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HOFORS – BRUKET 
Avdelning 169shistoria sammanfaller i stort sett med järnbruket på platsen. Bebyggelsen 

i samhället har också följt järnbrukets utveckling.  

Vid början av 1600-talet trängde stångjärnssmidet fram genom jordbruksbygden längs 

Hoån. Nya hyttor och bergshammare anlades i dalgångarna. 

Det är ovisst om de bönder som år 1612 var i Hofors ännu börjat ägna sig åt 

bergshantering men vid början av 1630-talet fanns det en hytta och en bergshammare 

vid Hofors. 

Böndernas nya verksamhet avtecknar sig i 1638 års jordebalk, där det står antecknat att 

deras årliga skatt skulle betalas i stångjärn. Man kan sålunda med visshet säga att 

järndriften vid Hofors har anor som går tillbaka mer än 300 år i tiden. 

Anledningen till att Hofors blev en järnbruksort var stor tillgång på malm, skog och 

vattenkraft. Forsarna vid Hoån blev utmärkta kraftkällor för stångjärnshammare och 

blästrar. 

Under 1800-talet var järnhanteringen under stark utveckling men dåtidens konjunkturer 

innebar också att man under långa perioder hade svårigheter med avsättning från bruken 

och detta innebar arbetslöshet och nöd. 

Under avdelningens 99 åriga verksamhet har det varit en mycket stor teknisk utveckling 

av järnbruken som bidragit till att skapa arbete och välfärd för människorna, kravet från 

fackföreningar på utveckling och trygghet är lika angelägen i dag som för 99 år sedan för 

att därmed skapa möjligheter till fortsatt välfärd och utveckling för arbetarna vid Hofors 

Bruk.  

 

Åren fören 1907 agiterades det i kraftiga ordalag ute på arbetsplatserna om att bilda 

fackliga organisationer.  

 



1907 
I januari månad tar Socialdemokratiska ungdomsklubben initiativ till bildande av 

fackförening.  

Efter agitation och medlemsvärvning kunde ett första möte hållas i februari månad där 

en interimsstyrelse valdes. K.J. Andersson fick förtroendet som avdelningens förste 

ordförande. 

En gnomgång av stadgarna i Järn-Och Metallarbetareförbundet gjordes på mötet och en 

insamling förrättades som skulle bilda grunden för avdelningens ekonomi. 7 kr. och 3 öre 

blev resultatet varav 2 kr. lades till lokalhyra. 

Under kommande möten år 1907 beslutades att avdelningen skulle tillhöra Järn- och 

Metallarbetareförbundet. 

Att det var en hård tid för våra föregångare framgår av protokollen, bland annat 

avskedades 8 arbetare för att de agiterade för fackföreningen, efter förhandlingar med 

bruksstyrelsen fick 7 arbetare tillbaka arbetet. I slutet av år 1907 var det 178 arbetare 

organiserade i avdelningen enligt protokollen.  

 

 

 

 

1909 
STORSTREJKSÅRET. Som vanligt löneförhandlingar i början av året men resultatet blev 

dåligt och ett allmänt missnöje utbred sig bland arbetarna. 

Den 5 augusti utbröt storstrejken och det var med stor kampvilja som arbetarna anslöt 

sig till strejken. I protokollen framgår att avdelningen med skrivelser uppmanade 

förbundsstyrelsen att inte ge några eftergifter utan att fortsätta kampen.  

Efter en tids konflikt började stora problem för arbetarna och många aktiviteter måste 

komma igång.  

Matvaror inköptes och fördelades bland de mest behövande. Lingon plockades och 

sändes till nödlidande textilarbetare i Norrköping.  

 

Demonstrationer mot blockadbrytare anordnades. 

Bolaget svarade med fridlysning av Bruket, men möten och demonstrationer ökade. 18 

demonstranter åtalades och avdelningen bidrog med 150 kr. för rättegångskostnader.  

En emigrationsfond inrättades för de arbetare som blev trakasserade, men som inte ville 

emigrera från Sverige, fonden skulle ge dem möjligheter till ekonomisk hjälp.  

Avdelningens medlemmar fick gemensamt hjälpa de arbetare som av arbetsgivarna blev 

vräkta från sina bostäder. 

För många av avdelningens medlemmar blev hösten 1909 mycket lång och svår, i 

protokollen framgår att många var på gränsen till undergång.  

 



I november kom ett meddelande från förbundsstyrelsen att strejken skulle upphöra och 

att avdelningen skulle inleda förhandlingar med bolaget om en återgång till arbetet.  

 

På kommande möten diskuterades beslutet mycket ingående och hårda ordväxlingar 

förekom både för och emot en återgång till arbetet. 

 

Den 18 november hölls ett möte med deltagare från förbundsstyrelsen och en 

omröstning företogs, resultatet blev 175 röster för en återgång till arbetet och 57 emot. 

 

Samtidigt ställdes kravet mot bolaget att alla skulle återfå sina arbeten som deltog i 

konflikten. 

 

 

 

1910 
En allmän pessimism fick året drag av då storstrejken var över. Den entusiasm och 

storslagna kampviljan som präglade år 1909 är redan borta. Modlöshet och slöhet har 

gripit medlemmarna. 

 

Organisationstanken var ännu ej fast rotad och besvikelsen över uppgörelsens resultat 

gjorde att en del kände arbetet för organisationen meningslöst. 

 

 

 

1911 – 1915 
En synnerligen död period i avdelningens historia. Den förde en tynande tillvaro. Ingen 

livaktighet på arbetsplatserna, klubbarna lyckades inte hålla aktiviteten uppe bland 

arbetarna. 

 

Avdelningens nedläggning fördes på tal och medlemsantalet sjönk kraftigt, de flesta blev 

strukna på grund av bristande betalning. Medlemsantalet sjönk till omkring 100. 

 

 

1916 – 1919 
Första världskriget pågick ännu och var dag blev för arbetarna allt mer påfrestande 

beträffande mat och ekonomi. Tiden gjorde emellertid att allt fler sökte sig till 

fackföreningarna som i sin tur medförde större aktivitet.  

 



Dyrtiden fortgick och det huvudsakliga var att på lönerna få kompensation för 

prishöjningarna. Krav om löneförbättringar restes. Brödkorten och potatisfrågan var 

stadigt återkommande mötesinslag.  

År 1919 fördes ständigt förhandlingar i lönefrågan, ved och mjölkfrågorna samt 

beträffande badhus och tvättstuga. 

 

 

 

1920 
En milstolpe på arbetarrörelsens väg till förbättrade levnadsförhållanden reses i och med 

att 8 timmars arbetsdag infördes fr.o.m. 1 januari. 

 

För den förkortade arbetstiden begärdes full kompensation, men arbetsgivarna har ingen 

förståelse för detta, utan proklamerar den 1 februari lockout. 

 

Medlemmarna var vid detta tillfälle på bästa stridshumör och vid en omröstning var 292 

medlemmar fast beslutna om att strejka för att få full kompensation för den förkortade 

arbetstiden. 7 medlemmar var beredda att acceptera arbetsgivarnas förslag. 

 

Efter 6 veckor accepterade arbetsgivarna kravet på full kompensation för arbetstiden. 

 

8 timmars arbetsdag eller 48 timmars arbetsvecka var för järnbruksarbetarna en 

fullständig revolution, särskilt för de skiftgående sägs det i protokollen.  

 

 

 

1921 
Efter 1920 började konjunkturen åter dala och en ekonomisk kris drar över hela landet, 

skapade massarbetslöshet. Bland förbundets medlemmar är arbetslösheten hela 30 

procent och kom att stiga till 40 procent vid årsskiftet. 

Dyrtidstilläggen reducerades och avdelningen hade svårigheter att sätta hårt mot hårt. 

Organisationsstyrka hindrade dock bolaget att pressa arbetarna tillbaka ännu mer.  

Medlemmarna hade lärt sig förstå organisationens nytta och nödvändighet och kunde 

föra kampen i motgångarna utan att misströsta.  

 

 

 

 

 



1922 – 1923 
STRIDENS ÅR.  Efter föreberedelser 1922 var arbetsgivarna åter beredda på strid.  

 

Det vanliga kravet på reducering av dyrtidstilläggen kom även i början av detta år och då 

motstånd restes från arbetarna svarade arbetsgivarna med lockout den 1 februari.  

 

Nu visade det sig att järnbruksarbetarna på allvar fattat organisationens uppgift. En mer 

storslagen solidaritet har man knappast tidigare bevittnat inom Svensk arbetarrörelse. 

Pengar om livsförnödenheter insamlades, ingen klagade, inte en man talade om återgång 

till arbetet. Då första medlingsförslaget kom röstade samtliga deltagare på avslag. 

 

Striden slutade med att järnbruksarbetarna kunde behålla sin lön samt att en uppgörelse 

om semester träffades. 

 

 

 

1924 – 1929 
Avdelningens medlemsantal växer kraftigt. 

 

Storstrejken har tillfört arbetarna lärdom om kraften i samlad styrka och förtroende för 

organisationen.  

 

Antalet medlemmar år 1925 var 716 st. 

 

Det fördes diskussion om en olycksfallsförsäkring och beslut fattades år 1926. 

 

Det förekom olovliga strejkar på några arbetarplatser på bruket, en strejk som 

föranledde ett extra avdelningsmöte år 1927 var en konflikt angående lönerna i 

kollossningen där några av avdelningens medlemmar deltog. Efter förhandling fick 

samtliga medlemmar behålla sina arbeten. 

Det fördes många förhandlingar om prislistor men också om ett avskedande som 

avdelningen tolkade som trakassering.  

 

En fördel under året var att det fanns en god tillgång på arbete. 

 

 

 

 



1930 – 1931 
ÅDALEN – tragedin då fem arbetare skjuts ner av militären vid en demonstration ger eko 

över hela landet, på avdelningens möte framfördes från många oro och bestörtning över 

det inträffade. 

 

Avdelningen beslutade sända en representant till begravningen samt att hjulen vid 

Hofors Bruk stod stilla i 15 minuter. Arbetarna gav sitt tysta deltagande i en tragedi som 

vi hoppas aldrig mer skall upprepas. 

 

 

 

1934 – 1938 
Upprustningen ute i världen började märkas även inom den Svenska industrin, hjulen 

började åter rulla vid fabriker och verkstäder.  

 

En del nyanställningar göres vid bruket och medlemsantalet växer i avdelningen och 

därmed arbetsuppgifterna. 

 

År 1935 beslutade avdelningen att anställa Harald Moberg från Sandviken som expeditör.  

 

Diskussioner om erkänd arbetslöshetskassa fördes inom avdelningen, efter långa och 

ingående diskussioner röstade medlemmarna med en överväldigande majoritet mot 

förslaget om bildande av en Allmän Erkänd Arbetslöshetskassa.  

 

Medlemmarna i avdelningen reagerade kraftigt på att en järnbrukskonferens år 1937 

beslutade om att inte avtalsuppgörelsen skall ut i avdelningarna till omröstning. Kravet 

från klubbarna var att en protestskrivelse skulle sändas till förbundsstyrelsen. 

Avdelningsstyrelsen hade den uppfattningen att beslutet var verkställt i demokratiska 

former och därför behövdes inga åtgärder vidtagas, efter många och häftiga diskussioner 

fick styrelsen majoritet för sitt ställningstagande.  

 

Perioden var fylld av ekonomiska problem för arbetarna varför många insamlingar 

gjordes för att ge de kämpande arbetarna ekonomisk hjälp.  

 

I periodens slut skymtade man vad som skulle bi andra världskriget. Det manades i 

avdelningen om arbetarklassens enande. Uttalanden gjordes till regeringen mot 

diktaturens hänsynslösa metoder för att förverkliga sin politik.  

 

Avdelningen uttalar också tillfredställelse med regeringens deklararion om fullföljande av 

vårt lands neutralitetsprinciper.   



 

LO uppmanar till samarbete med regeringen i dess strävan att skapa ett starkt försvar 

mot diktaruttendensen.  

 

 

 

1939 -1945 
Andra världskriget sätter stark prägel på såväl avdelningen som medlemmarna. Det finns 

en stor oro bland arbetarna hur diktaturtendenserna ute i världen kommer att utvecklas. 

Det manas till kamp mot alla försök till att störta demokratin. 

 

Det förekom värvning av Svenska arbetare till Tyskland och som lovades mycket bra 

villkor.  

 

Avdelningen uppmanade medlemmarna att inte under några förhållanden acceptera 

dessa erbjudanden.  

 

På avdelningsmöte år 1943 framfördes från styrelsen: Inga Svenska arbetare med 

självaktning lånar sig att bistå nazismen, vilket självfallet betyder en förlängning av kriget 

och lidandet.  

 

Ett stort antal uttalanden och protester gjordes mot Transportförbundet på 

kommunistiska tidningar, För fred åt Finlands folk, För ökade matransoner åt 

kroppsarbetarna, För kompensation för prisstegringarna och mot prispolitiken. 

Detta är några i den långa raden av uttalanden som i viss mån återspeglar de inre 

politiska stridigheterna i avdelningen.  

 

Det fanns även under perioden en del glädjande inslag för medlemmarna. Verksamheten 

på semesterhemmet Engeltofta startade efter anslag från Svenska Kullagerfabriken. 

 

Avdelningen bildar en studiekommitté och studieverksamheten ökar mycket bland 

medlemmarna, de fackliga studierna dominerade men det fanns även andra 

studieområden som matematik och att lära sig räkna med räknesticka. 

 

Under periodens senare del minskar arbetstillgången. Kortidsvecka, permittering och 

avskedande förekom. 

Inom skogsbruket fanns en bra tillgång på arbete varför många av avdelningens 

medlemmar fick försörjning genom skogsarbete.  

 

 

 



1946 – 1950 
EXTRA KONGRESS. Metallstrejken år 1945 föranledde att förbundet inkallade en extra 

kongress för att skingra den politiska spänningen inom avdelningar och förbund.  

På kongressen gjorde också de olika partsrepresentanterna upp om en enhetligare anda 

med arbetsro för förbundet inträdde. 

 

Efterkrigstiden medförde för många människor ute i Europa stora sociala problem. 

Avdelningen diskuterade vilka åtgärder som skulle vidtagas och beslutade att 

medlemmar skänkte en dagsinkomst till Europahjälpen. 

 

Under periodens början anställdes kvinnor vid Hofors Bruk och en överenskommelse om 

lika lön för samma prestation träffades, vilket betecknades som en stor framgång.  

Däremot avslog avdelningen en ansökan från bruket om att få använda kvinnlig 

arbetskraft för kontinuerlig skiftgång.  

 

Under perioden hade avdelningen en mycket aktiv verksamhet med många gamla krav 

som fick sin lösning.  

 

Efter långa segslitna förhandlingar avvecklades naturförmånerna och de anställda fick 

därmed större frihet att på egen hand bestämma över sina inköp av förnödenheter.  

 

En företagsnämnd inrättades på bruket med syfte att informera om företagets produkter 

och ekonomi. 

 

Av protokollen framgår att avdelningen verkat aktivt för bättre sjukvård genom krav om 

ytterligare läkare.  

 

Genom skyddskommittén krävdes särskild ambulans vid Hofors Bruk, Bättre tvätt- och 

omklädningsrum samt matservering inom verksområdet. 

 

Många uttalanden gjordes, en skarp protes tillställdes de borgerliga riksdagsledamöterna 

angående ett förslag till skatteuppgörelse, som enligt avdelningen skulle medföra en stor 

börda för arbetarna och ge de redan rika stora fördelar, vidare skulle skatteförslaget göra 

det omöjligt att finansiera fortsatt utbyggnad av sociala reformer och därmed skulle 

möjligheterna för arbetarna att få ett tryggare samhälle omintetgöras.  

 

Avdelningen arbetade intensivt för at övertyga oorganiserade om vikten av att tillhöra 

fackföreningen och i protokollen framgår att fler och fler arbetare såg värdet i att ha en 

stark fackförening och medlemsantalet ökade varje år för att år 1950 vara 2021. 

 

 



1951 – 1955 
I de centrala förhandlingarna finns två nya uppgörelser som togs emot med stor glädje 

bland medlemmarna på järnbruken.  

 

Den första var en förkortning av arbetstiden med 6 timmar för skiftarbetare som 

kompenserade helt genom att per arbetad timme utgår ett tillägg av 4,4 %. Den andra 

uppgörelsen var helglön som innebar att helgerna inte blir så ekonomiskt betungande. 

 

Arbetarregeringen och LO hade ett program för full sysselsättning som under första 

delen av perioden gav bra resultat i form av god tillgång på arbete. Detta innebar att det 

från företaget rekryterades arbetskraft från utlandet. 

Avdelningen tillstyrkte att 45 Holländska arbetare får anställning på Bruket. 

 

Trots den goda tillgången på arbete var löneläget bekymmersamt för medlemmarna. 

Detta föranledde ett extra avdelningsmöte varvid prissänkning på konsumtionsvaror 

krävdes samt ett beslut att sända en skrivelse till bruksledningen med begäran om att 

lönerna höjdes med 10 procent för alla anställda arbetare.  

 

Det fackliga arbetet inom avdelningen upptogs mest av löneförhandlingar, men det 

fördes även ett intensivt arbete inom skyddskommittén, för att så långt som möjligt 

försöka förbättra den dåliga arbetsmiljön. Ett led i kommitténs arbete var att 1953 

bildades SKF Hofors Bruks Markententeriförening. 

Under periodens senare del drev Svenska Arbetsgivareföreningen en mycket hård 

lönepolitik mot arbetarna och år 1955 lockutades arbetsgivarna pappersmassaarbetarna, 

detta sågs som mycket allvarlig åtgärd bland avdelningens medlemmar, vilket på ett 

möte föranledde följande uttalande från avdelningen. 

 

(Vi uttalar vårt förtroende till ledningen inom LO och arbetarregeringen för dess insats 

och skapande av den fulla sysselsättningens politik och därmed välfärd. Vill nu 

arbetsgivarföreningen bryta denna politik då vilar ansvaret uteslutande på dessa. 

Kollegor inom Pappers, stå fast vid edra krav. Vi står solidariskt med eder.) 

 

 

 

1956 – 1960 
Perioden inleddes av en bra tillgång på arbete vilket medförde många nyanställningar på 

bruket, år 1956 nyanställdes 964 och under samma tid slutade 773 vilket gör att 

arbetsstyrkan vid briket örade med 191 arbetare. 

 



Avdelningen begärde förhandlingar vid ett flertal tillfällen med företagsledningen om 

orsaken till den stora personalomsättningen. Detta resulterade i att en kommitté 

tillsattes med uppgift att utreda orsakerna till arbetarna slutade vid bruket.  

 

MTM-UMS blir kända begrepp för medlemmarna sedan bolaget år 1957 vill införa 

metoden som grund för ackordsättning. Många förhandlingar, lokala som centrala 

genomfördes innan en överenskommelse träffades för plåtslageriet. Men 

överenskommelsen kom att bli en ständig källa till oro och missnöje. 

 

År 1957 firade avdelningen 50-årsjubileum i Folkets Park. Förbundsordförande Åke 

Nilsson höll jubileumstal och alla pionjärer med fruar uppmärksammades särskilt med en 

veckas fri vistelse på Semesterhemmet Engeltofta.  

 

Till årsskiftet 1957-58 avgick avdelningens förste expeditör Harald Moberg med pension 

efter 23 år i tjänst och ersattes av John Karlsson. 

 

Enligt protokollen var den fackliga aktiviteten stor i avdelningen under perioden och 

medlemmarna deltog livligt i kampanjen som föregick folkomröstningen om ATP.  

 

Vidare infördes 3 veckors semester och 45-timmars arbetsvecka.  

 

År 1958 var första gången under efterkrigstiden som vi fick permitteringar vid Hofors 

Bruk. Varsel lades för 100 arbetare, men efter förhandlingar kunde antalet minskas till 50 

anställda varav 30 anställda var gifta kvinnor.  

 

Under periodens senare del blev tillgången på arbete bättre och medlemsantalet i 

avdelningen ökade på nytt för att år 1960 vara 2951. 

 

Den fackliga aktiviteten hade en stark utveckling och av protokollen framgår att 

mötesdeltagande upp till 500 personer var vanligt förekommande. 

 

 

 

1961 -1965 
MTM-UMS lönesystemen fortsatte bolaget att utveckla på olika avdelningar, detta 

medförde att många och intensiva förhandlingar fördes från avdelningens sida för att 

lösa ständigt uppkomna problem angående lönerna.  

 

Förbättringar infördes för arbetarna genom att veckoarbetstiden sänktes till 42, 5 timmar 

och att 4 veckors semester infördes. 

 



Avdelningen hade vid många tillfällen påtalat problem med alkoholvanor både på fritid 

och på arbetet. På ett avdelningsmöte år 1961 beslutade avdelningen om att tillsätta en 

alkoholkommitté som aktivt skulle arbeta med problem både i företaget och på fritiden.  

 

Sv. Metallindustriarbetareförbudet firade 75-årsjubileum år 1963 och detta 

uppmärksammades med stora arrangemang inom avdelningen. Bland annat ordnades 

möjligheter för medlemmarna att åka till Stockholm att ta del av jubileumsfestligheterna, 

det blev ett stort deltagande, elva bussar fylldes av medlemmar. Det lokala firandet 

samlade ca. 1400 deltagare. 

 

Vid årsskiftet 1963-64 gick Gjuteriarbetareförbundet ihop med Metall och för 

avdelningens del innebar det att Gjutarna på bruket blev att tillhöra avdelningen.  

 

Efter många förhandlingar träffades en uppgörelse år 1965 om att 

kontantlöneutbetalningarna skulle upphöra och ersättas med banklön, uppgörelsen 

innefattade även att kontingenten dras direkt från lönen. 

 

Den fackliga aktiviteten under perioden var mycket stor med välbesökta möten och där 

medlemmarna förde fram åsikter och krav, både det som gällde för dagen, men även 

inför framtiden.  

 

Tekniken inom industrin utvecklades i en snabb takt och genom rationaliseringar och 

effektiviseringar hade Hofors Bruks behov av arbetskraft minskat kraftigt. Mellan åren 

1966-1968 med ca. 500 man men senare i lugnars takt. Inga avskedanden har tillgripits, 

utan minskningen har skett genom naturlig avgång.  

 

Avdelningens 60 års – jubileum firades 1067 med ett omfattande arrangemang och stor 

medlemsanslutning. 

 

Genom ett framgångsrikt val för Socialdemokraterna 1968 blev dåvarande 

avdelningsorförande Olle Westerberg riksdagsman. 

 

Under åren 1969-70 var det på många arbetsplatser inom landet konflikter och strejker, 

den största och mest uppmärksammade var konflikten i malmfälten. Även inom 

avdelningen förekom tendenser till s.k. vilde strejker, men stannade vid kortare 

avtalsbrott då överenskommelse kunde träffas. 

 

Under perioden tillkom nya medlemsgrupper i avdelningen genom avtal med verkstads-

bil-och smidesfirmor. 

Antal medlemmarår 1970 var 3421. 

 



1971 – 1975 
Inledningen av perioden blev en stark nedgång i konjunkturen som medförde en kraftig 

ökning av arbetslösheten.  

Inom avdelningen gjorde nedgången sig känd då de mindre företagen hade problem med 

arbete, några medlemmar permitterades och en del avskedades.  

 

För att motverka den bekymmersamma utvecklingen gjorde staten stora ekonomiska 

satsningar som senare visade sig ha en mycket bra effekt på tillgången på arbete. 

 

Under 1974 förekom två olagliga strejker. Först en på hyttavdelningen under tre dagar, 

men som inte fick så stor publicitet. Den strejken gav också vissa förbättringar. 

I samband med löneförhandlingar för hela företaget under hösten och som fortsatte med 

långvariga och segslitna förhandlingar under våren, utbröt en strejk. Den pågick drygt 

fyra dygn och omfattade reparatörer, maskinarbetare samt viss hjälppersonal, totalt 

omfattade konflikten 350 man. 

 

Strejken som inte gav något ekonomiskt utbyte blev föremål för hela massmedias 

uppmärksamhet. SKF instämde till Arbetsdomstolen som utdömde böter mellan 100-200 

kronor. 

 

 

 

1976 – 1982 
Perioden återspeglar för arbetarna och fackföreningsrörelsen en hård period. Efter 44 år 

med arbetarpartiet i regeringsställning avbröts perioden 1976. Detta har medfört att 

diskussioner på avdelningsmöten och inom klubbar mycket handlat om de beslut som 

den borgerliga regeringen genomfört och som i sin tur medfört försämringar för 

avdelningens medlemmar. 

 

1977 kom medbestämmandelagen som kom att medföra nya arbetsuppgifter for 

fackföreningen. Lagen innebar att organisationen skall vara med och få information och 

förhandlingsrätt före beslut i företagen. 

 

1977 präglades som ett oroligt år i avdelningens historia. 

 

Anledningen var ett chockartat beslut från SKF. Man begärde Förhandlingar om 

nedläggning av gruvor och sligtillverkning, sinter- och järnsvamptillverkning, hyttan och 

juteriet, totalt berördes ca.300 anställda av beskedet. Efter många förhandlingar, 

demonstrationer, skrivelser till riksdag och regering kom ändå beslutet 1978 om att 



hyttan skulle läggas ner. Överenskommelse träffades att ingen av de 172 anställda skulle 

avskedas, utan omplaceras i företaget med ett anställnings stopp som följd. 

 

1979 hotades stålverk 3 av nedläggning beroende på en allt högre produktion i stålverk 4. 

Med den allt högre produktionen i stålverk 4 och en dålig tillgång på råvaror fick 

organisationen acceptera en nedläggning av stålverk 3 under 1980. 

 

Den 1 maj 1980 utbröt en konflikt som berörde 1000.000 strejkande och 750.000 

lockoutade LO-medlemmar. Konflikten pågick till den 11 maj och var den största 

konflikten sedan 1909. Konflikten utlöstes av SAF:s 0-bud för lönepåslag och SAF-chefen 

hävdade att konflikten var en investering för framtiden. SAF:s uppträdande var från 

början besinningslöst. Avsikten var att slå till så hårt som möjligt för att skada 

fackföreningsrörelsen. Detta lyckades nu inte, man kan i stället säga att LO och LOs 

förbund har vunnit moralisk styrka. 

Uppslutningen kring facket var också fullständig från medlemmarnas sida. Det gällde från 

det stora strejkmötet den 29 april tills konflikten var över.  

 

Oktober 1981 avgick John Karlsson med pension efter 27 år som ombudsman varav 24 år 

i avdelning 169. 

 

Som ny ombudsman utsågs Kurt Messing från Hällefors. 

Från avdelningen framfördes ett stort tack till John Karlsson för det arbete han utfört 

inom avdelningen och för hela hans engagemang inom arbetarrörelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metalls ordförandeklubba har under de 99 åren handhafts av följande medlemmar: 

 

År 1907 – 1908   K.J Andersson 

 1909      K.J Wetterström 

 1910 Viktor Eriksson 

 1911 – 1912       K.G Hedman 

 1913 – 1915       I.A Gröndal 

 1916 – 1920  Rickard Klang 

 1921 – 1928 K.J. Andersson 

 1929 – 1941 J.V. Engvall 

 1942 – 1944 Sven Hammarberg 

 1945 – 1951 Karl Jonsson 

 1952 – 1958 Karl Erik Brandström  

 1959 – 1967 Allan Österberg 

 1968 Olle Westberg 

 1969 – 1979 Kjell Wallberg 

 1980 – 1985 Lars Forsling 

 1986 – 1989 Ilkka Kauppi 

 1990 – 1991 Nils Persson  

 1992 Raimo Perssinen 

 1993 – 1995 Lars Forsling 

 1996 – 2005 Tord Göransson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


