
50 års historik 

 

De två klubbar som nu firar 50-års jubileum var tidigare en klubb, Drageri o 

Pressverksklubben. Den 1 januari 1956 bildade drageriet egen klubb och den övriga delen 

antog namnet Manufakturklubben.  

Vid årsmötet 1958 skedde en ny delning. Den gången bildade den personal som arbetade 

med varmtillverkningen egen klubb. Enda undantaget blev glödgningen som blev kavar i 

Manufakturklubben. Den nya klubben antog namnet Smidesarbetarklubben. 

År 1963 blev reparatörerna överförda till verkstadsklubben. Från år 1964 fördes 

glödgningssektionen över till Smidesklubben från Manufaktur samma år ändrade återigen 

Smidesklubben namnet till Rörverksklubben. Efter denna redogörelse för de senaste årens 

organisatoriska förändringar skall jag försöka att ge en återblick på klubbarnas arbete och 

verksamhet från starten någon gång 1917. 

Den föreliggande historiken över dåvarande Drageri o Pressverksklubbens tidigare öden 

måste tyvärr bli ganska sporadisk och kanske ej heller så exakt. Detta beror på att 

protokollen för den första 20-års perioden förekommit och de flesta aktiva från den tiden 

avflyttat eller avlidit. 

Vi har därför genom samtal med äldre klubbmedlemmar fått fram det väsentliga om 

klubbarbetet. Är det trots detta något som ej exakt stämmer ber vi om överseende för detta. 

År 1917, när klubben bildades var ett år med svår livsmedelsbrist och stora svårigheter för 

arbetarna att skaffa sig livets nödtorft. Enligt våra sagesmän var Gunnar Andersson, senare 

LO:s andre ordf. den förste ordföranden. Kassör från klubbens bildande fram till 1936 var 

Cedergren, sekreterare var A.E Wennergrund, vilken även var mycket aktiv i 

medlemsvärvningen under den första tiden. Efter Wennergrund blev antagligen 

”skivställare” Persson sekreterare. Ordförande under den första 20; årsperioden var även 

Gustav Nykvist, Sven Eriksson och Erik Hedenstedt.  

Under dessa första år var förhandlingarna om prislistor de viktigaste. Några särskilda 

stridigheter förekom enligt uppgifter ej utan de löstes i samförstånd mellan ing. Mickaelsson 

och klubbstyrelsen.  

En fråga som ständigt var uppe till behandling gällde röken på smidet och glödgningen. 

Dessa förhandlingar fördes både med företagsledningen och ing Mickaelsson, dock utan att 

någon lösning kunde uppnås. 

Från klubbens första tid berättas att då Herbert Munther började arbeta fick han mindre 

betalt än övriga pojkar i samma ålder. Då han frågade ing. M om orsaken fick han till svar att 

en så liten pojke kunde ej betalas lika mycket som de andra. Då gick Gunnar Andersson upp 

till ingenjören, men även han fick samma svar. Så frågade Andersson var i avtalet det stod 

att längden var avgörande för timpenningens storlek. Resultatet av förhandlingen blev att 

Munther fick samma betalning som övriga pojkar.  

Intresset för klubbarbetet var emellertid ringa under 20-talet. Därför beslöt styrelsen år 1930 

att man skulle bilda grupper för stålboden, drageriet, smidet och rörpress, kallsågning och 



svarvning. Det vill emellertid synas som om det ej lyckades särskilt bra med denna 

organisationsform. De förde en ganska tynande tillvaro. 

När vi kommer fram till år 1936 finns protokollen bevarade och vi befinner oss på säker 

grund i fortsättningen. Bland de frågor som behandlades på det möte som första protokollet 

är kvar gällde aktivisering av medlemmar och söka få större intresse för klubben och dess 

möten.  

Även frågan om värmen i tvättrummen var uppe till behandling. A. Andersson som då var 

klubbordförande meddelade att han påtalat saken minst 10 ggr samt trodde att förman 

Larsson gjorde en hel del på rent sattyg. Vidare påtalades att i en del skåp som ej användes 

för tillfället låg kläder och luktade ”fan” som O. Torbjörnsson uttryckte det.  

Under dessa år upptog revisionsförhandlingarna en mycket stor plats i förhandlingsarbetet. 

År 1936 ex-vis förelåg ett förslag från bolagsledningen om reduktion av listan vid saxen med 

30 %. Resultatet av förhandlingen blev en reducering med 22 %. 

Vid årsmötet 1936 fick klubbstyrelsen följande sammansättning: ordf. A. Andersson, sekr. 

Sven Hammarberg, kassör Evald Eriksson, Olle Torbjörnsson och Valdemar Karlsson.  

På detta möte togs frågan om startandet av en sjukfond upp av Axel Eriksson. Han ansåg 

systemet med listor olidligt. Klintberg föreslog en kommitté som finge utreda frågan. Dels 

vilka som var i behov av hjälp samt lägga fram förslag till avd.mötet om en motion till 

kommunalfullmäktige om ett anslag till ändamålet.  

Vidare påtalades att listor utskrevs trots att vederbörande var med i sjukkassan och det var 

därför Klintberg föreslagit en kommitté, som skall se till vilka är i behov av hjälp. Slutet på 

diskussionen blev att en kommitté på två personer valdes Karl Klintberg och Tore Hjert. 

Sedan dröjer det till mars 1937 innan frågan om hjälpfond kommer upp igen. Då redogör A. 

Eriksson för hjälpfondens verksamhet inom byggnadsavdelningen och Klintberg för en 

kommunalt understödd hjälpfond. Resultatet av dessa undersökningar blir att en kommitté 

på 5 personer väljs som skall söka bilda ”Nya Verkets Hjälpfond”. Valda blev Erik Hedenstedt, 

Gösta Tidlund, Olle Sandberg, G. Eriksson och Åke Hillström. 

Redan den 20 mars har klubben återigen möte varvid kommitterade lägger fram förslag om 

bildandet av Nya verkets hjälpfond vilken även blir mötets beslut. Avgifterna fastställdes till 

en krona i inträdesavgift och 50 öre i månadsavgift. Två kronor om dagen utgår efter 30 

dagars sjukdom i 100 dagar och avgiften skall dras på avlöningen genom intressekontorets 

försorg.  

Ett annat exempel på frågor som behandlades av klubben var vad som kunde göras åt 

apotekaren som hade sin hund inne i försäljningslokalen under tid expediering sker. Vidare 

påtalades hur brutal han är vid expediering mot allmänheten och vidare hur dåligt 

dricksvattnet var.  

Dessa frågor hänsköts till F C O. att närvara vid detta möte och redogöra för dessa frågor 

valdes förslagsställarna A. Sundelin och Gottfrid Eriksson. Vid ett senare möte rapporterades 

att F C O framfört klagomålen till apotekaren och fått svaret att han skulle vara kvar ett år 

till. För övrigt ansåg han sig ej ha uppträtt olämpligt. 



O. Torbjörnsson föreslog att klubben borde ge radiolurar till sjukstugan vilken även 

tillstyrktes av mötet. 

Under senare delen av 30-talet förekom flera diskussionsmöten, varvid bl.a. följande frågor 

förekom: Vad är att göra för att få vår organisation att bli en verklig kamporganisation med 

A. Andersson som inledare. 

Anders Sundelin höll inledning om en lokal probleminventering varvid Sundelin tänkte sig ett 

möte där förmän och ingenjörer borde delta. Ett resultat av detta borde leda till en lindring 

av § 23. I den följande diskussionen var emellertid flertalet emot. De ansåg att vår 

organisation var så stark att vi ändå kunde få rättelse i de frågor som Sundelin syftat på. 

Resultatet blev även att klubbmötet beslöt avskriva frågan.  

Gösta Tidlund höll ett anförande över ämnet ”Fackföreningsrörelsen och 

arbetarlagstiftningen”. 

En fråga som upptog mycken tid på klubbmötena dessa år var arbetarskyddsfrågorna. 

Skyddsombudens- och kommitténs arbete med en hel del misstroende från medlemmarnas 

sida och även av en del i klubbstyrelsen. 

Från slutet av 1937 förekommer att klubbmötet behandlat frågan om arbetare vilka 

uppsöker tvättrummet på arbetstid. Detta resulterar i att Smidesgruppen beslutar att 

skrivelse skall tillställas samtliga medlemmar och varna dem för detta brott mot avtalet.  

År 1938 bildades på smidet en s.k. Spanien grupp, vilken åtagit sig underhållet av ett spanskt 

barn och det manades till bildandet av fler sådana grupper.  

Rapporterna från Folkets Hus föreningens möten behandlades ingående på mötena under 

30-talets senare hälft. Bl.a. fick man skaffa frivillig personal till parken för sommarsäsongen. 

Ett år hade tydligen parksäsongen varit dålig för Folkets Hus styrelsen begärde anslag för 

bestridande av förlusten och klubben anslog 150:- kr. Vidare utsågs Erik Hedenstedt och 

Gösta Tidlund till klubbens representanter i byggnadskommittén för nya Folkets Hus.  

Vid årsmötet 1940 nyvaldes Karl Lif till ordförande, övriga G. Eriksson G. Tidlund, Sven 

Hammarberg och Tor Danielsson. 

Av verksamhets berättelsen framgår att en livlig förhandlingsverksamhet pågår under dessa 

år. Detta gäller särskilt Tråddrageriet där många arbeten tidstuderas och många hårda tag 

görs för att få acceptabla listor.  

För smidets del är rökfrågan och den dåliga ventilation det stora irritationsmomentet. En 

annan fråga är det kalla vattnet i tvättrummet.  

På årsmötet 1941 blev A. Andersson nyvald ordförande och M. Torsling och B. Nordström 

nyvaldes i styrelsen.  

Ett nytt möte sammankallades strax efter när förbundets cirkulär nr 3 bestämde att inga 

kommunister fick inneha förtroendeuppdrag inom avdelningar som tillhörde förbundet. 

Under detta möte förekom en både lång och hätsk diskussion. Till nya styrelsemedlemmar 

valde mötet Karl Lif Gösta Tidlund och Sven Hammarberg vilka utslagits på årsmötet. Under 

de närmast följande åren behandlades löne och prisstoppet på en del möten. Insamling för 

Norgehjälpen förekom och livlig förhandlingsverksamhet om nya listor. 

År 1943 i januari beslutade klubbmötet att begära ordentlig renovering av tvättrummen.  



Vid årsmötet samma år valde Tore Hjert till ordförande efter Lif i övrigt omval. Efter ett år 

avsade sig Hjert ordförandeposten på grund av långa beredskapsinkallelser och Thure 

Ohlsson utsågs till ordförande. Th. Ohlsson var sedan ordf. till årsmötet 1955 då Joel 

Backlund inträdde. En fråga som vållade mycket bekymmer under krigsåren var utskickandet 

av personal från svarvningsavdelningen till kollossning.  

Ett klubbmöte behandlade år 1946 hur man skall förfara med arbetare som blivit strykna för 

bristande betalning ur fackföreningen. Under diskussionen framkom förslag om att sätta upp 

en lista i tvättrummet med namnet på dessa, vilket även blev mötets beslut.  

Samma år förekom diskussion om den kvinnliga arbetskraften. Det var särskilt drageriet som 

berördes. Äldre arbetare fick flytta från sina arbeten medan de kvinnliga blev kvar fast de var 

senare anställda. De som deltog i diskussionen var inte motståndare till kvinnlig arbetskraft 

men de tyckte att kvinnorna borde placeras på vakanta plaster och ej där manliga kamrater 

behövde gå undan. Efter förhandlingar med ing. Mickaelsson löstes frågan till någorlunda 

belåtenhet.  

Vid årsmötet 1947 nyvaldes Tor Danielsson som kassör och nyvalda för övrigt i styrelsen blev 

Bengt Nordström, Thure E Boholm och Harry Jansson. Åren efter världskrigets slut och 

början av 50 – talet fördes en intensiv förhandlingsverksamhet inom klubbens 

verksamhetsfält. Varje möte upptar långa avsnitt med rapporter om förhandlingar och de 

resultat dessa gav. Det verkar för övrigt att denna period varit den mest aktiva vad det gäller 

all verksamhet. Klubbmötena under denna tid var ibland så välbesökta att A – salen måste 

användas som möteslokal. 

Vid årsmötet 1955 avsade sig Thure Ohlsson ordförande sysslan och nyvaldes Joel Backlund. 

Som tidigare nämnts bildade drageriet egen klubb år 1956. Under denna tid inbjöd klubben 

olika personer att medverka på möten.  


