningarna.107 

   Innan första världskriget startade hade Fagersta Bruk en ganska stabil utveckling med den 

lägsta vinsten efter avskrivningar på 22 351 kr till den högsta på 437 188 kr år 1913. Då var 

dock storstrejk året 1909 ett förlust år. Den högsta utdelade vinsten var 350 000 kr år 1912, 

1913 och 1914. De tyska ägarna kanske inte såg detta som någon lönande affär men läget var 

under kontroll.108 Under den tyska tiden genomled Fagerstabruken första världskriget. Där 

framförallt de tyska ägarna led då de blev anklagade för landsförräderi. Senator Possehl och 

direktör Hersen hölls fängslade anklagade för att sålt krigsmaterial genom Fagersta till andra 
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krigförande länder. Det var mycket rykten som gjorde att dessa herrar fick genomlida fängel-

se. De frikändes senare genom att försvarets argumentation lyckades och att de kunde vissa att 

det var ett svenskt företag med svenska aktieintressen som inte tillverkade krigsmaterial. Det 

gamla bolaget upplöstes och det nya kom att kallas L. Possehl & Co m.b.H. Senator Possehl 

avled själv 1918, ihågkommen för sin förmåga att föra brukstraditionerna vidare.109  

   Den ökning av aktiekapitalet som skedde 1912 till 7 miljoner kronor blev en förstärkning 

finansiellt. Men de rutiner som upprätthållits med kontanthantering fallerade med krigsstarten. 

Possehls hade en vilja att göra små besparingar och förtjänster. Genom att kronans värde var 

högre fick de betala för mycket ansåg de. De tänkte att ordningen skulle återgå till det norma-

la och under tiden lät de skuldsätta Fagersta genom accepter. Därmed lät de Marken placeras i 

räntebärande papper istället, men någon förändring skedde inte. Fagerstas likviditet började 

bli ansträngd.110 Disponent Patrick Bock framstod som den som lyckade få in lite kontanta 

medel genom att få kredit hos bankerna, först Handelsbanken därefter Wermalands enskilda 

bank. Det fanns hela tiden spekulationer med i bilden. Bock fick t.o.m. gå i personlig borgen 

för att säkerställa krediterna. Bankerna ansåg att den tyska firman var en bra partner och såg 

inga risker i detta. Bock och Fagersta såg till att den tyska firman fick krediter i Svenska ban-

ker på över 12 miljoner kronor.111  

   När Bock avlider 1917 tar Hugo Carlsson över, detta försvårar läget. Carlsson har inte 

samma framsynthet som de mer slipade tyska företagarna med direktör Hersen i spetsen. 

Dessutom försämrades läget. Mer krediter krävs men nu får de tyska inte längre ta detta. Fa-

gersta får däremot krediter och blir därmed beroende av både banker och de tyska ägarna. Det 

hela rullar på med en vansinnig utveckling, där nya pengar hela tiden skakas fram.112  

   Arbetslösheten var utbredd på bruket och någon hjälp till de arbetslösa arbetarna fanns inte. 

Hugo Carlsson menade i november 1920 till frågande arbetarerepresentanter att pengarna 

snart var slut och att bruket snart skulle tvingas slå igen. Att hjälpa till med nödhjälpsarbeten 

fanns inte en möjlighet till. Det var skrämmande siffror på permitterade arbetare på Fagersta 

Bruk och mellan juni 1921 och maj 1923 var de permitterade arbetarna över 50 procent och 

som högst hela 68,8 procent.113  

   Krisen fortsatte och genom den skenande inflationen som drabbade tyskland 1922-1923 såg 

det ut som att slutet närmade sig för Fagersta Bruk AB. De säkerheter som Possehl ställt upp 
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förlorade i värde och ännu mer förlustbringande blev det för de Possehlska firmorna. 1922 

uppvisades en förlust på 1,2 miljoner kronor. Kreditgivarna ville få in sina fodringar så i slutet 

av december stod Fagersta Bruk AB nära konkursens brant.114 

   Även bankerna hade problem, ett statligt dotterbolag under Kreditkassan AB, AB Igo, tog 

över fodringar som den rekonstruerade Wermlandsbanken hade. Efter det var det Igo som 

stod vid rodret vid förhandlingarna om Fagersta Bruk AB.  I denna bankrekonstruktion fanns 

växlar på 3 565 804 kronor, växlar som inte Igo var intresserade att lösa in. En situation upp-

stod, trots det drastiska läget i tyskland där Igo mer eller mindre tvingade Possehl att överlåta 

aktierna till dem. Det blev t.o.m. så drastiskt att den 8 april 1923 lämnade Fagersta styrelse 

besked om att de måste inställa sina betalningar. Förhandlingarna låg bortanför Fagerstas sty-

relses ansvar. Det låg nu på tre parter att förhandla om Fagerstas öde, Igo, Svenska Handels-

banken och de Possehlska bolagen. Fagersta Bruk kämpade med så dåliga likvida medel som 

vid ett tillfälle höll på att kosta företaget allt. Tillsist fick de loss en varuväxel. Företaget fick 

ingen kredit för inköp och det var alltså endast kontant betalning som gällde.  

   Den 21 maj var en överrenskommelse i hamn mellan de tre parterna, därefter slöts diverse 

olika avtal. Fördelningen av aktierna ändrades och aktiekapitalet nedskrevs till 7,5 miljoner 

kronor från de 14 som det tidigare var.115 Efter denna omvandling tog det tre mödosamma år 

med nödkrediter från Handelsbanken innan Fagersta Bruk AB blev huvudföretaget i en kon-

cern.116 Det stora problemet var de höga produktionskostnader och avsättningsmöjligheterna 

för järnet, som var betydlig sämre än före kriget. Skulderna var stora men kunde arbetas ner 

långsiktigt så huvudfrågan var hur produktionskostnaderna skulle kunna minskas. Även dis-

kussioner om priskonventioner började ta fart så en järnbruksutredning tillsattes 1924.117 Men 

detta blev en fråga för den nya koncernen.    

3 Undersökning 
Den första delen av undersökningen avser att undersöka arbetsgivarens situation strax före, 

under och strax efter lockouten 1923. Avslutningsvis undersöks hur arbetarna drabbades av 

lockouten. Analysen av tidigare studier och denna undersökning sker i diskussionsdelen. 

3.1 Arbetsgivarnas åtgärder  

   Vid förhandlingarna om ett nytt riksavtal visar det sig att parterna ligger alltför långt ifrån 

varandra. Under § 10 vill arbetstagarna att industriell demokrati skall införas genom att arbe-
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tarna har representanter. Arbetsgivarna motsätter sig detta och anser att själva idén är direkt 

kommen från Amerika. De amerikanska förhållandena kan inte jämföra sig med de svenska 

då parterna inte kommit lika långt i utvecklingen, dessutom är arbetarna inte kompetenta inom 

industrins ledning.118 Detta var bara en punkt där parterna låg långt ifrån varandra. Dokumen-

tet visar att det var många delar som inte överensstämde med varandra och möjligheterna till 

en konflikt var uppenbarligen stora.  

  I förvaltningsberättelsen har Hugo Carlsson en punkt om arbetsförhållandena där han inte 

håller igen med kritiken mot arbetarna. Carlsson hävdar att arbetarna började strejka i början 

av januari på grund av arbetstidsförändringen, det var på grund av detta som lockouten kom 

igång i 29 januari hävdar Carlsson. Lockouten tar inte slut förrän 30 juli och då träffas bara 

avtal om igångsättning av arbetet och minimilönerna. Carlsson nämner inget om semester och 

övriga tider. Ackordspriserna skulle det förhandlas om efter det arbetet satts igång, en för-

handling som höll på hela året och det enda man kom fram till var om minimilönerna och all-

männa bestämmelser.119 Carlsson anser att arbetarna blivit hetsade att hålla ut. 

 
Under den långa lockouten blevo arbetarna uppagiterade att hålla ut, vilket resulterade i 
ganska stor bitterhet från arbetarnas sida, som sedan gjorde det mycket svårt att träffa några 
överenskommelser samt att uppehålla disciplinen.120  

 

Carlsson upplevde förmodligen lockouten som ganska besvärande. I ett brev från John H. 

Brewster skriver Brewster att han lider med Carlsson och inte vill spä på hans bekymmer. 

Brewster har egna personliga intressen med exempelvis sin egen kommission, och kunder 

som inte blir informerade om läget. Han är lite irriterad över det svenska sättet att sköta affä-

rer. 

 

Every representative, although most are receiving a salary and expenses, is losing confi-
dence in Swedens´s ability to do successful export business.121   

 

 Carlsson svarar Brewster och menar att denna lockout är viktig för hela befolkningen i Sveri-

ge, det går inte att låta dessa arbetare vinna för det kommer påverka alla i framtiden. I för-

handlingar har inte arbetarna gått ifrån sina omöjliga krav vilket gjort att förhandlingarna 

strandat. Han skriver följande: 
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Twice before meeting has been called, but at this times the working men have absolutely 
refused to modify anything of their impossible demands, and the arbitrator has therefore 
declared that He did not see that he could make any proposal for arbitration.122 

 

   John H. Brewster har i ett tidigare brev förklarat hur han anser Hugo Carlsson ska agera. 

Brewster anser det bästa är om alla män är fria från den klassbarriär som fackföreningarna 

utgör. Det finns säkert massor av män som kan arbeta utan anslutning till facket, män som är 

beredda att arbeta för att kunna tjäna mer. Brevet avslutas med en handskriven rad”If you 

think this none of my business tear it up and forget it”.123  

 Källa: Fagersta Bruks arkiv Brev från John H. Brewster till 

Hugo Carlsson 14 maj. Eget foto. 

Svaret från Hugo Carlsson lyder som så att Brewster inte vet hur förhållandena är och ingen 

mindre än de själva vill få ett avslut.124 Tidnigarna rapporterade under samma tidpunkt om det 

svåra läget för svensk industri och faran för samhällets framtid. Hoppet ligger på att arbetarsi-

dan ska öppna åtminstone för nya förhandlingar.125 

   Styrelseprotokollen för Fagersta Bruk AB är mer nedtonande, det förekommer inget som 

tyder på att agitation förekommit. Det förekommer däremot text om att det lämnas bidrag till 

social verksamhet. De arbetslösas barn var en organisation som det lämnades bidrag till, 10 

öre till bespisning och per barn men max 100 barn per dag, ett bidrag som skulle utdelas i max 

4 månader.126 Det fanns alltså även en bidragssida också. Bruket lämnade bidrag till fler soci-

ala ändamål som exempelvis arbetarnas bibliotek men även till fattiga barns beklädnad. Det 

                                                 
122 Korrespondens mellan Hugo Carlsson och John H. Brewster 28 maj 1923 
123 Korrespondens mellan John H. Brewster och Hugo Carlsson 14 maj 1923 
124 Korrespondens mellan Hugo Carlsson och John H. Brewster 28 maj 1923 
125 Vestmanlands länstidning 5 juni 1923 
126 Styrelseprotokoll för Fagersta Bruk AB 1 februari 1923 



33 
 

var flera bidragstagare som fick summor från 10 kronor till provinsläkarens bidrag på 1000 

kronor.127 

   Styrelseprotokollen handlar övervägande om hur de ekonomiska olägenheterna skulle lösas. 

Dessa händelser redovisas av Söderlund och Wretblad ingående i del III av Fagersta Bruks 

historia. Lockouten verkar komma väldigt långt ner på styrelsens agenda. På det ganska om-

fattande styrelsemötet den 1 februari kommer som 15:e och sista paragrafen en bekräftelse på 

att SAF förklarat lockout vid järnverken från den 29 januari. Detta innebar att all drift vid 

Fagersta Bruk var nedlagd.128  

   Det kan hända att denna konflikt till en början var välkommet enligt somliga, i en ledare i 

VLT kommenteras det att verken gick med förlust och att slippa betala ut löner kunde ses som 

välkommet avbrott en tid.129 De ekonomiska förhållandena på bruket var under en period så 

bedrövliga att det endast var kontantbetalning som fungerade och ibland var det svårt att få 

loss medel. I mitten av april var läget som sämst och en likvidation var inte långt borta.130 

   Järnbruksförbundets agerande är delvis undersökt av Montelius men vissa saker har uteläm-

nats som kan vara av intresse. I ett cirkulär som skickades ut till järnbruken med sammanfatt-

ning av vad förbundsmötet bestämde vad gäller de nya arbetstiderna och slopande av barnbi-

dragen finns en punkt som talar om att vid uppkomna konflikter ta genast kontakt med SAF 

och erhålla tillåtelse om lockout. Det finns även en punkt i samband med tidigare nämnda 

punkten där förbundsstyrelsen åläggs att hjälpa dess medlemmar vid lockout. De nya kraven 

från järnbruken trädde i kraft 15 januari och anslogs på bruken 2 januari.131 Svaret från Metall 

på de nya kraven kom den 11 januari och där meddelar Johan O. Johansson att arbetarna inte 

går med på de nya kraven och att de tidigare förhandlade, och även tillämpade arbetstiderna 

ska gälla.132   

   Järnbrukskontoret meddelar redan den 15 januari till bruken att strejker utbrutit och därmed 

att de ska ha extra sammanträdde om den uppkomna situationen.133 Det går även fort när den 

tillstyrkta lockouten delges till LO av SAF. Redan den 17 januari skickas besked om att lock-

outen träder i kraft den 29 januari till LO genom Hjalmar von Sydow.134 Det var ett snabbt 

och resolut agerande från järnbruksförbundet.   
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   I en skrivelse till järnbruken från Järnbruksförbundet meddelades de nya arbetslöshetsreg-

lerna utförda av Statsutskottet.135 Dessa regler innebar att arbetare som drabbades av konflik-

ten och hade anknytning till företaget måste lämna sin friplats till förfogande, (avstängd). Det 

finns dock undantag och det är om arbetaren varit frånvarande från sitt yrke under en längre 

tid, det kan då uttryckas som att han lämnat sin yrkeskår och söker sig annan arbetsutövning. 

Rådet från Järnbruksförbundet är att företagen ska se över sina anställdas situation och även 

redogöra till Järnbruksförbundet vilka arbetare som kan tänkas vara tillbaka i företagets tjänst 

inom sex månader. Det är en lång och invecklad text som Järnbruksförbundet sänder ut till 

järnbruken genom Karl Wistrand. De som inte ges möjlighet till arbete inom 6 månader kan 

då ses som arbetsöverskott och då bedöms de tillhöra annan yrkeskår och berörs inte av kon-

flikten, dessa ska erbjudas friplatser och de nödhjälpsarbeten som erbjuds.136 

    Beslut om fortsatt bidrag till den ridande polisen om 1200 kronor bestämdes och detta in-

nan de mest dramatiska händelserna utspelar sig under lockouten.137 Ett skyddsarbete skulle 

utföras enligt bolaget men de förmän som skulle utför detta, vägrar med påföljd att de blev 

permitterade. Detta ifrågasattes av Järnbruksförbundet.138 Efterspelet gav utlopp för dramatis-

ka händelser när 1500 personer omringade förmännens bostäder, med efterföljande stenkast-

ning när Bruksförvaltaren Dahlström anlände. Dahlström fick uppsöka sjukhus för omplåst-

ring, vid efterföljande polisförhör fann de inga skyldiga till stenkastningen.139 

   Det fanns inget i arkivet om brott under hela året 1923. Denna händelse är även den enda 

som utmynnade i våldsamheter och visar kanske på arbetarnas höga moral enligt en ledare.140 

Efter denna händelse blir det lite lugnare. Förhandlingarna ger inget resultat och media pre-

senterar situationen som låst.141 

   20 juli läggs ett förslag fram där punkt nummer 2 gör gällande om arbetstiden på 56 timmar 

i veckan och söndagsarbete.142 Denna punkt var grundproblemet i första förhandlingen och är 

ändå med här. I övrigt är detta förslag likt det som blir det slutgiltiga. Kommissionärerna 

Lindqvist och Berg vädjar till parterna att försöka godtaga förslaget.143 Den 30 juli meddelas 

                                                 
135 Jbf no 14 till Järnbruken 
136 Jbf no 14 till Järnbruken 
137 Styrelseprotokoll för Fagersta Bruk AB 17 juni 1923 
138 Korrespondens från järnbruksförbundet till Järnbruket 4 juli 1923 
139 Vestmanlands länstidning 2 juli 1923, 6 juli 1923 och den 7 juli  
140 Vestmanlands länstidning 9 juli 1923 
141 Rapportering från Vestmanlands länstidning, Avesta Posten och Dala-Demokraten under juni och juli månad 
142 Järnbruksförbundet förslag till nytt avtal 20 juli 1923 
143 Vestmanlands länstidning 20 juli 1923 
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att konflikten är över och att arbetet skall startas senast den 6 augusti. Det var även av vikt att 

konstatera att barnbidragen återinförs till årets slut för att därefter försvinna.144  

3.2 Konsekvenser för arbetsgivarna 

  Denna långa lockout fick konsekvenser för Bruket men genom att nya orders inkom och att 

företagets finansiella situation förbättrats om än lite, så fanns det hopp om att fortsätta verk-

samheten dessutom i ökad omfattning. Disponenten skulle redovisa för styrelsen penning-

ställningen varje månad i en kortfattad rapport.145 Ett visst lugn fanns men nu var det en mer 

noggrann kontroll över pennigflödet.  

   Själva avtalet medförde framförallt att minimilönerna höjdes, arbetstiderna blev kortare och 

att betald semester infördes. Förvaltaren och disponenten Hugo Carlsson lämnade en redogö-

relse för Fagersta Bruks drift 1923 och den visar ganska tydligt hans syn på året som var, den 

är ganska kortfattad men tydlig. Året inleddes med en ingående orderstock på 1683 ton med 

det låga priset av 21 kronor. På grund av lockouten kunde priset höjas till 26 kronor för att vid 

årsskiftet falla tillbaka till 22 kronor. Under lockoutens gång ökade orderstocken till 7646 ton 

vilket medförde att bruket kunde starta direkt efter lockouten med god fart.146 Det visar sig att 

året inte var jättebra men Carlsson framhåller att de sista 5 månaderna var bra och med januari 

kom bruket upp i samma kvantitet som på hela 1922. Dock med lite lägre bruttoförsäljnings-

värde då priserna var lite lägre. Orderingången var svår att tillfredställa på grund av lockouten 

men Carlsson menar att inga annulleringar skedde under det året, det var mycket gnäll och 

klagomål från kunder om leveransproblemen.147  

   Året var förhållandevis bra, det visar även de siffror Carlsson redovisar under punkten Ver-

kens drift. Där berättar Carlsson om lager situationen på martinverken var som mest på 6220 

ton götstål den 13 januari och som lägst 27 oktober på 4437 ton götstål. Själva valsverken 

visade på ökade skiftgångar där flera av verken gick upp på 3 skift efter 2 augusti när verken 

satte igång igen. Arbetstiden på nya götvalsverket blev lika högt på 6 månader som hela 1922, 

strax över 3000 arbetstimmar. Även smedjorna visar överlag ökade mängder tillverkat materi-

al. Undantaget är slaggsmidet som minskade på grund av att statsarbetena avvecklades.148 

Antalet anställda visar även det ganska tydligt att sysselsättningsgraden ökat, den 2 januari 

var 652 st. anställda jämfört med 800 st. när verken startade igen den 2 augusti. Toppnoter-
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145 Styrelseprotokoll för Fagersta Bruk AB 17 september 1923 
146 Disponenten för Fagersta Bruk AB förvaltningsberättelse för år 1923(Arkiv 7001/p)  s. 1 
147 Disponenten för Fagersta Bruk AB förvaltningsberättelse för år 1923(Arkiv 7001/p)  s. 1 f 
148 Disponenten för Fagersta Bruk AB förvaltningsberättelse för år 1923(Arkiv 7001/p)  s. 3 ff  
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ingen inträffade 7 november 1923 med 1188 st. anställda.149 Den fabriksförsäljning som 

skedde gick relativt bra men här skriver Carlsson att konkurrensen från utlandet varit svår och 

priserna varit svåra att hålla uppe.150   

   Rent ekonomiskt slutade året med en förlust på hela 6 234 387,81 kronor. 1922 var förlusten 

1 186 082,18 kronor. Att förlusten blev så omfattande beror framförallt på övertagandet av 

Possehl Eisen & Stahl G.m.b.Hs skulder vid uppgörelsen med den gamla ägaren. Dessutom 

drog Fagersta Bruk på sig ränteskulder á 908 102,7 kronor genom denna övertagelse.151  

   De bruksomkostnader som redovisats är lägre än 1922 och Carlsson poängterar att det beror 

på lägre tjänstemannalöner men även på lägre förmåner för arbetarna. Barnbidragens minska-

de utgifter tar han även upp.152 Det redovisas en post på kostnader på grund av lockouten på 

219 162,41 kronor. Det framgår inte vad det är för omkostnader, att den uppkommer vid stål-

tillverkningen går att utläsa.153 

   De icke klara ackordsatserna skulle vara klara före den 6 september. Järnbruksförbundet 

lämnar information om vad dessa förhandlingar ska tänka på. Det är bland annat att de inte 

ska kompenseras för det borttagna barnbidraget men ej heller ska lönerna rusa iväg utan hålla 

sig till de avtalade minimilönerna men justering kan ske så att det blir rättvisa löner på ver-

ken.154   

   Inte alla medlemmar gillade att deltaga i det tvingande lockoutbeslutet. Åkers Styckebruk 

ansökte om utträde ur Järnbruksförbundet. De ville inte bli drabbade av konflikter som inte 

berörde dem. För att stanna kvar i förbundet kräver de en garant att inte bli drabbade i de 

verksamheter som inte är av den art som konflikten gör gällande.155 Även andra berörda parter 

började göra sig hörda efter konflikten. Agenten i Kristiania, firma L. Haak & C:o, besvärades 

av både sämre rörelsekapital och minskad omsättning på grund av lockouten. De ville därmed 

att en skuld på 19000 kronor delvis avskriven och även att lager skulle betalas av på längre 

tid. Bruket godkände delar av kraven och lät meddela att disponenten och bankdirektör Arvid 

Ericsson skulle besöka L. Haak & C:o för att se hur firmans ställning var och ta ställning till 

deras framställning.156 Konflikten fick ett slut men efterräkningarna och förhandlingar om 

detaljer fortsatte ett tag till. 

                                                 
149 Disponenten för Fagersta Bruk AB förvaltningsberättelse för år 1923(Arkiv 7001/p)  s. 2 
150 Disponenten för Fagersta Bruk AB förvaltningsberättelse för år 1923(Arkiv 7001/p)  s. 5 
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3.3 Konsekvenser för arbetarna 

   Styrelseberättelsen för Sverige Metallindustriarbetarförbund avdelning 132 i Fagersta år 

1923 tar upp året som ännu ett år som går i krisens tecken, men ”det är ingenting att förundra 

sig över att så har varit”.157 Det har nämligen de senaste åren varit den tuffaste tiden för arbe-

tarna i hela Sverige sen industrialiseringen började. Styrelseberättelsen är ändå inledande po-

sitiv i sin beskrivning av början av året genom att arbetsmarknaden ser ljusare ut. Vid årsskif-

tet var det hälften så många arbetslösa som året innan. Det tar dock inte arbetsgivarna eller 

järnbruksförbundet hänsyn till, de vill återta vad arbetarna vunnit i 8-timmarsdagen med att 

förlänga tiden till 56 timmars vecka. Inte bara arbetstiden har fått andra krav utan även eko-

nomiska medel försvinner som barnbidraget. I texten står det att arbetsgivarna ”krävde ome-

delbar underkastelse eller också: lockout.”158 I berättelsen framkommer att det inte är fråga 

om att ge sig inför dessa krav utan alla ställer upp i denna kamp, ingen svek.159 

   Den 2 januari offentliggjordes Brukets nya ordning.  Redan den 6 januari är det första extra 

sammanträdet för avd 132 i Fagersta. De har sammankallats på grund av den nya tidsindel-

ningen och för att ta ställning till de nya ultimatum som arbetsgivarna ställer vilka skall trädda 

i kraft 15 januari. En ”ingående debatt” ägde rum varefter styrelsen beslutade att motsätta sig 

arbetsgivarnas beslut. Det beslutades också att ett extra avdelningsmöte skulle genomföras 

den 7 januari för att ta upp denna fråga men även vilka som skulle åka till Järnbrukskonferen-

sen i Falun.160 Vid detta extra möte den 7 januari används även här uttryck som ultimatum 

från arbetsgivarna. Orsaken till mötet är arbetsgivarnas arbetstidsförlängning. Mötets beslut är 

att enhälligt bibehålla de gamla arbetstiderna.161 

   Det verkar som att det fanns en kraft att kämpa för, speciellt arbetstiden. Under det mötet 

som kom att vara det sista inför de nya arbetstidernas införande framkommer att de beslut 

som avdelningen bestämde tidigare om att ej godkänna kraven från arbetsgivarna var liktyd-

ligt med vad konferensen i Falun tyckte. Det bestämdes att det skulle underhandlas med ar-

betsgivarna men om de inte gick med på detta fick ingen strejk igångsättas utan verkställande 

utskottets tillåtelse. Den stora striden är igång och Karl Persson avslutar mötet med att pro-

klamera att ”Denna gång gäller det emellertid så viktiga saker för arbetarklassen att det är var 

och ens skyldighet att kämpa till det yttersta.”162   

                                                 
157 Styrelseberättelse år 1923 Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 132  
158 Styrelseberättelse år 1923 Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 132 
159 Styrelseberättelse år 1923 Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 132 
160 Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde Fagersta avd 132 den 6 januari 1923 
161 Protokoll fört vid extra möte med Fagersta avd 132 den 7 januari 1923 
162 Protokoll fört vid extra möte med Fagersta avd 132 den 14 januari 1923, Andersson (2005) s. 126 
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   Expeditören Persson hade vid en träff med disponenten erfarit att om inte 56 timmars ar-

betsvecka godkänns kommer martinverket att stängas. Det märkliga i detta styrelseprotokoll 

är att hotet från disponenten gäller från måndagen den 15 januari och detta protokoll är från 

den 20 januari.163 I årsmötets protokoll framgår samma sak med tilläget att expeditören med-

delar att arbetarna inte avser att frångå sitt beslut om 24 timmars stillestånd.164 Eldarna hade 

sedvanligt kommit till sin arbetsplats men hemskickats av befälet för att det var strejk.165 Nu 

är lockout hotet en verklighet.  

   När det är dags för strejkmöte infinner sig 600 personer, intresset är stort. Mötet börjar med 

internationalen och avslutats med musik och ett kraftigt leve för den kommande segern i den-

na kamp.166 Lockouten tar sin början och nu gäller det att få ut understöden. Det är en del av 

vardagen och beslutet om att det är två veckors karens gör att många får det knapert.167 

   För arbetarna fortsatte en kamp för överlevnad men de var vana sedan flera år tillbaka att 

leva på nödtorft. Enligt styrelseberättelsen för 1923 fanns kampvilja och solidaritet mellan 

arbetarna. De äldre arbetarna med ett understöd av 14 kronor per vecka visade sin solidaritet 

mot dem som endast fick 7 kronor i understöd genom att avstå 2 kronor till dem. Detta varade 

i tre veckor därefter fick de med lägst understöd höjt av förbundet till 10,50 kronor. Uttaxe-

ringen tog inte slut med detta men sänktes till 1 krona mot tidigare 2 kronor. De som varit 

arbetslösa 4 veckor innan konflikten startade hade inte rätt till konfliktkassan men genom den 

solidaritet som visades kunde även de få en ersättning på 10 kronor per vecka.168 

   Redan innan konflikten uppstod diskuterades problemet med utbetalningarna av understödet 

vid ett tidigt avdelningsmöte. De beslutades att vid en eventuell lockout skulle understödet 

utbetalas efter två veckor och då av beloppet 10 kronor. Detta ansåg Hugo Skult att det skulle 

bli kärvt för många familjer.169 Vid vissa tillfällen fick medlemmarna lite mer ersättning till 

påsken blev det dubbel ersättning.170 

    Avdelning 132 hade mycket att säga till om och det visade sig i arbetarnas vardag genom 

hur beslutet om blockad kom att påverka en del arbetare. Vid årsmötet beslutades om blockad 

                                                 
163 Protokoll fört vid styrelsesammanträde Fagersta avd 132 den 20 januari 1923 
164 Protokoll fört vid årsmötet Fagersta avd 132 den 23 januari 1923 
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mot timmerlossningen, visst reparationsarbete fick förekomma samt arbetet vid vedgården 

och renhållningen.171  

   Redan tidigt i februari rapporteras det om blockadbryteri. Det var en motor i götvalsverket 

som måste repareras men arbetarna var under lockout och detta arbete ansågs vara under 

blockad. Även de elektriska arbeten som skulle utföras var under blockad.172  

    En som råkar illa ut är lokförare Lundqvist som anses vara blockadbrytare när han går vakt. 

För honom innebar det utfrysning och uthängning i pressen.173 Lockförare Lundqvist blir inte 

heller antagen som medlem igen vid ansökan eftersom han anses vara osolidarisk.174 Blockad 

frågor dryftas lite då och då. Vid ett tillfälle framkom att timmer fanns vid Uddnäs såg och för 

att se till att timret inte användes sattes transporterna i blockad.175 

   Ibland lämnades saker att bero som ett liknande tillfälle när timmer sågades för brukets räk-

ning vid en mindre såg i Fliken.176 Vid ett tillfälle har stål transporterats till Nymans verkstä-

der i Uppsala och de som uppfattades som strejkbrytare rapporterades till tidningen.177 

   Förhandlingarna ligger stilla och ingen sida vill ta initiativ. För arbetarna är det säkert en 

långsam och bekymmersam tid.  

   Att det var svårt att få ihop ekonomin var inget nytt men att tiggeri förekom visar på de 

skrala medel som det handlade om. I en debatt startad av en Berg diskuterades om enskilt tig-

geri skulle få förekomma eller ej och om det var tillskada för det kollektiva. Det var en het 

debatt och något beslut togs inte i frågan.178 Det rapporterades lite senare av lockoututskottets 

ordförande att Berg varit ute på landsbygden och försökt söka någon form av hjälp åt sin sys-

ter och ej till sig själv, mötet godkände detta.179  

    Tiden går och mötena fortgår med lite längre mellanrum. Understödsfrågan kommer upp 

lite då och då. Vi ett möte uppkommer en fråga om det lokala understödet kan höjas med den 

motiveringen att verkstadskonflikten är över och medel kan läggas på färre lockoutade arbeta-

re. De beslutades att styrelsen skall hemställa om detta till förbundet.180 

   Det dröjer ännu lite innan de mer konkreta förhandlingsfrågorna diskuteras. Den 10 april 

kallades avdelningen till ett viktigt möte där mötet skulle ta ställning till olika frågor bl.a. om 
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179 Protokoll fört vid ordinarie möte Fagersta avd 132 den 18 mars 1923 
180 Protokoll fört vid ordinarie möte Fagersta avd 132 den 18 mars 1923 



40 
 

kravet på ackordminimipenningen och även om avskrivning av hyran. Ombudsman Sjöberg 

ansåg inte att hyran var något att ta upp vid förhandlingarna. Förslaget till förbundsstyrelsen 

blev att avdelningen skulle få ansvarsfrihet om att förhandla om hyran.181 Hyresfritt var en 

viktig punkt för att få ned kostnaderna under konflikten. Konfliktutskottet hjälpte de mest 

behövande och begärde pengar hos styrelsen avsedda för detta ändamål för att sedan fördela 

dem rätt.182 Det kommer regelbundet extra pengar till de mest behövande, ibland från för-

bundsstyrelsen.183 

   Det tar lång tid för förlikningsmannen Allan Cederborg att framlägga något förslag och när 

han väl lägger fram ett står arbetarna enade mot detta förslag. Styrelsen går igenom medlings-

förslaget men beslutar att till avdelningsmötet föreslå avslag, dessutom anser de att ”förlik-

ningsmannen ställt sig mer än vanligt till arbetsköparnas förmån.”184 Under avdelningsmötet 

går ombudsman Johansson går igenom punkt för punkt med en efterföljande debatt som är 

helt enig att motsätta sig detta förslag. 570 röstade nej till förslaget och 2 styckena röstade för 

förslaget, de anser att Cederborg är partisk också. Mötet avslutas med musik och demonstra-

tion genom Fagersta. En demonstration för att ”giva luft åt de känslor som besjälade varje 

mötesdeltagare efter att ha åhört förlikningsmannen Allan Cederborgs medlingsförsök i järn-

brukskonflikten, 1923.”185 I den moderatliberala Avesta Posten fanns att läsa en hyllningstext 

till Allan Cederborg som förlikningsman.186 Uppenbart är att denna man skapar debatt.  

   Försök att få lite eld i kampen genom att anordna möten skedde också. Styrelsen beslöt att 

ett möte skulle genomföras den 15 juni och J-O Johansson skulle hålla föredrag. Vidare skulle 

Avesta, Kärrgruvan, Smedjebacken, Engelsberg och Virsbos avdelningar bjudas in. Tanken 

var att det skulle avlöpas i Kärrgruvan men det långa avståndet gjorde att en demonstration 

vore bättre i Fagersta.187 Under mötet talade Johan-Olof Johansson, musik spelades av lock-

outemusikkåren och sång utfördes av Fagersta manskör.188 Det rapporterades att mötet gick 

med förlust av 1,66 kronor.189 Andra sätt att få upp kampviljan kunde avspeglas i pressen. 

Dala-Demokraten (Socialdemokratisk) hade ibland insändare som uppmanade arbetarna att 

kämpa men även uppmana arbetsgivarna att få arbetarnas förtroende.  
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De böra skriva sig till minnes att en häst som blir illa behandlad blir ingen god dragare, så 
och med arbetarna.190  

   

   Under mer än en månad händer inget på avdelningen officiellt. I slutet av juli när förhand-

lingarna går mot sitt slut återupptas mötena. På ett ordinariestyrelsemöte föreslås det om av-

slag på riksavtalet just gällande punkten 2, om arbetstiderna. Något mötet även godkänner 

efter en intensiv debatt.191 Denna punkt ändras till alla parternas godkännande för ett slutgil-

tigt godkännande den 30 juli. 

 

Konfidentiellt. Båda parternas delegerande harva tillstyrkt ett förlikningsförslag, som ifråga 
om arbetstiderna innehåller ändrade bestämmelser. Slutligt avgörande måndag. Cirkulär av-

sändes morgon.
192 

    

   Genom den kamp och hjälpsamhet mellan arbetarna och det stöd förbundet gav slogs ar-

betsgivarna krav tillbaka och de gamla villkoren fick gälla med höjda minimilöner enligt riks-

avtal. Dock blev inget klart gällande ackordprislistor under det året. Förlikningsman Ceder-

borg fick träda in igen men utan resultat.193 Arbetarna gick åter till arbetet förmodligen med 

lite agg. En uppmaning följde både arbetarna och arbetsgivarna att behandla förmän efter de-

ras uppträdande i konflikten. De som var solidariska mot arbetarna skulle inte trakasseras av 

företaget. Var de osolidariska skulle de behandlas därefter.194  

   Blockaden upphävdes den 2 augusti och verksamheten kunde nu fortsätta med någorlunda 

normala rutiner, men det fanns fortfarande frågor kvar att lösa. En av de för arbetarna viktiga 

frågorna var hur hyresfrågan skulle lösas. Det skulle gå ut ett krav om hyrans avskrivning 

annars var frågan om återgång till arbete kunde ske.195 1 augusti stod verken stilla och dispo-

nenten hade fått flera frågor från arbetarna avseende bl.a. hyresfrågan, men disponenten höll 

sig till förlikningskommissionens avtal.196 Disponenten var ganska hård i hyresfrågan men 

efter konfliktkommitténs påtryckningar skulle ingen indrivning ske första månaden.197 Frågan 

diskuterades senare på ett av Brukens styrelsemöten och där lämnades ärendet till att nedsätta 
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skulderna i vissa fall upp till 90 procent av skuldbeloppet.198 Avslutningen på det sista lock-

outmötet var som sig bör ”en marsch av den populära lockoutmusiken”.199  

4 Sammanfattande diskussion 
   Den efterföljande sammanfattande diskussionen avser att svara på undersökningens syfte 

som är att kartlägga konflikten som uppstod vid Fagersta Bruk 1923. 

4.1 Vilka åtgärder tog arbetsgivarna till? 

   Hur kom det sig att det utlystes en lockout är det första som kan diskuteras. Där går me-

ningarna isär lite. De förhandlingarna som hade inletts för att skapa ett nytt riksavtal visade 

sig vara omöjliga att avsluta, parterna låg alldeles för långt ifrån varandra. De var främst ar-

betstiderna det gällde. Den omdiskuterade 8-timmarslagen medförde att arbetet fick maximalt 

utföras 48 timmar i veckan, snittet blev alltså 8 timmar per dag. Denna lag var väldigt viktig 

för arbetarna och stridigheterna kring denna lag var intensiv.  Arbetsgivareparten ansåg att de 

kunde luta sig tillbaka på den s.k. femtemarskompromissen som innebar att arbetstiden regle-

rades och utökades till 56 timmar i vissa fall. Denna kompromiss hade dött ut när depressio-

nen inleddes under senare delen av år 1920.   

   Arbetsgivarna ansåg att denna överrenskommelse gällde medan arbetarna ansåg att den inte 

gällde. När de nya reglerna anslogs från den 15 januari 1923 med lönesänkningar och arbets-

tids ökningar infann sig arbetarna på de tider som de hade innan de nya reglerna anslogs. De 

blev hemskickade med budskapet att det var strejk. Här visar dokumenten att Järnbruksför-

bundet redan var förbered på konflikt och det gick fort när beslutet om lockout togs.  

   Försök att uppnå ett visst inflyttande på arbetsförhållandet slogs ner brutalt. Arbetsgivarna 

hänvisade till att förhållandena inte var det samma som den amerikanska bakgrunden påbjöd. 

Den amerikanska representanten för Bruket var John H. Brewster som verkade anse att arbe-

tarna inte skulle vara med något fack men de ska vara involverade mer i produktionen. Detta 

ansåg inte Hugo Carlsson. Carlsson hade uppenbarligen åsikter om arbetarnas uppträdande. 

Kan det vara så att dessa meningsskiljaktigheter kanske skulle integrerats? Hade arbetarna 

varit medvetna om den prekära situation Bruket befann sig i ekonomiskt hade konflikten då 

kunnat avslutas tidigare eller ej uppstått?     

   Vinsten med en lockout är att slippa de kostnaderna lönerna och tillverkningsutgifterna ut-

gör. Förlusten är förlorad produktivitet och efterföljande vinster på detta. Situationen på Fa-

gersta Bruk och många andra järnbruk var rätt pressad, då det var låg orderingång och kostna-

                                                 
198 Styrelseprotokoll för Fagersta Bruk AB den 17 september 1923, Andersson (2005) s. 129 
199 Protokoll fört vid extra möte Fagersta avd 132 den 1augusti 1923 
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derna var högre än intäkterna. Fagersta Bruk i synnerhet hade problem, genom att ägaren L. 

Possehl & Co m.b.H. hade försatt Fagersta Bruk i likvida problem. Bruket var upplånat max-

imalt. Reglerna kring 8-timmarsdagen medförde ökade kostnader ansåg järnbruken. Ökade 

kostnader som det inte fanns utrymme för.   

   Forskaren Erik Moberg menar att lockoutvapnet var ett effektivt vapen vid förhandlingar för 

att arbetsorganisationerna inte alltid var så starka. Detta kan Järnbruksförbundet haft i tankar-

na. Det var nämligen fler konflikter som berörde Metallindustriarbetareförbundet under första 

delen av år 1923. Frågan är om inte Järnbruksförbundet tog chansen att försöka vinna lite tid 

och få ned kostnaderna genom denna konflikt. Även tidningarna spekulerade i om inte denna 

lockout kom väldigt lägligt för järnbruken. Det finns många tecken som tyder på att bruken 

ville att en lockout skulle föreligga. Förberedelserna för en lockout var klara och arbetarna 

skickades hem snabbt. Vindarna vände ganska snabbt och helt plötsligt fanns intresse för 

svenskt järn, dels på grund av den tysk-franska konflikten i Ruhr området. Helt plötsligt ville 

arbetsgivarna få igång driften igen.  

   Under förhandlingarna påstod de även att det var arbetarna som bromsade ett avtal. Hugo 

Carlsson är uppenbarligen stressad och irriterad över arbetarnas motvilja. Han påstår att agita-

tion pågår. Detta kan delvis styrkas genom att i de möten som genomfördes genom Fagerstas 

Metallindustriarbetareförbund avdelning 132 försorg fanns en underton av kamp. Tidigare 

hade många med vänster tendenser från de Socialdemokratiska leden övergått till de fackliga 

leden. Troligt var det en del i de fackliga leden som hade en sådan bakgrund.  

   De verkade ha funnits ett beskyddande system inom Brukets väggar som fungerade även 

under rådande omständigheter. Brukets styrelse verkar försöka uppehålla skyddsmekanismer 

för Fagersta bygden genom sociala bidrag och även att ha hyresfritt under konflikttiden. Den-

na form av paternalism fanns det alltså tecken kvar av. Det verkar som företaget försökte av-

säga sig mer och mer ansvar exempelvis borttagandet av barnbidraget. Uppenbarligen verkar 

skillnaderna mellan arbetare och arbetsgivare öka och företagets ansvar minska precis som 

Molin framhäver och även Scandola ser tendenser till.  

4.2 Vilka blev konsekvenserna för arbetsgivarna i kölvattnet efter lockouten 
1923? 

   Egentligen var konsekvenserna kanske inte så stora av stoppet i produktionen, Bruket hade 

fått en ökad orderingång vilket innebar att det gällde att få igång industrin igen fort. De ökade 

lönekostnaderna och försämrade priserna på järnet minskade dock marginalerna lite. Det blev 

ändock en rejäl förlust för året, mycket berodde på avslutet med den tidigare tyska ägaren och 

övertagande av deras skulder.  
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   Inför den avslutande förhandlingen återstod fortfarande en punkt gällande den ökade arbets-

tiden. Tiden är likadan som vid första förhandlingen, 56 timmars arbetsvecka och ingen sön-

dagsvila. Det är när den punkten ändras som förlikning kan ske. Det blir 48 timmars vecka 

med vissa undantagstillfällen och söndagsvila om inte andra skäl föreligger. Rasterna skulle 

dock ligga utanför arbetstiderna. Dessutom får arbetarna igenom 4 dagars betald semester.  

   Uppenbarligen är tidsfrågan den viktigaste delen i förhandlingarna. När arbetsgivarna ger 

med sig på den punkten löser det mycket och ett relativt färdigt avtal kan slutas. Arbetstiden 

är en stor fråga som trots att det inte diskuterades i de undersökta dokumenten, visar litteratu-

ren att denna fråga var väldigt omtvistad. Uppenbarligen var arbetsgivarna oroliga över de 

eventuella ökade produktionskostnaderna. 

   De har även förlorat lönestriden då minimilönerna ökar med nästan 50 procent. I jämförelse 

med kraven innan lockouten kan jag tycka att arbetsgivarna var förlorare, trots att arbetarnas 

krav på 14 dagars semester och medbestämmande på arbetsplatsen egentligen avslogs. Så blev 

den markant högre lönen och 4 dagars betald semester ett nytt steg för arbetarna.  

   Lockouten blev uppenbarligen längre än vad arbetsgivaren tänkt sig. Båda parterna var 

tömda på energi och att kriga på detta sätt var tydligen inte det bästa sättet utan det bereddes 

väg för mer fredliga förhandlingar. Det fanns fortfarande saker som inte blev klara i avtalet 

den 30 juli. De ackordsatser som skulle vara klara till den 6 september blev inte klara det året. 

   Det anställdes dock ganska rejält efter igångsättandet av verken. Det högsta antalet anställda 

Bruket hade var 1188 st. den 7 november 1923 att jämföra med 652 st. den 2 januari 1923. 

Det visar att efter lockouten var det relativt god sysselsättning på Bruket. Undersökningen 

visar även att det uppkommit kostnader för lockouten som inte är klargjorda var det kommer 

ifrån. Det ända jag funnit att de är från ståltillverkningen. Varför de kallas kostnader för lock-

outen vet jag ej. Om det är saker som gått sönder eller virke som förstörts borde de hamnat på 

andra poster. Det fanns även en irritation hos kunder och samarbetsföretag som säkerligen 

gjorde att en och annan ursäkt fick lämnas och ett nytt förtroende fick byggas upp. Det är up-

penbart att denna konflikt och den nya ägarbilden hos Fagersta Bruk AB fick konsekvenser, 

en rationalisering tvingades fram med tiden.      

4.3 Vilka blev konsekvenserna för arbetarna av arbetsgivarnas åtgärder? 

   Arbetarna drabbades självklart hårt genom att de fick sämre understöd än vad de skulle haft 

i lön. Den hjälp arbetarna hade var alltså understödet, minimal hyra och hjälp från landsbyg-

den. Understödet var det många diskussioner om, ibland fick de lite mer hjälp genom mer 

pengar och ibland var det frågan om att hinna få ut det i tid. Avdelningen hade även en ansö-
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kan om höjning när verkstadskonflikten blev avslutad. Helt klart var det lilla understödet otro-

ligt viktigt för alla parter.  

   Även inom Metallindustriarbetares egen organisation förekom uppoffringar. Det lilla under-

stöd som arbetarna hade, uttaxerades med ett par kronor för att fördelas rättvist till de som 

inget hade eller till de med en liten ersättning. Indragningen av AK:s medel var ett tungts slag, 

men järnbrukskontoret föreslog för järnbruken hur de kunde komma runt detta med den regel 

som innebar att arbetslösa arbetare kunde uppge att de bytt näringsgren. Järnbruken försökte 

hjälpa till med att lösa dessa bestyr till arbetarnas bästa.  

   Precis som Montelius konstaterade var arbetarnas intresse för debatter begränsade. I proto-

kollen framkommer visserligen ett högt intresse för mötena men under mötena handlade de 

flesta frågorna om den specifika konflikten och framförallt om understöd och solidaritet mel-

lan varandra. Det finns enstaka artiklar i den socialdemokartiska tidningen Dala-Demokraten 

som visar på att en debatt förekom gällande arbetsförhållande och möjligheten till medbe-

stämmande på arbetsplatsen.   

   Arbetarnas enda försvar var blockader mot viktiga punkter som transporter, timmerlossning 

och vissa reparationer. Detta störde arbetsgivarna delvis och den enda riktigt våldsamma hän-

delsen utspelas efter en sådan händelse. Blockaden framstår som en viktig motor för arbetarna 

i kampen. De som anses vara strejkbrytare hängdes ut i pressen. Efter konflikten uppmanades 

både arbetare och arbetsgivare att behandla förmännen efter deras solidaritet. En lite kluven 

uppmaning genom att den riktades enbart till de som varit solidariska till arbetarna. De som 

varit solidariska mot företaget skulle behandlas därefter. Där ser vi problemet med att vara 

förman. En förman hade ofta en bakgrund som arbetare men skulle förhålla sig som företagets 

långa arm. Det går dock inte att ta ifrån arbetarnas deras solidaritet mot varandra, den uthål-

lighet och kämpaglöd de visade var mycket stor.  

  Det går att vinkla denna konflikt på många sätt. Förmodligen var ingen oskyldig i den situa-

tion som uppstod. Båda parterna gjorde nog sitt bästa för sina uppdragsgivare och som vanligt 

var det den lille människan som kom i kläm. Familjerna fick nog göra en enorm uppoffring 

under denna tid. Tyvärr verkar det inte finnas så mycket om hur familjerna egentligen klarade 

vardagen, men det kanske är en uppgift för en annan undersökning. 

   Företaget hade en ekonomi under all kritik, det hade nog inte hjälpt att förklara situationen 

för arbetarna, de lyssnade säkert inte på tomma magar.  Fackföreningen hade bestämt sig slut-

ligen för att genomföra denna strid till vilket pris som heller. Den kamp vilja och lojalitet som 

framträder på mötena visar detta. Hade inte en viss konjunkturuppgång uppstått vet man ald-

rig hur denna konflikt slutat. De hade kanske varit stopp i produktionen än idag. 
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