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1. Introduktion 
 

Den här uppsatsen kommer att handla om den fackliga organisationen i stripa gruva under året 

1917. Det var året som historiker kallar för ett konflikt år och vissa kallar det till och med för 

Den svenska revolutionen.1 Uppsatsen kommer studera om och hur den fackliga organisation 

avdelning nr.22 av Gruvarbetarförbundet påverkades av konfliktåret. 

När det kommer till de fackliga organisationerna som var framstående i de svenska gruvorna 

under den här tiden så var de två som stod ut, svenska arbetares centralorganisation (SAC) 

med de syndikalistiska tankarna och Landsorganisationen (LO) med reformismen.2   

Vid Stripa gruva fanns representanter från både reformismen och syndikalismen. Den första 

fackliga organisation i Stripa var en avdelning av LO:s svenska gruvindustriarbetareförbund, 

som var organisationens 22 avdelning. Vid starten 1906 hade organisationen 58 medlemmar 

men var tvungna att lägga ner sin verksamhet igen redan år 1909. Storstrejken 1909 hade 

orsakat att många arbetare tappat förtroende åt LO och gick på grund av det ur dem fackliga 

förbunden.3 Det skulle sedan dröja till år 1914 innan en syndikalistisk lokal samorganisation 

(LS) skulle bildas i stripa. Syndikalismen hade länge dominans över den 

fackligaorganisationen, men 1917 återupptogs avdelning 22 och skulle denna gång vara aktiv 

fram till nedläggningen av gruvan.4 

År 1917 var första världskriget inne på sitt tredje år och även länder som stod neutrala var 

påverkade av kriget.5 Den svenska gruvindustrin blev drabbad med hotad malmexport och 

dyrtid som ledde till att gruvarbetarna fick jobba allt hårdare och facken kunde inte mycket 

göra för att hjälpa dem. Trots detta ökade antalet medlemmar inom Gruvarbetarförbundet 

samtidigt som syndikalisternas medlemsantal stod stilla.6 Vilket syns även i stripa där 

avdelning nr.22 kunde startas upp igen efter några icke aktiva år. 

På grund av sina olikheter uppstod konflikter mellan syndikalisterna och reformister, det 

ledde till att ett nytt riksavtal skapades 1916 som kallas för det första kollektivavtalet. 1917 

började gruvarbetarna märka av de nackdelar som följde med avtalet och levnadsvillkoren 

sjönk. Detta tillsammans med de försämrade levnadsvillkoren som första världskriget fört 

med sig skulle leda till att 1917 skulle ses som ett konflikt år för gruvbranschen. Matupplopp, 

protester och strejker speglar år 1917 med magfrågor i fokus.7 

Denna undersökning ska belysa om och hur avdelning nr.22 påverkades av det händelsefulla 

året 1917. 

 

 

 

                                                           
1 Jonsson, K. 2017. Fångna i begreppen.  s.21 
2 Blomberg, E. 1995. Män i mörker. s.s.15–16 
3 Libeck, M. 2017. Stripa gruva och samhälle under 1900-talet. s.33 
4 Libeck, 2017. s.33 
5 Jonsson, 2017. S.20 
6 Lilja, F. 2006. På klasskampensväg. S.27 
7 Blomberg, 1995. s.s.107–110 
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1.1 Syfte 

 

Under 1917 pågick konflikter över hela världen, det första världskriget pågick fortfarande och 

den ryska revolutionen startades. Detta skapade oroligheter även inom den svenska 

arbetskraften och gruvbranschen, i takt med att arbetarnas levnadsvillkor sjönk fick 

fackförbunden ökat stöd.8 LO:s fackförbund hade tappat stöd från arbetarna på grund av 

storstrejken 1909, men 1917 växte de fackliga organisationerna igen.9 Syftet med denna 

undersökning är att studera de frågor och punkter som togs upp under avdelning 22:s fackliga 

möten och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns både i världen och i 

Sverige under 1917.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

Vilka frågor togs upp på de fackliga mötena under året 1917? 

Hur påverkades avdelning nr.22 av konfliktåret, den ryska revolutionen och första 

världskriget?  

Finns det spår av rivalitet mellan reformisterna och syndikalisterna även i Stripa? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer endast att handla om stripa gruvas avdelning nr.22:s fackliga organisation 

1917. Anledningen att detta år valdes är på grund av att det kallas för ett konflikt år i 

gruvbranschen med protester och upplopp.10 Det var även 1917 som avdelning nr 22 

återupptogs som en av de fackliga organisationerna vid gruvan.11 

Anledningen att Stripa gruva kommer att undersökas är på grund av hur dess fackliga 

organisation skulle komma att påverka stripa konflikten under 1920-talet. Andra gruvors 

fackliga arbeten kommer endast vara intressant i bakgrunds syfte och inte för undersökningen. 

Det fanns två fackliga organisationer vid stripa gruva och anledningen att denna 

undersökningen endast kommer belysa avdelning nr22 av svenska gruvarbetarförbundet är att 

det var denna organisation som återupptogs under 1917. Då syftet med undersökningen är att 

studera hur fackförbunden påverkats av de konflikter som pågick i världen 1917 var avdelning 

nr.22 den lämpligaste av fackförbunden att studera. 

 

 

 

                                                           
8 Lilja, 2006. s.27 
9 Libeck, 2017. S.33 
10 Blomberg, 1995. s.109 
11 Libeck, 2017. s.33 
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2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som gjorts om fackförbundens i stripa gruva under början av 1900-

talet och de frågor som arbetarna drev är obefintlig. Den enda forskning som gjorts om stripa 

gruva handlar till stor del om stripakonflikten som pågick mellan åren 1925 och 1927, vilket 

ligger utanför den tidsperiod som denna undersökning ska belysa.   

Det mesta som finns om stripagruva är i översiktsverk och rapporter i samband med projekt. 

Rapporten Stripa gruva och samhälle under 1900-talet som skapats för projektet 

Gruvarbetarnas liv vid stripa är ett av de få arbeten som finns. Rapporten är skriven av 

byggnadsantikvarien Mattias Libeck och handlar om stripasamhället under 1900-talet, i sin 

rapport tar han upp arbetarnas vardagliga liv och fakta om deras arbetssituation i gruvan. Den 

är dock mer övergripande över stripasamhälles historia och går inte djupare in på de fackliga 

organisationerna. Rapporten kommer inte vara en del av undersökningen men den kommer att 

kunna användas till bakgrunden för uppsatsen.   

Det finns inte heller mycket Forskning som behandlar de fackliga organisationerna i gruvan 

under början av 1900-talet. Det som finns skrivet fokuserar till stor del på kampen mellan 

olika ideologier inom de fackliga organisationerna, bland annat gör historikern Eva Blomberg 

det i sin avhandling Män i mörker. Huvudsyftet med hennes undersökning är framförallt att 

studera kampen mellan syndikalisterna och reformisterna under åren 1910–1940. I sitt arbete 

tar hon även upp hur facken uppstod och hur gruvarbetarna påverkats av det fackliga arbetet. 

Även professorn i historia Björn Horgby skriver om kampen mellan olika ideologier i sin bok 

Kampen om facket, även om han till skillnad från Blomberg fokuserar på socialdemokraterna 

och kommunisterna. 

Både Horgby och Blomberg är dock överens om att 1917 var ett händelsefyllt och 

problematiskt år. Blomberg skriver att första världskriget försämrade levnadsvillkoren för 

svenskarna och att den ryska revolutionen spädde på oroligheterna i landet 12. Även Horgby 

skriver om hur den ryska revolutionen och de försämrade levnadsvillkoren påverkade den 

svenska arbetarklassen, han anser att det var den kombinationen som ledde till att de fackliga 

organisationerna fick allt mer medlemmar.13 

Karin Jonsson skrev avhandlingen Fången i begreppen med syftet att belys hur begreppet 

revolution använts i den politiska pressen under brytningstiden, vilket skiljer sig från 

Blomberg och Horgby. Men även Jonsson tar upp hur hela Europa påverkades av tanken om 

revolutioner år 1917 och vilken betydelse den ryska revolutionen hade.14 

En del av den forskning som gjorts om facken ligger i en senare tidperiod än den som denna 

undersökning fokuserar på. Christoffer Rönnbäcks undersöker i sin avhandling hur de 

fackliga organisationerna i Grängesberg gruva såg ut mellan 1933–1945 och hur andra 

världskriget påverkade deras politiska arbete.15 Denna uppsats kommer istället att fokusera på 

en facklig organisation under perioden då första världskriget och revolutionerna var aktuella. 

Historikern Fredrik lilja skriver i sin avhandling På klasskampensväg om hur tidningen 

Gruvarbetaren såg på det fackliga arbetet inom gruvindustrin under åren 1917–1925. Även 

han tar upp 1917 och artiklar som skrivits i tidningen angående den allt högre 

                                                           
12 Blomberg, 1995. s.107 
13 Horgby, B. 2012. Kampen om facket. s.44 
14 Jonsson, 2017. s.20 
15 Rönnbäck, C. 2009. Brytningstid. s.10 
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levnadskostnaden och den svåra ekonomiska tillvaron för gruvarbetarna.16 Lönerna för 

gruvarbetarna hängde inte med och det började då talas om dyrtidstillägg under första 

världskriget.17 Han skriver om hur dyrtid inte var specifik för gruvan men att dem blev hårt 

drabbade på grund av den hotade malmexporten och den ökade arbetslösheten.18 Han skriver 

även om det syndikalistiska hotet och hur reformisterna fick anpassa sig efter dem.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Lilja, 2006. S.27. Lilja,2006. S.34 
17 Ibid. S.34 
18 Ibid. S.34 
19 Ibid. S.26 
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3. Metod/material 
 

3.1 Tillvägagångsätt 

 

För att svara på de frågorna om denna undersökning ämnar göra så kommer arkivmaterial 

ifrån fackliga möten i stripa gruva under året 1917 att studeras. Materialet finns på 

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv som har allt material ifrån gruvans aktiva tid under 1900-

talet. De hade alla protokoll över gruvarbetarförbundets avdelning nr.22:s fackliga möten. 

Protokollen är antecknade under de fackliga mötena och bestod av de frågor/problem som 

tagits upp under möte. Varje mötesprotokoll tar upp runt 6 punkter och det först som kommer 

göras för undersökningen är att notera alla punkterna. Vissa av dessa punkter var frågor som 

kunde bli besvarade under mötets gång, andra frågor fick eventuellt ett svar under ett senare 

möte. Sedan kommer protokollet att läsas igenom ännu en gång men med fokus på ord som 

kan kopplas till första världskriget, ryska revolutionen och de övriga konflikterna som pågick 

under året. De ord som kommer sökas efter är: krig, Strejk, dyrtid, malmexport, revolution, 

syndikalismen (LS) och arbetslöshet.   

 

3.2 Källkritik 
 

När det kommer till att vara källkritisk över materialet som kommer att användas är det frågan 

om vad som har antecknats och vad som inte har det. Källan bör ses som trovärdig då det är 

protokoll som förts under de fackliga mötenas gång och det är dessa möten som 

undersökningen ska belysa. Frågan är sedan vad som inte har kommit med i anteckningarna, 

var alla eniga om det som sagts eller hade vissa en annan åsikt? Kan det ha funnits 

medlemmar som ignorerats och inte fått sin röst hörd? Det kan även ha hänt att den som 

antecknat i protokollet glömt bort att anteckna något som sagts. Även om detta är frågor som 

kan ställas till materialet finns det inte någon bättre källa att använda sig av för att belysa det 

som denna studie kommer göra. 
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4. Bakgrund 
 

Bakgrunden kommer delas in i tre underrubriker Fackförbunden, Gruvindustri och stripa 

gruva. Fackförbunden handlar om de fackliga organisationer som var aktuella för 

gruvindustrin och dess framkomst i gruvan. Gruvindustrin kommer handla om 

arbetsförhållandena vid gruvindustrin i Sverige. Stripa gruva kommer ge bakgrundsfakta om 

gruvan och hur den såg ut som arbetsplats. 

 

4.1 Fackförbunden 

 

För att få en bakgrund om fackförbunden överlag och vad dess syfte har varit för arbetarna i 

gruvan behöver man förstå hur de kommit till. Det som kallas för den första fackföreningen 

uppkom 1846 och var den typografiska föreningen. De som ses som moderna föreningar 

började bildas under 1880-talet och bedrevs främst av de branscherna som var inom 

hantverket.20 

Det första enskilt gruvliga fackförbundet var Grufarbetarförbundet som skapades 1897 efter 

att ha gått från ett gemensamt förbund med bruksarbetarna.21Medlemstillväxten varierade 

mycket för dem och syndikalismens framkomst skapade problem för organisationen. Den 

första LS organisationen bildades i Stråssa redan 1909 vilket var innan SAC hade bildats, men 

efter att de bildats 1910 spred dem sig med sina LS organisationer över gruvindustrin i 

Sverige.22 

Många gruvarbetare var trötta på de reformistiska tankarna och tappa sitt stöd för LO stöd och 

medlemmar under storstrejken 1909 vilket öppnade upp möjligheten för SAC att kunna bilda 

organisationer.23 

Under kongressen om SAC:s bildande var det endast den som representerade 

gruvarbetarförbundet som valde att rösta emot dess bildande. Konflikter uppstod mellan 

organisationerna med ett kluvet gruvarbetarförbund och ett växande SAC.24 

Dessa konflikter skulle ledda till riksavtalet 1916 som skapade krav på kollektivavtal, detta 

skulle gynna reformisterna och hindra syndikalismen. Det hela skulle ledda till negativa 

effekter på gruvindustrin.25  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Magnusson, L. 2016. Sveriges ekonomiska historia. s.354 
21 Blomberg, 1995. s.92 
22 Ibid. s.92–93 
23 Ighe, A. Boréus, K. Karlsson, M. Warlenius, R. 2012. Ett sekel av syndikalism. s.112 
24 Blomberg, 1995. s.96–98 
25 Ibid s.s.107–110 
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4.2 Gruvindustrin 

 

Mellan åren 1890 och 1913 hade gruvindustrin befunnit sig en expansiv period då 

industrialiseringen fört med sig ett ökat behov av järn och stål.26 Industrialiseringen drev i sin 

tur på de fackliga organisationerna som hade nya krav på hur samhället skulle se ut.27 Under 

1910-talet befann sig Sverige även i en bra konjunktur och gruvorna kunde expander och öka 

sin produktion, nu kunde även nya gruvor startas upp.28 

De som arbetade i gruvan under första delen av 1900-talet fick arbeta med hårda förhållanden 

i de kalla gruvorna, där allt arbete förutom borrning utfördes manuellt. De som arbetade i 

gruvan var indelade efter de som var stationära och behövdes för att gruvdriften skulle gå runt 

och de mobila som ansågs vara utbytbara.29  

De mobila levde i osäkra levnadsförhållanden men fick för stunden bra betalt, de var denna 

grupp av arbetare som anslöt sig till syndikalismen istället för reformismen. De ville inte ha 

något bindande avtal som avgjorde deras liv, vilket även var det som syndikalismen stod för. 

Det var istället reformisterna som ville ha kollektivavtalen.30 

Under 1900-talet började gruvorna med ackordslön, vilket skapade problem då det var svårt 

att mäta upp berget. Detta förlorade även arbetarna på då de bröt mindre malm under samma 

antal timmar som en vanlig arbetsdag om berget var svårbrutet, vilket ledde till mindre i lön. 

Gruvarbetarnas löner varierade mycket på grund av det och de hade ingen stabil inkomst.31 

Det första världskriget förde med sig ett ökat behov av järnmalm, trots detta ökade inte 

produktionen då det inte fanns arbetskraft som räckte till.32 En av de viktiga frågorna som 

kriget förde med sig handlade om dyrtidstillägg, I Ludvika hade bolagen haft ett möte 

angående detta, men de gick inte med på att skaffa det och skyllde på arbetarnas motvilja att 

gå med på en avtalsuppgörelse.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Blomberg, 1995. s.36 
27 Magnusson, 2016. s.354 
28 Blomberg, 1995. S.90 
29 Ibid. S.72 
30 Ighe, 2012. s.s20-21 
31 Blomberg, 1995. S.63 
32 Ibid. S.37 
33 Lilja, 2006. S.37 
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4.3 Stripa gruva 

 

Stripa gruva hade påverkats mycket av landets lågkonjunktur och storstrejk under 1909, men 

med konjunkturens vändning 1910 blev gruvan i stort behov av arbetskraft.34 Detta ledde till 

en stor ökning av anställda i gruvan och mellan 1870 och 1914 hade antalet ökat från 50 

anställda till 195 anställda.35 

Arbetarna var uppdelade i två kategorier-ovan- och under jords arbetare- och arbetskraften var 

jämt fördelad mellan kategorierna. Dessa två arbetskategorier skiljde sig i lön, de som jobbade 

under jord hade bättre betalt pga. de risker som arbetet under förde med sig. På grund av 

riskerna var det även svårare att få tag på arbetskraft som ville arbeta under jorden.36  

Stripa hade i likhet med andra gruvor ackordslön i kombination med timlön, med tillägg och 

avdrag. De kompenserades för inkomstbortfall som kunde följa vid svåra förhållanden, som 

vid svårigheter att bryta hårdare berg. Arbetarna fick dock själva stå för verktygen, vilket 

ansågs skulle göra arbetarna mer varsamma med dem.37 

Stripas arbetare organiserade sig 1906 med gruvarbetarförbunden avdelning nr.22 och 1914 

med en lokal samorganisation. Syndikalisterna skulle länge ha kontroll över gruvan 

tillskillnad mot Gruvarbetarförbundet som hade det skakigt. De försökte starta upp 

avdelningen en vända igen 1910 men intresset var litet bland medlemmarna och organisation 

lades ner igen 1912. Det var sedan år 1917 som avdelning nr.22 skulle komma tillbaka för att 

stanna.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
34 Libeck, 2017. s.6 
35 Ibid. s.20 
36 Ibid. s.s. 21–26 
37 Ibid. S.26 
38 Ibid. S.33 
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5 Undersökning 
 

Forskningsfrågorna är uppdelade under tre rubriker vilket förenklar redovisningen av 

undersökningen. Den första frågan 5.1 berör det som avdelning nr.22 har antecknat i 

protokollen under året 1917, detta är för att få en överblick över de eventuella problem och 

händelser som avd. haft. Nästa fråga 5.2 handlar om huruvida gruvan tar upp frågor som 

speglar de pågående konflikterna i världen och går djupare in på det som första frågan nämnt 

angående bland annat strejker och konflikter. Den sista frågan 5.3 undersöker hur relationen 

mellan de båda fackliga organisationerna i stripa gruva såg ut, fanns den rivalitet som tidigare 

forskning visar på även där?  

I protokollen har vissa frågor tagits upp under flertal möten och för att förenkla detta är 

frågorna kategoriserade och följer den tidsordningen som de nämnts i protokollen. För att 

förenkla några av de uttryck som undersökningen använder sig av kommer avdelning nr.22 att 

nämnas som 22:an och Gruvarbetarförbundet som förbundet.  

 

5.1 Vilka frågor togs upp på de fackliga mötena under året 1917? 

Frågorna som tagits upp under mötena har delats upp efter kategorierna Avdelning nr.22, 

Arbetsvillkor och Externa frågor. Avdelning nr.22 innefattar de frågor som berör den fackliga 

avdelningen som till exempel rekryteringen av nya medlemmar. Arbetsvillkor berör de frågor 

som handlar om arbetet och lönerna i gruvan. De externa frågorna är sådant som inte endast 

berör avdelningen eller gruvan som arbetsplats, det kan vara frågor om strejker eller andra 

problem i världen.  

 

Avdelning nr.22 

Avdelningen som var nyskapad var i behov av nya medlemmar och försökte rekrytera de 

oorganiserade genom flera olika metoder. En av metoderna var att medlemmarna i 22:an 

skulle föra vidare sin begäran om löneökning till de oorganiserade och uppmana dem att 

ansluta till avdelningen.39 Om de inte anslöt sig till 22:an skulle de inte få vara en del av 

förhandlingen.40 Det visade sig ha effekt då de på nästkommande möte hade fått nio nya 

medlemmar som anslutit sig till dem.41 22:ans medlemmarna uppmanades att försöka 

rekrytera nya medlemmar i organisationen och nya medlemmar anslöt emellan åt.42 

22:ans förra ordförande hade avgått då han flyttat från orten och de diskuterade vem som 

skulle ta över ordförande posten. De kom fram till att den vice ordförande skulle ta över 

tillsvidare.43 En annan fråga som berörde 22:an var hur de skulle hålla sina möten då de inte 

hade något bestämt datum, de kom fram till att dem skulle hållas den 2: a lördagen varje 

månad.44  

Det framgår i ett av 22:ans protokoll att de har dåligt med pengar då de skrivit:  

                                                           
39 SV. Gruvindustriarbetarförbundet avd. nr.22. Stripa. Protokoll 1907–1952. Vol 1. 1917-06-09 paragraf 4. 
40 1917-06-09. Paragraf 4 
41 1917-06-17. Paragraf 5 
42 1917-10-13. Paragraf 3 & 12 
43 1917-06-09. Paragraf 5 
44 1917-07-14- Paragraf 3 
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En bidragslista till förmån för strejkande arbetare i Skåne upplästes av ordf. men som 

mötet ansåg att avd var så nybildad och det var dåligt ställt med kassan så beslöts att 

tillsvidare lämna listan åsido.45 

Medlemmarna i 22:an hade då lagt fram ett förslag om att låna parken för att kunna håll en 

fest, vilket skulle föra in pengar i kassan.46 De beslutade då under ett senare möte att festen 

skulle hållas 25 eller 26 augusti vilket var dem dagarna som de hade fått tillträde till parken.47 

I ett senare protokoll framgår det att en fest hade hållits och att 22:an fick in en summa på 

210,45 kr, vilket även gav dom möjligheten att skänka 10 kr till dem strejkande i Skåne.48 

 

Arbetsvillkor 

Många av de frågor som togs upp under 22:ans möten handlade om prislistor och löner, de 

begärde bland annat att förbundet skulle skicka uppgifter om förtjänster vid andra gruvfält.49 

Avdelningen diskuterade hur de skulle skapa en prislista som de sedan skulle lämna in till 

förvaltningen, men de ville först få kännedom från en tillförlitlig källa hur andra hade satt sina 

priser.50 I ett senare protokoll har Grängesbergs skickat den prislistan som de använder sig av 

till 22:an, de ansåg dock att priserna var för låga.51 På grund av det var den prislistan inget 

som 22:an ville lägga fram som förslag till förvaltningen.52 

Organisationen diskuterade flertal gånger hur de skulle gå tillväga för att förhandla med 

förvaltningen om löneförhöjningar. De kom fram till ett förslag där förvaltningen skulle höja 

timlönen med 25%,53 i ett brev som skrevs till förvaltningen skrev de: 

Då förtjänsten för Stripa arbetare på grund av de höga levnadskostnaderna äro 

otillräckliga; har avd 22 av Svenska gruvindustriarbetarförbundet beslutat hos 

förvaltningen anhålla om en löneförhöjning från första juni av 25%. Ovan begäres 

fortast möjligt senast en vecka från dato.54 

I ett senare möte framkommer det att 22:an fått ett svar av förvaltningen om att de skulle få en 

löneökning. Ordförande ställde frågan om alla kände sig nöjda med det erbjudandet och fick 

till svar att de för tillfället gjorde det.55 En fråga angående dyrtidstillägg kom även upp men 

de beslutade att inte lämna in en begäran till förvaltningen då de ansåg att de var för få 

medlemmar.56 

 

 

 

                                                           
45 Citat, 1917-08-11. Paragraf 5 
46 1917-05-20. Paragraf 5 
47 1917-08-11. Paragraf 3 
48 1917-09-08. Paragraf 4 & 6 
49 1917-10-13. Paragraf 11 
50 1917-06-09. Paragraf 3 
51 1917-06-17. Paragraf 6 
52 1917-06-17. Paragraf 6 
53 1917-06-17. Paragraf 6 
54 Citat, 1917-06-17. Paragraf 6 
55 1917-06-27. Paragraf 3 
56 1917-09-16. Paragraf 2 
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Externa frågor 

22:an tog upp en del om välgörenhet och en av de första frågorna som togs upp på ett möte 

var om de skulle ta pengar från kassan eller skänka pengar till en sjuk person. Personen skulle 

behöva pengarna för att betala inträdesavgiften till organisationen, avd. beslöt då att de skulle 

skänka pengarna.57 De beslöt även under ett senare möte att de skulle skänka 5 kr till 

valkommittén.58  

Många av de frågor som tas upp under året berör hur 22:an ska ta ställning till de pågående 

strejkerna i landet. De skriver i protokollet att Gruvarbetarförbundet skickade ut bidragslistor 

till avdelningen för att få ekonomiskt stöd åt strejkarna.59 22:an skriver inte om de valde att 

bidra efter listorna men de valde alltid skänka en summa pengar till strejkarna. 

En återkommande fråga under året var huruvida 22:ans medlemmar skulle betrakta en tidigare 

Stråssa gruva anställd som förrädare då personen ansågs vara en strejkbrytare. Personen 

jobbade nu vid stripa och medlemmarna diskuterade hur de skulle ställa sig i frågan. 

Avdelningen bestämde sig för att kontakta Stråssa gruva innan de skulle ta ett beslut om 

saken.60  

Det var inte bara frågor som rörde problem eller konflikter som 22:an tog upp i protokollen, 

bland annat fick de även en förfrågan att ta hem och sälja ett provhäfte med namnet Bort med 

pan 23, men endast en person var intresserad av detta.61 Det framgår inte i protokollet vad 

detta provhäfte hade för innehåll eller syfte, så motivering till att sälja dem är oklar.  

Några av de frågor som 22:an antecknat i protokollen är svåra att veta betydelsen av, bland 

annat nämner de i ett protokoll att ”Ett cirkulär om bildande av ett arbetarnas landsråd 

lämnades utan avsende”.62 Vad de menar med detta är svårt att veta, då detta var det enda de 

skrev om saken. Även i ett senare möte diskuterar det något som är svårtolkat då de tog upp 

frågan om att ingå i arbetarkamen,63 de beslutade att inte göra det då de ansåg att det skulle 

hindra dom från att rekrytera flera medlemmar.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 1917-05-20. Paragraf 4 
58 1917-08-11. Paragraf 8 
59 1917-08-11. Paragraf 5 
60 1917-07-14. Paragraf 6 
61 1917-08-11. Paragraf 7 
62 Citat 1917-08-11. Paragraf 6 
63 1917-09-16. Paragraf 5 
64 1917-09-16. Paragraf 6 
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5.2 Hur påverkades avdelning nr.22 av konfliktåret, den ryska revolutionen och det första 

världskriget?  

 

Som fråga 5.1 visar så nämner protokollen tre strejker som var pågående under 1917, de 

frågor som 22:an tar upp belyser hur medlemmarna ska ställa sig till dessa strejker. Den först 

strejken som togs upp vid ett möte var en strejk i guldmedshyttan, 22:ans ordförande hade 

skrivit till förbundet och frågat hur medlemmarna skulle ställa sig till detta.65 Han hade då fått 

svaret att 22:an själva fick bestämma hur de ville göra men att de skulle få stöd från förbundet 

om de skulle välja att göra gemensam sak med de strejkande. Förbundet valde då att ställa sig 

solidariska med strejkarna.66 

De nämner senare en strejk i Skåne där arbetarna var i behov av pengar och förbundet skickat 

en bidragslista till 22:an. 22:an kom då fram till att de inte kunde skicka några pengar till dem 

då organisationen var nystartad med en liten kassa.67 De skrev att de eventuellt skulle ta upp 

frågan igen efter festen, då den skulle dra in lite pengar till kassan68 . Det framgår under ett 

senare möte att festen blivit anordnad och genererat pengar. De kom då fram till att skicka 10 

kr till Skåne om strejken fortfarande var igång.69 

Ännu en strejk nämns i protokollen och denna gång vid Zinkgruvan då gruvarbetarförbundet 

hade skickat en bidragslista till 22:an.70 De beslutar då att bidra med 20 kr från kassan och 

skriver:  

Ljung och Johannes Petterson skulle taga varsin lista för att på frivillighetens väg 

försöka att erhålla lite hjälp åt våra behövande kamrater.71  

 

Även vid 22:an diskuterades dyrtidstillägg och hur vida de skulle begära detta eller inte.72 

Avdelning nr.22 ansåg då att de var en för liten organisation för att kunna begära detta och 

begränsade ett krav som endast berörde malmlastarna. Att det endast var malmlastarna som 

skulle göra detta var egentligt protokollen på grund av att de hade sämst löner.73 Vid ett 

senare möte skrev dem att de skulle få erhålla ett dyrtidstillägg varje månad.74 Det är oklar om 

det gäller endast malmlastarna eller alla arbetsgrupper i gruvan.  

Medlemmarna tog även i sitt förslag om löneförhöjning upp hur levnadskostnaderna hade 

ökat och att de behövde högre löner för att täcka kostnaderna.75  

 

 

 

                                                           
65 1917-06-09. Paragraf 2 
66 1917-06-09. Paragraf 2 
67 1917-05-20. Paragraf 5 
68 1917-05-20. Paragraf 5 
69 1917-09-08. Paragraf 4 
70 1917-09-08. Paragraf 5 
71 Citat: 1917-09-08. Paragraf 5 
72 1917-09-08. Paragraf 7 
73 1917-09-16. Paragraf 2 & 3 
74 1917-10-03. Paragraf 2 
75 1917-08-11. Paragraf 5 
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5.3 Finns det spår av rivalitet mellan reformisterna och syndikalisterna även i Stripa? 

 

Det finns inga spår i protokollen om att 22:an skulle ha hyst något agg mot syndikalisterna, 

utan de nämns endast två gånger under 1917.  

Första gången Syndikalisterna nämns är i ett sammanhang där 22:an diskuterar huruvida de 

skulle betrakta den påstådda strejkbrytaren från stråssa som förrädare eller inte.76 De nämner 

dock bara att syndikalisterna har valt att se personen som förrädare, vilket inte verkar påverka 

22:ans syn på saken.77 22:an kom fram till att undersöka saken vidare och kontakta Stråssa 

innan de skulle ta något beslut.78 Det visar på att 22:an är försiktiga med att ta beslut som kan 

stämpla en person, syndikalisterna verkar istället vara hastigare med att döma och ta ett 

beslut. 

Andra gången de nämns är då ett protokoll från LS organisationens sektion i stripa tas upp på 

mötet, de står inte rakt ut i protokollet men det går att tolkas som att LS är intresserade av ett 

samarbete vid en eventuell konflikt.79 LS hade i sitt protokoll skrivit att endast tre 

arbetsgrupper i gruvan hade fått löneförhöjningar, malmlastarna, vagnskjutarna och 

skuthanterarna.80 LS skrev att de på grund av detta var redo att ställa sig i öppen konflikt.81 I 

22:an började de då diskutera hur de skulle kunna löneförhandla för alla arbetsgrupperna, de 

bestämde sig för att först kontakta förbundet för att se vad de hade att säga om saken.82 I ett 

brev till LS sektionen i stripa skriver dom att:  

I övrig utalar avd. som sin önskan att en specifikation på de löneförhöjningar som enligt 

L.S begäras lemnas till avd. ifall något samarbete kunde åvägabringa.83 

Detta antecknas under det sista mötet för 1917 då de resterande blivit inställt på grund av att 

så få medlemmar kommit till mötet.84 På grund av det fick inte frågan något svar under 1917 

och det går då inte att veta hur LS valde att ställa sig till detta. 

Avdelningen nr 22 vill få flera att ansluta sig till organisationen men nämner inte att 

syndikalisterna skulle vara ett hinder i detta. 

 

 
 

 

 

                                                           
76 1917-07-14. Paragraf 6 
77 1917-07-14. Paragraf 6 
78 1917-07-14. Paragraf 6 
79 1917-10-13. Paragraf 3 
80 1917-10-13. Paragraf 3 
81 1917-10-13. Paragraf 3 
82 1917-10-13. Paragraf 4 
83 Citat: 1917-10-13. Paragraf 7 
84 1917-11-10. Paragraf 1 
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6 Diskussion/Analys 
 

Undersökningens syfte har varit att se hur den ny startade avdelning nr.22 påverkades av de 

konflikter som fanns både i världen och i Sverige under 1917. Har det funnits spår av de 

problem som den tidigare forskningen visar på? Detta kommer analyseras under denna del av 

undersökningen och kopplas till vad den tidigare forskningen visat på. Kan det som 22:an 

skrivit i sina protokoll stärka den tidigare forskningen eller ge ny kunskap om det fackliga 

arbetet under 1917? 

För att enklast kunna diskutera och analysera resultaten kommer forskningsfrågorna delas upp 

under olika rubriker. 

 

6.1 Vilka frågor togs upp på de fackliga mötena under året 1917? 

Diskussionen/analysen kring denna fråga kommer även här delas upp efter kategorierna 

avdelning nr.22, arbetsvillkor och externa frågor. Där det som vid rubrik 5 tar upp olika frågor 

som hamnar under dessa kategorier. 

 

Avdelning nr.22 

Det låg ett stort fokus kring rekrytering av medlemmar till 22:an, vilket är logiskt då de var en 

nyskapad förening som de även själva nämner. De nämner olika metoder hur de skulle gå 

tillväga och hur de inte skulle hjälpa de oorganiserade med de fackliga frågorna. Det går att 

tyda genom det de har skrivit att det finns en del oorganiserade vid gruvan och att de är dem 

som de riktar sig åt vid rekryteringen. Vilket även verkar ge resultat då det under flertal möten 

har antecknat att ett antal nya medlemmar anslutit sig till 22:an. Samtidigt fanns LS sektionen 

vid gruvan som kan ha rekryterat fler medlemmar än 22:an. Den tidigare forskningen visar 

dock på att syndikalisternas medlemsantal stod så gott som stilla samtidigt som reformisterna 

fick ökat stöd.85 

22:an antecknade aldrig själva om sin start och inte heller tog de upp något om detta under 

första mötet de höll i protokoll boken, det går dock att förstå att 22:an är en nystartad 

organisation genom att läsa protokollen. Libeck skriver att det var 1917 som 22:an startades 

för att bli kvar,86 vilket det ökade antalet medlemmar i 22:an under 1917 visar på. 

 

Arbetsvillkor 

Många av dem frågor som togs upp angående arbetet vid gruvan handlade om löner och 

prislistor. Prislistorna är en upprepande fråga vid mötena och det framgår att 22:an ville lägga 

fram ett prisförslag förslag till förvaltningen. De var inte något som gjorde hastigt utan 22:an 

ville undersöka hur andra gruvfält gjort innan de kontaktade förvaltningen. De framkommer 

aldrig under 1917 års protokoll huruvida ett förslag lades fram till förvaltningen eller inte.  

Även lönerna var något som diskuterades flertalgånger och hur 22:an skulle gå tillväga för att 

skicka in sin begäran till förvaltningen. Förvaltningen var snabba att svara på 22:an begäran 

och var villiga att ge dem en löneökning, 22:an fortsatte dock att diskutera lönerna under 

                                                           
85 Lilja, F. 2006. S.27 
86 Libeck, 2017. s.33 
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andra möten under året vilket visar på att de inte var helt nöjda med den ökning de fått. Det 

visar samtidigt på att förvaltningen lyssnade på arbetarnas begäran och var villiga att till viss 

del möta deras behov. Den tidigare forskningen visar på att malmexporten var hotad,87 vilket 

kan ha påverkat gruvans ekonomi, förvaltningen kanske inte hade medel till att ge dem mer än 

de gjorde. 

Den tidigare forskningen visar att arbetarna själva fick stå för verktygen,88 vilket inte tas upp 

som ett problem vid 22:ans möte. Detta kan ses som underligt då det måste ha blivit en stor 

extra kostnad för arbetarna, då 22:an själva nämnt att lönerna är otillräcklig. Vilket stödjs av 

det Lilja skriver om det allt högre levnadskostnaderna.89 Kan det ha varit så att 

verktygskostnaden var inräknade i arbetarnas löner? Det skulle i så fall kunna förklara varför 

de inte togs upp under 22:ans möten. 

 

Externa frågor 

22:an tog upp frågor som rörde välgörenhet och bidragslistor till de pågående strejkerna i 

landet. 22:an var noga med att kontakta förbundet innan de tog något beslut om hur de skulle 

ställa sig till strejkerna, förbundet verkade dock låta dem själva välja hur de skulle göra. Det 

är även förbundet som skickar ut bidragslistorna till 22:an och de visar på att förbundet stod 

bakom många strejker. Trolig är att det är avdelningar av förbundet som står för strejkerna 

och att det på grund av detta är dem som skickar ut listorna, det är dock inget som nämns i 

protokollen. 

Den tidigare forskningen nämner inte att välgörenhet skulle ha varit något som var aktuellt för 

de fackliga organisationerna, men 22:an visar på att detta kan ha varit en viktig fråga även 

1917. Att detta inte är något som tas upp i den tidigare forskningen kan ha att göra med att 

välgörenhet kan andra benämningar, de kan till exempel ha använt sig av ord som Solidaritet 

istället för välgörenhet. Välgörenhet skulle kunna vara ett intressant ämne att forska vidare 

inom. Är detta något som är specifikt för 22:an eller visar andra fackliga organisationer 

liknande vilja att hjälpa de behövande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
87 Lilja, F. 2006. S.27 
88 Libeck, 2017. S.26 
89 Lilja, 2006. S.34 
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6.2 Hur påverkades avdelning nr.22 av konfliktåret, den ryska revolutionen och det första 

världskriget?  

 

Stripa gruva ligger i Guldsmedshyttan och tidigt i protokollen nämns en strejk som var 

pågående vid orten, det framgår inte vilken arbetsplats detta skulle vara på men troligen är det 

vid guldsmedshyttans bruk. De antecknade inte vad orsaken till strejken skulle vara men den 

visar på att konflikterna även låg nära gruvan. De framgår även genom protokollen att det 

pågår två strejker till i landet under året och att de är i behov av pengar, dessa strejker kan ha 

varit en av effekterna från den ryska revolutionen. 

I 22:an protokoll framgår det även att hotet om en öppen konflikt vid gruvan ligger nära, detta 

nämns senare under året vilket gör att ett beslut angående detta aldrig hinner tas innan årets 

slut. Det skulle på grund av detta vara intressant att följa händelseutvecklingen i gruvan under 

några år för att få svar på några av de frågor som dyker upp under denna undersökning.  

Detta visar att även 22:an var påverkade av de konflikter som fanns i landet, vilket stämmer 

överens med det som Blomberg skriver om att 1917 var ett konfliktfyllt år med strejker och 

uppror.90 Det verkar inte som att magfrågor var aktuellt vid 22:an vid läsningen av 

protokollen, vilket Blomberg även tar upp som ett exempel över problemen under 1917.91 Det 

som nämns angående levnadsvillkor vid 22:an är de högre levnadskostnaderna, vilket kan ha 

med magfrågor att göra. Det höga kostnaderna kan tänkas leda till matbrist för arbetarna då 

lönerna inte räckte till.  

Det första världskrigets effekter på gruvindustrin är märkbara vid 22:an då de börjar diskutera 

dyrtidstillägg. Det visar på att arbetsbelastningen blev större även vid stripa, frågan är om det 

var vissa arbetsgrupper som blev hårdare drabbade än de andra. 22:an tog endast upp kampen 

om dyrtidstillägg för malmlastarna och skrev att det var på grund av deras lön, men kan det 

även ha varit på grund av den hårdare arbetsbelastningen? Det skulle stärkas av det 

löneökning som LS sektionen nämner att malmlasterna skulle ha fått senare under året. I fall 

så var fallet skulle det visa på att arbetsgruppernas arbetsbelastning var varierande, vilket 

skulle vara ett intressant område att forska om.  

Att dyrtidstillägg blev aktuellt även vid 22:an visar på det Lilja skriver om hur kriget hotade 

malmexporten och ledde till hårdare arbete vid gruvorna. 92 Det framgår dock inte i 

protokollen hur gruvan blev drabbad eller hur arbetarna märkte av kriget.  

Den tidigare forskningen nämner att reformisterna fick ökat stöd igen vid 1917 vilket även är 

märkbart vid stripa där 22:an startades upp igen samma år. Det kan även vara en effekt av den 

ryska revolutionen som Horgby skriver om.93  

 

 

 

 

 

                                                           
90 Blomberg, 1995. s.s 107–110 
91 Ibid. 107–110 
92 Lilja, 2006.s.27 
93 Horgby 2012 s.44 
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6.3 Finns det spår av rivalitet mellan reformisterna och syndikalisterna även i Stripa? 

 

Det var endast två gånger under året som 22:an nämnde dess konkurrenter vid gruvan som var 

LS sektionen. Det de har skrivit i protokollen kan inte direkt kopplas till någon rivalitet 

mellan dem två, de är i alla fall inget som skrivs rakt ut.  

Den första gången som LS kommer på tal vid 22:an är vid frågan om den påstådda 

strejkbrytaren. Det verkar som att LS varit snabba med att döma personen som förrädare och 

att 22:an är lite varsammare med att ta några beslut om saken. Att 22:an var valde att 

undersöka saken närmare kanske var ett sätt att provocera eller motbevisa de syndikalistiska. 

Samtidigt var 22:an kanske försiktigare att ta hastiga beslut då de var ny startade och var i 

behov av nya medlemmar.  

Andra gången LS nämns handlade det istället om arbetsplatsen och de ville då samarbeta med 

22:an vid begäran av löneökning och hotet om öppen konflikt. 22:an var inte villiga att ingå i 

något samarbeta på en gång utan ställde krav på LS sektionen för att det skulle kunna ske. 

Detta kan ses som en liten rivalitet mellan dem, det var ingen självklarhet att 22:an skulle 

stötta dem i konflikten. 22:an skriver dock att de skulle kontakta förbundet innan något beslut 

kunde tas och att det var på grund av det som de var försiktiga med att ge något beslut om 

något samarbeta.  

Det finns dock inga spår av de konflikter som uppstått mellan organisationerna som Blomberg 

skriver om.94 Det kan bero på att det eventuellt lugnat ner sig efter riksavtalet 1916 eller att 

rivaliteten inte var lika stor vid stripa gruva som vid andra arbetsplatser i landet. Det kan även 

vara så att 22:an inte skrev ner de åsikter de hade om LS sektionen och att det på grund av 

detta inte framgår hur relationen egentligen såg ut mellan dem.  

Det som 22:an nämner som skulle hota rekryteringen av medlemmar är arbetskamen, vilket är 

ett begrepp som inte nämnts i den tidigare forskningen. Frågan är om detta kan ha någon 

koppling till syndikalisterna eller om det rör sig om en annan organisation.  

I den tidigare forskningen skriver de om hur riksavtalet 1916 skapade problem för 

gruvindustrin med kollektivavtalets nackdelar.95 Blomberg beskriver hur reformisterna stod 

för kollektivavtalet och hur syndikalisterna var emot det.96 Vid 22:an nämns varken avtalet 

1916 eller kollektivavtal, vilket kan ha att göra med att de var på den reformistiska sidan av 

konflikten. 

För att undersöka denna fråga vidare för att få ett klarare svar om saken behöver även LS 

sektionens protokoll läsas igenom. De kan eventuellt ha antecknar mer om sina åsikter om 

22:an, framförallt under den tiden som 22:an startades upp igen. 

                                                           
94 Blomberg, 1995. s.s 96–98 
95 Ibid. 107–110 
96 Ibid. s.s 107–110 



 
 

7 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning har varit att studera de frågor och punkter som togs upp under 

avdelning nr. 22:s fackliga möte och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns 

både i världen och i Sverige under 1917. Jag ville undersöka alla frågor som togs upp under 

mötena och sedan se om det fanns några spår efter första världskriget, den ryska revolutionen 

eller de konflikter som på gick i Sverige. Jag ville även undersöka om det fanns något spår av 

den rivaliteten mellan reformisterna och syndikalisterna som den tidigare forskningen visat 

på.  

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av protokoll från avdelning nr.22:s 

möten som finns vid Lindesbergs kulturhistoriska arkiv. Först antecknades alla frågor som 

togs upp under året och sedan lades fokusen på ord som kan kopplas till Kriget, revolutionen 

och konflikterna. Dessa ord var krig, strejk, dyrtid, malmexport, revolution, syndikalismen 

(LS) och arbetslöshet.   

Då alla mötens protokoll lästs igenom och dess punkter/frågor antecknades, sammanfattades 

de sedan efter tre kategorier, avdelning nr.22, arbetsvillkor och externa frågor. Dessa 

sammanfattningar förenklades sedan undersökningen av de återstående forskningsfrågorna. 

Resultatet till den första forskningsfrågan som handlade om vilka mötesfrågor som avdelning 

nr.22 tog upp en under året visar att de hade en stor variation av ämnen. De fackliga 

medlemmarna tog upp frågor som kunde röra interna problem, externa problem och 

arbetsvillkor. De interna problemen kunde vara rekryteringen av medlemmar och de externa 

frågorna kunde beröra välgörenhet. Frågor som berörde arbetsvillkoren handlade till stor del 

om prislistor och begäran om ökade löner.  

Den andra forskningsfrågan berörde hur vida avdelning nr.22 blev påverkade av de problem 

som fanns i Sverige och världen under den här tiden. Resultatet blev att det märktes av i 

protokollen. De började bland annat tidigt att diskutera strejker i samband med de konflikter 

som pågick i Sverige under den här tiden. Första världskriget förde med sig frågan om 

dyrtidstilläggen och höjda levnadskostnader för medlemmarna. Den ryska revolutionen är 

svårare att direkt koppla till det som togs upp under mötena, men att avdelning nr.22 startades 

upp igen kan vara en av effekterna från detta. 

Sista forskningsfrågan belyste om det fanns någon rivalitet mellan syndikalisterna och 

reformisterna vid gruvan. Resultatet blev här att protokollen inte visar på att det skulle varit 

någon rivalitet mellan dem, även om det går att läsa genom raderna att en viss spänning kan 

ha funnits där.  
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