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1907 Socialdemokratiska ungdomsklubben tar den 13 januari initiativ för bildande av 

fackförening. Efter agitation och medlemsvärvning kunde beslut om 

fackförening fattas redan i februari samma år. K.J. Andersson blev förste 

ordföranden och antalet medlemmar 278. 

 

 Första tvisten gällde avskedande av 8 arbetare som Hofors AB ansåg stå i 

spetsen för avdelningen. 7 av de berörda återfick sina arbeten efter 

förhandlingar. 

 

1909 Storstrejk som pågick 4 augusti till 14 november. 

 Många aktivititer förekom. Matvaror inköptes och fördelades bland de mest 

behövande. Planeringsarbeten utfördes i Folkets Park. 3000 liter lingon 

plockades och sändes till nödlidande textilarbetare i Norrköping. Det 

demonstrerades mot blockadbrytare. Bolaget svarade med fridlysning av 

Bruket, men möten och demonstrationerna ökade. 18 demonstranter åtalades 

och avdelningen bidrog med 150 kr till rättegångskostnaderna. 

 

1910 Den entusiasm och storslagna kampvilja som präglade 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. 

 

1911-1912 En synnerligen död period i avdelningens historia Den förde en tynande tillvaro. 

Ingen livaktighet på arbetsplatserna, klubbarna somnade, avdelningens 

nedläggande fördes på tal och medlemsantalet sjönk till omkring 100. 

 

1916-1919 Större livaktighet inledde denna period. Medlemsvärvningen kom igång på 

allvar. Krav om löneförbättringar restes på grund av dyrtiden. Brödkortet och 

potatisfrågan var återkommande mötesinslag. 1919 fördes ständiga 

förhandlingar i lönefrågan, ved- och mjölk- frågorna samt beträffande badhus 

och tvättstugor. 



1920 Detta år inledde en period av konflikter och arbetslöshet. I början av 1920 sex 

veckors lockout där medlemmarna voro i bästa stridshumör då första förslaget 

till uppgörelse utkom. Av 292 röster var endast 7 beredda för antagande. Även 

vid sista omröstningen var majoriteten emot förslaget. 

 

 8-timmarsdag eller 48 timmarsveckan genomfördes samma år. Denna 

omläggning av arbetstiden var för järnbruksarbetarna en fullständig revolution 

särskilt för de skiftgående sägs det i 30-års berättelse. 

 Antal medlemmar 340. 

 

1921 Året gick i arbetslöshetens tecken. Dyrtidstilläggen reducerades och 

avdelningen hade svårigheter att sätta hårt mot hårt. Organisationens styrka 

hindrade dock bolaget pressa arbetarna tillbaka ännu mera. 

 Medlemmarna hade lärt sig förstå organisationens nytta och nödvändighet och 

kunde föra kampen i motgångarna utan att misströsta. 

 

1923 Efter förberedelser 1922 var arbetsgivarna åter beredda till strid. I februari var 

lockouten ett faktum. Denna strid varade i sex månader. Nu visade det sig att 

järnbruksarbetarna på allvar fattat organisationens uppgifter. En storslagnare 

solidaritet har man knappast tidigare bevittnat inom svensk arbetarrörelse. 

Pengar och livsförnödenheter insamlades, ingen klagade, inte en man talade 

om återgång till arbetet. Då första medlingsförslaget kom röstade samtliga 

deltagande för avslag. Striden slutade med seger och en nyhet i avtalet, 

järnbruksarbetarna tillerkändes semester.  

 

1924-1929 Avdelningens medlemsantal växer kraftigt. Storstriden har tillfört arbetarna 

lärdom om kraften i samlad styrka och förtroende för organisationen. Antal 

medlemmar 1925 var 716.  

 Många förhandlingar fördes om prislistor men också om ett avskedande som 

avdelningen tolkade som trakassering.  

 Arbetstillgången har varit god. 

 

1930-1933 Perioden inledes med arbetslöshet. Permitteringar och avsked är ett ständigt 

hot. Situationen var densamma fram till andra halvåret 1933 då en kraftig 

omsvängning noterades med såväl åter- som nyanställningar. Under 

lågkonjunkturen såg arbetsgivarparten tillfället lämpligt för en 

lönenedpressning och uppsade därför järnbuksavtalet från 1 januari 1932. 

Långvariga förhandlingar resulterade i 6 % redusering av ackordspriserna och  

4 % på timpenningen. 

 Antalet medlemmar 1930 var 1100. 

 



1934-1938 Arbetstillgången god, många nyanställdes. Stort antal förhandlingar om nya 

  ackordsprislistor. Avdelningen växer och därmed arbetsuppgifterna, 1935 

anställdes därför expeditör. 

 Många insamlingar för att ge kämpande arbetare ekonomisk hjälp igångsattes.  

 I periodens slut skymtade man vad som skulle bli andra världskriget. Det 

manades i avdelningens 30-årsberättelse om arbetarklassens enande.  

 Uttalande göres till regeringen mot diktaturstaters hänsynslösa metoder för att 

förverkliga sin politik. Avdelningen uttalar också tillfredsställelse med 

regeringens deklaration om fullföljande av vårt lands neutralitetsprinciper. LO 

uppmanas till samarbete med regeringen i dess strävan att skapa ett starkt 

försvar mot diktaturtendenser. 

 

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

Ett stort antal uttalanden och protester göres mot transportförbud på 

kommunistiska tidningar, värvning av svenska arbetare till Tyskland, för fred åt 

Finlands folk, för ökade matransoner åt kroppsarbetarna, för kompensation för 

prisstegringar och mot prispolitiken. Detta är några i den långa raden som i viss 

mån återspeglar inre politiska stridigheter. 

 Genom beredskapskassan kunde avdelningen till inkallade medlemmar 

utbetala 526.283 kronor.  

 Semesterhemmet Engeltofta tillkommer efter anslag från Svenska 

Kullagerfabriken. 

 Studieverksamheten får ett starkt uppsving genom tillsättande av 

studiekommitté. 

 I periodens senare del minskar arbetstillgången. Korttidsarbete, permitteringar 

och avskedanden förekommer. Inte så få fick sin försörjning genom 

skogsarbete.  

 

1946-1950 Kvinnor börjar anställas vid Hofors Bruk och överenskommelse träffar om lika 

lön för samma prestation. En stor framgång vid denna tid. Avveckling av 

naturaförmånerna sker efter långa och segslitna överläggningar. 

Företagsnämnd inrättas vid Hofors Bruk. 

 Avdelningen verkar aktivt för bättre sjukvård genom krav om ytterligare läkare. 

Genom skyddskommittén kräves särskild ambulans vid Hofors Bruk, bättre 

tvätt- och omklädningsrum samt matservering inom verksamhetsområdet. 

 Kraven på förbättrade arbetsplatser än ständigt aktuella. Undersökningar 

utförda av Institutet för Folkhälsan har resulterat i att en del arbetsplatser 

utpekas som olämpliga genom rök, gas och damm.  

 1950 är antalet medlemmar 2021. 

 



1951-1960 Prisfrågan var föremål för extra möte varvid prissänkning på konsumtionsvaror 

krävdes. 

 Skyddskommitténs trägna arbete fortsätter och påtalar höga bullernivåer och 

dåliga belysningsförhållanden. 

 MTM-UMS blir kända begrepp för medlemmarna sedan bolaget under 1957 

aktualiserat metoden som grund för ackordsättning. Många förhandlingar, 

lokala som centrala genomfördes innan en överenskommelse träffades för 

Plåtslageriet i slutet av 1958. Överenskommelse kom att bli en ständig källa till 

oro och missnöje. 

 Avdelningen deltog livligt i den kampanj som föregick folkomröstningen om 

ATP. 

 50-årsjubileum firades 1957. Pionjärerna med fruar uppmärksammades särskilt 

med en veckas fri vistelse på Semesterhemmet Engeltofta.  

 Obligatiorisk sjukförsäkring, 3-veckors semester och 45-timmarsvecka infördes. 

 Under 1957 kom en omsvängning mot sämre konjunkturer. Den fortsatte 1958 

då för första gången under efterkrigstiden avskedanden gjordes vid Hofors 

Bruk. Åter slöts då ringen kring organisationen. Medlemsaktivitetens höjning 

framgår av mötesdeltagande upp till 500.  

 Antal medlemmar 1960 var 2951. 

 

1961-1972 En intensiv och händelserik period då gamla målsättningar förverkligas och nya 

skapas. Allt har blivit mer och mer komplicerat. Förhandlingar som förts 

centralt mellan LO och SAF har varit långdragna och spänningsladdade med 

inriktning på social utjämning med tjänstemannagrupperna och stark 

låglönesatsning. 

 Starka insatser har också gjorts för bättre arbetarskydd och arbetsmiljö, 

arbetsplatsdemokrati och ökat inflytande för de anställda. 

 Under perioden har genom avtal tillkommit grupplivförsäkring, avgångsbidrag, 

permitteringslön och avtalsgruppsjukförsäkring.  

 Överenskommelse gäller också för sänkt pensionsålder till 65 år med början i 

juli 1973.  

 Anställningsskydd för äldre arbetstagare och begränsning av arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt har beslutats. 

 Dagarbetarna har fått 5-dagarsvecka, 40-timmarsveckan är genomförd och 

semestern ökat till 4 veckor. 

 Företagsnämnden har fått en annan och större betydelse. Allt flera frågor 

diskuteras i denna, nämndens arbetsutskott och avdelningsnämnderna.    

 Genom rationalisering och effektivisering har Hofors Bruks behov av 

arbetskraft minskat kraftigt. Mellan 1966-1968 med ca 500 man och senare i 

lugnare takt. Inga avskedanden har tillgripits, minskningen har skett genom 

naturlig avgång.  



 Genom ett framgångsrikt val för Socialdemokraterna 1968 blev dåvarande 

avdelningsordförande Olle Westberg riksdagsman. 

 Vid förbundets 75-årsjubileum reste medlemmar i 11 bussar till Stockholm. Det 

lokala firandet samlade 1400 deltagare. 

 Avdelningens 60-årsjubileum firades också med omfattande arrangemang och 

stor medlemstillslutning.  

 Konflikten vid malmfälten i slutet av 1969 och början av 1970 fick 

återverkningar även i Hofors. Ekonomisk hjälp lämnades genom insamlingar. 

Viss oro följde på arbetsplatserna, tendenser till s.k. vilda strejker förekom, 

men stannade vid kortare avtalsbrott då överenskommelse kunde träffas.  

 

 Avdelningen och dess medlemmar har inte varit opåverkade av omvärldens 

kriser och oroshärdar. Ekonomiskt stöd har getts liksom uttalande för Vietnam 

och mot USA:s härjningar. 

  

 Många verkliga trotjänare inom avdelningen har försvunnit ur bilden sedan 

uppbördsmännen ersatts med avgiftsbetalning genom löneavdrag. Nya 

medlemsgrupper har tillkommit genom avtal med verkstads-, bil- och 

smidesfirmor. 

 Antal medlemmar i augusti 1972 var 3376 varav 435 kvinnor. 

 

 

 

 Ansvarig för verksamhetssammandraget 

  John Karlsson  

 

 


