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Qui desiderat pacem, práeparet bellum. (Den som önskar fred bör förbereda krig.)

Samhällen har gjort framsteg i den utsträckning som de, deras undergrupper och 
deras medlemmar har kunnat stabilisera sina avtal och ge, ta emot och betala 
igen. För att bedriva handel måste människan först lägga ner sitt spjut. När det 
är gjort kan hon lyckas utväxla varor och personer inte bara mellan klaner utan 
också mellan stammar och nationer och framför allt mellan människor. Först då 
kan människor skapa, tillfredsställa sina ömsesidiga intressen och definiera dem 
utan att behöva ta till vapen. 

No doubt this mutual spirit is one of the secrets of labor peace and understanding 
in Sweden.

Vegetius, ca 400 e.Kr.

Marcel Mauss, Essai sur le don, Paris 1925 (Svensk titel Gåvan 1972, 
översättning Marianne Ahrne). 

William L. Shirer, The Challenge of Scandinavia, Boston 1955.
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kapitel 1. inledning 

Patriarkal prolog
Stockholm, sommaren 1897. På södra Djurgården pågår den skandinaviska 
konst- och industriutställningen. Där demonstreras med produkter och i 
miljöer de framgångar de nya svenska industrierna nått under drygt tre 
decennier av näringsfrihet. En ny elit, industriledarna, har under denna 
tid tagit plats på samhällsscenen. Utställningen andas teknik, framsteg 
och modernitet, redan den elektriska belysningen på hela området är en 
sensation. Skaror av åskådare från alla samhällsklasser har kommit från 
när och fjärran. Specialtåg och särskilda arrangemang har möjliggjort för 
arbetarfamiljer från landsorten att besöka huvudstaden och förundras över 
det nya. Ett outtalat syfte är att utställningen skall verka uppfostrande: 
stärka gemensamma nationella värderingar och bidra till social ordning i 
en orolig tid. 

Ett av de företag som visar upp sig, i en monter ritad av stjärnarkitekten 
Ferdinand Boberg, är det 1883 bildade Aktiebolaget Separator. Dess ord-
förande är uppfinnaren Gustaf de Laval, vars namn de flesta förknippar 
med det pågående segertåget över världen för bolagets produkter. Den 
centrifugerande mjölkseparatorn i dess olika versioner är den stora 
attraktionen. På utställningen visas ett komplett fungerande modernt 
mejeri.

Vad få visste var att de Laval inte längre hade något större inflytande i det 
bolag som han hade grundat tillsammans med en annan ingenjör, Oscar 
Lamm. Hans sätt att hantera såväl företagets som sin privata ekonomi hade 
varit fatalt och lett till att kompanjonen Lamm brutit samarbetet. Kort före 
utställningens öppnande hade de Laval varit nära ett personligt ekonomiskt 
sammanbrott, vilket skulle ha inneburit offentlig skandal för bolaget och 
utställningen. Ett ingripande av Separators verkställande direktör John 
Bernström hade avvärjt det omedelbara hotet. Saken kom först långt senare 
till offentligheten. 

Bernström hade, sedan han tio år tidigare rekryterats av de Laval, 
snabbt tagit hand om rodret och vänt en ekonomiskt vansklig situation 
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i positiv riktning. Det hade skett sedan han gjort ett kostsamt och djärvt 
förvärv av ett tyskt patent, som på avgörande sätt kompletterade de 
Lavals konstruktioner, samt genom att bringa behövlig ordning i bolagets 
interna organisation och i dess amerikanska dotterbolag. Via det senare 
hade öppnats en närmast obegränsad och mycket lönsam marknad för de 
kvalitativt högvärdiga separatorerna. Framgången hade under 1890-talet 
fortsatt i de flesta av världens jordbruksländer. 

John Bernström var vid det här laget 49 år och en av de industrichefer 
som organiserat hela utställningen. Han kunde, med ett uttryck från tiden, 
kallas en ”self-made man”: en som skapat sin framgång och sin med tiden 
betydande förmögenhet av egen kraft. Dock hade det, enligt vad han själv 
ofta framhöll, skett med bistånd av högre makt. Bernström var uppvuxen i 
ett religiöst skånskt hantverkarhem och hänvisade ofta till att allt vad han 
åstadkommit hade skett med Guds hjälp. 

Som företagsledare hade han i patriarkalisk anda utvecklat Separator till 
vad många såg som ett rationellt mönsterföretag, med för tiden omfattande 
sociala system för de drygt 1000 arbetarna och goda löner jämfört med vad 
andra företag erbjöd. I gengäld krävde han lydnad och lojalitet. Strejker och 
andra konflikter hade under 1890-talet blivit allt mer vanligt förekommande 
inom industrin, men något sådant hade ännu aldrig inträffat vid Separators 
verkstäder på Kungsholmen i Stockholm och i Tumba. Det skulle dröja till 
1902, rösträttsstrejkens år.1

Ett år senare, en augustisöndag 1898. Platsen är Limhamn vid Öresund, 
en övergiven brytningsgrav i ett stort kalkbrott. Den är formad som en 
amfiteater, för dagen smyckad till festlokal, inramad av planterade träd och 
svenska flaggor. 

Markägaren, Skånska Cementaktiebolaget, firar sitt 25-årsjubileum 
i närvaro av landshövding, styrelse och prominenta gäster. Arbetarna, av 
vilka många har varit med sedan bolagets första år, deltar med sina familjer. 
Specialtåg har kommit från Malmö och Lomma, där bolaget också har 
verksamheter. Omkring 3000 personer är på plats. 

1 Källor: Aktiebolaget Separator 1883-1908, Stockholm 1908; Torsten gårdlund, 
Ett världsföretag växer fram: Alfa Laval 100 år, del 1, Stockholm 1983; Torsten 
gårdlund, ”gustaf de Laval” i Misslyckandets genier, Stockholm 1993; Karl Molin, 
”Patriarken möter byråkratin: en aspekt på svensk samhällsomvandling 1870-1914”, 
i Thorsten nybom & rolf Torstendahl (red.), Byråkratisering och maktfördelning, 
Lund 1989; anders ekström, Den utställda världen, Stockholm 1994.   
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Dagens höjdpunkt inträffar när 156 förmän och arbetare tilldelas Patriotiska 
Sällskapets förtjänsttecken i olika valörer. En och en mottar de sina medaljer 
från den inbjudne högtidstalaren, lundabiskopen och riksdagsmannen 
Gottfrid Billing. Han har först förrättat bön och hållit andakt. En barnkör 
har framträtt. Psalmer har sjungits unisont.

Biskopen berör i sitt tal tidens stora sociala fråga, arbetarfrågan. Den 
har, säger han, ännu inte fått sitt svar, den befinner sig i stark jäsning. Den 
patriarkaliska perioden i arbetslivet har följts av en emancipationens period 
och förändringen har sina vådliga sidor. Biskopen talar om den kärlek 
som i det goda samhället måste få råda mellan människor, också mellan 
arbetsgivare och arbetare. Han varnar dem som söker så misstroendets frön 
mellan dessa grupper, som behöver och bör hålla samman. Att göra skäl 
för benämningen trotjänare är – säger Billing, med syftning på dagens 
medaljörer – den möjlighet som efter ett långt arbetsliv erbjuds arbetaren. 
Inför en trotjänare bugar sig alla, hur högt de än må ha kommit på 
samhällets höjder.

Efter medaljutdelningen talar företagets disponent, R.F. Berg. Hans 
frikyrkligt färgade religiositet är väl känd för åhörarna. Många av de yngre 
arbetarna och barnen har haft honom som lärare i söndagsskolan. Berg 
inleder med att be alla att tacka Gud, som under de 25 åren varit ”det godas 
givare åt Eder såväl som åt mig”. Han liknar bolaget och dess utveckling vid 
en flod, där de oändligt många dropparna flyter samman, förenade till en 
mäktig vattenström. Strömmen kan ibland stöta på en klippa och tillfälligt 
splittras till skum. 

Säkert syftade Berg, liksom biskopen uttryckligen hade gjort, på 
den splittring av arbetarnas lojaliteter som han såg i den växande 
fackföreningsrörelsens ambition att vinna anhängare. I Malmö hade 
man under det senaste året upplevt våldsamma konfrontationer vid flera 
industrier, liksom stora gatudemonstrationer av arbetare. 

Men, fortsatte Berg förtröstansfullt, dropparna samlas på nytt av 
tyngdlagens förenande kraft och strömmen flyter vidare. Företagets 
förenande kraft, dess tyngdlag, såg han i det gemensamma intresset av 
framsteg och utveckling. Men kraften låg också i förtroendet, vänskapen 
och ett i många fall andligt syskonband mellan ledning och medarbetare. 
Liksom han själv tillhörde många förmän och arbetare en lokal 
frikyrkoförsamling. 
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Berg hade också något att säga dem som i industriarbetet kunde tänkas se 
något intresselöst, ett arbete endast för uppehället. Han hade på 1880-talet 
startat och sedan dess lett en föreläsnings- och biblioteksförening för 
arbetare. Han talade nu om en personlighetsutveckling som vore möjlig 
för alla, under fri tävlan och i vad han kallade den lagbundna frihetens 
luft, som skulle väcka en känsla av självständighet hos var och en, utveckla 
förmågan att behärska de förhållanden i vilka man levde i stället för att 
behärskas av dem. Då blev man en trygg karl, en som kunde inge respekt 
bland kamrater och befäl, en man för hustru och barn att se upp till. Men 
den verkliga, stora tryggheten fanns hos den som – i likhet med vad R.F. 
Berg sade sig vilja göra – stod stadigt på den eviga klippan, Gud.

Många åhörare var sannolikt entusiastiska. Men det gällde inte alla. 
Fackföreningsrörelsens sympatisörer hade nyligen vid en omröstning visat 
sig vara i majoritet vid flera av bolagets anläggningar. Arbetarnas lojaliteter 
var delade. Jäsningen som biskopen talat om pågick. 

I liberala Sydsvenska Dagbladet skildrades evenemanget och talen 
citerades utförligt. Även socialdemokratiska Arbetet hade folk på plats. 
Redaktören Axel Danielsson gjorde de två följande dagarna ironiska och 
kritiska kommentarer i tidningen. En hade rubriken ”Herr R.F. Berg och 
Gud”.2 

En dryg månad efter jubiléet skulle Berg och Danielsson, som här 
framstår som ett tydligt motsatspar, finna varandra i en okonventionellt 
träffad fredsuppgörelse efter en utdragen strejk i Malmö hamn. Uppgörelsen 
skulle komma att bestå ända till 1908, då ingen av de två längre var i livet. 
Förhistorien till Amaltheasprängningen i juli 1908 får härigenom i den 
följande framställningen en ny belysning. 

Det tredje nedslaget på denna spaningsflykt över det sena 1800-talets 
Sverige äger rum ännu några månader senare i det östgötska brukssamhället 
Åtvidaberg. Brukspatronen och fideikommissarien Theodor Adelswärd har 
kallat arbetarna till ett möte. Han hade lett brukets verksamhet sedan början 
av 1880-talet, då han som ung ingenjör hade fått uppdraget av sin far och 
farfar. Bruket hade varit en del av baroniet Adelswärd sedan 1770-talet och 
2 Källor: ”Minne från Skånska Cementaktiebolagets Medaljutdelningsfest vid 

Limhamn den 21 augusti 1898”, maskinutskrift av anföranden, namn på medaljörer 
m.m., SkCem F4SB:1; Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS)  22/8 1898; Arbetet 
22/8 och 23/8 1898, citatet den senare dagen. Kommentarerna i Arbetet behandlas 
i kap. 4.
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bedrev koppartillverkning från egna gruvor, träindustriell verksamhet samt 
jord- och skogsbruk. Egendomen omfattade hela samhället Åtvidaberg: 
marken, bostäderna, de flesta byggnaderna samt därtill en god del av södra 
Östergötland och en något mindre del av norra Småland.

Adelswärd hade fått veta att några arbetare hade bildat en fackförening, 
vilket var skälet till hans inbjudan. Mötet ägde rum i en av baroniets äldre 
byggnader, ett tidigare sädesmagasin som han hade gett namnet Folkets 
hus. Det fick användas för olika slags föreningsmöten, efter prövning och 
tillstånd av baroniet.

 Den 2 januari 1899 står baronen inför några hundra arbetare och 
berättar vad han tycker om deras planer. Att starta en förening för att 
tillgodose gemensamma intressen är i sin ordning, säger han, förutsatt 
att det sker med rättskaffens medel och på ett klokt och redbart sätt.  

Men de fackföreningar man hört talas om på andra orter brukar enligt 
Adelswärd tillgripa arbetsnedläggning, något som han inte har förståelse 
för. Fackföreningarna blir då till skada både för arbetsgivare och för 
arbetare; de senare uppger ju sin handlingsfrihet till föreningen. Adelswärd 
talar om arbetsgivarens roll, och använder flera gånger om sig själv 
tjänstehjonsstadgans begrepp ”husbonde”. Han meddelar att han kommer 
att ansluta sig till en arbetsgivarförening som är på väg att bildas. Samtidigt 
erbjuder han vid sidan om lönen skriftligt bestämda förmåner till arbetare 
som har eller skriver ett personligt anställningsavtal med baroniet: ved till 
underpris, potatisland, läkarvård, sjukhusvård och medicin, sjukpenning. 
En årlig kapitalavsättning skall göras för arbetarnas pensioner, enligt 
grunder som Adelswärd närmare skall bestämma. 

Han slutar med att han i bästa välmening har velat klargöra 
fackföreningsfrågans innebörd. För honom själv är det en motbjudande 
tanke att den personliga förbindelsen mellan honom och arbetarna skulle 
ersättas av kontakter mellan organisationer. Men han varken vill eller kan 
lägga band på någons handlingsfrihet när det gäller att, inom de gränser 
som god ordning bjuder, bilda och ingå i den ena eller andra föreningen.

Baronen hade talat och någon diskussion följde veterligen inte. Hans 
initiativ var säkert inte tänkt att nå offentligheten. Den vänsterliberala 
tidningen Östgöten hade emellertid en rapportör närvarande och skrev 
en skarpt kritisk kommentar, som gav eko i flera stockholmstidningar. 
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Adelswärds utspel blev kritiserat i socialdemokratisk och liberal press; man 
menade att detta sätt att motarbeta facklig verksamhet var oacceptabelt, 
alternativt mindre välbetänkt. Men initiativet fick tills vidare den effekt 
som var avsedd. I Åtvidaberg förde fackföreningstanken under flera år en 
tynande tillvaro. Individuella arbetsavtal med dithörande förmåner var 
desto mera populära.3   

Syfte och frågeställningar 
De situationer som just har skildrats visar på olika uttryck för den 
patriarkaliska hållning och ledarstil som var förhärskande bland det 
sena 1800-talets industriföretagare och arbetsgivare, något som tidigare 
forskning gett många exempel på. Detta arbete syftar till att spåra och 
belysa förändringar av denna hållning. Det är fråga om att följa en 
utveckling över tiden, från en dåtid till en senare. Jag skall påvisa och 
analysera idéer, normer och förhållningssätt bland arbetsgivare vad 
gäller dels den egna arbetsgivarrollen, dels synen på och relationen till 
arbetarsidan. Några centrala frågor blir hur synen på den egna rollen och 
på motparten påverkades av den organisationsprocess som pågick på båda 
sidor av partsstrecket.4 Kan man urskilja andra motiv och drivkrafter än 
de renodlat ekonomiska och maktpolitiska? Vilken roll spelade t.ex. olika 
politiska idéer och moraliska och religiösa hållningar bland arbetsgivarna? 
Hur såg man på och hur utvecklades synen på användande av oorganiserad 
arbetskraft och strejkbrytare? 

Undersökningen gäller Sverige och är koncentrerad till perioden 1897-
1909. Till syftet hör att lämna ett bidrag till arbetsmarknadsorganisatio-
nernas tidiga historia. 

3 Källor: Theodor adelswärd, Cirkulär till Baroniet Adelswärds arbetare vid 
Åtvidaberg, Åtvidaberg 1898, i Åtvidabergs kopparverks arkiv, IX.3. Återgivet i 
Östgöten 5/1 1899; den följande tidningsdiskussionen redovisas i kap. 5. någon 
socialdemokratisk tidning fanns vid denna tid inte i Östergötland.

4 Här används i det följande då och då ordet (arbetsmarknads-) parter som 
samlingsbegrepp för arbetsgivare och arbetare eller deras respektive 
organisationer, detta även om ordet kan anses en aning anakronistiskt under 
undersökningsperiodens tidigare del, då etablerandet av partsrelationer var en 
knappt påbörjad process och en del av det som skall studeras.



13

Mina överväganden bakom undersökningsperiodens avgränsning är 
följande. Stockholmsutställningen 1897 markerade inför offentligheten en 
ny självmedvetenhet hos ledarna för den växande svenska industrin, vilka 
då framträdde både som individer och som social grupp. Året markerar 
samtidigt slutet på den period då industriföretagen ännu inte på allvar hade 
börjat organisera sig. År 1898, samma år som Landsorganisationen bildades 
som gemensamt organ för sedan tidigare existerande yrkesfackförbund, 
gjordes det första försöket att starta en nationell och allmän svensk 
arbetsgivarorganisation. 

En naturlig slutpunkt för studien är storstrejksåret 1909. Den urladdning 
i spänningsfältet mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer som då 
skedde bildar, i efterhand sett, en avgränsning mot den följande utvecklingen. 
Efter 1909 följde en tid av jämförelsevis yttre lugn på arbetsmarknaden, 
senare också präglad av de nationella stämningar som första världskriget 
medförde. Först under de sista två krigsåren steg konfliktfrekvensen på 
nytt, under intryck av ökad social oro och försörjningssvårigheter.

Undersökningsperioden innefattar samordningen av arbetsgivarnas 
intressen genom främst Svenska Arbetsgivareföreningens tillkomst och 
Sveriges Verkstadsförenings reorganisering 1902.5 Perioden inbegriper en rad 
större konflikter: föreningsrättstriden i Sundsvallsområdet 1899, 1902 års 
rösträttsstrejk, de nationella lockouterna inom verkstadsindustrin 1903 och 
1905, blockaderna i landets hamnar 1908, det lockouthot för hela den privata 
arbetsmarknaden som med en hårsmån avvärjdes sommaren 1908 samt det 
följande årets nationella storkonflikt, storstrejken. Under perioden slöts de 
två första riksavtalen på svensk arbetsmarknad: verkstadsavtalet i november 
1905 mellan VF och fyra fackförbund och decemberkompromissen 1906 
mellan SAF och LO. I denna tid av motsättningar och konflikter, och 
delvis som en följd av dessa, utbredde sig kollektivavtalssystemet alltmer. 
Vid undersökningsperiodens början var det individuella, ofta bara muntliga 
arbetsavtalet normen inom industrin, vid periodens slut var kollektivavtalet 
den nya normen. 

5 I fortsättningen förkortas organisationernas namn ofta till SaF respektive 
VF. Det motsvarande gäller för Landsorganisationens förkortning till LO och 
Socialdemokratiska arbetarpartiet till SaP. Dessa förkortningar förefaller inte ha 
varit vanliga under undersökningsperioden.
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De under denna tid inträffade händelserna på organisationsområdet och 
arbetsmarknaden indikerar att det var fråga om en dynamisk process såväl 
på det yttre planet som på idéplanet. I själva verket förändrades institutioner 
och förutsättningar i sådan grad att perioden måste ses som ett formativt 
skede, början på det paradigmskifte som i efterhand kan anses ha fullbordats 
med Saltsjöbadsavtalen 1938. 

Avhandlingen behandlar alla de nämnda händelserna. Den berör 
inomorganisatoriska förhållanden och motsättningar, inte endast mellan 
parterna utan även bland arbetsgivarna och inom arbetarrörelsen. Den 
belyser idéer, förhållningssätt, makt- och moralbegrepp som speglas i olika 
aktörers utsagor, handlande och inbördes stridigheter. Den innebär på flera 
ställen komplettering och revidering av tidigare historieskrivning.

Perioden innehåller konflikter, förhandlingar och uppgörelser. 
Händelseförloppen präglas i vissa delar av yttre dramatik. Skälet för att 
jag valt att ibland utförligt skildra dem är hypotesen att motstridiga idéer 
tydliggörs i handling, att de då blir lättare än annars att uppfatta och 
analysera. 

Undersökningen utgår från arbetsgivarsidan, det är dess perspektiv 
som i första hand studeras.  Det finns relativt få arbeten i tidigare svensk 
forskning där detta perspektiv fått vara det dominerande. En som har 
anlagt ett kapitalägarperspektiv – näraliggande men inte identiskt med 
arbetsgivarperspektivet – är idéhistorikern David Östlund, som rör sig 
i samma tidsperiod som jag.6  Hans avhandling berör dock inte mer än 
marginellt arbetsgivarnas organisering och de under perioden inträffande 
konflikterna, vilka är centrala i min undersökning. Historikern Karl 
Molins redan åberopade undersökning av patriarkalismen i företaget 
Separator utgår från arbetsgivarperspektivet. De studier kring begreppet 
patriarkalism som senare skall nämnas har i regel arbetarsidans perspektiv 
som sitt primära.

Nationalekonomen Torsten Gårdlunds skildring av Alfa Lavals första 100 
år är ett av många exempel på företagsmonografier, ofta beställningsarbeten 
till jubiléer, där arbetsgivaraspekten ibland berörs utan att vara central. 

6 David Östlund, Det sociala kriget och kapitalets ansvar, Stockholm 2003. Även om 
beröringspunkter finns skall arbetsgivarrollen inte förväxlas med kapitalägarrollen, 
inte heller med den tekniska ingenjörsroll som många företagare/arbetsgivare 
under denna tid också spelade.
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I historiska arbeten från arbetsgivarorganisationerna själva står den 
egna rollen av uppenbara skäl i centrum. Men när arbetsgivaren i övrigt 
förekommer i arbetslivsforskning rörande den tid som här behandlas är 
det i regel i rollen av den andre. Som sådan kan arbetsgivaren skildras i 
neutrala termer – som i idéhistorikern Ronny Ambjörnssons studie av 
logen Skärgårdsblomman och brukssamhället Holmsund, där en anonym 
chefsperson sporadiskt skymtar som en skugga i kulissen – eller som en 
fientlig och repressiv motkraft till en kämpande arbetarrörelse. Exempel 
av det senare slaget är historikern Ingemar Johanssons avhandling om de 
tidiga strejkerna i industristaden Norrköping liksom en annan historikers 
arbete, Ulf Magnussons om Fagersta bruk.7

Två andra avhandlingar av historiker som också utgår från arbetarsidan 
skall nämnas. Båda framstår för mig som studier med en ambition till split 
vision: att vilja se inte bara det ena perspektivet. I Bo Stråths arbete om 
verkstadsklubbarna vid varven i Göteborg och Malmö varieras bilden av 
arbetsgivarsidan genom att Stråth visar hur dess olika företrädare skiljde 
sig inbördes i förhållningssätt till fackföreningarna.8 I Christer Ericssons 
avhandling om Nyby Bruk uppfattar jag att den detaljerat skildrade 
historiska bruksmiljön – och med den patriark- och arbetsgivarrollen – är 
en lika viktig utgångspunkt som arbetarperspektivet. Rollspelet mellan 
patronen och folket studeras med i lika mån sympatiserande tolkningar 
av parterna. Det ömsesidiga beroendet och båda sidornas sätt att till egen 
fördel utnyttja den patriarkaliska modellen är i centrum.9 

Jag har sökt tillämpa ett likartat förhållningssätt som de två senast 
nämnda, men till skillnad från dem med arbetsgivarperspektivet som 
utgångspunkt. Jag studerar således även det andra perspektivet, den 
fackliga och politiska arbetarrörelsens. Konfrontationspräglad dialektik är 
ett naturligt och tacksamt objekt för studium. Man kan enligt min mening 
inte göra anspråk på att förstå den ena sidan av en relation som präglas av 
grundläggande motsättningar utan att man också försökt förstå den andra. 

7 ronny ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, Stockholm 1998 [1988]; Ingemar 
Johansson, Strejken som vapen, Stockholm 1982; Ulf Magnusson, Från arbetare till 
arbetarklass, Uppsala 1996.

8 Bo Stråth, Varvsarbetare i två varvsstäder, göteborg 1982. Stråth skriver träffande 
(s. 33): ”Påfallande ofta har den kapitalistiske entreprenören i litteraturen varit 
en mer eller mindre given storhet utan variation […] en faktor kännetecknad 
av konstans.” en diskussion av företagarbilden i litteratur, konst och film finns i 
antologin Hans De geer (red.), Skapare, skojare och skurkar, Stockholm 1994.

9 Christer ericsson, ”Vi är alla delar av samma familj”,  Stockholm 1997.
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Ett sekundärt men väsentligt område för studium är kommentarer och 
opinioner som speglas i tidningspressen under avhandlingens centrala 
händelseförlopp, detta som underlag för en bedömning av vilken inverkan 
sådana yttringar kan ha haft på samma förlopp.

 I studien växlar jag mellan individ-, företags- och organisationsnivå. 
Individnivån är min utgångspunkt. En annan möjlighet hade varit att 
utgå från arbetsgivarorganisationerna. Men varje organisation är från 
början skapad av individer som känt behov av en formaliserad och varaktig 
samverkan. Organisationens förhistoria och tillkomst kan antas vara tecken 
på en idéutveckling och därför värd att analysera. Detta är mitt huvudskäl 
för att utgå från individnivån. Ett skäl för att sedan växla mellan nivåerna 
är min ambition att avläsa hur övergripande händelseförlopp tar sig uttryck 
på individnivån: att försöka se det stora i det lilla. Jag instämmer med Karl 
Molin när han betonar aktören och dennes betydelse för historikerna med 
orden: ”Historiens aktörer är dess första uttolkare.”10 Men aktören är för 
mig mer än så: han eller hon har den dubbla rollen att vara dels den som 
agerar i ett skeende (och möjligen bidrar till att forma det), dels den som i 
första hand förmedlar det till och tolkar det för eftervärlden.

Aktörer och strukturer påverkar varandra ömsesidigt. Strukturer är för 
mig konventioner, ideologier, marknader, rådande diskurser och uttryckssätt 
samt institutioner, som lagar, avtal och organisationer. Aktörerna agerar inom 
strukturer som sätter ramar och agendor för deras tänkande och handlande. 
Men påverkan är ömsesidig; i stora som små förändringsprocesser finns det 
aktörer som utmanar och ägnar sig åt ”baksing med strukturerne”.11 Med 
användande av Joseph Schumpeters idealtypiska begrepp kan dessa aktörer 
ses som entreprenörer, den kategori som enligt upphovsmannen uppträder 
inom olika samhällssektorer och på skilda nivåer, med kännetecknet att 
förändra, skapa oväntade kombinationer, utvecklingar och möjligheter, 
oftast utan att bry sig om vad av det gamla som då kan tänkas försvinna. 

10 Karl Molin, Den moderne patriarken, Stockholm 1998 s. 5. 

11 göran B. nilsson citerar detta måleriska uttryck från den norske historikern J.a. 
Seip. göran B. nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning” i ronny ambjörnsson & 
Pär ringby & Sune Åkerman (red.), Att skriva människan, Stockholm 1997 s. 25. 
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Allt i den process som Schumpeter kallar kreativ förstörelse.12 
Det går även att se organisationer som aktörer, denna studie innehåller 

åtskilliga exempel på organisatoriskt agerande. Men aktörsbegreppet syftar 
i avhandlingens fortsättning, där inget annat uttryckligt sägs, på aktörer på 
individnivån. De tre huvudaktörerna, Bernström, Berg och Adelswärd, har 
vi redan mött.  

Metod och disposition
Min metod vill jag beteckna som tematiskt biograferande, i den mening 
av biografering som förordats av historikern Göran B. Nilsson och 
idéhistorikern Ingmar Lundkvist.13 I syftet att besvara ställda frågor 
studerar jag mina tre aktörer med avgränsning till en av de roller de 
spelade,  arbetsgivarrollen. Jag använder det inom idéhistorien vanliga 
arbetssätt som kan beskrivas som historisk kontextualisering av texter 
och andra manifestationer.14 Texterna – mina källor – är brev, protokoll, 
årsberättelser, anföranden i tryck eller manuskript, minnesanteckningar, 
promemorior, tidningsuttalanden. De förmedlar fakta, uttrycker åsikter och 
värderingar och skildrar för detta arbete relevanta händelser. Kontexterna 
är de strukturer och föreställningsvärldar som mina aktörer befinner sig 
i, till den del dessa strukturer kan anses ha relevans för formandet och 
utvecklingen av arbetsgivarrollen. Det jag kallar andra manifestationer kan 
vara bilder, t.ex. politiska teckningar, eller andra uttryck och symboler. 
Stockholmsutställningen 1897 är ett storskaligt exempel på hur någon eller 
några medvetet söker skapa ett eftersträvat uttryck och en bild, i det fallet av 
det sena 1800-talets moderna Sverige och det materiella framåtskridandets 
fördelar. 

Metoden har ett komparativt inslag, jag jämför mina huvudaktörers 
handlande och hållningar vid olika tidpunkter och gör jämförelser mellan 
dem. 

12 J.a. Schumpeter, Om skapande förstörelse och entreprenörskap: Urval av Richard 
Swedberg, Stockholm 1994, speciellt kapitlen 1 och 4. För en introduktion se t.ex. 
Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, Lund 1999 s. 38-45.  Historikern 
Therese nordlund redovisar i sin avhandling en beskrivning av Schumpeters 
begrepp och en egen teori om den framgångsrike entreprenörens beroende av en 
egen social kompetens (Therese nordlund, Att leda storföretag, Stockholm 2005 
s. 27-32).

13 nilsson 1997 s. 28 f. Ingmar Lundkvist, ”Med tematik som berör” i Henrik rosengren 
& Johan Östling (red.), Med livet som insats, Lund 2007 s. 93-100.

14 Se härom Lennart Olaussons metodbeskrivning, ”Från text till text” i  Lennart 
Olausson (red.) Idéhistoriens egenheter, Stockholm/Stehag 1994.
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Aktörsperspektivet inskärper behovet av att skildra och förstå händelse-
förlopp, beslut och vägval utifrån aktörernas utgångspunkter och idéer. När 
efterklokheten och eftervärldens facit får komma till användning får det ske 
avgränsat från det framåtblickande aktörsperspektivet. Kontextualisering 
kan sägas innebära just en sådan växling mellan perspektiven, vars motsats 
kan beskrivas som att utgå från vad som blev och förklara varför det blev 
just så. Idéer som aldrig eller först efter lång tid förverkligats bör i ett fram-
länges perspektiv behandlas som i princip likvärdiga med konkurrerande 
idéer som vunnit tidig anslutning och omsatts i handling. Hur det kunde 
ha blivit kan, idéhistoriskt sett, vara lika intressant som hur det faktiskt 
blev, även om någon fullständig uppfattning om möjliga alternativa förlopp 
i regel är otänkbar.15

Med avhandlingens titel vill jag understryka att man spanade efter något 
som ännu inte fanns. Denna spaning kunde vara både framåtblickande 
och bakåtblickande. Den växande industriarbetarklassens organisering 
och dess mot arbetsgivarna riktade, offensiva hållning vid början av den 
period som undersöks pekade på att de senare behövde något slags ny 
modell för sitt agerande – ännu oklart vilken.16 Associationen till det 
mångtydiga uttrycket ”den svenska modellen” är givetvis avsiktlig. Det 
får, tillsammans med ”folkhemmet”, anses vara det svenska 1900-talets 
mest slagkraftiga och långlivade mytiska begrepp. Min undertitel vill 
framhålla arbetsgivarnas ambivalens och inledande svårigheter att enas om 
gemensamma handlingslinjer, något som kommer att visas prov på.

Jag valde mina aktörer bland företagsledare med en så etablerad ställning 
i det dåtida näringslivet att deras åsikter bör ha haft god möjlighet att göra 
sig gällande bland kolleger och i offentligheten. Det betyder att jag sökte 
15 en diskussion om aktörer och strukturer, teorins roll i historieforskningen och fram- 

respektive baklänges historieskrivning förs mellan göran B. nilsson och Bo Stråth 
i Historisk Tidskrift 1989 och 1990. nilsson refererar eli Heckschers uppfattning 
från det tidiga 1900-talet, att ångbåtsepoken i svensk inrikes samfärdsel var ett 
misslyckande och järnvägarna det mera progressiva kommunikationsmedlet. 
Denna baklänges historieskrivning ledde till felslut. Ångbåtarna stod enligt senare 
forskare för den största revolutionen i resandets 1800-talshistoria, även om 
glansperioden tog slut på 1870-talet. nilssons slutsats är att historiker bör betrakta 
sina aktörer som lika goda bedömare som eftervärldens forskare, med skillnaden 
att aktörerna handlar utifrån sin tids förutsättningar. ”Det är inte dom som är 
dumma.” nilsson, ”Historia som humaniora”, HT 1989:1, här refererat avsnitt och 
cit. s. 5; Stråth ”Historia som samhällsvetenskap”, HT 1989:2; nilsson, ”Historia som 
historia”, HT 1990:2.

16 att det inte bara var arbetsmarknadens aktörer som spanade efter en ny modell 
har visats av Östlund, vars arbete behandlar den ”sociala ingenjörskonst” som från 
1903 bedrevs av det då grundade Centralförbundet för Socialt arbete, CSa, en 
organisation som återkommer på flera ställen i mitt arbete. 
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bland chefer för stora och framgångsrika industriföretag. Att det skulle 
handla om industri, inte handel eller bankverksamhet, motiverades både 
av att det primärt var tillverkningsindustrin som under den aktuella tiden 
stod för det nya och moderna i näringslivet och av att de stora och alltmer 
välorganiserade arbetargrupperna fanns där. Ett lika viktigt kriterium 
var att aktörerna skulle ha varit aktivt verksamma i någon av de centrala 
arbetsgivarorganisationerna, vilket begränsar kretsen av möjliga personer till 
några tiotal. Jag valde bort gruppen tjänstemän i organisationerna, eftersom 
jag ville studera samma persons agerande på både organisationsnivå och 
företagsnivå. 

Efter att ha övervägt att studera en något större grupp stannade jag för 
tre personer. Detta antal medger mer än en inbördes jämförelse och är inte 
större än att man inom ett sammanhållet och avgränsat arbete kan noga 
följa var och en. Av de tre bestämde jag mig för att två borde representera 
kategorin uttalade opponenter mot det som var eller blev majoritetslinjen 
inom arbetsgivarorganisationerna, i någon eller flera väsentliga frågor. Skälet 
är att jag önskade belysa spridningen i åsikter inom arbetsgivarkollektivet. 
De majoritetsuppfattningar som tog form under perioden skulle ändå, 
kunde man räkna med, bli tillräckligt belysta; det är dessa som oftast låter 
sig avläsas i protokoll och årsberättelser. 

Tre personer kan synas som en liten grupp, men här handlar det inte om 
något traditionellt statistiskt urval. De tre är valda för att studeras var för sig 
i sina arbetsgivarroller, dels som bärare och förmedlare av egna idéer, dels av 
hur de reagerat på omvärldens idéer och åtgärder. Resultaten får utgöra ett 
bidrag till förståelsen av arbetsgivarnas historiska idéprocess.

R.F. Berg (1846-1907) och Theodor Adelswärd (1860-1929) kunde, 
enligt uppgifter i tidigare historieskrivning, antas fylla kriteriet att vara 
interna opponenter.17 Båda hade förtroendeuppdrag inom SAF-kretsen. 
Bergs bakgrund kände jag från början relativt väl, med honom räknar jag 

17 Bernt Schiller, Storstrejken 1909, göteborg 1967 s. 18 f. Statsvetaren Lennart Lohse 
nämner (Arbetsgivarnas inställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid i 
statsvetenskaplig belysning, Stockholm 1963. s. 51) r.F. Bergs liberala intressen och 
den samarbetshållning han intog visavi den fackliga sidan. Beträffande adelswärd 
har LO-historikern ragnar Casparsson  (LO under fem årtionden, del I, Stockholm 
1947 s. 99ff) och senare Lohse (s. 52f) noterat baronens tidigt negativa inställning 
till facklig verksamhet. Ingen av dem har noterat den omsvängning i  adelswärds 
hållning som senare följde. Östlund redovisar den motsatta bilden och utnämner 
adelswärd till ”ett slags samförståndsextremist i sin tids arbetsgivarläger”; inte 
heller Östlund verkar ha uppfattat den föregående  omsvängningen (s. 392-403, 
citatet s. 402). 
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ett släktskap och han var föremål för studium i min magisteruppsats 2002.18 
Utan att i början av undersökningsperioden ha varit påtagligt orienterade 
gentemot tidens politiska partier framträdde Berg och Adelswärd som 
liberaler, dvs. med dåtidens begrepp som vänstersympatisörer.19 Adelswärd 
var senare finansminister i den Staaffska regeringen 1911-1914.  Båda hade 
under 1890-talet förklarat sig vara frihandelsvänner.20 De avvek alltså på 
flera sätt från den offensiva och protektionistiska högerlinje som dominerade 
bland de ledande personerna i SAF.21 Det senare gällde sannolikt även för 
majoriteten av VF-styrelsen. 

Den tredje, John Bernström (1848-1925), får här representera nämnda 
högerlinje. Han tillhörde åren 1905-1908 riksdagens första kammare som 
företrädare för det konservativa Allmänna Valmansförbundet. Bernström 
var chef för AB Separator åren 1887-1914 och ordförande i VF:s överstyrelse 
1902-1910. Han framstår i de beskrivningar som finns som inbegreppet 
av den arbetsgivare som aldrig tvekar att ta strid och konflikt med 
arbetarsidan.22 Separatorchefen var antisocialist, skeptisk till den fackliga 
rörelsen och fientlig till dess koppling till socialdemokratin. Enligt några 
forskares omdömen, som jag anser kan och bör nyanseras, ville han krossa 
den fackliga organisationen.23 

18 Jan O. Berg, ”Barnatro och arbetsgivarmoral”, otryckt magisteruppsats i 
idéhistoria, Stockholms Universitet, Stockholm 2002. Förkortad version i 
Personhistorisk Tidskrift (PHT) 2004-1. Släktskapet innebär att författaren är 
brorsons son till r.F. Berg.

19 r.F. Berg kandiderade 1906 på en liberal samlingslista i fyllnadsval till riksdagens 
andra kammare men blev inte vald. adelswärd invaldes 1905 i andra kammaren 
för det kortlivade nationella framstegspartiet, som han under mandatperioden 
distanserade sig från och uppträdde som politisk vilde. Han blev inte omvald 1908 
men återkom 1911 på Liberala samlingspartiets mandat. 

20 r.F. Berg fick år 1895 kritik från enskilda styrelseledamöter i Cementaktiebolaget 
för att ha uttalat sig som frihandlare (SkCem a1:8, styrelsens protokoll 2/3 1895). 
adelswärd skriver i det politiska program han publicerade 1905 (Östgöten och 
Östgöta-Correspondenten 9/8 1905) att hans principiellt frihandelsvänliga hållning 
var det som omöjliggjort tidigare försök att lansera honom som riksdagskandidat i 
den av östgötska lantmän dominerade valkretsen.

21 Schiller s. 35; Hans de geer, Arbetsgivarna: SAF i tio decennier, Stockholm 1992. s. 
38. 

22 John Lindgren,  Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia, band I, 1888-
1905, Stockholm 1938 s. 521ff;  Casparsson s. 207-212 och 245ff; Lohse s. 50;  Molin 
1989 s. 221ff;  gårdlund 1983 s. 206-212 samt s. 224ff; Östlund s. 364.

23 Molin hävdar (1989 s. 222) att Bernström ville att den socialistiska 
fackföreningsrörelsen skulle krossas. Östlund skriver (s. 35) att Separator i 
början av 1900-talet ”anförde arbetsgivarnas kamp mot fackföreningsrörelsens 
existens” och kallar på annat ställe (s. 364) företaget ”själva högkvarteret för de 
reservationslöst fackföreningsfientliga krafterna bland svenska arbetsgivare”; han 
karakteriserar därmed indirekt John Bernström. Jag menar att dessa omdömen 
bör nyanseras, vilket diskuteras i avslutningen av kap. 3.
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Medan Berg och Adelswärd genom sina företag organisatoriskt tillhörde 
SAF-kretsen företrädde Bernström VF, dit Separator hörde. Valet av dessa 
gör det naturligt att behandla de spänningar mellan de två organisationerna 
som uppstod under 1905 års konflikt. 

De tre hade olika sociala bakgrunder, vilket ökar möjligheterna till 
intressanta jämförelser. De var verksamma i skilda industribranscher, med 
olika fackliga motparter. Deras inträden i arbetsgivarorganisationerna 
skedde vid olika tidpunkter och utifrån olika erfarenheter. John Bernström 
hade studentexamen men var i övrigt självlärd. Under läroår i England på 
1870-talet hade han varit industriarbetare men snart blivit befordrad till 
förman och senare tjänsteman. På 1890-talet hade han lett Separator från en 
osäker tillvaro till en världsledande ställning inom sitt produktområde. R.F. 
Berg kom från en borgerlig Stockholmsfamilj av köpmän och ämbetsmän 
och hade endast en kortvarig industriell erfarenhet när han 1873 blev 
chef för det nybildade Skånska Cementaktiebolaget.24 Han fick forma 
dess utveckling från starten, vilket han gjorde med framgång under 34 år 
och därunder grundade ett 30-tal andra företag och organisationer. Bland 
dessa var byggföretaget AB Skånska Cementgjuteriet, det senare Skanska. 
Baroniet Adelswärds verksamhet hade sina rötter i en brukstradition av 
kopparutvinning från 1400-talet. När malmen sinade utnyttjade Theodor 
Adelswärd baroniets övriga tillgångar, skog och vattenkraft, som bas för 
något i Europa nytt och oprövat, att tillverka moderna kontorsmöbler. 
Denna utveckling pågick under den period som studeras. Adelswärd 
framstod vid 1800-talets slut som en modern industrialist och tillhörde 
således både den nya makteliten och den gamla, dvs. adeln.

Gemensamt för de tre är att de under perioden var drivande och fram -
gångsrika i utvecklingen av såväl företag som organisationer och lokal-
samhälle. Deras insatser som industriledare var i stor utsträckning 
nyskapande. Var och en av dem uppvisar, trots deras inbördes olikheter, 
något eller några av Schumpeters kännetecken på entreprenören som 
idealtyp: förmågan att se möjligheter och genomföra nya kombinationer av 
t.ex. produktionsfaktorer, besattheten vid att förändra och utveckla, viljan 
att segra och visa sig framgångsrik, behovet att utåt manifestera den egna 
insatsen.25

24 Berg hade under ett år varit chef för Liljeholmens Vinfabrik, samt under kortare 
perioder praktiserat vid Ljusne Sågverk och verkstadsföretaget nydqvist & Holm i 
Trollhättan, Folke Mellvig, Industrikung och idealist, Malmö 1945 s. 31-38.

25 Schumpeter s. 7 samt s. 20-23. 
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De förkroppsligade därmed också ett tidens manlighetsideal, vilket 
associerades med ord som styrka, måttlighet, arbetsamhet, ärlighet, 
självkontroll, ansvarstagande, karaktär.26 De representerade den nya 
samhällsklassen, ibland kallad industrialisterna, som under 1800-talets 
sista decennier gjorde vad idéhistorikern Anders Ekström beskrivit som 
en uppmarsch på den svenska samhällsscenen, med värderingar som blev 
till en egen social befordringsgrund: teknisk skicklighet, affärssinne, egen 
förmögenhet. Vid utställningen 1897 demonstrerades gruppens förmågor 
och betydelse. Ekström skriver om deras ”självförhärligande utsagor om 
den borgerliga industrialistens triumf”, med ambitionen att bli sedda som 
jämbördiga med samhällets traditionella maktelit.27 Som ett generaliserande 
omdöme om den nya samhällsklassen kan detta säkert vara befogat; det 
stämmer med Schumpeters uppfattning om entreprenörers behov av 
erkännande från omgivningen.

Denna bild av industriledarnas ambitionsnivå vid början av min under-
sökningsperiod är i hög grad förenlig med ett antagande om deras sätt att 
uppträda i rollen som arbetsgivare. De representerade, som Ekström visat, 
för majoriteten svenskar och i sina egna ögon den materiella framstegs-
optimismen, en modern rörelse i fosterlandets och folkflertalets intresse. 
Samtidigt  allierade de sig ofta med det gamla samhällets traditionsbeva-
rande grupper.28 Det är naturligt att tänka sig att industriledarrollen gick 
väl ihop med ett patriarkaliskt förhållningssätt till arbetarsidan, att ett så-
dant förhållningssätt snarast sågs som en förutsättning för den industriella 
framgången.29

Mitt val av dessa tre var under ett inledningsskede tentativt men det 
visade sig snart att de väl fyllde mina förväntningar på att kunna bli en 
varierad och givande triad. Till detta bidrog att ett omfattande och till stor 

26 Se t.ex. David Tjeder, The power of character, Stockholm 2003, kap 7; Claes 
ekenstam & Jörgen Lorentzen (red.), Män i Norden, Stockholm 2006, kap 1-2, t.ex. 
s. 25; David Tjeder, ”Framgång med förpliktelser” i Tomas nilsson & Martin Åberg 
(red.), Företagaren som kulturbärare, Lund 2007.

27 ekström s. 216-219, citaten s. 217 och s. 218. Han använder (s. 210-216) gramscis 
hegemonibegrepp för en diskussion av Stockholmsutställningens inriktning, 
och finner att hela utställningen hade en hegemonisk syftning, att förmedla ”en 
förnuftstro grundad på den mänskliga förmåga som den industriella utvecklingen 
uppenbarat […] i en inramning av klassisk ornamentik och talekonst” (s. 219).

28 ekström s. 217.
29 ekström är inne på en liknande tanke när han med en generaliserande formulering 

beskriver vad han kallar industrialisternas dubbelnatur. ”I allra högsta grad 
befryndade med den materiella moderniseringen stod de samtidigt främmande 
inför det moderna genombrottet i dess betydelse av radikal åttiotalsströmning” (s. 
221).
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del outnyttjat källmaterial visade sig stå till förfogande för dem alla. 
Bland andra arbetsgivare som övervägdes i mitt urval finns ASEA-chefen 

fr.o.m. 1903, J. Sigfrid Edström, vars huvudinsats i organisationssfären dock 
gjordes långt efter undersökningsperioden och som i detta arbete därför fått 
nöja sig med en biroll. Andra som kommer att skymta i biroller, men även de 
kunnat motiveras för närmare studium, är chefen för Kockums Verkstäder, 
Hjalmar Wessberg,30 chefen för Husqvarna Verkstad, Wilhelm Tham samt 
Gustaf de Lavals förste kompanjon Oscar Lamm, som under den studerade 
perioden var chef för Nya Atlas AB. Dessa tre ingick i VF-styrelsen. I andra 
biroller kommer att uppträda G.F. Östberg – en av SAF:s grundare, dess 
styrelseordförande 1902-1907, småföretagare och konservativ riksdagsman 
– liksom hans efterträdare från 1907 på ordförandeposten i SAF, Hjalmar 
von Sydow. 

Avhandlingens disposition innebär att närmast följer genomgång av 
tidigare forskning och annat av mig utnyttjat underlag. Därefter behandlas 
i studien använda viktigare termer och begrepp, vilka är av två slag. Det 
gäller för det första de som används som teoretiska verktyg i min analys, där 
patriarkalism, auktoritet, legitimitet, värde- och målrationalitet samt gåvan är 
de viktigaste. Det gäller för det andra de ofta kontroversiella begrepp och 
termer, som användes av aktörerna under den period jag studerar och som 
är föremål för min analys. Bland dessa står arbetets frihet, föreningsfrihet 
och föreningsrätt, strejkbrytare och arbetsvilliga i fokus. Kring dessa begrepp 
stod det ofta strid som i grunden gällde makten över arbetsplatserna. 
Rörande alla dessa begrepp diskuterar jag definitioner och slutsatser från 
tidigare forskning. Jag utnyttjar sådana resultat som grund för mina egna 
begreppsbestämningar.

Mellan dessa två begreppsavsnitt finns en översikt av för mitt arbete 
relevanta händelser och forskningsresultat som tillhör den nära förhistorien 
till min undersökningsperiod. 

Därefter ägnas huvudaktörerna varsitt kapitel, vilka tillsammans bildar 
avhandlingens empiriska huvuddel. Skälet att jag föredragit separata 
personkapitel framför ett genomgående kronologiskt grepp är att detta gör 
det lättare att följa varje aktörs utveckling över tiden. 

30 Wessberg och hans agerande under en långvarig varvsstrejk i Malmö 1897 är 
utförligt behandlat av Stråth 1982.
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Ordningsföljden mellan dem fick bestämmas av att jag så långt som möjligt 
ville redovisa de centrala yttre händelserna under perioden kronologiskt. 
I kapitel 3, om Bernström, sker sålunda den huvudsakliga behandlingen 
av rösträttsstrejken 1902 samt verkstadskonflikterna 1903 och 1905 med 
det följande verkstadsavtalet. I kapitel 4, om Berg, behandlas två händelser 
av preludisk karaktär: 1898 års misslyckade försök att bilda en nationell 
arbetsgivarförening och hamnuppgörelsen samma år i Malmö, vilka alltså 
utgör ett brott i kronologin. Därpå följer 1906 års decemberkompromiss, 
med dess förspel, efterspelet under 1907 med intern turbulens och 
chefsbyte i SAF samt 1908 års hamnkonflikt. I kapitel 5, om Adelswärd, 
belyses lockouten och storstrejken år 1909. Aktörskapitlen är empiriska 
med analyserande inslag och i huvudsak kronologiskt disponerade. 
Uppläggningen innebär att en del yttre händelser återkommer i flera av 
kapitlen, men då sedda från de olika aktörernas utgångspunkter. 

Avhandlingens två sista kapitel, 6 och 7, har i större grad än de föregående 
ett bakåtblickande perspektiv. I kapitel 6 görs en återblick på 00-talets 
(1900-talets första decennium) konflikter, sedda från organisationsnivån. 
Kapitel 7 är tematiskt upplagt, det innehåller jämförelser mellan 
huvudaktörerna och utgör den avslutande diskussionen av mina resultat. 

tidigare forskning och använt material
Den utveckling som skedde på svensk arbetsmarknad från en i stort sett 
oreglerad situation vid 1800-talets slut till 1909 års storstrejk är behandlad i 
åtskilliga historiska studier och översikter. Det gäller i synnerhet om man hit 
räknar vad som producerats på initiativ eller uppdrag av arbetsmarknadens 
parter. Sådan historik finns det gott om, den större delen från arbetarsidan. 
Många av dessa arbeten är välgjorda och har varit av värde för mitt arbete, 
men måste läsas som de partsinlagor de i någon grad alltid är.

Material om arbetsgivarorganisationer.  Jag har i SAF:s arkiv haft full 
tillgång till korrespondens, protokoll, styrelsehandlingar m.m. vilket tillhör 
mina källor. Som sekundärmaterial räknar jag SAF:s från 1905 utgivna 
tidskrift Industria. Hjalmar von Sydow gjorde år 1912 en tillbakablick på 
organisationens första tio år i ett anförande som vittnar om SAF:s självbild 
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och självförtroende efter händelserna 1908-09.31 SAF:s förhistoria och första 
25 år behandlas i historikern Carl Hallendorffs jubileumsskrift från 1927.32 
Den har delvis karaktär av hyllningsskrift till von Sydow, som då hade 
varit organisationens chef i 20 år, med en tendens till nedvärdering av det 
som varit före dennes tillträde. Boken ger ändå en användbar överblick över 
perioden.

Historikern Hans De Geer utgav 1992 på SAF:s uppdrag en översiktlig 
historik om organisationens första 90 år. Den innehåller författarens 
tolkningar och reflektioner, inte minst rörande SAF:s tidiga historia, vilka 
har varit värdefulla jämförelsepunkter för mina egna bedömningar.33 

Rörande Verkstadsföreningen har jag haft tillgång till motsvarande 
primära källmaterial som beträffande SAF. VF:s från september 1905 
utkommande periodiska tidskrift var Verkstäderna, vilken under 1903 
hade en kortlivad föregångare i ett tryckt månadsmeddelande. Dessa bör, 
liksom Industria och motsvarande periodiska organ på den fackliga sidan, 
ses som indikatorer på budskap som organisationerna önskade förmedla 
till omvärld och medlemmar. De bilder de ger stämmer inte alltid med 
dem som framträder i källmaterialet. Till 40-årsjubileet 1936 skrev VF:s 
dåvarande chef Georg Styrman en historik, vilken 1946 utkom i en 
uppdaterad version. Båda versionerna har  luckor som gjort att jag använt 
dem med samma försiktighet som gällt för Hallendorffs arbete.34

För Sveriges Träindustriförbund som grundades 1905 på Theodor 
Adelswärds initiativ har jag haft tillgång till behövliga styrelsehandlingar, 
förhandlingsprotokoll m.m.  Av sekundärt material rörande förbundet finns 
en 50-årsskrift från 1955, som bland annat ger ett efterhandsperspektiv 
på Adelswärd som organisationsmänniska och hur han uppfattades inom 
SAF.35  En av hans styrelsekollegor i förbundet, NK-chefen Josef Sachs, 
har i minnesanteckningar belyst sitt eget och Adelswärds agerande under 
storstrejken 1909.36

31 Hjalmar von Sydow, Riktlinier för Svenska Arbetsgifvareföreningens verksamhet 
under gångna och kommande år, Stockholm 1913.

32 Carl Hallendorff, Svenska Arbetsgifvareföreningen 1902-1927, Stockholm 1927.
33 Hans de geer, Arbetsgivarna, Stockholm 1992.
34 georg Styrman, Verkstadsföreningen, Stockholm 1936; georg Styrman, 

Verkstadsföreningen 1896-1945, Stockholm 1946. 
35 gösta Walldén, Med Sveriges Träindustriförbund under 50 år, Stockholm 1955.
36 Josef Sachs minnesanteckningar s. 6, maskinutskrift, Sveriges Träindustriförbunds 

arkiv F17:1, handlingar rörande förbundets historia.
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Material rörande aktörerna och de företag de ledde. Från Separators 
(numera Alfa Lavals) arkiv har utnyttjats protokoll, styrelseberättelser samt 
John Bernströms och sonen Richard Bernströms kopior av utgående brev. 
I John Bernströms personarkiv har jag studerat hans minnesanteckningar, 
manus till anföranden och privata korrespondens. I riksdagsprotokollet 1906 
finns ett för detta arbete relevant inlägg av Bernström. Annat källmaterial 
är artiklar av och tidningsintervjuer med denne. Det extranummer av 
Verkstäderna som Bernström fick sig tillägnat vid 60-årsdagen 1908 är en 
ren hyllningsskrift.37

Separatorchefen gjorde efter sin pensionering självbiografiska minnes-
anteckningar, vilka omfattar 127 handskrivna sidor. De är daterade januari 
1917 men behandlar endast tiden fram till 1900-talets början. Härtill 
är fogade ett par exkurser, i en av dessa skildras räddningsaktionen vid 
Gustaf de Lavals hotande ekonomiska sammanbrott 1897. Anteckningarna 
omfattar inte i nämnvärd grad den tid denna undersökning gäller. Jag har 
använt dem för bakgrundsuppgifter om Bernströms liv före Separatortiden, 
de säger därtill något om hans självbild på äldre dagar. Brorsonen Sven 
Bernströms troligen under 1940-talet sammanställda ”släktminnen” har 
utnyttjats för uppgifter om John Bernströms familjebakgrund.38

Rörande Separator finns en omfattande skrift till 25-årsjubileet 1908, 
författad av bolagets medarbetare Axel Kullberg.39 Från senare tid finns 
Torsten Gårdlunds arbete till 100-årsjubileet 1983, då bolaget hade bytt 
namn till Alfa Laval.40 Ett manuskript från 1950- och 1960-talen till en 
aldrig fullbordad företagshistorik, ett tiotal maskinskrivna häften rörande 
verksamheten fram till andra världskriget, är författat av den under 
arbetet avlidne historikern och krigsarkivarien Birger Steckzén. Materialet 
utnyttjades av Gårdlund och har använts av mig.41 Såväl Gårdlund som 
Steckzén uppmärksammade Separatorchefens roll som arbetsgivare och de 
konflikter han var involverad i under 1900-talets första år.

37 Verkstäderna 26/1 1908.
38 Sven Bernström, ”Släktminnen”, odaterat maskinutskrift, hos Kerstin Bernström, 

Oslo. 
39 Aktiebolaget Separator Stockholm 1883-1908. Uppgiften om författaren hos 

gårdlund 1983.
40 gårdlund 1983. ”alfa” var namnet på det tyska patent som Separator på 

Bernströms initiativ förvärvade 1889 och som sedan framgångsrikt kombinerades 
med de Lavals konstruktioner.

41 Volymerna 56-63 i Birger Steckzéns arkiv, Kra. 
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Axel Hirsch, socialt engagerad finansman och filantrop under tidigt 
1900-tal, har i en uppsats från 1943 skildrat sina minnen och intryck av 
Bernström.42 Med ett delvis kritiskt perspektiv, som gör den användbar 
som jämförelse för min analys, har uppsatsen ändå karaktär av ett slags 
äreminne. Bakgrunden var den nära kontakt de två hade under Hirschs 
ungdom, trots en betydande ålderskillnad och att de politiskt stod långt 
från varandra. Hirsch var verdandist, socialliberal och verksam inom 
Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA.43 Olof Lindström, medarbetare 
till Bernström under dennes sista år i Separator 1912-15, har på 1960-talet 
i ett bidrag till Steckzéns arbete beskrivit sina hågkomster av sin förre chef. 
Båda dessa berättelser är skrivna långt efter upphovsmännens kontakter 
med Bernström och får värderas med hänsyn härtill.44

Källmaterial rörande R.F. Berg och Skånska Cementaktiebolaget 
är dennes korrespondens samt PM, protokoll och styrelsehandlingar i 
bolagets arkiv. Brevmaterial från det Bergska släktarkivet har utnyttjats. 
Andra källor är fyra offentliga anföranden av cementbolagschefen från åren 
1901-1906, som alla utgavs i tryck.45 Från Malmö stads arkiv har använts 
handlingar som belyser Bergs roll vid tillkomsten av den kommunala 
arbetsförmedlingen 1903-1904. 

Vid Bergs 60-årsdag 1906 skrevs en porträtterande artikel i Social 
Tidskrift av läkaren och socialdemokraten Paul Rosenius.46 Denne hade 
en bakgrund i den radikala studentkretsen DYG i Lund och var alltså 
en iakttagare från en annan ideologisk krets än Bergs egen. Den både 
berömmande och kritiska artikeln, som ingick i en serie i tidskriften, 
kallad ”Sociala livsverk”, bör inte enbart läsas som födelsedagshyllning. 
Nekrologen i Arbetet vid Bergs död 1907 skrevs av den 23-årige journalisten 
Gustav Möller, vilken ett år tidigare hade brutit en mångårig kontakt med 
Berg, lämnat sin post i cementbolaget som dennes personlige sekreterare 
och anslutit sig till socialdemokratin, där han med tiden blev en ledande 

42 axel Hirsch, ”John Bernström” i Levande och bortgångna, Stockholm 1943.
43 Per Wästberg, Axel Hirsch, Stockholm 2002, t.ex. s. 150ff,  passim. 
44 Olof Lindströms minnesanteckningar, Steckzéns arkiv, vol. 63, Kra.
45 r.F. Berg, Söndagsskolans i Malmö historia, Malmö 1901; ”arbetarefrågan” i 

Svensk Politik, Föreningen Heimdals föreläsningar läsåret 1905-1906, Uppsala 
1905; Om arbetsgifvareföreningar särskildt för järnvägar och kommunala verk: 
Föredrag vid Fjärde Svenska Teknikermötet i Norrköping 1906, Malmö 1906;  
”I arbetsgivarefrågan” i Centralförbundets för Socialt Arbete småskriftserie, 
Stockholm 1906.

46 Paul rosenius, ”Sociala livsverk: r.F.Berg” i Social Tidskrift 1906:12
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gestalt.47 Möller redovisade senare i livet i tal, tidningsartiklar och postumt 
utgivna minnesanteckningar sina hågkomster av cementbolagschefen.48 

Bland senare material skall nämnas nationalekonomen och senare 
statsrådet Karin Kocks historik från år 1932 vid företagets 60-årsjubileum, 
liksom historikern Alf Åbergs 40 år senare till 100-årsjubiléet.49 Av dessa 
har jag haft mest nytta av den förras bredare perspektiv på Berg som 
industriledare och den period jag behandlar.50  Folke Mellvigs biografi 
från 1945 är en journalistiskt gjord hyllningsskrift 100 år efter Bergs 
födelse. 51 Den bygger till stor del på vittnesmål av personer vars minnen av 
cementbolagschefen låg långt tillbaka i tiden. Gränsen mellan verklighet 
och muntlig berättartradition i detta arbete är bitvis oskarp.  Mellvigs 
användande av skriftliga källor är dock korrekt i de delar jag kunnat 
kontrollera. Som ensam referens har jag utnyttjat detta arbete med 
försiktighet.

Källor rörande Åtvidaberg och Theodor Adelswärd är arkivmaterial 
från företagen inom gruppen Åtvidabergs Förenade Industrier (ÅFI), 
där Adelswärd  under hela undersökningsperioden hade både ägar- 
och ledningsansvaret. Vidare har jag utnyttjat hans in- och utgående 
korrespondens och manuskript till anföranden. Materialet finns dels i 
arkivet Brukskultur Åtvidaberg, dels på familjegodset Adelsnäs. Från 
det Gibsonska familjearkivet (i Landsarkivet i Göteborg) har jag använt 
brev från Adelswärd till hans studiekamrat John James (J.J.) Gibson.52 I 
Åtvidabergs kommunarkiv har jag utnyttjat gåvobrev och andra handlingar 
rörande tillkomsten av Åtvidabergs folkpark 1908. 

Från SAF:s och Sveriges Träindustriförbunds arkiv har brev, protokoll 
och andra handlingar använts för att belysa Adelswärds verksamhet i dessa 
organisationer. 

47 Arbetet 9/12 1907. Möller blev som bekant en av arbetarrörelsens stora 
personligheter i Per albin Hanssons generation, med tiden partisekreterare och 
socialminister.

48 gustav Möller, ”Minnen”, artiklar i Stockholms-Tidningen 19/6 och 26/6 1955; gustav 
Möller ”Hågkomster” i Arbetarrörelsens årsbok 1971, Stockholm 1971.

49 Karin Kock, Skånska cementaktiebolaget 1871-1931, Minnesskrift, Uppsala 1932.
50 alf Åberg, Cement i 100 år, Malmö 1972.  
51 Folke Mellvig, Industrikung och idealist, Malmö 1945.
52 Den från Skottland invandrade familjen gibson ägde och drev vid denna 

tid företagsgruppen Jonsereds industrier, känd bl.a. för omfattande sociala 
välfärdsinrättningar. artiklar om de första tre generationerna i Sverige i SU  1949, 
sp. 641f. Det framgår av breven att adelswärd och J.J. gibson kände varandra 
väl från utbildningstiden vid Stockholms Teknologiska Institut, möjligen var 
bekantskapen av ännu tidigare datum.
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Hans i tidigare forskning inte uppmärksammade politiska program inför 
riksdagsvalet 1905 publicerades som artiklar i Östgöten och Östgöta-
Correspondenten.53 Flera offentliga anföranden från Adelswärd under 
perioden finns som separattryck; det i detta sammanhang viktigaste härrör 
från valrörelsen 1908 och gick även som artikelserie i Östgöten.54 Adelswärds 
tal i riksdagen 1905-1908 tydliggör hans ståndpunkter i bland annat 
arbetsmarknadsfrågor. En artikel om storstrejken 1909 och hur den borde 
avslutas utgavs som specialnummer av Social Tidskrift i augusti 1909, under 
pågående konflikt. Den uttrycker Adelswärds kraftiga invändningar mot 
SAF:s då förda politik.

Att Åtvidabergs utveckling under 1800-talet och fram till första 
världskriget präglades av ätten Adelswärd belyses mångsidigt i antologin 
Åtvidabergs historia från 1983, redigerad av Linköpingshistorikerna 
Sven Hellström, Christer Knuthammar och Svante Kolsgård.55 Theodor 
Adelswärds inverkan på stadsbilden i det tidiga 1900-talets Åtvidaberg 
uppmärksammas i konsthistorikern Gregor Paulssons Svensk stad från 
1953, liksom i arkitekturhistorikern Eva Erikssons Den moderna stadens 
födelse från 1990.56 Nämnas skall även två akademiska uppsatser från 
Linköping rörande förhållanden i Åtvidaberg under den av mig studerade 
tiden: Ulla Linders från 1978 och Matilda Sörensens från 2005, båda 
inom historieämnet. De har bidragit med värdefulla uppslag för min 
undersökning.57

Någon biografi om Theodor Adelswärd finns inte. Hans dotter Anna 
Sparre skildrar sina hågkomster från uppväxtåren på Adelsnäs i en 
minnesbok från 1970.58 Den är idylliserande men ger några personliga 
närbilder av en patriarkalisk familjefar.

53 ”Baron adelswärds politiska program”, i Östgöten och Östgöta-Correspondenten 
9/8 och 10/8 1905.

54 Theodor adelswärd, Socialismen, arbetarerörelsen och den praktiska 
reformpolitiken, Linköping 1908. 

55 Sven Hellström & Christer Knuthammar & Svante Kolsgård, Åtvidabergs historia, 
Linköping 1983

56 gregor Paulsson, Svensk Stad, del 2, Lund 1953. eva eriksson, Den moderna 
stadens födelse, Stockholm 1990.

57 Ulla Linder,  ”en fackförenings framväxt i ett patriarkaliskt styrt samhälle – 
Åtvidaberg – åren 1898-1912”, otryckt uppsats i historia, Linköpings Universitet 
1978;  Matilda Sörensen, ”Folkpark i en patriarkalisk bruksort”, otryckt uppsats 
i historia, Linköpings Universitet 2005. Båda uppsatserna tillgängliga hos 
Brukskultur Åtvidaberg.

58 anna Sparre, --  men sjön är densamma, Stockholm 1970.



30

Material om arbetarorganisationer. Här har som källor använts 
Järn- och Metallarbetareförbundets och Transportarbetareförbundets 
styrelseprotokoll med bilagda handlingar, styrelseberättelser, korrespondens 
m.m.59 Av särskilt intresse för belysningen av 1902 års rösträttsstrejk är 
protokollen från Separatorarbetarnas nästan dagliga möten under de 29 
dagar denna konflikt för deras del varade.60 Jag har även använt material 
från arbetarkommunerna och lokala fackliga organisationer i Limhamn, 
Malmö och Åtvidaberg. 

Organisationernas tidningar Järnarbetaren och Transportarbetaren har 
behandlats på samma sätt som arbetsgivarnas organ, dvs. som sekundärt 
material. SAP:s storstrejksutskott av år 1902, där Hjalmar Branting och 
August Palm ingick, utgav i september samma år en rapport om den tre 
dagar långa rösträttsstrejken i maj. Den följande månadslånga konflikten 
vid Separator fick där stort utrymme. Denna rapport, till vilken Branting 
sannolikt är författaren, måste trots närheten i tid till de skildrade 
händelserna läsas som en partsinitierad historieskrivning i upphovsmannens 
intresse.61 Anföranden av Branting har citerats från hans samlade skrifter.62 

Av senare historiska arbeten har statsvetaren Tage Lindboms avhandling 
från 1938 om fackföreningsrörelsens historia i Sverige fram till 1900 
fått svara för en del av underlaget om den fackliga förhistorien före min 
undersökningsperiod.63 Lindboms studie bör enligt Åsa Linderborg ses som 
exempel på arbeten ”skrivna av forskare i samverkan med socialdemokratin”.64

Till grundläggande arbeten inom samma kategori räknar jag Herbert 
Tingstens kända studie från 1941 om socialdemokratins idéutveckling,65 
liksom Torsten Gårdlunds avhandling året därpå om industrialismens 
samhälle66 samt statsvetaren Jörgen Westerståhls från 1945 om svensk 
fackföreningsrörelse.67 

59 Organisationerna benämns i fortsättningen ibland Metall eller 
Metallarbetareförbundet, respektive Transport.

60  Protokollsbok för a.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 1902, Separators 
verkstadsklubb 1902, Metall 5536/1, araB.

61 Storstrejken 1902: rapport från arbetarepartiets verkställande utskott, Stockholm 
1902. 

62 Hjalmar Branting, Tal och Skrifter, delarna I, II och VIII, Stockholm 1926 och 1927.
63 Tage Lindbom, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 

1872-1900, Stockholm 1938.
64 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, Stockholm 2001, s. 56.
65 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling, del I-II, 

Stockholm 1941.
66 Torsten gårdlund, Industrialismens samhälle, Stockholm 1942.
67 Jörgen Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse, Stockholm 1945. 
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Dessa tre arbeten ingick i ett av LO beställt och finansierat forsknings-
program om den svenska arbetarklassens historia. Programmet leddes av 
Tingsten, som vittnat om det oberoende i förhållande till finansiären som 
forskarna ansåg sig ha arbetat under.68 

Annat material som jag utnyttjat är John Lindgrens historik i två delar 
från 1938 respektive 1948 om Svenska Metallindustriarbetareförbundet, 
den senare delen med Tingsten och Westerståhl som medförfattare.69 
Vidare har jag dragit nytta av Ragnar Casparssons historik om LO från 
1947 och Arbetet-journalisten Axel Uhléns från 1949 om det tidiga fackliga 
arbetet i Malmöområdet.70 Sistnämnda fyra arbeten redovisar vad som ofta 
är grundliga men tämligen ensidiga fackliga rörelseperspektiv.

Att Yvonne Hirdmans stora arbete från 1979 bör läsas som 
socialdemokratisk och LO-facklig rörelsehistorik markeras av titeln Vi 
bygger landet.71 Boken har här fått utgöra en referenspunkt för en senare 
tids socialdemokratiskt färgade historieskrivning rörande den period och 
de händelser jag studerat. 

Annan utnyttjad forskning. Juristen Axel Adlercreutz avhandling 
från 195472 om kollektivavtalets historia har, liksom Lennart Lohses redan 
nämnda statsvetenskapliga studie av arbetsgivarsynen på föreningsrätt, till-
handahållit väsentliga bakgrunder för mitt arbete, även om jag har smärre 
invändningar mot båda. Detsamma gäller för historikern Bernt Schillers 
också nämnda avhandling om 1909 års storstrejk och dess förhistoria. 
Schiller kompletterar ett organisationsperspektiv med att uppmärksamma 
och värdera individers roller, ett arbetssätt som vetter år det aktörsperspek-
tiv jag själv använder. 

68 Herbert Tingsten, Mitt liv: mellan trettio och femtio, Stockholm 1992 s. 343-347.
69 John Lindgren, Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia, Band 1, 1888-

1905, Stockholm 1938; John Lindgren, Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
historia, Band II, 1906-1925, Stockholm 1948. Organisationens namn var under här 
aktuell undersökningsperiod Järn- och Metallarbetareförbundet.

70 Casparsson 1947; axel Uhlén, Facklig kamp i Malmö under sju decennier, Malmö 
1949. 

71 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet, Stockholm 1979 (senare upplaga 1990). 
Boken skrevs på uppdrag av ett SaP närstående förlag, Pogo Press, inför 
partiets 90-årsjubileum. Åsa Linderborg väljer i sin studie av socialdemokratisk 
historieskrivning att kalla Hirdmans bok för ett arbete inom en gråzon mellan 
socialdemokratisk rörelsehistorik och vetenskap (s. 51). Som Linderborg påpekar 
(s. 56) har SaP och LO sedan länge monopoliserat begreppet arbetarrörelse 
och konsekvent använt det som synonym till den egna verksamheten, ofta 
utan beaktande av att det finns och funnits andra arbetarrörelser. Hirdmans 
undertitel – Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme – 
understryker bokens anknytning till denna tradition.

72 axel adlercreutz, Kollektivavtalet, Lund 1954.
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Historikern Ingvar Flink skrev 1978 en avhandling som i sin titel fokuserar 
på begrepp som är centrala i mitt arbete.73 Jag kommer att redovisa 
invändningar mot Flinks beskrivning av begreppet strejkbrytare. 

Göran B. Nilssons biografi i tre delar från åren 1984-1994 om André 
Oscar Wallenberg har bidragit med ett brett perspektiv på vad Nilsson 
kallar den harmoniliberala epoken i Sverige, decennierna närmast före 
min undersökningsperiod.74 Införandet av näringsfrihet åren 1846 och 
1864 och av det som vid det senare tillfället officiellt hyllades som ”arbetets 
frihet” öppnade tillsammans med andra reformer för Sveriges snabba 
industrialisering under 1800-talets tre sista decennier.

Historikern Jane Cederqvists avhandling från 1980 har gett viktiga 
uppgifter om konflikter och konfliktbeteenden i Stockholmsområdet, 
detta även om hon avstått från att behandla flera av de konflikter som är 
centrala i mitt arbete.75 Historikern Birger Simonsons avhandling från 1985 
om SAP:s politiska strategier berör också den min undersökningsperiod. 
Simonson ger en viktig belysning av storstrejksbegreppets innebörd och den 
socialdemokratiska och fackliga arbetarrörelsens skilda syn på detta.76 En 
annan historiker, Ingrid Millbourn, har i en artikel från 1987 behandlat 
arbetarperspektivet på 1902 års rösträttsstrejk.77 Jag kommer att redovisa 
invändningar mot hennes analys av hur den påföljande och i mitt arbete 
centrala konflikten vid Separator avslutades.

Jag har använt data om Sveriges tidiga industriella och ekonomiska 
utveckling ur Lars Magnussons och Lennart Schöns ekonomisk-historiska 
arbeten från 1999 respektive 2000.78 Tillsammans med Yvonne Hirdmans 
Magfrågan från 1983 har de gett en bild även rörande utvecklingen av löner 
och arbetarbefolkningens levnadsstandard under perioden.79 

73 Ingvar Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet, Uppsala 1978.
74 göran B. nilsson, André Oscar Wallenberg, del I, Odysséernas år 1816-1856, 

Stockholm 1984; del II, Gyllene tider 1857-1866, Stockholm 1989; del III, Ett 
namn att försvara 1866-1886, Stockholm 1994. nilssons arbete finansierades av 
Wallenbergstiftelser, men skedde enligt vad han redovisat (liksom Tingsten gjorde 
rörande det arbete som bekostades av LO) under frihet och med full tillgång till 
relevant källmaterial. nilsson 1997 s. 22ff.

75 Jane Cederqvist, Arbetare i strejk, Stockholm 1980.
76 Birger Simonson, Socialdemokratin och maktövertagandet, göteborg 1985. 
77 Ingrid Millbourn, ”Strejken kan väl i alla himlars namn inte börja i Trosa! Om 

socialdemokratin och 1902 års strejker” i Över gränser, Festskrift till Birgitta Odén, 
Lund 1987.

78 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1999 [1997]; Lennart 
Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Stockholm 2000.  

79 Yvonne Hirdman, Magfrågan, Stockholm 1983. 
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Ekonomhistorikern Christer Lundh har i Spelets regler från 2002 tillhan-
dahållit en modern översikt av regelutvecklingen på arbetsmarknaden i det 
långa perspektivet 1850-2000.80 

Historikern Hans Dahlqvists studie av SAF:s ideologi under 1900-talets 
första hälft har gett jämförelsepunkter men också anledning till en principi-
ell invändning. Den gäller det förhållandet att Dahlqvist använder tidskrif-
ten Industria som den primära källan för sin uttolkning av en efterforskad 
SAF-ideologi.81 Jag menar att en organisation och dess tidskrift är olika 
storheter. Tidskriftens redaktör kan i brist på detaljerade instruktioner i 
enskilda frågor agera på egen hand (vilket var fallet i Industria under dess 
första tre år, då den inte ägdes av SAF) eller inte i varje läge vara fullt infor-
merad av organisationens ledning (vilket var fallet för Verkstäderna under 
konflikten 1905). En organisation kan ibland av taktiska skäl vilja förmedla 
en annan bild via tidskriften än den som gäller inom dess ledning, något 
som kan uppfattas i Järnarbetaren efter Separatorkonflikten 1902. Jag har 
valt att betrakta organisationstidskrifterna som sekundärt material. Dahl-
qvists metod leder vad jag förstår till att organisationen SAF skildras som 
en monolit, att de internt divergerande uppfattningar i centrala och ideo-
logiska frågor som fanns i SAF:s styrelse och ledning, och som mitt arbete 
skall belysa, förbises. Ståndpunkter inom SAF som inte har redovisats i 
Industria verkar då inte existera. 

Av forskningsarbeten som berört mina huvudaktörer och deras intresse-
sfärer har jag, vad gäller John Bernström, utnyttjat statsvetaren Yngve 
Myrmans avhandling från 1973.82 Den innehåller en detaljerad genomgång 
av arbetsgivarorganisationernas och vissa företags, bland annat Separators,  
stöd till icke-socialistiska arbetarorganisationer åren 1905-1907. Karl Molin 
använder i sin nämnda artikel från 1989 Bernström och Separator som 
illustrationer av begreppet paternalism. Historikern Alf O. Johansson har 
i ett arbete från 1990 om införandet av taylorismens principer i Sverige 
behandlat Separatorkoncernen och dess chef.83 Johansson skildrar en 
långvarig konflikt vid företagets dotterbolag i Olofström åren omkring 
1915, som trots den för mig sena tidpunkten är av intresse. Den belyser en 
kvardröjande patriarkalisk hållning hos den åldrande Separatorchefen, som 
då hamnade på kollisionskurs med den egna arbetsgivarorganisationen VF. 
80 Christer Lundh, Spelets regler, Stockholm 2002.  
81 Hans Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera, Växjö 2003. 
82 Yngve Myrman, Maktkampen på arbetsmarknaden 1905-1907, Stockholm 1973. 
83 alf O. Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen, Lund 1990
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Johansson ger, liksom Gårdlund och Molin, en belysning av patriarkaliskt 
färgade sociala åtgärder inom Separator även under den av mig studerade 
perioden. Vidare har Christer Ericsson i ett arbete från 2008 om politiskt 
verksamma företagsledare på det tidiga 1900-talet använt John Bernström 
som ett av sina exempel.84

Rörande R.F. Berg har etnologen Mats Lindqvist utnyttjat Mellvigs 
biografi som underlag för en artikel.85 Lindqvist diskuterar utifrån ett 
strukturalistiskt perspektiv hur praxis inom arbetslivet förändrades under 
de år Berg var verksam. Berg blir där i en snabbt skissad analys till en 
”modernistisk rebell”, vars arbete var ett kall och vars lojalitet ytterst gällde 
en enligt Lindqvist övergripande föreställning i tiden som han kallar 
”Utvecklingen” (en idéhistoriker skulle kanske ha skrivit ”framstegstanken”) 
och beskriver som en idé ”långt bortom krassa vinstbegär”.86 Detta 
perspektiv är av intresse för diskussionen av såväl Bergs som övriga aktörers 
drivkrafter.

I historikern Johan A. Lundins avhandling från 2006 studeras 
de sociala personnätverkens betydelse i Limhamn åren 1870-1914.87 
Cementaktiebolagets expansion var grunden för samhällets utveckling, 
Berg var bolagets chef under större delen av den tid Lundin studerar och 
starkt engagerad i samhällsfrågorna. Cementbolagschefen blir hos Lundin 
en ständigt närvarande patriark som ingår i många lokala nätverk och 
påverkar ännu flera. Jag ifrågasätter några av Lundins slutsatser och har 
invändningar mot hans, som jag menar, alltför statiska patriarkbild. 

Av tidigare forskning om Theodor Adelswärd och dennes sfär skall 
framhållas ekonomhistorikern Kersti Ullenhags (då Sågvall-Ullenhag) 
avhandling från 1970 om Åtvidabergs Förenade Industrier och dess 
föregångare. Där redovisas brukets och företagets historik för tiden fram 
till 1922. Däremot görs inget egentligt försök till personkarakteristik och 
relationerna till arbetarsidan berörs inte.88 

84 Christer ericsson, Kapitalets politik och politikens kapital, Stockholm 2008.
85 Mats Lindqvist, ”Disponent Bergs visioner” i Jonas Frykman & Orvar Löfgren (red.), 

Svenska vanor och ovanor, Stockholm 1991.
86 ibid., citaten s. 257 och s. 259.
87 Johan a. Lundin, Näten på Limhamn, Lund 2006. 
88 Kersti Sågvall-Ullenhag, AB Åtvidabergs Förenade Industrier med föregångare, 

Stockholm 1970. 
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I denna genomgång har inte upptagits de forskningsarbeten som jag 
utnyttjat specifikt för deras behandling av mina egna i avhandlingen 
använda och studerade begrepp. Dessa arbeten kommer att redovisas i min 
genomgång av dessa begrepp, som följer i kapitel 2.

Tidningsmaterial. Som redan framgått räknar jag aktörernas 
tidningsuttalanden (då de återges i direkt anföring) och signerade artiklar 
bland mina primära källor. Jag använder annat tidningsmaterial för 
sidobelysning av hur viktiga händelseförlopp i avhandlingen har uppfattats 
och kommenterats av media. Organisationstidningarnas särart har nämnts, 
de bör normalt uppfattas som organisationernas språkrör men deras 
innehåll måste relateras till vad primärt källmaterial i form av brev och 
interna organisationsdokument uttrycker. 

Jag har inte gjort någon fullständig genomgång av alla tänkbara 
tidningars rapportering vid varje tillfälle då sådan har förekommit, det hade 
fört för långt vid sidan om undersökningens huvudinriktning. Principen 
har varit att vid de händelseförlopp där olika politiska synsätt ansetts böra 
speglas om möjligt redovisa kommentarer från ett socialdemokratiskt och 
minst ett borgerligt organ, vad gäller Stockholmspress både en liberal och 
en konservativ tidning.
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Kapitel 2. Begrepp och bakgrund

I detta kapitel behandlar jag först de begrepp som används som teoretiska 
verktyg i avhandlingens analyserande delar. Jag ger exempel på hur dessa 
begrepp använts i tidigare forskning, redovisar vilka begreppsbestämningar 
som är för mig relevanta och användbara samt gör på ett par punkter egna, 
kompletterande bestämningar. I kapitlets sista del följer en presentation 
och inledande behandling av de begrepp som användes bland mina aktörer 
och som skall genljuda i de följande empiriska kapitlen. För att tydligt 
skilja dessa två begreppsavsnitt finns mellan dem i ett särskilt avsnitt en 
översiktlig redovisning av händelser i undersökningsperiodens förhistoria 
under 1800-talet, främst dess senare hälft, vilka jag anser relevanta för 
förståelsen av den följande utvecklingen.

Teoretiska verktyg
Först skall uppmärksammas patriarkalismen, ibland benämnd paterna-
lismen.1 De tre berättelserna i avhandlingens prolog har gett en föreställning 
om våra huvudaktörers patriarkaliska stil och sätt att förhålla sig i sina 
ledarroller vid början av den tid undersökningen handlar om. Att de 
härvidlag måste ha varit tämligen typiska för sin generation av industrichefer 
framgår av en omfattande forskning från de senaste decennierna som 
kretsar kring begreppet. Några av dessa arbeten –  av Karl Molin, Ronny 
Ambjörnsson, Ulf Magnusson och Christer Ericsson – har tidigare nämnts. 
Jag skall nämna ytterligare några som direkt eller indirekt haft betydelse för 
mitt arbete.

Patriark betyder stamfader, det är den vanliga samlingsbeteckningen för 
Israels tre urfäder i Första Moseboken. En senare innebörd är enligt en 
användbar definition ”faderlig härskare”, alternativt ”ärevördig åldring”.2 
Dess tillämpning för att beskriva det manliga överhuvudet i ett hushåll 
eller ett samhälle är belagd av SAOB på sent 1700-tal. Dess användning 
som karakteristik av 1800-talets företagsledare eller arbetsgivare torde 
däremot ha blivit vanlig först senare under 1900-talet; ordboken har inget 
sådant exempel. Under den period som studerats har jag funnit ordet eller 
1 Ambjörnsson ser liksom jag själv de båda begreppen som synonymer (dens. 1998 

s. 47), en uppfattning som inte fullt delas av alla forskare. Det är emellertid i regel 
då fråga om små nyansskillnader, som främst verkar handla om att patriarkalism 
uppfattas som mera ålderdomligt än den alternativa termen.

2 SU 1952, band 22, sp. 586. Jag är medveten om den innebörd begreppet 
patriarkalism senare under 1900-talet fått inom områdena könsrolls- och 
genusfrågor.
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näraliggande böjningsformer använt så vid tre tillfällen: i en artikel av Axel 
Danielsson 1898, i ett tal av Harald Hjärne 1899 och ett av R.F. Berg 1906. 
Alla dessa fall skall senare redovisas. I samtliga fall är innebörden tydligt 
åt det pejorativa hållet: att bli betraktad som något så ålderdomligt som 
patriark var inte vad dåtidens moderne industriledare längtade efter. När 
Berg använde uttrycket om sig själv innebar det att han tog avstånd från sin 
egen tidigare hållning.

Det patriarkaliska förhållningssättet har gamla historiska rötter. 
Religionshistorikern Hilding Pleijel har gjort en teokratisk härledning 
med exemplifieringar från tidig svensk lutheransk tradition och lilla 
katekesen, som understryker perspektivet av över- och underordning i 
förhållandet mellan två parter.3 Historikern Börje Harnesk har gjort en 
sekulär härledning och spårar de patriarkaliska idéerna i naturrätten och 
föreställningar om samhällsfördraget.4 Harnesk har senare formulerat tre 
principer som han anser känneteckna bondesamhällets patriarkalism under 
1700- och 1800-talen, nämligen ömsesidighet (vad gäller rättigheter och 
skyldigheter mellan husbonde och legofolk), olikhet (i fråga om hierarkisk 
nivå) och helhet (den breda omfattningen av det patriarkaliska ansvaret till 
att närmast motsvara förhållandet mellan föräldrar och barn).5 

Pleijels och Harnesks analyser har relevans för mitt arbete, deras synsätt 
kompletterar varandra väl. Sammantagna gör de enligt min mening den 
svårfångade termen patriarkalism användbar för att beskriva ett inslag i 
1800-talets tidsanda. Stöd för denna uppfattning finns hos den engelske 
arbetarhistorikern E.P. Thompson, som skriver att termen uttrycker 
en viktig beståndsdel i ”de sociala relationernas ideologi [och] deras sätt 
att faktiskt förmedlas i det institutionaliserade samhället”. Thompson 
anser termen ”oklart deskriptiv” men lika användbar som många andra 
generaliserande begreppstermer.6

3 Hilding Pleijel, ”Patriarkalismens samhällsideologi” i HT 1987-2 s. 221-234. I Lilla 
katekesens förklaring till fjärde budet – ”du skall hedra din fader och din moder” – 
lade Luther in ett påbud om lydnad och underdånighet även i förhållande till den 
världsliga överheten. Vi skall sålunda ”icke förakta eller förtörna våra föräldrar och 
herrar [min kurs.], utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och 
hava dem för ögonen”. Detta inpräntades från slutet av 1500-talet nogsamt i den 
svenska allmogen i husförhör och från landets predikstolar (Pleijel s. 224) och i 
generationer av barn i 1800-talets folkskoleundervisning (Tingsten 1941, del 1 s. 30f, 
samt dens. Gud och fosterlandet, Stockholm 1969 s. 217-223 och 265-269). 

4 Börje Harnesk, ”Den föränderliga patriarkalismen” i HT 1987-2 s. 235-238.
5 Börje Harnesk, Legofolk, Umeå 1990 s. 46ff.
6 E.P. Thompson, Herremakt och folklig kultur, Malmö 1983 s. 145.
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Patriarkalismen enligt Pleijels och Harnesks bestämningar var den 
ordning som gällde i det förindustriella näringslivet, tydlig i hantverkens 
hierarkier av mästare, gesäller och lärpojkar.  Motsvarande hierarki av 
över- och underordning rådde inom kyrkan, liksom i synnerlig grad inom 
krigsmakten. Ordningen präglade jordbrukssamhället: feodala herrgårds- 
och bruksmiljöer liksom familjejordbruk med pigor och drängar. Denna 
”samhällsideologi”, som Pleijel kallar den, utgjorde med stöd av den lutherska 
katekesen grunden för den första tjänstehjonsstadgan, eller legostadgan, 
från 1664 med revideringar under 1700- och 1800-tal.7 Till denna hörde 
rätten för husfadern att utdela bestraffning i form av husaga. 

Stadgandet om laga försvar från 1833 var en senare form av social 
kontroll. Vid risk att annars lagföras för lösdriveri och hamna i tvångsarbete 
tvingades landsbygdens egendomslösa att hålla sig till en husbonde, vilket 
befäste deras underordning. Båda stadgorna fanns kvar i svensk lagstiftning 
långt efter näringsfrihetens införande 1864 som begränsningar av denna 
frihet, om än med tiden mera formella än reella.8

Det kan inte förvåna att det sena 1800-talets företagsledare byggde 
vidare på denna långa tradition av nedärvda husbondeföreställningar. 
Göran B. Nilsson har beskrivit den välvilliga  
och bestämmande patriarkaliska härskarstil som utövades av näringslivets 
dåtida centralgestalt: bankgrundaren och den liberale samhällsreformatorn 
A.O. Wallenberg, detta både i hans roll som familjefar (med sammanlagt 21 
barn) och i den arbetsgemenskap – enligt Nilsson ”ytterligare en storfamilj” 
– som Stockholms Enskilda Banks personal tidigt formades till.9 

7 För en utförlig genomgång av stadgans historik se Harnesk 1990, kap 4-6. 
8 Jörgen Westerståhl redovisar kvarstående begränsningar i näringsfriheten efter 

1864 års reform (s. 11f). I 1864 års förordning föreskrevs att, om inte annorlunda 
avtalats, arbetare skulle stå under arbetsgivarens husbondevälde. Näringsidkare 
ålades att faderligt vaka över att arbetarna iakttog gudsfruktan och goda seder. 
Stadgan om laga försvar avskaffades 1885. Den hade sex år tidigare utgjort grund 
för myndighetsingripandet i Sundsvallsstrejken 1879. Den följdes av en lag mot 
lösdriveri (liksom i den föregående lagen var straffet tvångsarbete) som formellt 
upphörde först 1965. Rätten till husaga mot vuxna tjänare avskaffades 1858 men 
tjänstehjonsstadgan levde formellt kvar till 1926. 

9 Göran B. Nilsson, Grundaren, Stockholm 2006 [2001], s. 419ff, citatet s. 420.
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Sverige var i detta avseende knappast mycket annorlunda än andra länder.10 
Efter 1864 års näringsfrihetsreform var industriarbetsgivaren lika mycket 
patriark som den självägande bonden. Han hade ansvar för och visade 
sannolikt i regel också omsorg om sina anställda, han hade befogenhet att 
tillrättavisa och  bestraffa icke önskvärda beteenden. Adlercreutz konstaterar 
rörande utvecklingen efter 1864, med ett ståtligt understatement, att 
”patriarkalismen försvann inte med en gång”.11 Den kunde praktiseras 
genom olika kombinationer av stränghet och mildhet, överordning och 
ömsesidighet. Patriarken var den givne huvudaktören i detta sociala spel. 
Hans underställda arbetare i det tidiga industrisamhället saknade dock inte 
möjligheter till  inflytande och förstod ofta att väl utnyttja dessa, något som 
har visats av Lars Magnusson och Christer Ericsson.12

Hur det kristna budskapet tolkades och framfördes i Sverige var under 
1800-talets senare del mindre entydigt än före konventikelplakatets 
avskaffande 1858, en liberalt färgad reform som hade öppnat vägen för 
väckelserörelser, för fria kristna (liksom judiska) församlingar med olika 
grader av distans till statskyrkan. Vissa av dessa rörelser – bland dem den 
av C.O. Rosenius år 1856 bildade Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, som 
låg närmast statskyrkan i sin förkunnelse – fann anhängare i städernas 
borgerlighet. Andra rörelser attraherade en i kristen anda uppfostrad 
arbetarbefolkning. John Bernström och R.F. Berg stödde båda kristna 
samfund och föreningar med missionerande syften. Theodor Adelswärd, som 
själv inte visade tecken på religiositet, underlättade och bidrog till byggandet 
av kyrkolokaler. Man kan föreställa sig att religiöst lagda företagsledare 
drogs till sammanslutningar som ekonomiskt och organisatoriskt byggde 
på engagerade lekmäns medverkan, och vars präster eller predikanter 
därför inte kunde uppträda lika auktoritärt som statskyrkans högkyrkliga 
företrädare. I friförsamlingarna fanns plats för lekmännens initiativ och 
personliga engagemang. 

10 Sveriges långa tradition med självägande bönder innebar en relativt hög grad av 
småskalighet i jordbrukssamhället, där avståndet mellan över- och underordnade 
kan ha varit mindre än i andra länders feodala jordbruksmiljöer. Eva Österberg 
har i denna svenska tradition tyckt sig se en grund för 1900-talets svenska modell 
(”Vardagens sträva samförstånd!” i G. Broberg & Ulla Wikander & K. Åmark (red.), 
Tänka tycka tro, Stockholm 1993).

11 Adlercreutz s. 152. 
12 Lars Magnusson, ”Patriarkalism och social kontroll” i Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia, Lund 1986; Ericsson 1997.
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Därmed fanns där även utrymme för en gemenskap som kunde korsa 
samhällets sociala gränser, något som märks i Bergs i prologen refererade tal 
1898, då han nämnde de andliga band som kunde uppstå mellan företagare 
och arbetare.

Bland tidigare forskning rörande patriarkalismen och dess yttringar skall 
nämnas historikern Thommy Svenssons studie från 1983 av den göteborgska 
varvsindustrin. Hans fem kriterier för vad som konstituerar ett patriarkaliskt 
industrisamhälle har helt eller delvis tillämplighet i de tre fall jag studerar. 
Kriterierna är att företaget dominerar den lokala arbetsmarknaden, 
kontrollerar mark och bostäder, sköter lokalsamhällets förvaltning, har ett 
omfattande socialt program, samt att det systematiskt påverkar arbetarnas 
tänkesätt och attityder, via skola, kyrka och föreningsliv. En bidragande 
faktor är en viss geografisk isolering, som skärmar av utifrån kommande 
idéer och bidrar till att skapa det som kallas bruksanda. Patriarkalismens 
kärna är för Svensson ”det individuella och personliga förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetare och den subjektiva upplevelsen av samhörighet och 
ömsesidighet”; en beskrivning som senare forskare ofta hänvisat till.13

 Lars Magnusson för i sin uppsats 1986 en diskussion av patriarkalism 
som medel för social kontroll, dvs. som en medveten ledningsstrategi, vars 
resultat enligt honom i praktiken ofta var osäkra. Det senare framhålls också 
i Molins nämnda studie av Separator.14 Ulf Magnusson uppfattar en skillnad 
mellan den äldre patriarkalismen, även för honom en samhällsideologi, och 
en industripatriarkalism från 1800-talet sista decennier. Den senare ser 
han som en politik från företagsledningen med syftet att binda arbetarna 
moraliskt och känslomässigt till bruket Fagersta och att disciplinera och 
uppfostra till skötsamhet och plikttrogenhet.15 Också historikern Lars 
Berggren gör en distinktion mellan patriarkalism som ideologi respektive 
som medveten strategi.16 Vi kommer att se exempel på båda dessa slag av 
patriarkalism hos våra huvudaktörer.

13 Thommy Svensson, Från ackord till månadslön, Göteborg 1983 s. 82. 
Kursiveringarna i originaltexten. I senare forskning har det personligas betydelse 
betonats av bl. a. Molin 1989 och 1998, Harnesk 1990 och Ericsson 1997.

14 Lars Magnusson 1986; Molin 1989 s. 228-235.
15 Ulf Magnusson s. 65-75, citaten s. 66 och s. 67.
16 Lars Berggren, “Management strategies among industrial leaders in Southern 

Sweden 1850-1930” i The democratic challenge to capitalism, Bergen 2001 s. 241. 
R.F. Berg är ett av Berggrens exempel.



41

Den danska historikern Marianne Rostgaard har i en artikel 2001 gjort 
motsvarande distinktion: det sena 1800-talets industriella paternalism är 
enligt henne ”a set of social relations which build on mutual dependency 
and includes a system of mutual benefits and payments (either money or 
payment in kind)”.17 Hennes framhållande av ömsesidigheten (”mutual 
benefits”) och gåvoelementet (”payment in kind”) har beröringspunkter 
med Christer Ericssons diskussion av den roll gåvor spelar för att 
vidmakthålla ett patriarkaliskt system. Ericsson tog sin utgångspunkt i den 
franske sociologen Marcel Mauss teori om gåvans roll i vad som ofta kallas 
primitiva samhällskulturer.18 Denna sida av patriarkalismen kommer att 
exemplifieras i tillkomsten av Åtvidabergs folkpark 1908 i kapitel 5. 

En annan aspekt har framhållits av Karl Molin, som beskrivit paternalism 
som ”en uppfattning om utformningen av relationen mellan arbetsgivare 
och anställda inom ett industriföretag”; han vill  med ordvalet markera 
en skillnad mellan en industrispecifik relation och bondesamhällets äldre 
patriarkalism.19 Molin urskiljer fyra generella drag i denna paternalism: 
materiell och social olikhet, omfattande arbetsgivaransvar för de anställdas 
sociala liv, en personlig inbördes relation och en ömsesidighet i denna, med 
förväntningar från arbetarna av välvilja uppifrån, från arbetsgivarna av 
tacksamhet underifrån. Så långt skiljer sig inte Molins paternalism väsentligt 
från tidigare beskrivningar. Skillnaden blir tydligare när Molin anlägger 
ett dynamiskt perspektiv och urskiljer tre utvecklingssteg i sin industriella 
paternalism: den auktoritära (som verkar ligga nära bondesamhällets 
syn med rötter i religionen och hustavlan), den didaktiska (som står för 
bibehållen hierarki, men med en vilja till samförstånd som bygger på 
upplysning om ekonomiska sammanhang) samt den emancipatoriska (som 
syftar till att skapa självständiga individer och utjämna sociala skillnader).20 

17 Marianne Rostgaard, ”Industrial management and the democratisation of Danish 
society 1880-1920” i The democratic challenge to capitalism, Bergen 2001 s.129.

18 Ericsson 1997; Marcel Mauss, Gåvan, Uppsala 1972 (originalets titel Essai sur le don, 
Paris 1925).

19 Molin 1998 s. 11.
20 Ibid. s. 12f.
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Dessa begrepp, eller steg, har jag funnit mycket användbara. I 
avslutningskapitlet kommer jag att föreslå och motivera ett fjärde steg – som 
jag vill kalla participatorisk paternalism –  att infogas mellan den andra och 
det tredje av Molins tre nämnda. Detta tillägg är föranlett av mina egna 
resultat, men har indirekt stöd hos Ambjörnsson, som i sitt redan nämnda 
arbete om Holmsund visat hur rollerna i brukssamhället kunde skifta 
över tiden och hur patriarkrollen också kunde axlas av arbetarrörelsens 
ledargestalter.21  En liknande utveckling kommer att kunna uppfattas i 
kapitlen 4 och 5 nedan. 

Ekonomhistorikern Tomas Matti kan i sin avhandling från 2006 sägas 
föra Molins modell ett steg vidare i tiden, genom sin belysning av utvecklingen 
efter 1910 från ett patriarkaliskt till ett professionellt företagsledarideal, en 
förändring vars begynnelse kan uppfattas i detta arbete.22

Genomgången skulle kunna göras längre, men det som redovisats anser 
jag tillräckligt för mitt syfte.23 Sammanfattningsvis finner jag att tidigare 
forskning vittnar om mångtydigheten i termen patriarkalism.24 Teokratiska 
och sekulära härledningar har gjorts, liksom distinktioner mellan å ena 
sidan en industriell patriarkalism (paternalism enligt några), å andra 
sidan bondesamhällets äldre beroendeförhållanden. Man har betonat det 
personliga och individuella i kontakten mellan arbetsgivare och arbetare, 
liksom ömsesidigheten i deras relation (som behöver och kan bekräftas på 
olika sätt), vidare den vertikala relationen av över- och underordning (som 
inte utesluter förekomsten av handlingsutrymme och påverkansmöjligheter 
hos de underordnade). Begreppets skiftande innebörd över tiden har 
framhållits. 

Allt detta kan ses som skilda men kompletterande belysningar av en 
komplex och föränderlig företeelse. Här skall göras ett tillägg till dessa 
beskrivningar, som kommer att användas i min fortsatta analys. 

21 Ambjörnsson 1998 s. 267ff.
22 Tomas Matti, Professionella patriarker, Uppsala 2006.
23 En förteckning över aktuell svensk forskning rörande patriarkalismen finns hos 

Ericsson 2008 s. 26f. Östlund refererar (s. 44ff) till flera studier av det tidiga 
1900-talets amerikanska ”welfare capitalism”, en term som har nära släktskap med 
patriarkalismen och ungefär samma vaghet. 

24 Se t.ex. diskussionen hos Harnesk 1990 s. 44-48.
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Tillägget utgår från Max Webers bestämningar av olika slags auktoritet.25 
Med hjälp av dessa anser jag det möjligt att, bättre än vad som framgått 
av här refererad forskning, tydliggöra den vertikala dimension som den 
industriella patriarkalismen enligt alla beskrivningar inbegriper.

Industriell patriarkalism implicerar (hävdar jag med stöd av Weber) 
en legitim auktoritet (eller legitimitet) som ger dess innehavare en 
maktbefogenhet. Denna auktoritet kan vara av tre slag, grundade på skilda 
faktorer, nämligen: (a) formell befogenhet som ger innehavaren en legal 
auktoritet, (b) etablerad tradition som säger att vissa personer enligt denna 
(t.ex. monarki, adelskap, kyrklig överhöghet) är kallade att utöva traditionell 
auktoritet, samt (c) respekt för en persons föredömliga egenskaper, som ger 
denne en karismatisk auktoritet i omgivningens ögon. 

Av dessa tre slags auktoritet grundas i ett företag den legala varianten i 
äganderätten och i den fullmakt företagsledaren har från ägare och styrelse 
(om han inte själv är ägaren) att handla på deras vägnar. Traditionell och 
karismatisk auktoritet grundas däremot i mytiska föreställningar, som för 
att kunna upprätthållas måste bekräftas regelbundet av dem som influeras 
av sådan auktoritet. 

Vidare: att makt är något som följer av (men för Weber inte är detsamma 
som) auktoritet är en sak. Hur makten i det enskilda fallet praktiseras 
är en annan sak. De två slag av patriarkalism som Pleijel och Harnesk 
har urskiljt skiljer sig idealtypiskt från varandra i fråga om maktens 
praktiserande. En auktoritär maktutövning av feodal typ ligger närmare 
den teokratiskt motiverade patriarkalismen enligt Pleijel och är grundad 
legalt eller traditionellt. En mjukare maktutövning med tonvikt på 
förtroende och ömsesidighet ligger närmare den naturrättsligt motiverade 
patriarkalismen enligt Harnesk och är i högre grad grundad karismatiskt. 
Motsvarande resonemang kan föras genom att ställa Webers begrepp vid 
sidan om Molins tre utvecklingssteg. Den senares didaktiska och än mer 
hans emancipatoriska variant av patriarkalismen får man tänka sig bygger 
på en karismatisk auktoritet, inte på en legal eller traditionell sådan. 

25 Max Weber, Ekonomi och samhälle, del 1, Lund 1983 s. 146f.  (Tysk originalutgåva 
Grundriss der Sozialökonomik. 3. Abt.,Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922). 
Patriarkalism är hos Weber (1983 s. 157f.) ett underbegrepp till vad han kallar 
traditionell auktoritet.
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Webers begrepp ger ett vidgat perspektiv på våra tre huvudaktörers 
auktoritet och maktbefogenheter. Theodor Adelswärd agerade i kraft av 
sin och familjens ägarkontroll i Åtvidabergs Förenade Industrier och dess 
föregångare med en kombinerad legal och traditionell auktoritet, den senare 
understruken av hans adelskap. Bernström och Berg ledde betydligt yngre 
företag enligt fullmakt från sina uppdragsgivare, vilket var basen för deras 
legala auktoritet. De saknade i varje fall i utgångsläget traditionell auktoritet. 
Som självständigt verkande faktor tillkom för alla tre deras personliga stil 
och sätt att utöva makt, deras karismatiska auktoritet. Den kunde göras 
gällande inom företagen men även gentemot samhället i övrigt, som vid 
Stockholmsutställningen 1897. 

1890-talets tilltagande opposition från fackligt organiserade arbetare 
innebar att det traditionella och det karismatiska ledarskapet i stigande 
grad ifrågasattes och därigenom minskade i betydelse. Den legala 
auktoritetens roll för arbetsgivarnas maktutövning kom i förgrunden och 
ifrågasattes även den, som vi ska se, bland annat genom krav från lokala 
fackföreningar på bestämmanderätt i anställningsfrågor. Tanken att bilda 
arbetsgivarorganisationer blev en logisk konsekvens, ett led i en upprustning 
inför vad många arbetsgivare såg som ett påbörjat socialt krig. För andra 
hade en organisering andra motiveringar, att finna vägar att bryta ett 
mönster av kostsamma och eskalerande konflikter. Ett för arbetsgivarna 
växande dilemma under 1890-talet låg i att välja vilken långsiktig strategi 
de skulle tillämpa gentemot de fackliga organisationerna, inte minst i 
svårigheterna att enas kring en sådan. 

I början av undersökningsperioden rådde sedan mer än två decennier 
tilltagande motsättningar mellan arbetsgivarnas auktoritära patriarkalism 
och den opposition som framträtt bland arbetarna. Denna motsättning 
hade visat sig i spontana aktioner under 1870-talet, med Sundsvallsstrejken 
1879 som det mest kända exemplet. Motsättningen blev tydligare i takt med 
att fackföreningsbildandet tog fart på 1880-talet, än mer under det följande 
decenniet då antalet  strejker ökade kraftigt. Då var ännu bara en mindre 
del av den växande gruppen industriarbetare fackligt organiserade. De 
oorganiserade ställde sig ofta lojala med arbetsgivarna och det patriarkaliska 
systemet, vilket gjorde att motsättningar mellan arbetargrupper blev alltmer 
synliga. I takt med denna utveckling fick arbetsgivarnas legala auktoritet 
en mera framträdande plats, som när man såg sig tvingade att skydda 
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oorganiserade och arbetsvilliga arbetare mot angrepp från strejkande. 
Oroligheterna i Limhamn 1889 och i Malmö 1898, då polis och militär 
deltog i sådant skydd, är exempel som skall behandlas i kapitel 4. 1899 års 
strid om föreningsrätten vid sågverken i Sundsvallsområdet är ett annat.

En variant av Webers legitimitetsbegrepp kommer också att användas. Det 
gäller den distinktion som gjorts av sociologerna och organisationsforskarna 
Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen mellan en organisations yttre 
och dess inre legitimitet, där den förstnämnda termen syftar på omvärldens 
uppfattning, den senare på medlemmarnas värdering av organisationen.26 

Även ett annat begreppspar från Weber kommer att utnyttjas i analysen 
av aktörernas möjliga idégrunder och drivkrafter i olika situationer. Det 
gäller de idealtypiska begreppen målrationellt respektive värderationellt 
socialt handlande.27 Målrationellt handlar den som avpassar sitt agerande 
efter ett uppställt mål, tillgängliga medel och sekundära verkningar och som 
överväger alternativa sätt att nå målet. Personen handlar då varken i affekt 
eller som följd av tradition. Värderationellt handlar däremot den som utan 
att tänka på konsekvenser följer sin övertygelse i fråga om vad värderingar 
som plikt, heder, tradition, estetiska ideal, religiös eller annan kallelse 
bjuder. 28 De två värderingsgrunderna kan ingå i samma bedömning, t.ex. 
vid avvägningar mellan konkurrerande mål. Från det strikt målrationellas 
synpunkt är värderationalitet något irrationellt, samtidigt som ett renodlat 
målrationellt handlande för Weber endast är ett teoretiskt gränsfall.29 Man 
kan uppfatta Weber så att vi i vårt sociala handlande styrs av båda dessa 
värderingsgrunder, i kombinationer som är unika för varje individ och 
möjligen för varje beslut till handling. 

26 Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen, Organisation, Malmö 2000 [1996] s. 
220-224.

27 Weber 1983 s. 18f.
28 Noga räknat är hos Weber traditionellt socialt handlande en särskild, tredje 

kategori (ibid. s. 18). Till denna räknar han våra invanda vardagsbeteenden. Han 
skriver samtidigt att denna kategori ligger nära den värderationella, varför jag här 
för enkelhetens skull har räknat traditionellt handlande dit.

29 Ibid. s. 19.
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Våra aktörers handlande kommer i många fall att kunna tolkas i termer 
av målrationalitet och värderationalitet och ge exempel på hur snabbt 
förändrade ställningstaganden kan tydas som att en sorts rationalitet har 
fått vika för en annan.30

Det sista av de analytiskt använda begrepp som här skall nämnas är gåvan, 
enligt den franske sociologen Marcel Mauss tes om dess roll i kontakter 
mellan individer och grupper.31 Mauss baserade sin 1925 publicerade 
teori (ett ord han själv undvek) om gåvans betydelse på antropologiska 
och sociologiska studier av i konventionell mening primitiva kulturer. 
Han fann att de handlingsmönster han urskiljde i olika världsdelar var 
inbördes besläktade och hade allmänmänsklig innebörd. Teorin syftar 
till att förklara vilka mekanismer och beteenden som historiskt har gjort 
det möjligt för främlingar som möts att övervinna en ömsesidig misstro, 
rädsla och fientlighet för att i stället kunna etablera fredliga relationer som 
möjliggör handel och annat utbyte. Överlämnandet av en gåva har här en 
central roll och är förknippad med förväntan om en motprestation inom 
en rimlig tid. Uppfyller mottagaren inte efter förmåga denna förväntan 
tappar han anseende. Avvisar han gåvan är det en signal om att han 
inte önskar någon nära eller fredlig relation. Vi kommer att hos våra tre 
huvudaktörer se exempel på gåvor av olika slag, liksom på olika slag av 
reaktioner från arbetarsidan. 

En spaningsflykt över förhistorien 
Närmast skall göras några nedslag i den svenska 1800-talshistorien, på platser 
och tidpunkter som har relevans för utvecklingen under undersöknings-
perioden och förståelsen av den. Det sker delvis med hjälp av tidigare 
forskares resultat och bedömningar. 

Under perioden från 1846, då skråväsendet avskaffades, till omkring 
1870 hade de liberala idéerna i Sverige en politisk högkonjunktur. De 
avsatte då resultat i samhällsutvecklingen som måste kallas omvälvande. 
Något renodlat laissez faire-ideal var det inte frågan om att följa. 

30 Motsvarande distinktion mellan moraliska bevekelsegrunder (som motsvarar 
värderationalitet) och renodlat egenintresse (som ligger nära målrationaliteten) 
som motiv bakom politiska preferenser och vägval görs av den amerikanske 
statsvetaren William E. Connolly, The terms of political discourse, Oxford 1993 
[1974] s. 49 och 51. Connolly refererar inte till Weber utan verkar betrakta 
distinktionen som en självklarhet. 

31 Mauss, passim. 
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Snarare handlade det om en tidig svensk samverkansmodell mellan 
statligt och privat kapital, initierad och ledd av en tydlig politisk vilja med 
finansministern J.A. Gripenstedt som framstående gestalt. Det var med hjälp 
av en stor statlig utlandsupplåning som byggandet av stamnätet av järnvägar 
möjliggjordes. Postväsendet moderniserades i takt därmed, vilket öppnade 
för vidgad tidningsdistribution till ett efter folkskolans införande alltmer 
läskunnigt folk. Telegrafnätet byggdes i anslutning till järnvägarna i statlig 
regi och anknöts till det europeiska nätet. Tillsammans med omfattande 
tullsänkningar och borttagande av import- och exportförbud för viktiga 
varor kan detta ses som de stora materiella stegen mot ett kommande 
modernt Sverige. Genomgripande reformer genomfördes i lagstiftning och 
författningar: näringsfrihet, rätt att starta privata banker, aktiebolagsformen 
som möjliggjorde opersonlig samverkan i kapitalkrävande projekt, inrikes 
passfrihet, fri rörlighet för judar, konventikelplakatets avskaffande, kvinnans 
myndighet från 25 år, en kommunreform som innebar landstingens 
tillkomst, ståndsriksdagens ersättande med tvåkammarriksdagen.32

 Dessa frihetliga reformer hade tidstypiska begräsningar, bland dem 
urvalet av de grupper som skulle tillerkännas politiskt inflytande. Den 
möjligheten utsträcktes framför allt till den bättre bemedlade delen av 
den nya närings- och medelklassen. En annan begränsning låg i lego- och 
försvarslöshetsstadgornas bibehållande. 

 Riksdagens skrivelse som föregick 1864 års lag om näringsfrihet inleds 
med följande portalformuleringar:

Jemte det hos Rikets Ständer är vordet anfördt, med tillämpningen af grundsatsen 
om arbetets frihet, hvar och en borde medgifvas rättighet att på ärligt sätt bereda 
sin utkomst, hafva blifvit framställda åtskilliga förslag, att nu gällande stadgar 
angående inskränkning af rättigheten till idkande af handel och näringar måtte 
upphäfvas eller ändras. [---] stridiga åsikter […] hindrade länge ett allmännare 
erkännande deraf, att näringsfrihet är en naturlig rättighet […].”33 

32 Nilsson 1989 s. 86-99; Schön s. 151-157. En utförlig genomgång av svensk liberal 
idéutveckling under 1800-talet rörande näringsliv och sociala frågor finns hos 
Peterson, framför allt i kap. 2 och 4. 

33 ”Rikets ständers underdåniga skrivelse vid lagtima riksdagen 1862-63 nr 132 
angående ändring i författningen rörande handels- och näringsrätt m.m.” i Bihang 
till samtlige riks-ståndens protokoll (tionde samlingen, 1sta afdelningen, första 
bandet, Stockholm 1863. 
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Arbetets frihet framstår här som en ”grundsats”, näringsfrihet nämns som 
en ”naturlig rättighet”. I förhållande till den merkantilistiska epoken skedde 
den avsevärda förändringen att lagstiftningen nu siktade till att främja både 
varornas och de arbetandes rörlighet. 

Denna innebörd av arbetets frihet ingick snart i folkundervisningen. I 
en lärobok i statshushållningens grunder från 1866, avsedd för folkskolans 
högre klasser och för arbetare, har ett av kapitlen den långa rubriken 
”Menskliga industrin gjord mera fruktbärande genom arbetets frihet 
eller den fria konkurrensen.” Två underrubriker lyder: ”Arbetets frihet är 
en naturlig rätt” samt ”De sociala fördelarna af den fria konkurrensen”. 34 
Arbetets frihet, även kallad rätten att arbeta, har påfordrats av 1700-talets 
fysiokrater; den härleds ur människans erfarenhet och beskrivs som 
frihetens och den rationella hushållningens grundprincip. Den förutsätter 
och respekterar äganderätten, den motverkar nöd och bidrar till det 
materiella framåtskridandet.35

Dessa propagandistiska ordval skall förstås mot bakgrund av tidigare 
reglerande system, med de låsningar och den bundenhet det inneburit 
för både näringsidkare och den egendomslösa befolkningen. Den nya 
lagstiftningen öppnade för rörlighet, den tillvaratog och gynnade industrins 
och kommunikationernas utveckling och fick efter hand som följd en ökad 
omflyttning, migration och exploatering av Norrlandslänens resurser. 
Nya möjligheter till samhällelig och personlig utveckling öppnades. Att 
framhäva den positiva sidan av detta måste ha varit naturligt för den nya 
politikens tillskyndare. Ändå behölls delar av tjänstehjonsstadgan (om 
än bara dispositivt, den kunde alltså avtalas bort mellan arbetsgivare 
och anställd) liksom reglerna om laga försvar. Från liberal synpunkt var 
detta inkonsekvenser. Lagstiftarnas uppmärksamhet hade, kommenterar 
Westerståhl, varit mera inriktad på näringsidkarnas än på arbetarnas 
frihet.36

34 Joseph Garnier, ”Sammandrag af statshushållningens grunder” i De första 
begreppen i statshushållningen, Öfversättning från andra fransyska upplagan af 
F Berndtson, Helsingfors 1866, kap XI s. 80ff. I förordet skriver författaren att han 
velat framlägga en fullständig kurs i nationalhushållningen, förklara ”de enklaste 
grundsanningarna” om samhällets naturliga organisation och ”de särskilda 
klassernas af befolkningen ställning, välmåga och rättigheter” samt att skingra 
gängse fördomar rörande arbete, egendom och kapital.

35 Samma idéer framfördes av den liberale nationalekonomen Wolter Arnberg (1832-
1900) i föreläsningar om fördelarna med arbetets och varuhandelns frihet. Denne 
hänförde begreppen till Adam Smith, vilken skrivit att rätten till det egna arbetet är 
en människans grundläggande rättighet. Wolter Arnberg, Om arbetets och bytets 
frihet, Stockholm 1864; Adam Smith, Den osynliga handen, Stockholm 1994 [1776] 
s. 97.

36 Westerståhl s. 11.
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En som tidigare än de flesta svenskar hade tytt tidens tecken var Erik Gustaf 
Geijer (1783-1847), som redan före sitt avfall 1838 från konservatism till 
liberalism hade argumenterat för reformer inom näringarna och för en 
”arbetets befrielse”.37 Ett erkännande och höjande av kroppsarbetets värde 
var för den varmt religiöse skalden och historikern en logisk konsekvens 
av bergspredikans gyllene regel.38 Under sina sista år radikaliserades han 
ytterligare. I universitetsföreläsningar 1844-1845 uttryckte han tvivel på den 
nya näringsklassens reformvilja och varnade för att den fria konkurrensen, 
vars fördelar han tidigare pekat på, kunde bli ett medel att förtrycka de svaga. 
”Vad vore den firade arbetets befrielse, om den i sina följder skulle medföra 
arbetarens ofrihet?”39 Även den mest frisinnade borde ha anledning att inför 
tidens tecken betänka sig. Enbart en höjning av det materiella välståndet 
för de fattiga var för Geijer inte nog; människan levde inte av bröd allena. 
De som söker utestänga henne från frihet och kunskap ”fördärvar hennes 
livssafter” och påskyndar möjligen ett kommande utbrott, revolutionen.40

Att den tidiga 1800-talsliberalismens store svenske företrädare använde 
uttrycket arbetets befrielse och frihet – först i en positiv bemärkelse, senare 
kritiskt, då han talade om arbetarens ofrihet – är värt att understryka. 
Det visar på liberalismens omtalade kluvcnhet, en insikt om att det fanns 
en tveeggad, dubbel innebörd i frihetsbegreppet. 1860-talets liberala 
reformatorer och läroboksförfattare såg ingen sådan dubbelhet. Den skulle 
bli uppenbar under 1800-talets sista decennier och detonera i konflikter 
före och under den period som studeras.  

Den pessimistiska tolkning som Geijer under sina sista år gjorde av 
arbetets frihet låg inte långt från den som Hjalmar Branting gav uttryck 
för, när han 26 år gammal använde begreppet i ett berömt tal i Gävle 1886. 
Sveriges industrialisering var då ett gott stycke på väg, samtidigt som det 
från konjunktursynpunkt var en svår tid. Industrialiseringens negativa 
sidor, som Geijer varnat för, kan vid denna tid ha varit mera påtagliga än 
de positiva.41 

37 ”Tal vid invigning av nya katedralskolehuset i Uppsala 22 oktober 1837” i E.G. Geijer, 
Samlade Skrifter (GSS) del VIII, Stockholm 1928 s. 85-90. Se även ibid. s. 523f samt 
s. 531 (”arbetets befrielse”), s. 537ff (”näringsfrihet”), s. 544ff och s. 551 (“arbetets 
frihet” och ”arbetets rörlighet”).

38 GSS del VIII s. 526.
39 Erik Gustaf Geijer, Om vår tids inre samhällsförhållanden, Stockholm 1980 s. 66.
40 Geijer 1980 s. 77.
41 Hjalmar Branting,”Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk”, tal inför Gävle 

arbetarklubb 24/10 1886, i Branting, Tal och Skrifter del 1, Stockholm 1926 s. 87-119.



50

Branting argumenterade för folkets övertagande av storindustrin och för 
avskaffandet av kapitalistklassen. Privat ägande av produktionsmedlen 
kunde passa i småhantverkets tid, men det blev orimligt då storproduktionen 
nått en högre grad av utveckling. Den enskilde kapitalisten var en skadlig 
utväxt på systemet, industriarbetarklassen skulle svara för den oundvikliga 
omvälvningen när tiden var mogen.42 

Den fackliga organisationens uppgift såg Branting ligga i att organisera 
alla inom ett yrke på en arbetsplats. Av det följde att fackföreningen inte 
lämpade sig för att samtidigt vara arbetarnas politiska samlingspunkt. 
Socialdemokratin sades vara revolutionär endast i princip, inte vad gällde 
medlen. Socialdemokrater ansåg enligt Branting inte att man löste problem 
genom att slå ihjäl kapitalister. Kravet var allmän rösträtt. Förvägrades man 
den återstod för arbetarklassen att anställa en ”revolutionens domstol”.43 

Branting förordade 1886 en organisatorisk åtskillnad mellan ett ännu 
bara tilltänkt socialdemokratiskt parti och fackföreningsrörelsen, en 
ståndpunkt han senare skulle frångå. Termen  arbetets frihet användes då 
han kritiserade liberalismens förmenta övertro på politiska rösträttsreformer; 
det som behövdes var sociala reformer. ”Liberalismen dekreterar arbetets 
frihet: men arbetaren är ändå faktiskt tvungen att ta svältlönen, som 
erbjudes honom, ty han kan inte vänta med att sälja sin arbetskraft.”44 
Arbetarrörelsen måste därför med nödvändighet vara socialistisk; en liberal 
arbetarrörelse var för Branting otänkbar. 

Några alternativ för arbetaren till att ”ta svältlönen” ville eller kunde 
Branting inte vid denna tid uppfatta stod till buds. De så beskrivna, 
motstridiga synsätten på den verklighet som arbetets frihet för honom 
betecknade tog han till intäkt för att dra en skarp gräns mellan 
socialdemokrater och liberaler. 

Senare analyser av hur pass revolutionär Branting var vid denna tidpunkt 
har kommit till olika resultat. Tingsten och Gårdlund ansåg på 1940-talet 
att Gävletalet var marxistiskt.45 

42 Branting 1926 s. 103 f.
43 Ibid. s. 115.
44 Ibid. s. 117. 
45 Tingsten 1941:1 s. 150-153; Gårdlund 1942 s. 439f.
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Historikern Sten O. Karlsson gjorde år 2001 en annan tolkning.46 Men 
sådana efterhandsbedömningar är i ett framåtblickande perspektiv av 
marginellt intresse. För borgerliga personer och industriledare som på 
1880-talet tog del av Brantings tal och tog det på allvar var innehållet säkert 
mer än tillräckligt revolutionärt för deras smak. 

När uttrycket arbetets frihet använts i tidigare svensk forskning har 
man sällan intresserat sig för dess historia under 1800-talet, något som 
får anses väsentligt för att förklara bakgrunden till de motstridiga känslor 
begreppet väckte under vår undersökningsperiod. Av de forskare som 
skall nämnas i nästa avsnitt har några sammankopplat begreppen arbetets 
frihet och strejkbrytare och behandlat det senare på ett sätt som jag funnit 
anledning att kritisera. Men sambandet mellan begreppen är uppenbart. 
Båda blev en del av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets politiska 
diskurser. Brantings Gävletal är en tidig utläggning av socialdemokratins 
mot 1800-talsliberalismen riktade diskurs.

Genom 1864 års lagstiftning hade förutom näringsfriheten införts 
föreningsfrihet samt avtalsfrihet i relationen arbetsgivare-arbetare. 
Personliga tjänsteavtal blev möjliga. Bortsett från laga-försvarsplikten, som 
kvarstod till 1885, blev arbetaren en fri kontrahent i arbetsförhållandet, 
skriver Axel Adlercreutz.47 Han anser dock att förändringen till att börja 
med hade liten betydelse. 

Ty även om liberalismen principiellt likställde avtalskontrahenterna […] fick 
kontraktsprincipen i realiteten den utformningen att arbetsgivaren […] ensam 
fastställde de villkor, på vilka han ansåg sig böra eller kunna anställa arbetare.48

 
Arbetarna kunde visserligen anta eller förkasta erbjudna villkor, men 
de chanser de hade att få det bättre på annat håll var enligt Adlercreutz 
uppfattning små. 

Denna bedömning från 1954 känns en smula tidstypisk för femtiotalets 
folkhemssverige. Ekonomhistoriker har senare nyanserat bilden av det 
sena 1800-talet som en period av utdraget materiellt elände för arbetar-

46 Sten O. Karlsson, Det intelligenta samhället, Stockholm 2001 
s. 252-259, speciellt s. 259 där det hävdas att Brantings tal var 
eklektiskt och blandade tankar från ett antal av socialismens 
lärofäder, Marx bland dem.

47 Adlercreutz s. 151.
48 Ibid. s. 154.
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befolkningen. Den nyvunna geografiska rörligheten gav för första gången 
möjligheter att söka alternativa utkomstmöjligheter, inom och utom landet. 
Samma effekt hade de arbetstillfällen som skapades genom industrins och 
kommunikationernas utveckling.49 I takt med att fabrikernas antal och storlek 
växte inleddes omflyttningen från landsbygd till städer.50 Emigrationen 
ökade kraftigt under 1880-talets depression och förblev hög under de 
följande decennierna.51 Produktion och löner i Sverige steg under perioden 
1870-1910 i en takt som överträffade det mesta i omvärlden, om än under 
konjunkturella variationer och med skillnader mellan medborgargrupper 
och regioner. BNP per capita växte från 1890 snabbare i Sverige än i övriga 
Europa, Nordamerika och Japan, reallönerna steg över 40-årsperioden mer 
än dubbelt så snabbt som i de tidigare industrialiserade USA, Frankrike, 
Storbritannien och Tyskland.52 I Stockholm förbättrades under 1890-talet 
den sanitära standarden och hälsoläget avsevärt och dödligheten minskade.53 
Att kunna arbeta sig upp, få det materiellt bättre än tidigare generationer, 
måste ha varit en förhoppning som infriades för allt fler. Utvecklingens 
negativa sidor låg i de konjunkturbetingade variationerna i tillgången på 
arbete, i de växande städernas ofta slumartade bostadsförhållanden samt 
i arbetsgivarnas växlande praxis i fråga om löner och sociala arbetsvillkor. 
Deras ofta negativa inställning till arbetarnas organisering var i sig en sådan 
faktor. 

49 Perioden 1880-1910 ökade befolkningsandelen som fick sin försörjning från industri 
och hantverk från 10 till 27 procent, det senare talet motsvarande nära en miljon 
människor, Sveriges Industri, Stockholm 1992 s. 26.

50 Christer Lundh redovisar (2002 s. 83 f.) att fabrikernas och fabriksarbetarnas 
antal sjufaldigades under perioden 1872-1912 och att denna utveckling väsentligen 
skedde i städer och tätorter. 

51 Under 1880-talet emigrerade i genomsnitt närmare 40000 svenskar om året, 
under de två följande decennierna 25000 om året. Samtidigt ökade invandringen 
(inkl. återinvandring) från 5000 till 8000 om året för respektive perioder (SU 1948, 
band 8 sp. 566f).

52 Schön s. 223ff, tabell 4.1 och 4.2. Se även Magnusson 1999 s. 308ff. Hirdman visar 
(1983 s. 23-29) att stora grupper Stockholmsarbetare levde i svår fattigdom 
under periodens tidigare del, särskilt besvärliga var åren 1875-1880. Situationen 
förbättrades sedan snabbt, i synnerhet från 1890. Matkostnadens andel av en 
arbetarfamiljs inkomst hade 1910 mer än halverats jämfört med läget 30 år tidigare. 
Orsaken var löneutvecklingen, som dock inte kom alla till del. Ensamstående 
kvinnor med barn var en ständigt utsatt grupp. En jämförelse från 1890-talet 
mellan det av verkstadsindustrin präglade Stockholm och textilstaden Norrköping 
visade på en sämre situation för arbetarna i den senare staden. 

53 Cederqvist s. 24.
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Bondesamhällets möjligheter till personligt förhållande mellan husbonde 
och tjänstefolk fick sällan någon naturlig motsvarighet i städernas storskaliga 
fabriksmiljöer. Arbetarnas samhörighet kom där att främst omfatta deras 
kamrater och den egna klassen och finna en del av sitt uttryck i det växande 
föreningslivet. Föreningsfriheten, tiden och förhållandena gynnade denna 
utveckling, den skapade grunden för fackföreningarnas framväxt och för 
ett samordnat uppträdande. 

Det kollektiva arbetsavtalets framväxt i Sverige på 1890-talet hade 
föregångare i England och Danmark men byggde också på skråtidens 
förhållande mellan mästare och gesäller.54 Drivkraften för denna utveckling 
var arbetarsidans strävan att komma bort från godtycklighet till en 
förbättring och fixering av arbetsvillkoren. Det talade för gemensamt 
agerande och för skriftliga avtal, vilkas uppfyllande kunde kontrolleras. Till 
kollektivavtalens utbredning bidrog fabrikssystemets utveckling mot större 
arbetsplatser och likartade arbetsuppgifter, vilket underlättade arbetarnas 
inbördes kontakt, samhörighet och organisering.

Det tidiga 1880-talets konjunkturnedgång stärkte denna samverkan och 
ledde till fackföreningsrörelsens genombrott. Klasskampsideologin började 
märkas. En arbetarkommitté för utveckling av fackföreningsidén tillsattes 
i Stockholm 1882 med liberalen Anton Nyström och socialdemokraten 
August Palm. Därmed inleddes striden för och emot socialismen inom 
fackföreningsrörelsen. Socialdemokratiska föreningen i Stockholm framhöll 
i sitt program 1886 att socialismen inte borde vara enbart teori utan syssla 
med arbetarklassens faktiska strävan och strid mot kapitalägarna. Vid det 
laget var antalet fackföreningar i landet ca 100 med mellan 8000 och 9000 
medlemmar.55 

54 Framställningen rörande kollektivavtalets historia följer i huvudsak Adlercreutz. 
Det äldsta svenska kollektivavtalet slöts i Stockholm, efter en strejk 1869, 
mellan en grupp murare och två byggmästare. Detta kan ses som den första 
fackföreningsbildningen i Sverige (s.182 ff samt 498ff).

55 Adlercreutz s. 188-192, antalsuppgifterna s. 192. 



54

Först under 1890-talet fick socialdemokratin övertaget inom fackförenings-
rörelsen.56 Dess förhållande till det 1889 bildade SAP fick sin långsiktiga 
lösning vid den andra LO-kongressen 1900, efter att man vid LO:s bil-
dande två år tidigare under oenighet hade beslutat om LO-kollektivets fulla 
anslutning till partiet. Resultatet 1900 blev, som Adlercreutz skriver, en 

organisatorisk särskillnad, men fackföreningsrörelse och parti, betraktade som 
grenar av en och samma arbetarrörelse, ha ständigt samarbetat intimt och 
understött varandra. [Fackföreningsrörelsens] huvudström blev aldrig särskilt 
radikal och klasskampsbetonad.57

Adlercreutz nämner två fackförbundsledare, Herman Lindqvist och Ernst 
Blomberg, som enligt honom satte sin prägel på den fackliga rörelsens ti-
diga utveckling. Deras metoder beskrivs med uttryck som omsorgsfullt 
organisationsarbete, inre disciplin, koncentration på de fackliga frågorna, 
saklighet, försiktighet kombinerad med fasthet i förhållande till arbetsgi-
varna, strävan att i första hand nå uppgörelser med fredliga medel.58 Båda 
uppträder på flera ställen i fortsättningen av denna studie. Vid LO:s bil-
dande 1898 tillhörde de den minoritet som motsatte sig den obligatoriska 
anslutningen till SAP.59 Järn- och Metallarbetareförbundet, vars förtroen-
deman Blomberg var, stannade som en följd av detta utanför LO och in-
trädde först 1904. 

Kollektivavtalet var en spontant framvuxen, ännu oreglerad företeelse, 
vars verkan inte låg på det juridiska utan på det moraliska området. Fack-
föreningarnas juridiska ställning var opreciserad. Ett avtal med en fackför-
ening band inte formellt dess medlemmar att följa det, vilket gav anled-
ning till återkommande krav från arbetsgivarna på reglering i lagstiftning.60 

56 Adlercreutz s. 192. Casparsson hävdar (s. 23) att den socialdemokratiska 
dominansen var ett faktum redan vid 1880-talets mitt. Adlercreutz datering 
stämmer dock bättre med Lindboms uppgifter (Lindbom s. 121-124) om brådskan 
vid SAP:s bildande 1889. Hirdmans framställning (1979 s. 61) stödjer att det 
senare årtalet var det avgörande; hon skriver att vid denna tidpunkt hade 
fackföreningsrörelsen ”som helhet” ännu inte tagit ställning för socialismen. Endast 
50 av landets då cirka 250 fackföreningar deltog enligt henne vid SAP:s bildande. 

57 Adlercreutz s. 193.
58 Ibid.  Lindqvist (1863-1932) var möbelsnickare, förtroendeman för 

Träarbetarförbundet på 1890-talet, LO:s ordförande 1900-1920, riksdagsman 
(s) från 1906, 1918-21 talman i andra kammaren. Blomberg (1863-1911) var 
kopparslagare, Järn- och Metallarbetareförbundets förtroendeman från 1896 till sin 
död, riksdagsman (s) från 1905. 

59  Casparsson s. 69-75. 
60 Adlercreutz s. 384-387.
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Trots det utbredde sig den nya avtalsformen snabbt under 1900-talets första 
år. Allt fler arbetsgivare fann att den erbjöd fördelar även för dem.61 San-
nolikt gällde detta i början främst vid mindre företag, där det moraliskt 
bindande i en överenskommelse bör ha varit lättare att bli överens om än i 
storföretagen. Vägen till ett ömsesidigt accepterande av kollektivavtalet var 
dock kantad av konflikter. Ännu 1905 rådde, skepsis mot avtalsformen hos 
många av SAF:s och VF:s större medlemsföretag.62

Det tidiga 1880-talets ofta goda relationer mellan arbetsgivare och arbe-
tare svalnade i takt med att fackföreningarna radikaliserades, blev kampor-
ganisationer och allt oftare accepterade socialismen som politisk åskådning. 
Motsatsförhållandet kom att karakterisera det sena 1800-talets industriar-
bete. Två synsätt stod mot varandra: arbetsgivarnas idealbild av autonoma 
företagare och lika autonoma arbetare som aktörer; den fackligt organise-
rade arbetarsidans idealbild av ett enat arbetarkollektiv som aktör och den 
enskilde arbetsgivaren som den motpart som skulle pressas till medgör-
lighet. Bakom det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stora och små 
arbetskonflikter  finns dessa olika synsätt.63 Motsättningarna accentuerades 
i takt med att fackföreningarna växte sig starka. Från 1880-talets slut låg 
föreningarna i Stockholm bakom nästan all strejkaktivitet i huvudstaden.64 

När arbetare gav eftertryck åt sina krav genom att strejka – inte säl-
lan spontant och utan föregående förhandling – svarade arbetsgivare, i den 
mån de inte föll undan, med att anställa arbetsvilliga. När de strejkande 
sökte förmå dessa, som enligt deras mening var strejkbrytare, att uppträda 
solidariskt med de strejkande hävdade de sitt intresse, samtidigt som de – 
enligt arbetsgivarnas sätt att se – inkräktade på arbetets frihet. Termerna 
strejkbrytare och arbetsvillig dök upp i språkbruket under 1800-talets sista 

61 Statistik om utvecklingen samlades in av Kommerskollegium från år 1907. Vid detta 
års slut anges 1971 existerande kollektivavtal, av vilka 1105 avsåg enskilda företag, 
857 gällde för en ort eller region och nio avtal gällde nationellt. Kollektivavtal 
förekom då vid arbetsplatser som sysselsatte närmare hälften av samtliga arbetare 
i industri- och gruvnäringarna. Under 1908 tillkom drygt 600 kollektivavtal. De 
hade vid denna tid fått en dominerande ställning som avtalsform inom industrin.  
E.B. Rinman, ”Kollektivavtal” i Nordisk Familjebok, band 14, Stockholm 1911, sp. 551.

62 Adlercerutz s. 231-243, spec. s. 242f; Lohse s. 57-62.
63  Det betyder inte att alla konflikter handlade om principer, i flertalet fall 

handlade de om löner och andra arbetsvillkor. Se härom den första svenska 
konfliktstatistiken, 1901 års förliknings- och skiljekommittés betänkande, 
Stockholm 1901 s. 144-182. Sammanställningen baseras på tidningsuppgifter 
från 1859-1900, och upptar konflikternas orsaker, när dessa var kända, liksom en 
bedömning av vilken part som segrade. Frågor rörande föreningsrätten blir allt 
vanligare som uppgiven konfliktanledning under perioden.

64 Cederqvist s. 42.
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decennium och var eller blev mycket snart kontroversiella.65  De skall be-
handlas i nästa avsnitt och återkommer på åtskilliga ställen i kapitlen 3 till 
5, då som exempel på hur de användes av respektive parter under under-
sökningsperioden. 

Under 1890-talet, då de ännu endast representerade en minoritet av ar-
betarna inom den snabbt växande industrin, blev fackföreningarna alltmer 
välorganiserade och stridsbenägna.66 Av en ofullständig men ändå belysan-
de kartläggning av konflikterna under 1800-talets sista decennier framgår 
att det under hela 1880-talet ägde rum 162 kända arbetsnedläggelser. Ut-
fallet var, i den mån det kunde fastställas, i tre fall av fem till arbetsgivar-
nas fördel. Under 1890-talet blev bilden en annan. Arbetsnedläggelserna 
femfaldigades samtidigt som utfallet försköts, så att av tre av fyra konflikter 
slutade med seger för arbetarsidan.67 Till konfliktfrekvensen bidrog att de 
fackligt organiserade allt oftare sökte påverka anställningsfrågor genom att 
kräva företrädesrätt eller exklusiv rätt för fackligt anslutna att få arbete, nå-
got vi skall se exempel på. I andra fall krävde man att arbetsgivaren skulle 
avskeda misshagliga arbetsledare eller arbetare som inte ville tillhöra facket. 
Detta accepterades stundtals av enskilda arbetsgivare.68

65 Strejkbrytare är i SAOB belagt år 1889, arbetsvillig (i den mening det här gäller) 
enligt ordboken 1898, men enligt SAOB-redaktionens excerpter så tidigt som 1890 
(Aftonbladet 1890 nr 32 s. 2). Den marginella skillnaden i tid styrker förmodandet 
att den senare beteckningen kom att användas bland arbetsgivarna och i icke-
socialistiska tidningar som reaktion på att strejkbrytarbegreppet fick en pejorativ 
innebörd.

66 Beträffande den fackliga organiseringens utveckling varierar uppgifterna. Antalet 
fackföreningsmedlemmar i landet var enligt SU år 1890 8000, år 1900 66000 
(vilket skulle motsvara var fjärde industriarbetare), år 1907 231000, år 1911 (efter 
storstrejken) 114000.  Källor: Åke Elmér & Sigfrid Hansson, ”Fackförening”, SU 
1948, del 9, sp. 78; Gårdlund 1942 s. 279 (totalantalet industriarbetare). Christer 
Lundh redovisar en lägre organiseringsgrad, knappt 20 procent för år 1900 och att 
25-procentnivån nåddes först efter 1915 (Lundh 2002 s. 93 och s. 101, diagram).

67  1901 års förliknings- och skiljekommittés betänkande, Stockholm 1901 s. 
144-182. Under 1890-talet segrade arbetarsidan i 225 konflikter, arbetsgivarna i 
78, medan 130 konflikter slutade med kompromiss. I många fall föreligger ingen 
uppgift om utgången. Siffrorna är av mig summerade från utredningens årsvis 
gjorda redovisning. 

68 Se t.ex. Mats Lindqvist, Klasskamrater, Malmö 1987 s. 115f.

ats Lindqvist, Klasskamrater, Malmöpredslag” arbetsskommelsenda real-
examen 1922 en annan fabrik och konkurreraare av mekaniska 
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När arbetsgivarna under pågående konflikt anställde arbetsvilliga/strejk-
brytare stämplades dessa regelmässigt av de fackligt organiserade som klass-
förrädare och med pejorativa och ironiska begrepp som gulingar, svartföt-
ter, hedersmän, dubbelt-så-bra. De namngavs ofta som avskräckande ex-
empel i arbetarpressen, flygblad och broschyrer, ibland med öknamn och 
bostadsadress.69 

Strider om föreningsrätten förekom under hela 1890-talet.70 En kulmen 
nåddes vid  sågverkskonflikten i Sundsvallsområdet 1899. En grupp såg-
verksägare meddelade att arbetare som tillhörde fackföreningar sades upp 
och då blev skyldiga att lämna de av bolaget ägda bostäderna.71 Sågverksä-
garna segrade, men det var enligt SAF:s historik en ”Pyrrhusseger” utan 
mycket stöd från vare sig industrin i övrigt eller den borgerliga opinionen.72 
Arbetarsidan och föreningsrätten försvarades av frisinnade Uppsalaakade-
miker, bland dem den då liberale historikern Harald Hjärne. Denne avsade 
sig demonstrativt uppdraget som Norrlands nations inspektor och fram-
förde i ett uppmärksammat tal att detta slags enskilda initiativ mot socialis-
men var dömda att misslyckas, oavsett om de härrörde från ”arbetsgifvare 
eller patriarker af annat slag”.73 Betecknandet av arbetsgivare som patriarker 
var uppenbarligen ett avsiktligt nedsättande omdöme.

69  Ett exempel är en broschyr från 1905 (Blockadbrytare i verkstadskonflikten i 
Stockholm, Stockholm 1905) vilken upptar flera hundra namn på arbetare, varav ca 
240 knutna till Separator, de flesta med öknamn samt hemadresser. Det outtalade 
syftet var uppenbarligen att inspirera till individuella påtryckningar och repressalier 
från de då lockoutade arbetarna. Se även Gustav Möller, När vi började, Stockholm 
1959, s. 154ff. År 1908 avvisades med knapp majoritet i riksdagen ett förslag 
till ändring av tryckfrihetsförordningen med syftet att förhindra detta slags 
publicering i pressen (Lex Hildebrand, se nedan kapitel 5.)

70 Några fall redovisas hos Lohse s. 45-48 samt 52-57. Ett exempel: vid Hvilans 
mekaniska verkstad i Kristianstad uppstod år 1895 en strejk angående rätten att 
få vara fackligt organiserad, som företaget motsatte sig. Den följdes av en facklig 
blockad mot företaget, dvs. man sökte aktivt förhindra att strejkbrytare anställdes. 
Blockaden pågick i fyra år, vilket torde ha varit exceptionellt lång tid. Företaget 
höll verksamheten igång genom att rekrytera arbetsvilliga. Det 1888 grundade 
Järn- och Metallarbetareförbundet kunde hålla sina strejkande medlemmar med 
understöd (i den mån de inte fick andra arbeten), facket rekryterade efterhand 
allt fler medlemmar, blockaden blev därmed effektiv och man avgick efter fyra år 
med segern. Företaget, som inte hade någon arbetsgivarorganisation att stödja sig 
på, gav upp och erkände föreningsrätten. Vinsten för metallfacket var enligt dess 
ledning att man demonstrerat värdet av facklig disciplin och uthållighet (Lindgren 
1938 s. 274ff).  

71 Gårdlund 1942 s. 410.
72 Hallendorff s. 12f. och 17.
73 Harald Hjärne, Norrlands arbetarfråga, föredrag hållet å Gillesalen i Upsala 25 april 

1899. Se även Nils Elvander, Harald Hjärne och konservatismen, Uppsala 1961 s. 
156f.
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Staten tillämpade tiden före och under undersökningsperioden huvudsakli-
gen en non-interventionslinje i fråga om arbetsmarknaden. Som undantag 
från denna linje kunde ses � beroende på vems perspektiv som anlades � de 
lagar som infördes på 1890-talet för att försvåra organiserade arbetares åt-
gärder mot strejkbrytare. Den mest kända, Åkarpslagen av år 1899, straff-
belade försök att hindra någon från att ta arbete under konflikt. Med de 
organiserade arbetarnas synsätt förbjöds man att försöka förhindra strejk-
bryteri. Genom att lagen endast riktade sig mot beteenden på arbetarsidan 
ansågs den av kritikerna ha karaktär av klasslagstiftning.74 

Belysande för den konservativa hållningen i frågan är svaret på en inter-
pellation av Hjalmar Branting om skyddet för föreningsrätten från statsmi-
nister Boström i mars 1899. Anledningen var föreningsrättsstriden i Sunds-
vall. Boström beskrev denna som

en strid om makten mellan föreningar av arbetsgivare och föreningar av arbetare. 
Arbetsgivaren vill hava i sin hand att själv bestämma, under vilka villkor han vill 
i sitt arbete använda en arbetare; och denna arbetsgivarens rätt är lika obestridlig 
som arbetarens att själv bestämma, hos vem eller på vilka villkor han vill arbeta.75

Svaret uttryckte 1864 års lagstiftares syn på arbetets frihet. Enligt denna 
sågs arbetsgivare och arbetare som jämbördiga. Åkarpslagen var ett skydd 
för denna frihet, så kan Boströms hållning indirekt förstås. Staten såg sig 
som neutral mellan arbetsmarknadsparterna. Boström avvisade i konse-
kvens därmed att statsmakten skulle ingripa till föreningsrättens skydd. 
Den kontroversiella frågan lämnades åt parterna att själva hantera.76 

De kontroversiella begreppen
Här skall följa en begreppsdiskussion av de nyss nämnda och under den 
undersökta perioden kontroversiella uttrycken: arbetets frihet, strejkbrytare 
och arbetsvilliga. Först skall här granskas  hur de har behandlats i tidigare 
forskning.

74 Adlercreutz s. 229f. Åkarpslagen, benämnd efter sin upphovsman, riksdagsmannen 
Pehrsson i Åkarp, stipulerade böter eller fängelsestraff för försök att med våld eller 
hot tvinga någon att delta i strejk eller hindra den som ville arbeta under strejk. 
Tidigare lagändringar från 1893 och 1897 hade endast straffbelagt fullbordat tvång 
av samma slag. Lagen infördes trots motstånd från liberaler i riksdagen, liksom från 
Högsta Domstolen. Den modifierades 1914 men avskaffades först 1938. Adlercreutz 
ibid.; Ragnar Bergendal, ”Åkarpslagen”, SU 1955, band 32, sp. 384 f.

75 Riksdagen AK protokoll 1899, 1:12 s. 4. Cit. efter Adlercreutz s. 229.
76 Adlercreutz s. 229f.  Se även Lundh 2002 s. 85f. och s. 109.
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Vad gäller arbetets frihet har de nämnda forskarna Adlercreutz, Schiller, 
Myrman, Flink, och Dahlqvist använt denna term. Andra som behandlat 
den är idéhistorikern Björn Olsson och historikern Yngve Tidman.77  

Ytterligare en är ekonomhistorikern Ulla Wikander, som är ensam om att 
framhålla ett könsrollsperspektiv. Kvinnor har som bekant varit långt ifrån 
samma frihet att arbeta som män.78 Vid 1800-talets slut fanns en europeisk 
feministisk diskussion om arbetets frihet, som dock inte gav eko i Sverige. 

Schiller, Flink, Tidman, Dahlqvist och Olsson har gjort korta 
begreppsförklaringar rörande arbetets frihet.79 För min behandling av frågan 
är de alla otillräckliga; de hänvisar antingen till den allmänna innebörden 
i kommentarerna till 1864 år lagstiftning eller till arbetsgivarnas därur 
härledda frihet att anställa och avskeda. Myrman är utförligare när han 
skriver:

Otaliga gånger hade socialisterna, enligt SAF och VF, tillgripit våldsmedel mot 
oliktänkande arbetare. Arbetsgivarna var tvungna att sätta en gräns för detta 
och kämpa för en ”arbetets frihet” som innebar att arbetsgivaren fritt kunde anta 
och avskeda arbetare oberoende av fackföreningstillhörighet. Men för att det inte 
skulle bli en illusorisk frihet måste arbetarna samtidigt ha rätt att fritt välja om de 
önskade vara organiserade eller inte. De måste vidare ha den ”personliga friheten” 

att få arbeta även under konflikt.80

Myrmans beskrivning täcker och går utöver de fem nyss nämndas korta 
förklaringar, men förbigår det av juristen Adlercreutz betonade momentet 
avtalsfrihet.81 Den sistnämnde påpekar att fackföreningarnas ambition att 
sluta kollektiva avtal för sina medlemmar kunde anses inskränka den enskilde 
arbetarens frihet att själv sluta avtal. Det var den utvecklingen Theodor 
Adelswärd   tillfälligt hindrade med sitt utspel 1899, som syftade till att 
gynna det individuella arbetsavtalet och som har skildrats i avhandlingens 
prolog. Detta moment torde dock ha minskat i betydelse i takt med att allt 
fler arbetsgivare under tidigt 1900-tal accepterade kollektivavtalsprincipen. 

77 Björn Olsson, ”Arbetets frihet: En borgerlig samhällsvision”, i Bosse Sundin (red.), 
Från hermetism till rationell distribution, Umeå 1993; Yngve Tidman, Spräng 
Amalthea! Lund 1998. 

78 Ulla Wikander, ”’Arbetets frihet’ – vid tre kongresser 1897” i Victor Lundberg (red.), 
Arbetarhistoria i brytningstid, Landskrona 2007.

79 Schiller s. 29;  Flink s. 18 samt 135f;  Olsson s. 131; Tidman s. 189 (not); Dahlqvist s. 
52f.

80 Myrman s. 20 samt s. 208 (not 1, 3 och 4). Kursiveringar i originalet. Myrman 
bygger på vad han kallar ”genomgående argument” i det första årets (1905-06) 
nummer av Industria och Verkstäderna.

81  Adlercreutz s. 225.
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Några år in på 1900-talet hade flertalet arbetsgivare i praktiken godtagit 
arbetarnas föreningsrätt, liksom kollektivavtalen, delvis som den logiska 
konsekvensen av att de själva sammanslutit sig i arbetsgivarföreningar. 
Däremot hade de ofta invändningar mot fackföreningarnas, som de menade, 
otillbörliga påtryckningsmetoder för att främja sin medlemsrekrytering. 

Myrmans beskrivning kan anses som adekvat och relevant för denna 
studies syfte. Den kompletteras av Adlercreutz och Wikanders betonande 
av två i detta sammanhang mindre centrala aspekter av arbetets frihet. En 
ännu bättre förståelse för begreppets olika innebörder kan dock erhållas 
om man också ser till den praxis arbetsgivarna utvecklade. När de under 
1900-talets första decennium alltmer eftertryckligt hävdade arbetets frihet 
innebar det att de praktiserade någon eller flera av följande rättigheter och 
principer: 

1. Rätten att efter eget bestämmande anställa och avskeda arbetare, 
organiserade eller icke-organiserade. 

2. Rätten, och enligt vissa uppfattningar skyldigheten, att skydda 
icke organiserade arbetare mot påtryckningar och attacker från 
organiserade eller strejkande arbetare. Man talade ibland om detta 
som en arbetarnas negativa föreningsrätt (dvs. rätten att kunna stå 
utanför en organisation), ett uttryck som ofta underförstod rätten 
för icke-organiserade att arbeta under konflikt. 

3. Principen att arbetare inte kunde välja sina arbetskamrater (vilket 
kan anses följa redan av punkt 1) och att de organiserade därför inte 
fick vägra att arbeta tillsammans med icke-organiserade arbetare 
eller med sådana som de ansåg vara strejkbrytare.

4. När en arbetare som hyrde bostad av arbetsgivaren – vilket var 
speciellt vanligt vid bruksföretag – slutade sin anställning upphörde 
normalt bostadskontraktet. Detta gällde även vid avskedanden och 
innebar, om avflyttning inte skedde frivilligt, att arbetsgivaren 
kunde på laglig väg genomföra vräkning.82 

82 Praxis enligt punkterna 1-3 tillämpades i många företag tidigare men fick sin 
sanktionering i SAF:s stadgeändringar 1905 samt i decemberkompromissen 
1906 mellan SAF och LO, vilken behandlas i kap. 4 nedan (Hallendorff  s. 
57ff samt s. 82f). Praxis enligt punkt 4 tillämpades i enskilda företag under 
undersökningsperioden (som i Mackmyra 1906, se Casparsson s. 256-265, Hirdman 
s. 109f). Förfarandet fick under storstrejken en officiös sanktionering i ett SAF-
cirkulär i september 1909, där det framstår som en del av praktiserandet av 
arbetets frihet. Se nedan, kap. 5.
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I de empiriska kapitlen 3 till 5 ges exempel på alla dessa slag av praktik. I 
kapitel 7 diskuteras hur motsättningar mellan parterna kan hänföras till 
ettdera eller flera av dessa moment i arbetets frihet. 

Termen strejkbrytare med dess pendang arbetsvillig skall nu analyseras. 
Ingvar Flinks avhandling från 1978 framhäver redan i titeln ordet 
strejkbryteri. Flink behandlar strejkbrytartermen liksom ordet arbetsvillig 
och gör en egen bestämning av dessa uttryck som här skall kritiskt 
granskas.83 Yngve Tidman har i sin avhandling 20 år senare utan närmare 
diskussion anammat Flinks bestämningar.84 Av förut nämnda forskare 
har Hirdman, Ingemar Johansson, Ulf Magnusson, Molin och Schiller, 
använt termen strejkbrytare på sätt som indikerar att de inte ansett någon 
begreppsdiskussion behövlig. Detsamma gäller i arbeten av arbetslivsforskare 
som sociologen Walter Korpi och historikern Klas Åmark.85 

För detta arbetes syfte är däremot en sådan begreppsdiskussion ofrån-
komlig.     

Arbetsgivarsidans beteckning på denna företeelse, som blev vanlig i takt 
med att organiserade strejker på 1890-talet blev vanliga, var inte enhetlig. 
Ordet arbetsvillig lanserades sannolikt för att understryka arbetsgivarsynen, 
vilket inte hindrade att arbetsgivare ibland använde ordet strejkbrytare.86

Flink argumenterar för att arbetsvillig inte skulle vara en adekvat 
term. Ordet strejkbrytare betraktar han som ”den objektiva termen”.87 
Argumentet är att ordet arbetsvillig skulle förutsätta en ovillighet att arbeta 
hos den strejkande, något som enligt Flink inte finns. Han menar att alla 
deltagare i en strejk ”i princip är villiga att arbeta”.88

Invändningen, som Flink snuddar vid men förbigår, är att en strejkande 
uppenbarligen är ovillig till arbete på de erbjudna villkoren, ekonomiska 
eller andra. Det är ju därför han eller hon strejkar. Flinks underkännande 
av termen arbetsvillig kommer av att han ser den organiserade arbetarsidans 
krav som norm: han uttrycker på denna punkt ensidigt dess perspektiv. 

83 Flink s. 12f.
84 Tidman s. 190-196.
85 Schiller s. 73 och 76f; Ingemar Johansson s. 203f; Ulf Magnusson s. 196ff; 

Hirdman 1979 s. 84ff; Molin 1998 s. 63-70; Walter Korpi, Arbetarklassen och 
välfärdskapitalismen, Stockholm 1978 s. 76 och 431; Klas Åmark, Vem styr 
marknaden? Stockholm 1993 s. 148 och 153. 

86 Beträffande ordens proveniens i svenskan, se föregående not xx.
87 Flink s. 12f, citatet s. 13.
88 Ibid. s. 12.
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Endast om kravet uppfylls finns en villighet att arbeta. Arbetsgivarens 
erbjudande blir då avvikelsen från normen. Man kan avvisa det och strejka 
men är enligt Flink ändå arbetsvillig. 

Men man kan lika gärna vända på perspektivet för vad som skall 
anses som norm och som avvikelse. Då blir en arbetsovillig den som inte 
accepterar arbetsgivarens erbjudna villkor (vilka man eventuellt kan strejka 
för att få ändring på, alternativt söka en bättre anställning). Arbetsvillig är i 
detta fall den som, eventuellt efter förhandling, accepterar erbjudna villkor. 
Den sistnämnda utsagan uttrycker, nota bene, både arbetsgivarens och den 
icke strejkbenägne arbetarens syn.

 En annan sak är att termen strejkbrytare under 1900-talets senare del i 
språkbruket har dominerat över konkurrerande uttryck, något som styrks 
av de förut nämnda historikernas icke-problematiserande användning av 
begreppet.89 Men i en framåtriktad historieskrivning är detta inte relevant. 
Min slutsats blir därför den motsatta mot Flinks: något objektivt ord för 
den företeelse som avses finns inte. Termerna strejkbrytare och arbetsvilliga 
måste ses som likvärdiga. De representerar vardera partens värdering och 
position i en maktkamp som bland annat gäller just orden.

Mot detta kunde visserligen invändas att när en arbetsgivare någon gång 
använde ordet strejkbrytare så legitimerade han det.90 Så enkelt var det dock 
inte. Det går, som vi strax skall se, att urskilja olika typer eller grader av 
strejkbryteri/arbetsvillighet. I vissa fall kunde den förra beteckningen för 
arbetsgivarna te sig mera rimlig än i andra. 

Jag lämnar därmed behandlingen av de aktuella begreppen i tidigare 
forskning. 

89 Under1900-talets första hälft var tydligen ordens valörer en annan. I Tage 
Erlanders artikel ”Amaltheadådet” i SU 1929 nämns inga strejkbrytare men väl att 
arbetsgivarna i samband med hamnkonflikterna importerat ”ett 80-tal engelska 
arbetsvilliga.” (SU, Malmö 1929, band 1,sp. 836f). Den i 1947 års SU-utgåva 
redigerade artikeltexten kvarstår på denna punkt oförändrad. Det tyder på att 
en sådan bedömare som Erlander vid dessa tidpunkter fann termen arbetsvillig 
mera neutral än strejkbrytare. I NE 1989 har man i artikeln ”Amalthea-attentatet” 
intressant nog undvikit båda orden strejkbrytare och arbetsvilliga; där talas i stället 
om anställningar av ”engelsmän som oorganiserad arbetskraft” (Göran Inger, 
”Amalthea-attentatet”, NE Höganäs 1989, band 1 s. 267).

90 Myrman och Flink hävdar båda att termen arbetsvillig varit en medveten eufemism 
av arbetsgivarna (Myrman s. 46, Flink s. 12f). Bedömningen kan säkert i enskilda fall 
ha fog för sig, vilket dock inte är något skäl för att avfärda uttryckets relevans som 
uttryck för arbetsgivarnas syn.
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En bekräftelse på att man på arbetarsidan gjort graderingar av strejkbryteriet 
och dess olika varianter finns i en artikel från 1931, där den socialdemokratiske 
politikern och redaktören för Fackföreningsrörelsen, Sigfrid Hansson, gör en 
indelning av strejkbrytare.91 Hansson beskriver fyra kategorier och anser 
två av dem som mindre klandervärda än de två återstående. De första två 
är dels de arbetare, ofta äldre, som av religiösa eller traditionella skäl förblir 
lojala mot sin arbetsgivare och därför tar avstånd från fackföreningar, dels 
sådana som blivit strejkbrytare av ren okunnighet. De senare är enligt 
Hansson av typen bondsöner som söker arbete i städer och från början 
saknar kännedom om facklig solidaritet. De anses vanligen vara mottagliga 
för upplysning och sedan ofta söka sig till fackföreningarna. 

Gemensamt för de två nämnda kategorierna är att de inte är fackligt 
anslutna. Utifrån arbetsgivarperspektivet torde dessa (som var mycket 
vanligare under den undersökta perioden än när Hansson skrev sin 
artikel, med hänsyn till utvecklingen av den fackliga anslutningen 
under mellantiden) naturligt ha betecknats som arbetsvilliga, inte som 
strejkbrytare. Detta följer av den logik som säger att ingen kan vara 
förpliktigad till visa solidaritet med en organisation man varken tillhör eller 
förklarat sig sympatisera med. 

En för Hansson mera motbjudande typ är arbetare som utan några 
ideella skäl, ofta av ren inställsamhet gentemot arbetsgivaren, bryter sin 
lojalitet mot fackliga kamrater. Denne antas normalt vara oorganiserad. 
Hansson tror inte att det vid denna tid förekom att fackligt organiserade 
arbetare bröt en strejk. Den fjärde kategorin ser han som den farligaste 
och mest föraktliga, den s.k. yrkesstrejkbrytaren som förmodas tillhöra en 
arbetsgivarstyrd organisation av sådana. Hansson liknar denna grupp vid 
forna arméers legosoldater. 

Beträffande i synnerhet denna sistnämnda kategori är det lättare att 
tänka sig att termen strejkbrytare användes även bland arbetsgivare. I 
kapitel 4 skall ges exempel på detta. 

91 Sigurd Hansson, ”Strejkbryteri och strejkbrytare” i Fackföreningsrörelsen 1931 s. 
621-628. Hansson var äldre bror till den blivande statsministern Per Albin Hansson. 
Artikeln publicerades kort efter konflikten och dödsskjutningarna i Ådalen 1931, 
men går inte in på dessa händelser. Indirekt kan syftet ha varit att framhäva de s.k. 
yrkesstrejkbrytarna som särskilt förhatliga; en användning av sådana hade föregått 
Ådalshändelserna. 
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Vid sidan om dessa fyra kategorier nämns en femte, den icke organiserade 
och därför enligt Hansson passive och osolidariske arbetaren. Denna grupp 
betecknas inte som strejkbrytare men anses sakna den sociala ansvarskänsla 
som bär upp den fackliga organisationen och därför böra betecknas som 
”i viss mån asocial”.92 Det Hansson syftar på är arbetare som inte tillhör 
någon fackförening, de som enligt deras och arbetsgivarnas synsätt hävdade 
sin negativa föreningsrätt. 

Dn för Hansson självklara utgångspunkten är uppfattningen om 
klassolidaritet, som säger att varje arbetare är moraliskt skyldig att 
organisera sig fackligt. Det klargörs i beskrivningen av den femte kategorin. 
Hans indelning är, trots artikelns karaktär av partsinlaga, av intresse för 
förståelsen av arbetsgivarperspektivet under den tid som här studeras. Det 
är fullt möjligt att använda själva kategoriseringen, med bortseende från 
Hanssons ideologiskt färgade kommentarer. I de följande kapitlen kommer 
att ges exempel på alla Hanssons olika kategorier. 

Det vore anakronistiskt och inkonsekvent att tolka arbetsgivarsynen på 
den beskrivna företeelsen utan att begagna en av dem tillämpad beteckning. 
Jag ser orden strejkbrytare och arbetsvillig som likvärdiga och använder 
dem i fortsättningen som separata termer bara vid sådana tillfällen, då det 
av sammanhanget framgår att de betecknar den ena eller andra partens 
ståndpunkt. I andra fall skriver jag de två orden tillsammans, arbetsvillig/
strejkbrytare eller vice versa.

Vi kan avslutningsvis betrakta det som här sagts rörande termerna arbetets 
frihet, strejkbrytare och arbetsvilliga i ljuset av en pedagogisk modell, gjord 
för belysning av det större begreppet frihet. Den har tillämpats i ett arbete 
från 1990-talet av den amerikanske statsvetaren William E. Connolly, som 
behandlar betydelsen av ”i grunden omstridda begrepp” (essentially contested 
concepts) i politisk diskussion och politisk maktkamp. Modellen innehåller 
en aktör (X), ett av denne eftersträvat mål eller tillstånd (Z) samt möjliga 
eller verkliga hinder och restriktioner för aktörens frihet (Y). 

92 Hansson s. 624.
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Modellen säger att:
X är (är inte) fri från Y till att göra (inte göra, bli, inte bli) Z.93

Aktören kan i olika tillämpningar av modellen vara den organiserade 
arbetaren, hans fackliga organisation, den icke-organiserade arbetaren 
eller arbetsgivaren. Aktören strävar i samtliga fall mot någon form av mål 
eller behovsuppfyllelse. I denna strävan ingår att hantera och söka minska 
restriktionerna för den egna handlingsfriheten, dvs. att bevara eller öka 
inflytandet över den egna situationen. 

Vi kan tänka oss några olika typfall av situationer där modellen kan 
appliceras. En är den förut nämnda Sundsvallskonflikten 1899, där 
arbetarna (X) vid hot om avsked förbjöds att ansluta sig till en facklig 
organisation. Den eftersträvade föreningsfriheten (Z) fanns teoretiskt, 
men den kraftiga restriktionen (Y) gjorde den i praktiken obefintlig. 
En mildare men ändå tydlig restriktion på samma arbetarfrihet fanns i 
Theodor Adelswärds erbjudande 1899, skildrat i avhandlingens prolog, där 
han genom sitt handlande kraftigt gynnade alternativet icke-anslutning. I 
dessa fall var varken arbetaren eller arbetsgivaren organiserade. Den senare 
skapar restriktionerna för den förres handlande.

Ett annat typfall visar på en möjlig utveckling när facklig organisering 
kommit till stånd. Hos en arbetsgivare, antar vi, går hälften av arbetarna in 
i fackföreningen och strejkar för bättre löner. Föreningen förklarar blockad 
mot arbetsgivaren och dennes varutransporter, vilket gör att verksamheten 
stannar av. Arbetsgivaren pressas av kunder och ägare att få igång fabriken 
och gör efter en tid upp med fackföreningen, varpå strejken och blockaden 
avslutas. 

I detta fall är rollerna och maktförhållandet ombytta mot i det 
första fallet. Arbetarsidan skapar genom fackföreningen restriktioner 
på arbetsgivarens frihet och har framgång med detta, vilket betyder att 
maktbalansen förskjutits till arbetarsidans förmån. En ytterligare effekt 
är troligen att facket får lättare att rekrytera de dittills oorganiserade som 
medlemmar. Men utgången kan också bli den motsatta. 

93 Connolly s. 145. Connolly anger en annan forskare, Gerald MacCallum, som 
modellens upphovsman. Dess merit är, förutom enkelheten, att den inkluderar 
såväl den positiva formuleringen av frihetsbegreppet ”frihet till” (t.ex. att flytta eller 
uttrycka åsikter) som den negativa ”frihet från” (t.ex. från slaveri).
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I ett alternativt scenario kan arbetsgivaren tänkas rekrytera arbetsvilliga 
i de strejkandes ställe och ge de senare ultimatum: återgå i arbete eller bli 
avskedade! 
Styrkebalansen mellan parterna och de möjliga handlingsalternativen 
(tillgången på alternativa arbeten, förmågan att skydda de oorganiserade 
respektive att avskräcka dem från att bli strejkbrytare) avgör då om de 
strejkande återgår eller inte och vilken sida som till sist går segrande ur 
konflikten.

Ett tredje typfall är när en arbetare aktivt väljer att inte ansluta sig till 
en fackförening och utsätts för restriktioner i form av påtryckningar från 
organiserade arbetskamrater att bli medlem. Priset för hans val är det obehag 
detta innebär, vilket kan göra att han i ett senare steg ändrar sig. Här är 
det den fackliga organisationen som med de medel man förfogar över söker 
lägga restriktioner på den enskildes vilja att stå fri från organisationen. 
Företagaren är i detta fall primärt en betraktare från sidan men kan bli en 
part i målet, nämligen om han bestämmer sig för att gripa in och skydda 
den icke-organiserade mot påtryckningarna. I så fall tar företagaren ena 
sidans parti i vad som kan ses som en uppgörelse mellan två arbetargrupper, 
men också kan ses som en fråga om att skydda föreningsfriheten i dess olika 
innebörder.   

 Vi kommer att i de följande tre kapitlen se några av verklighetens 
motsvarigheter till dessa typfall. Gemensamt för dem är att bakom 
de restriktioner och hinder som finns för aktörens frihet att i en given 
situation handla enligt sin egen vilja ligger en annan aktörs behov av 
att behålla eller utvidga sina egna frihetsgrader. Den enes frihet blir, 
dragen till sin ytterlighet, den andres ofrihet, vilket var innebörden 
av Erik Gustaf Geijers pessimistiska konstateranden åren 1844-1845. 
Förändringar i en maktrelation blir, preliminärt sammanfattat, en fråga om 
styrkeförhållanden och hur dessa ställs mot varandra i förhandlingar och 
stridsåtgärder, men också en fråga om värderingar, insikter, tidsperspektiv 
och psykologisk inlevelseförmåga, split vision, hos aktörerna på båda sidorna 
i en partsrelation. Både målrationella och värderationella drivkrafter kan 
då spela roll. Utvecklingen speglas i förskjutningar av användning och 
innebörd hos de omstridda begrepp, vilka både är uttryck för och inslag i 
en maktkamp. 
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1800-talets liberala reformer hade öppnat för förändringar av äldre 
patriarkaliska maktrelationer genom den begynnande folkbildningen, 
genom att skapa förutsättningar för den snabba industrialiseringen, för 
människors och idéers rörlighet via nya kommunikationsmedel och för 
en tidigare inte möjlig associationsbildning och föreningsverksamhet, 
förverkligad i anonyma bolagsbildningar och i de nya folkrörelserna. 
Det innebar nya möjligheter även för samhällets obesuttna och den nya 
industriarbetarklassen. Reformernas effekter var påtagliga redan under 
decennierna före vår undersökningsperiod. De öppna konflikterna på 
arbetsmarknaden hade under 1890-talet kraftigt vuxit till antalet, men 
varit begränsade till antalet deltagare.94 De skulle bli väsentligt mycket mera 
omfattande under 1900-talets första decennium.

94 Cederqvist uppger (s. 95) att med något enstaka undantag omfattade strejkerna i 
Stockholm under 1890-talet vardera högst 75 arbetare.
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Kapitel 3: John Bernström

John Bernström växte upp på 1850-talet som det tredje av fyra barn i en 
hantverkarfamilj i Helsingborg. Enligt Axel Hirsch var hemmet strängt 
religiöst och småborgerligt med tillgångar som ofta var knappa, men där 
barnens utbildning prioriterades.1 John Bernström blev student och tänkte 
sig först officersbanan. En tillfällig anställning i det av skotska invandrare 
i Sverige grundade Graham Brothers förde honom dock som 22-åring till 
tre års verksamhet vid industrier i Newcastleområdet, där han först fick 
erfarenhet som industriarbetare, senare som arbetsledare och tjänsteman. 
Han skaffade sig teknik- och affärskunskaper och lärde sig engelska. 
Därtill fick han uppleva arbetares fackliga organisering och hur strejker 
organiserades och bemöttes av hårdföra engelska arbetsgivare. Vid en 
konflikt i regionens företag 1871 var han enligt minnesanteckningarna 
arbetsledare för en grupp av från Sverige inskeppade arbetsvilliga, av de 
strejkande kallade ”blacklegs”. Han fick ingen uppskattning från dessa 
svenskar och skrev mer än 40 år senare: ”[jag] hade ingen aning om 
att jag skulle göra än bittrare erfarenheter av arbetares otacksamhet”.2 
Formuleringen antyder en äldre mans besvikelse över en utveckling som 
tydligen inte blivit vad han hoppats.

Åter i Sverige gifte han sig 1874 med den två år yngre Henrietta Kristina 
Sundström, som kom från en välbärgad stockholmsk köpmannafamilj. Paret 
fick med tiden 11 barn. Giftermålet måste ha inneburit ett betydelsefullt 
socialt och sannolikt också ekonomiskt avancemang för Bernström. Efter 
ett par år som anställd tjänsteman kunde han 1877 etablera en egen 
agenturverksamhet, som sålde insatsvaror till den växande svenska industrin. 
1884 bildade han ett konsortium som tog över och rekonstruerade det 
1 Hirsch s. 11.
2 John Bernströms minnesanteckningar s. 68ff. ”Blacklegs” blev översatt en av 

de svenska fackföreningarnas vanliga pejorativa beteckningar för strejkbrytare 
(svartfötter).John Bernström
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krisdrabbade Olofströms bruk i Blekinge. Därvid skall han ha visat prov 
på organisationstalang, kommersiell begåvning och ledarskap.3 Bernström 
fick då också kontakt med ett av brukets kundföretag, Separator, vilket 
grundats på 1870-talet och 1883 ombildats till aktiebolag. Där arbetade 
under varierande framgång de två huvudägarna, Gustaf de Laval och Oscar 
Lamm, med att utveckla och saluföra den förres uppfinningar, av vilka den 
centrifugerande mjölkseparatorn skulle bli den mest berömda. Separator 
förfogade över viktiga patent men hade återkommande finansiella problem, 
inte minst på grund av de Lavals bristande handlag med organisation och 
ekonomi.4

Sedan Lamm efter en konflikt med sin kompanjon lämnat företaget 
fick Bernström år 1887 anbudet att bli dess verkställande direktör, vilket 
han accepterade. De akuta problemen var större än väntat, men han redde 
på några år upp dem på ett sätt som inledde en stabil och framgångsrik 
utveckling för Separator i. Redan under sina tre första år åstadkom 
Bernström, skriver Torsten Gårdlund, en omvälvning i förutsättningarna 
för bolagets verksamhet, där en avgörande händelse var det djärva och 
skickligt genomförda förvärvet av det tyska Alfa-patentet 1889.5 Gårdlund 
karakteriserar i sin sammanfattning av Bernströms 28 år i företagets ledning 
som präglade av ett totalt personligt engagemang från Separatorchefen. 
Bernström ses som den som jämte företrädaren Lamm betytt mer än någon 
annan för företagets utveckling under dess tidvis problematiska första 
decennier.6 

Stockholmsutställningens år, 1897, var Separator ett av de mest 
framträdande exemplen på vad som senare kallats de svenska snilleindustrierna. 
Företaget var Stockholms största industriarbetsgivare med omkring 1000 
arbetare vid fabriken på Kungsholmen, mellan Fleminggatan och Klara sjö, 
och export till all världens jordbruksländer. Den viktiga USA-marknaden 
försörjde man från ett dotterbolag med egen tillverkning i staten New York. 

3 Hirsch, s. 14.
4 Gårdlund 1983, s.124f, 159, 169f, passim. 
5 Gårdlund 1983, omdömet om Bernström s. 142. Alfa-förvärvet (ibid. s. 145ff), 

där Bernström genom beslutsamt och snabbt agerande lyckades hinna före 
Separators danska konkurrent Burmeister & Wain, har också beskrivits av 
ekonomhistorikern Klaus Wohlert (Framväxten av multinationella företag, 
Uppsala 1981, s. 78ff). Förvärvet sågs senare inom Separator som en avgörande 
faktor bakom dess fortsatta framgångar (Wohlert s. 80).

6 Gårdlund 1983 s. 309. Gårdlund värderar Bernströms och Lamms insatser 
högre än de Lavals, vilken nämns som en tekniskt begåvad och uppslagsrik 
konstruktör. 
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Separator hade under 1890-talet redovisat en kraftig utveckling.7 På ett 
för sin tid högmodernt sätt var man specialiserat och världsledande inom 
en bestämd produktnisch. Härvidlag skilde man sig från huvuddelen av 
den svenska verkstadsindustrin. Karl Molin beskriver företaget som ”en 
ensam jätte, omgiven av mångsysslande dvärgar”.8 Omdömet är berättigat 
i fråga om Separators tekniska nivå och organisation; vad gällde volym och 
arbetsstyrka hade landet flera verkstadsföretag i samma storleksklass. 

Separator hade genom sin tidiga USA-etablering och återkommande 
resor dit av John Bernström, efter hand även av hans ingenjörer och andra 
medarbetare, kunnat tillgodogöra sig moderna amerikanska erfarenheter 
av rationella produktionssätt, lönesystem och försäljningsmetoder.9 Man 
praktiserade detta i den svenska verksamheten, bl.a. genom införande 
av ackordslöne- och kontrollsystem som syftade till att stimulera 
produktivitetsutvecklingen, och betalade i början av 1900-talet sina 
arbetare betydligt bättre än vad andra verkstäder gjorde.10 Företaget måste 
vid denna tid ha uppfattats som ett framträdande svenskt exempel på en 
modern industriell utveckling som lett till framgång. 

DET RELIGIÖSA ARVET
John Bernström hade fått den lutherska läran och dess värderingar 
inpräntade i sig från barndomen. Brorsonen Sven Bernström beskriver Johns 
danskfödda mor, Hanne Andersen, som familjens andliga överhuvud; en 
begåvad och djupt religiös kvinna från en småborgerlig Helsingörsfamilj.11 
John Bernström hänvisade senare i livet själv till modern som inspiration till 
de framgångar han haft: han talade enligt Axel Hirsch om ”välsignelsen från 
min mors händer”.12 I sina egna minnesanteckningar nämner Bernström 
en tidig kontakt med Peter Wieselgren, teolog, folknykterhetsman och 
på 1850-talet kyrkoherde i Helsingborg.13 John Bernström hade enligt 
7 Ang. Separators ekonomiska utveckling under 1890-talet, se Gårdlund 1983 s. 

160-164 och 191f.
8 Molin 1989 s. 228.
9 Separatormedarbetaren Erik Forsbergs artikel ”John Bernström” i SBL 1924 

s. 10. Enligt den besökte Bernström under sina år som företagets chef USA 
under nio olika perioder. Flertalet av dessa torde ha inträffat åren före 1900.
från 1800-talets sista år gjordes regelbundna USA-resor av sonen Richard 
Bernström, som då inträtt i företagsledningen. Under 1900-talets första 
decennium reste även flera av Separators och dess dotterbolags ingenjörer ofta 
till USA (Wohlert s. 104f). 

10 Gårdlund 1983 s. 205. 
11 Sven Bernström, ”Släktminnen” s. 8ff.
12 Hirsch s. 11. 
13 John Bernströms minnesanteckningar, s. 2.
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brorsonen tidigt fått lära sig innebörden av orden ”bed och arbeta – ora et 
labora” och att förlita sig på Guds nåd och hjälpande hand i livets alla skiften. 
Den latinska devisen lät han anbringa som inskription ovanför eldstaden i 
en av familjens första bostäder och senare i livet på sitt privata brevpapper.14 

Flera vittnesbörd i samma riktning finns i minnesanteckningarna; där 
beskriver Bernström t.ex. sin tacksamhet vid chefsutnämningen i Separator 
med orden: ”så började den period i mitt liv som genom Guds nåd och 
underbara godhet blev en av de nya sidorna av Sveriges industrihistoria.[…] 
Gloria Deo soli”.15

I breven till äldste sonen Richard (1875-1919) som i slutet av 1800-talet 
inträtt i Separators tjänst och sedan ofta befann sig på resa för dess räkning, 
var religiösa uttryck och förmaningar vanliga. Då Richard 1899 var på sitt 
första längre USA-besök fick han ta emot åtskilliga sådana uppmaningar, 
varvade med instruktioner om vad han borde iaktta och rapportera rörande 
Separators verksamhet.16 Richard svarade en aning motsträvigt på faderns 
maning att i New York odla kontakten med den kristna organisationen 
YMCA, dvs. KFUM. Han hade inte funnit nöje i personerna där ”med 
den amerikanska-demokratiska framfusighet som gör dem olidliga”. Skulle 
han på nytt gå till YMCA blev det enbart på grund av faderns önskan.17 
Under en annan av Richards USA-sejourer, 1908 då han hade känning av 
sina ofta återkommande hälsobesvär, sände fadern honom ett nummer av 
Stockholms Stadsmissions tidning Stadsmissionären, med förhoppningen att 
sonen där skulle finna det förlösande ordet som fadern var säker på att hans 

14 Sven Bernström s. 50f. 
15 Översatt: ”åt Gud allena äran”. John Bernströms minnesanteckningar, s.6, 

refererat av Gårdlund 1983, s. 124, samt Molin, s. 220f. Fler exempel på den 
religiösa hållningen finns i minnesanteckningarna,: Om barndomshemmet: 
(s. 1) ”Bed och arbeta var den regel som följdes, vi uppfostrades i sträng tukt 
och lärde oss tidigt att i bön nalkas honom som allena kan hjelpa i all nöd”. 
Aftonbön och bibelläsning med fadern var en daglig företeelse. Wieselgren var 
kyrkoherde i församlingen och man fick tidigt lära sig gå i kyrkan. Sedanfamiljen 
flyttat till en gård på skånska landsbygden var gästande resepredikanter ofta 
i hemmet och grannarna bjöds då in till bönemöten; Bernström minns dessa 
kolportörers slagkraftiga bildspråk om himmelriket och Guds nåd (s. 14f). Han 
räddades som pojke mirakulöst från drunkningsdöden, vilket han ansåg skett 
genom Guds ingripande (s. 22f). På den första Englandsresan blev han av med 
bagage och pengar, vilket dock löstes när ”jag framlade bekymren för honom, 
min moders Gud” (s. 60f). 

16 Steckzéns manuskript volym 62. Richard uppmanas exempelvis att under en 
förestående resa till Chicago undvika sällskap ”där Herren Jesus ej kan vara 
med”, och att överhuvudtaget, liksom fadern säger sig ha gjort, ”förtro Herren 
din väg […] då skall allt gå väl både för tid och evighet”.

17 Richard Bernström till John Bernström 22/12 1899, Richard Bernströms brev, 
familjen Bernströms arkiv, Saltsjöbaden.
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hjärta trängtade efter.18 Av en korrespondens 1912 framgår det att deras 
religiösa synsätt gått i olika riktningar. Richard skrev om ”våra olika åsikter 
i religiösa frågor som säkerligen plågat mig lika mycket som de bedrövat 
Pappa”.19 Tydligen sökte John Bernström utöva religiös påverkan på sonen 
långt efter att denne uppnått vuxen ålder. Denne, som vid det sistnämnda 
tillfället var 37 år och under en period varit Separators verkställande chef, 
tilltalade på ett tidstypiskt sätt sin far i tredje person som ”Pappa”, något 
som understryker relationen av över- och underordning. Den med tiden 
alltmer komplicerade kontakten mellan de två hade såväl religiöst som 
patriarkaliskt färgade förtecken.20 

Något av åren efter 1912 lät John Bernström uppföra en gravplats, 
ett mausoleum, för sig och sin familj på Stockholms norra kyrkogård. 
Det ritades av den kände arkitekten Gustaf Wickman och byggdes i 
granit, med kolonner som för tankarna till ett grekiskt tempel.21 Enligt 
kyrkogårdsförvaltningen är detta det största privata mausoleet på 
kyrkogården. Som enda inskription finns på arkitraven över en tre meter 
hög kopparport orden ”Till Uppståndelsens Morgon”. 

18 Gårdlund 1983 s. 307f.
19 Richard Bernström till John Bernström 4/9 1912, John Bernströms samling SSA, 

bunt 2. Även hos Gårdlund 1983 s. 306. 
20 Relationen skadades på ett sätt som aldrig fullt reparerades när den 36-årige 

Richard Bernström år 1911, efter ett dussin år i Separatorföretagets tjänst, 
efterträdde sin far som företagets verkställande direktör. Den senare blev 
styrelseordförande men övergav inte sitt exekutiva beteende, vilket ledde till 
att han i en fråga där deras åsikter gick isär kraftigt desavouerade sonen inför 
företagets styrelse. Richard Bernström avgick kort därefter och John Bernström 
återinträdde som verkställande direktör (Gårdlund 1983 s. 304-309). 

21 Ritningarna förelåg 1912, vilket år mausoléet uppfördes är okänt. Den förste som 
gravsattes där skall ha varit Richard Bernström, död 1919, sex år före sin fars 
bortgång (Sven Bernström, s. 118). Uppgifter om utformningen från Jan-Erik 
Ellfolk, ”Mausoléer på Norra kyrkogården i Stockholm”, otryckt examensarbete, 
Institutionen för arkitektur, KTH, Stockholm 2000. Historikern James Kaplan, 
University of Minnesota, som forskat om Richard Bernström (artikel i 
Personhistorisk Tidskrift nr 2006/2) tackas för att ha fäst min uppmärksamhet 
på mausoléet, liksom på det Bernströmska privata familjearkivet. 
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Det finns således åtskilliga indikationer på att en auktoritärt färgad 
religiositet, av det slag som Hilding Pleijel beskrivit, var ett centralt element 
i John Bernströms patriarkala tankevärld. Flera forskare har gjort liknande 
noteringar rörande Separatorchefen. Gårdlund fann sålunda att denne i 
både personliga och affärsmässiga beslut såg sig styrd av en högre makt och 
Molin ansåg det troligt att Bernström tänkte sig att förhållandet mellan 
Gud och människor hade sin motsvarighet i människornas värld.22 Hirsch 
liknade Separatorchefen vid statsmannen Gladstone, som påstods ha sagt 
sig alltid följa Guds vilja, varvid en av hans politiska motståndare ironiskt 
noterat att Vår Herre påfallande ofta ville detsamma som Gladstone.23 
Hirsch ansåg uppenbarligen att Vår Herre ofta verkade instämma även med 
John Bernström. Steckzén gjorde mera långtgående tolkningar och menade 
att Bernströms religiositet utmynnade i ”bigotteri och intolerans”.24 Han 
skrev även att Bernström ansåg sig ha Gud på sin sida och vara ett redskap 
i hans hand, och därför hamnade i ett ”kompromisslöst rättspatos.”25

John Bernström engagerade sig inom Svenska kyrkan i en verksamhet som 
på 1890-talet riktades särskilt till Stockholms växande arbetarbefolkning. 
Vid tiden för Stockholmsutställningen ingick han tillsammans med pastor 
primarius och flera av huvudstadens präster i styrelsen för Sällskapet för 
främjande av kyrklig själavård, vilket med insamlade medel avlönade präster 
i arbetarområden och stödde diakonverksamhet. Bland bidragsgivarna 
fanns drottningen, statsministern Boström och ytterligare några ministrar 
i den konservativa regeringen, ett hundratal privatpersoner från olika 
samhällsgrupper samt AB Separator, vilket stod för det största enskilda 
bidraget.26 

Den Bernströmska filantropin kom till uttryck i en stor donation år 
1916. Enligt ett gåvobrev bildades då Stiftelsen Bernströms Barnhem för 
föräldralösa barn, till vilken John Bernström överlämnade ettusen aktier i 
Separator samt kontanta medel för inköp av tomt och uppförande av

22 Gårdlund 1983 s. 218; Molin 1989 s. 220.
23 Hirsch s. 21. Av skildringen framgår att Hirsch politiskt stod långt från den 

konservative Bernström och av denne ibland ansågs vara socialist. De verkar 
ändå ha betraktat varandra medförståelse och sympati. 

24 Birger Steckzén: ”Epoken Bernström”, Alfa Lavaljournalen 3/1964.
25 Steckzéns manuskript, KrA vol. 56, s. 51. 
26 Årsberättelse för Sällskapet för främjande av kyrklig själavård inom 

huvudstaden 1897, SSA. Möjligen fanns Bernström i Sällskapets styrelse under 
längre tid. Uppgifter om sällskapet i Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria, del 7, 
s. 214ff.
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ett hem.27 Det är troligen bara en av ett antal donationer med liknande 
inriktning under årens lopp.28 

Av detta kan man dra slutsatsen att Bernström präglades av övertygelsen 
om att vara kallad till att skapa ett stort verk på jorden. Det var detta som 
han ville och med tiden kunde se materialiserat i företaget Separators 
framgångar men även i sin filantropiska verksamhet. Härur kom, får vi 
förmoda, en egen övertygelse om att ha uträttat något betydelsefullt 
och gott. Att så hade skett var en uppfattning som delades av åtskilliga 
i hans omgivning, vilket bl.a. framkom i de hyllningar han ägnades på 
sin 60-årsdag; mera härom i följande avsnitt. Ett vittnesbörd kom från 
riksdagsmannen, senare statsrådet Ernst Trygger som var styrelseledamot 
och under en period ordförande i Separator. I ett brev 1912 till Richard 
Bernström, efter dennes nyss nämnda konflikt med fadern, beskrev 
Trygger den senare som ”skaparen av Separatorbolagets storhet”, en 
man med en särställning i företaget, där ”hans upplysta omdöme, hans 
rentav intuitiva uppfattning om hvad för bolaget är bäst bjuder respekt”.29 
Liknande värderingar uttrycktes när John Bernström år 1916 avgick från 
Separator och utsågs till dess hedersordförande. Alla anställda fick då en 
minnesmedalj där hans porträttbild var inpräglad tillsammans med orden: 
”Tanke och vilja skapade verket”. 

Vid sidan om själva företaget och dess utveckling under John Bernströms 
ledning kan familjemausoléet, donationerna och även en företeelse som 
minnesmedaljen ses som inslag i ett mönster, som på en generell nivå har 
beskrivits av Joseph Schumpeter. Denne noterade i sitt grundläggande arbete 
från 1911 som det första bland vanliga kännetecken på entreprenörskap en 
dröm hos upphovsmannen om att kunna grunda något som motsvarade 
ett kungarike eller en dynasti. Det som kan uppnås genom industriell och 
kommersiell framgång är enligt Schumpeter ”så nära en modern människa 
kan komma den medeltida feodalherren. 

27 Donationsbrev med tillhörande reglemente för stiftelsen, undertecknat av John 
Bernström 30/6 1916. Hos stiftelsens ordförande Ingrid Sandell, Danderyd. 
Syftet angavs som ”att bereda ett hem åt värnlösa små barn samt gifva dem en 
god kristlig uppfostran och den utbildning som kräfves”. Verksamheten skulle 
ledas av en styrelse på fem personer ”som hafva en kristlig karaktär och äro 
barnavänner”. Barnen skulle uppfostras ”i sann gudsfruktan”. Stiftelsen existerar 
ännu som Bernströms Barnfond och lämnar årliga bidrag till barnfamiljer med 
svag ekonomi. 

28 Hirsch skriver (s. 28) att Bernström gav bort stora belopp till religiösa och 
fosterländska organisationer och andra sammanslutningar med ideellt syfte.

29 Ernst Trygger till Richard Bernström 21/9 1912, familjen Bernströms arkiv.
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Detta är särskilt lockande för människor som inte har någon annan utsikt 
att uppnå en hög social ställning”.30 Beskrivningen stämmer tämligen väl 
på John Bernström, som får sägas själv ha skapat grunden för den sociala 
ställning han onekligen med tiden uppnådde.

Ett patriarkalt mönsterföretag
Separators framgångar på 1890-talet hade grundlagt bolagets omvittnat 
goda lönsamhet. Den möjliggjorde, som redan nämnts, att man vid 
1900-talets början var känt för att betala sina arbetare och tjänstemän 
bättre än de flesta företag.31 Under en följd av år utvecklade dessutom 
företaget omfattande, socialt inriktade program för arbetarna. Gårdlund, 
Molin och Johansson har samstämmigt beskrivit de åtgärder som vidtogs 
från Bernströms tidiga år och in på 1900-talet för att, med Molins 
uttryck, skapa ”det paternalistiska mönsterföretaget”.32 Dit hörde sjuk- och 
pensionskassor för arbetare och efterlevande, lån och upplåtelse av mark 
för egnahemsbyggande vid Hamra gård i Tumba.33 Där uppfördes vid 
sekelskiftet ett företagssanatorium för lungsjuka arbetare. Från 1900-talets 
tidiga år hade arbetarna fri läkar- och tandläkarvård, även vid hembesök, 
samt fri medicin. Något senare tillkom en personalmatsal och en intern 
badinrättning. Genom ålderstillägg på lönen premierades antalet tjänsteår 
i företaget. En sparkassa för arbetarna inrättades och bolaget betalade fem 
procent som premie för presterat årligt sparande. Man stod för hälften av de 
anställdas i och för sig måttligt stora inkomstskatt, den andra hälften drogs 
från lönen och inlevererades av företaget. 

De beskrivna åtgärderna kan ses som ett medvetet genomfört program, 
som led i en patriarkal strategi med didaktiska förtecken. Arbetarna skulle 
fostras till lojalitet mot företaget, liksom till ansvarstagande medborgare 
och skattebetalare. 

30 Joseph Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig 
1911-12, cit. efter Schumpeter 1994 s. 21f (se även ibid, Richard Swedbergs 
inledningskapitel, s. I).

31 .Molin 1989, s. 226. Ett uttalande av Ernst Blomberg vid Järn- och 
Metallarbetareförbundets styrelse 9/9 1902 (protokollet § 3, Metall A003:006) 
bekräftar att man på den fackliga sidan uppfattade Separator som en ifråga om 
lönenivå attraktiv arbetsgivare.

32 Gårdlund 1983, s. 205f samt 291ff; Molin 1989 s. 228-231; Alf O. Johansson s. 64.
33 Denna stora lantegendom hade år 1894 förvärvats av Separator för att bli 

försöksanläggning för företagets mejeriinriktade produkter. Där anlades senare 
ett gjuteriför tillverkning av komponenter till huvudfabriken på Kungsholmen. 
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Företaget och dess ledare iklädde sig en husbonde- och fadersroll, vars 
uppfostrande moment gjordes särskilt tydliga genom att vissa av förmånerna 
kunde dras in för arbetare som inte uppträdde lojalt. I värderingen av vad 
som menades med det senare fanns möjligheter till subjektiva bedömningar 
liksom till bestraffningar.34

Ett par andra vittnesmål om Bernströms patriarkala stil skall nämnas. 
Olof Lindström beskriver sin chef under dennes sista år som Separators 
ledare som allmänt aktad, en framgångsrik industriman som var ansedd 
för hård och knappast omtyckt. Han var en fruktad person, som ägnade 
arbetarna ett patriarkaliskt intresse. Bernström såg enligt Lindström på 
sina nära medarbetare med visst förakt och cynism, dessa märkte hos sin 
religiöst lagde chef ”föga sann ödmjukhet”. I skildringen kontrasteras John 
Bernström mot sonen Richard, vilken beskrivs som en ledarbegåvning, 
kunnig, framsynt och med förmåga att entusiasmera omgivningen.35 

När Separator 1908 25-årsjubilerade som aktiebolag, samma år som 
John Bernström fyllde 60 år, blev han föremål för hyllningar av omfattande 
slag som speglade hans position i det borgerliga samhället. Bernström 
hade genom sitt agerande vid de föregående årens verkstadskonflikter – 
vilka snart skall behandlas – blivit ett känt men också omstritt namn i 
offentligheten. Han hyllades av sina anhängare som den som skickligt sades 
ha lett Verkstadsföreningen genom dess första stormiga år och Separator 
till ständigt nya framgångar. ”Han var en man”, löd slutmeningen i den 
panegyriska hyllningsartikeln i Verkstäderna. Hyllningarna frambars också 
vid en bankett på Grand Hotel, där statsministern Lindman och flera 
regeringsledamöter fanns bland gästerna.36

34 Två exempel: De arbetare som vid 1902 års storstrejk lämnade bolaget ansågs 
ha förverkat sin rätt till ersättning ur pensionsfonden, ett beslut som efter 
konfliktens upplösning visserligen modifierades (Separators styrelseprotokoll 
31/5 1902, § 3 och 21/6 1902, § 2, Alfa Laval A2A:2; Gårdlund s. 208 och s. 212). 
En senare bestraffningsåtgärd ägde rum vid 1905 års konflikt. De arbetare som 
då avskedades, i realiteten på grund av sin fackliga tillhörighet, fick i de fall de 
hade lån i företagets bostadsfond beskedet att, om de inte kunde betala räntan, 
företaget avsåg att kräva in lånet med hjälp av de inteckningar man hade 
som säkerhet (Separators styrelseprotokoll 28/8 1905 § 3, Alfa Laval A2A:2; 
Gårdlund s. 225).

35 Olof Lindströms minnesanteckningar, Steckzéns arkiv, KrA, vol. 63, mapp 
Lindström 1962.

36 Verkstäderna (extranumret 26/1 1908) berörde att Bernströmför vissa av 
arbetarna var ett kontroversiellt namn, men förutsade att i en framtid, ”när de 
sociala ovädersmolnen skingrats, John Bernströms livsgärning […] skall vinna 
oemotsagdt erkännande och att alla skola säga om honom ’Han var en man!’” 
(s. 10). Endast män deltog i banketten. Placeringsplanen i familjen Bernströms 
arkiv, Saltsjöbaden.
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Ett av de tydligaste bland många uttryck för John Bernströms patriarkala 
hållning, liksom för vad som kan antas vara hans idealbild av svenskt 
arbetsliv, framkommer i det tal han höll vid detta tillfälle. Han formulerade 
då en vision: att Separator i framtiden skulle kunna ”vända det mot 
industrien ogina Stockholm ryggen” och flytta hela tillverkningen på 
Kungsholmen till en tänkt ny fabrik och tillhörande brukssamhälle på 
egendomen Hamra, nära stationssamhället Tumba söder om Stockholm. 
Detta skulle enligt Bernström ge många fördelar:”Vi skulle där, på ett rätt 
sätt, kunna fylla vårt stora ansvar gentemot våra arbetare och visa landet, 
att trevnad och lycka för den svenske arbetaren kunna och böra beredas på 
helt annat sätt än enligt det socialistiska receptet.”37 

Vad den i många avseenden moderne och framgångsrike företagsledaren 
här utmålade som eftersträvansvärt var alltså tanken på en återgång, vad 
gällde förhållandet mellan ledning och arbetare, till ett brukssamhälles 
patriarkala tradition där socialistiska agitatorer kunde antas ha svårt att 
verka. Inte bara vore detta värdefullt för Separator, det gällde ju enligt 
Bernström att skapa ett gott och efterföljansvärt exempel för landet, ett nytt 
mönsterföretag. Om Hamrafabriken blev verklighet under hans tid skulle, 
sade Bernström, han kunna dra sig tillbaka utan att känna sig ha gått ifrån 
ett halvgjort arbete. Han slutade talet förhoppningsfullt med att verket nog 
”med Guds hjälp [skulle] fortsättas i samma tillfredsställande riktning som 
hittills”.38 

Vi kan av dessa formuleringar förstå att han ansåg sig ha en uppgift 
anförtrodd av högre makt, en kallelse att fullgöra. Det bekräftar de 
bedömningar som gjorts av Steckzén, Gårdlund, och Molin.

Bernströms 60-årstal kan sannolikt för många av hans åhörare ha låtit 
mera nostalgiskt än realistiskt. Under de närmast föregående åren hade 
såväl VF som SAF träffat nationella kollektivavtal med centrala fackliga 
motparter, vilka arbetsgivarorganisationerna därmed de facto hade erkänt 
som legitima sådana. Men för VF-ordföranden John Bernström var ändå, 
att döma av hans ord, en avskild bruksort med ett minimum av fackligt 
arbete en bättre miljö för industriell framgång än vad storstaden var. 

37 Manus i Bernströms samling SSA, volym 32. Kursiveringen i originalet 
(understrykning). Talet är refererat av Molin 1989 s. 231, som konstaterar att det 
återgavs i pressen på sätt som visar att det framfördes enligt manus.

38 Ibid.



79

Talet antyder att John Bernströms syn på arbetsmarknad och arbetsliv år 
1908 speglade en förgången tid. 

Närmast skall behandlas Bernströms och VF:s konfrontationer, 
förhandlingar och avtal med olika delar av arbetarrörelsen åren 1902-05 
och hur dessa händelser belyser hans utveckling som arbetsgivare.

Rösträttsstrejk och Separatorkonflikt
Storstrejk eller generalstrejk hade under 1890-talet diskuterats inom 
det Socialdemokratiska partiet som medel för politisk förändring av 
revolutionärt eller reformistiskt slag.39 Härordningsreformen 1901 med 
allmänna värnpliktens införande gav ny tyngd åt det av liberaler och 
socialdemokrater sedan 1880-talet i den gemensamma rösträttsrörelsen 
formulerade kravet på allmän rösträtt, för män. Hösten 1901 började SAP 
samla in pengar till en storstrejksfond för att möjliggöra en aktion. Det 
förslag som högerregeringen von Otter framlade i mars 1902 – rösträtt 
endast för män över 25 år med viss minsta inkomst eller förmögenhet – var 
ett bakslag för rösträttsförespråkare i alla läger. En SAP-kongress i april 
beslöt att inleda aktionen. På partiledningens uppmaning demonstrerade 
tiotusentals arbetare i hela landet under fyra på varandra följande söndagar. 
Det följdes av att partiet den 9 maj proklamerade storstrejk, dvs. allmän 
arbetsnedläggelse på alla arbetsplatser under de dagar då riksdagsdebatten i 
frågan skulle äga rum, 15-17 maj.40

Många arbetare beviljades ledighet för de tre dagar strejken omfattade. 
Andra tog ledigt utan att begära permission, något som de flesta arbetsgivare 
mer eller mindre godvilligt verkar ha accepterat. Det gjorde inte John 
Bernström. 
39 För tidigare framställningar av politisk storstrejk som kampmedel, se Tingsten 

1941, del II s. 39-50; Westerståhl s. 223ff; Schiller s. 213-221. Schiller diskuterar 
utifrån ungsocialistiskt propagandamaterial olika strejkbegrepps inbördes 
relation och skriver: ”I korthet var generalstrejk [detsamma som] revolution och 
storstrejk [var] endast en stor strejk i lagliga former” (s. 139ff, citatet s. 141). Av 
senare forskare har Simonson en grundlig genomgång av hur SAP:s syn på den 
politiska storstrejken som medel i rösträttsfrågan utvecklades under perioden 
1891-1902 (s. 81-121) och drar slutsatsen att SAP vid sekelskiftet i storstrejken 
såg en manifestation för demokratisk reform och inte, som man tidigare tänkt 
sig, ett sätt att slå mot vitala delar i samhällsmaskineriet (ibid. s. 121 och s. 134). 

40 Storstrejksutskottets rapport, s. 17-20. Rapportens hela titel är Storstrejken 
1902. Redogörelse från arbetarepartiets verkställande utskott afgifven i 
september 1902. Rapporten är undertecknad av det för tillfället utsedda 
storstrejksutskottets 12 ledamöter. Det bestod av partiets ordinarie 
verkställande utskott (med sju ledamöter, bland dem August Palm, Hjalmar 
Branting och Kata Dahlström), samt ytterligare fem särskilt valda, bland 
dem LO-chefen Herman Lindqvist. Beträffande de två utskottens relation se 
Casparsson, s. 196.
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De händelser som följde under sommaren och hösten 1902, efterspelet 
till själva rösträttsstrejken och VF:s senare nyorganisation, är av central 
betydelse för att förstå Bernströms hållning som arbetsgivare och den bild 
i offentligheten av denna hållning som nu präglades. Därför skall förloppet 
skildras utförligt med utgångspunkt i källor från såväl arbetsgivarsidan som 
arbetarsidan. Händelserna vid Separator blev omedelbart ett riksintresse 
och speglades i tidningspressen. Metallarbetareförbundet, dit omkring 
hälften av Separatorarbetarna vid denna tid hörde, hade under tiden april-
juni elva protokollförda styrelsemöten, där strejken och utvecklingen vid 
Separator var stående punkter på dagordningen. En rapport från SAP:s 
storstrejksutskott utkom i september 1902; den benämns i fortsättningen 
utskottsrapporten. I denna ges stort utrymme åt det man kallar ”repressalier” 
från arbetsgivarsidan med anledning av strejken. Utanför Stockholm 
verkar dock dessa inte ha haft stor omfattning: i Malmö och Göteborg 
redovisas endast få och mindre omfattande händelser.41 Separator är det allt 
överskuggande exemplet, händelserna där upptar 11 av utskottsrapportens 
52 textsidor. I denna skildring blir Separatorchefen Bernström 
inkarnationen av den oförstående och förstockade arbetsgivaren. Övriga 
nämnda Stockholmsföretag skildras som kontraster, vid något av dem 
skulle arbetarna både ha beviljats permission och fått ett bidrag från 
företaget till storstrejksfonden. I utskottsrapporten hävdas att de flesta 
arbetsgivarna inte motsatt sig strejken och i flera fall varit sympatiskt 
inställda till rösträttskampen.42 Man märker i rapporten en demonisering 
av Separatorchefen: Bernström sägs bl.a. göra skäl för beteckningen ”den 
största hämnaren”.43 Det nederlag som man i avslutningen medger att SAP 
fick inregistrera vid Separator förklaras med att man hade motarbetats av 
en exceptionell utomstående kraft. 

Enligt utskottsrapporten hade Bernström vägrat att bevilja den 
permission som den 14 maj begärts av Separatorarbetarna, detta efter ett 
enligt rapporten (men inte enligt Bernströms uppfattning, vilket vi senare 
skall se) enhälligt beslut av arbetarna att strejka. 

41 Utskottsrapporten s. 32-49, varav s. 38-49 handlar om Separatorstriden. 
42 Westerståhl uppger (s. 224) att 65 procent av de ca 100.000 (enligt 

utskottsrapporten 120.000) strejkande hade medgivande från arbetsgivarna, 
vilket i så fall är en bekräftelse på att en positiv syn på rösträttssträvandena 
fanns inom andra grupper medborgare än arbetarna. 

43 Utskottsrapporten s. 39.
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Separatorchefen skulle ha uttalat sig negativt om allmän rösträtt och hänvisat 
till företagets officiella ordningsregler, enligt vilka olovligt uteblivande i 
mer än två dagar räknades som uppsägning. Flertalet av arbetarna valde 
att strejka alla tre dagarna. De meddelades på tredje dagen i brev att de 
hade sagt upp sig och fick söka arbete en och en, om de ville återkomma. 
”Således skulle en gallring företagas”, är utskottsrapportens slutsats.44 

Att Separators avsikt var just en ”gallring” för att bli kvitt besvärliga 
agitatorer framgår av ett senare brev från Richard Bernström till chefen för 
det amerikanska dotterbolaget, Francis Arend, där det slås fast att ”socialist 
agitators would not under any circumstances be re-taken”. Richard 
Bernström skrev att det nu var dags för verkstadsföretagen att ”force an 
issue and kill the socialist power once and for all”. 45 Några dagar senare 
skrev han till samme mottagare: ”More than one hundred socialists and 
’bad men’ will never enter our shop again”.46 

Arend hade sannolikt tidigare meddelat sin uppdragsgivare i Stockholm 
erfarenheter av hur strejker brukade hanteras i USA. Flera spår av 
amerikanska metoder finns i företagets hantering av 1902 års konflikt. Bland 
dessa ingick rekrytering bland underbefäl vid Stockholms regementen till 
en intern kår av ordningsansvariga, en ”company police”.47

Utskottsrapportens bild av händelseförloppet bekräftas i huvudsak av 
företagets material. John Bernström beskrev händelsen den 14 maj i ett brev 
samma dag till sonen som då var i USA: ”En deputation från verkstadens 
socialistiska parti har uppvaktat mig och anhållit om permission för deras 
anhang, enligt uppgift 600 man.” Han hade svarat att han inte ville medverka 
till ”ett så dumt och lönlöst företag” och sagt att följderna av ett uteblivande 
från arbetet kunde arbetarnas företrädare själva räkna ut.48 Eftersom 
Bernström uppfattat delegationen som hotfull begärde han följande dag 
och fick extra polisbevakning av fabriken på bolagets bekostnad. Skyddet 
avsåg både dess egendom och de ca 150 bolagstrogna arbetare som valt 
att arbeta under strejkdagarna.49 Det sistnämnda motsäger påståendet att 
arbetarnas strejkbeslut skulle ha varit allmänt omfattat.
44 Utskottsrapporten s. 40. 
45 Richard Bernström till Francis Arend 10/6 1902, Alfa Laval B2C:4. 
46 Gårdlund 1983 s. 212.
47 Richard Bernström skrev till Francis Arend 18/6 1902 att man under strejken 

anställt ett 15-tal ”ex-sergeants + corporals from the guards as foremen” (Alfa 
Laval B2C:4; Gårdlund 1983 s. 212).

48 John Bernström till Richard Bernström 14/5 1902, cit. efter Gårdlund 1883 s. 
206f.

49 Gårdlund 1983 s. 208.
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Separatorstyrelsen bekräftade vid ett extrainkallat styrelsemöte på andra 
strejkdagen att arbetare som uteblev tre dagar i rad ansågs ha sagt upp sig. 
Företagets ordningsstadga skulle nu kompletteras med följande mening:

Arbetare som inom eller utom verkstaden söker att förleda eller genom hot 
eller våld förmå annan hos bolaget anställd arbetare att handla mot fastställda 
ordningsregler eller af arbetsbefälet meddelade föreskrifter eller eljest mot 
Bolagets intresse, så ock arbetare som befinnes hafva vid sitt antagande om sig 
lämnat oriktiga uppgifter, äger arbetsbefälet att omedelbart afskeda.50

Stadgandet var som synes riktat mot agitation och uppvigling, även när detta 
skett utanför arbetsplatsen. Det hade därmed samma karaktär som den tre år 
gamla Åkarpslagen, det gick till och med något längre vad gällde det beteende 
som kunde beivras, genom den tänjbara formuleringen ”handla [...] mot Bolagets 
intresse”.51 I denna kunde uppfattas ett hot mot föreningsrätten. Tillhörde man 
en förening som inte hade ledningens gillande riskerade man att inte återfå sin 
anställning – det var det budskap arbetarna inte kan ha haft svårt att utläsa. 

Tre dagar efter strejken skrev Social-Demokraten om Separators ”försök till 
repressalier” och att Bernström ”verkade vilja krångla”.52 Vid de nu arbetslösa 
Separatorarbetarnas möte samma dag rapporterades om ett möte som några 
från deras strejkkommitté haft en dag tidigare med John Bernström, varvid 
denne meddelat att bolaget snart skulle anställa nytt folk. Man skulle då 
endast anta skötsamma och självständiga arbetare, sådana som icke följde 
befallningar från utomstående. Företaget tänkte dock göra undantag från 
en regel som sade att den som lämnat arbetet på det sätt som nu skett 
inte kunde anställas på nytt; det skulle alltså ses som en generositet att 
arbetarna tilläts söka återanställning en och en. Bernström hade tillagt 
att om man med blockad försökte hindra bolaget att anställa nya arbetare 
skulle verkstaden stängas för gott.53 

50 S-D 20/5 1902.
51 Åkarpslagen av 1899 stadgade straff för försök att tvinga någon att delta 

i strejk, att hindra någon att återgå till arbete eller att ta erbjudet arbete 
(Ragnar Bergendahl, ”Åkarpslagen”, SU 1955, sp. 384f). I utskottsrapporten (s. 
41) karakteriseras den av Bernström meddelade nya ordningsbestämmelsen 
som ”en sannskyldig Åkarpsparagraf”: den sågs som direkt riktad mot 
agitationsverksamhet på arbetsplatsen, t.o.m. mot verksamhet utanför denna. 

52 S-D 20/5 1902.
53 Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 

1902, protokoll 20/5 1902.
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En dag senare fanns i Social-Demokraten, i anslutning till en artikel som 
gav Bernström hela skulden för det inträffade, en notis (möjligen kan den 
uppfattas som en annons utan avsändare) med texten: ”Separators utestängda 
verkstadspersonal uppmanar i enighetens och solidaritetens namn en hvar 
arbetare att icke söka eller taga arbete vid fabriken förrän förhållandena 
blifvit ordnade därstädes. Detta gäller samtliga de yrkesgrupper som vid 
Separator äro representerade.”54 Undertecknare saknas. Ordet blockad 
nämns inte, men uppmaningen har innebörd av en sådan. Stämningen 
vid de arbetslösa Separatorarbetarnas dagliga möten var i enlighet med 
notisens budskap. Om man skulle återgå till arbetet skulle det gälla alla. 
Att individuellt söka återfå sitt jobb sågs som osolidariskt och förkastligt.

De närmast följande försöken till förhandlingar blev resultatlösa. LO-
chefen Herman Lindqvist och Metalls förtroendeman Ernst Blomberg 
kallades in och förde de strejkandes talan. Den 26 maj hade de två varit 
hos Bernström, som sagt sig vara säker på att det aldrig hade blivit någon 
strejk om den omröstning som föregått denna hade varit sluten i stället för 
öppen; vid en sluten omröstning ansåg han att hans egen linje skulle ha fått 
stöd av arbetarna, bland vilka många troddes inte ha vågat opponera sig. 
Bernström hade meddelat att verkmästarna i fortsättningen skulle fråga alla 
som sökte arbete om de tillhörde socialistiska fackföreningar och att de i 
sådana fall inte skulle anställas.55

Den 30 maj träffade Bernström Stockholms övriga ledande 
verkstadschefer. Han fick dem med på att varsla om gemensam lockout till 
stöd för Separator och att snarast bilda en arbetsgivarorganisation. Följande 
dag utsatte Separators styrelse 5 juni som sista respitdag för de tidigare 
arbetarna att med företräde kunna ansöka om att återfå sina platser. Därefter 
skulle nya arbetare som inte tillhörde någon socialistisk fackförening antas. 

54 S-D 21/5 1902.
55 Metall 5536/1: Protokollsbokför A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 

1902, 26/5 1902. Vid deras under konflikten dagliga möten deltog i princip 
alla de strejkande och uppsagda arbetarna, även de medlemmar av det icke-
socialistiska Svenska Arbetareförbundet och de oorganiserade arbetare 
som deltagit i strejken. Protokollen anges gälla för möten med ”Separators 
verkstadspersonal 1902”, det fanns ingen formlig verkstadsklubb vid företaget. 
Under tredagarsstrejken och den följande blockaden fanns en strejkkommitté, 
vald av alla de strejkande, vilken upplöstes efter konfliktens slut den 12 juni. 
Från nämnda dag är det sista protokollet. Det betyder att relationen mellan 
metallfackets medlemmar och övriga strejkande Separatorarbetare, där de 
förras antal enligt tillgängliga uppgifter kan uppskattas till 500-600 och de 
senares till 200-250, under denna tid verkar ha varit friktionsfritt. Alla dessa 
hade strejkat och fått besked att de därmed hade sagt upp sig. Man satt tills 
vidare i samma båt. 
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Styrelsen beslöt om vissa inskränkningar av bolagets sociala förmåner, samt 
fastslog att de som nu lämnat företaget hade förverkat sina andelar i dess 
pensionskassa.56

Den 3 juni annonserade Separator efter nytt folk. I en annan annons 
varslade tio andra verkstadsföretag om sympatilockout för Separator från 
den 16 juni, om inte blockaden från arbetarna innan dess hade upphävts.57 

Användandet av ordet blockad är en av de formellt viktiga 
omständigheterna i denna konflikt i och med att det pekar på den oklara 
ansvarsfördelningen mellan organisationerna på arbetarsidan. I Metall : 
Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 1902, nämns 
ordet två gånger: först i referatet av ett av de tidigare mötena med John 
Bernström, då denne skulle ha varnat arbetarna för att försöka med blockad. 
Sedan förekommer uttrycket först i samband med konfliktens upplösning 
den 12 juni, då arbetarmötet formellt beslöt att ”upphäva blockaden”.58 
Däremellan hade man vid varje möte rapporterat om iakttagelserna från 
de vakter som strejkledningen satt ut vid företagets grindar, för att markera 
sitt avståndstagande från dem som sökte arbete vid företaget. Eftersom 
polisbevakning förekom vid grindarna måste man uppträda försiktigt för 
att inte komma i konflikt med Åkarpslagen.59 

56 Separators styrelseprotokoll 31/5 1902 och 21/6 1902.
57 Datum enligt utskottsrapporten, s. 42. Protokollsboken för A.B. Separators 

verkstadspersonal maj-juni 1902 visar att man visste om lockoutvarslet redan 
den 2 juni. I den statligt beställda rapport om rösträttstrejken som utkom 1904 
hävdas att blockadbeslutet togs av SAP:s storstrejksutskott (Gunnar Huss, 
”Den s.k. politiska storstrejken år 1902”, Stockholm 1904, i Arbetsstatistik E:1 
Utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, Stockholm 1909, s. 
382). Styrman har samma uppgift (1936, s. 79). Enligt Lindgren svarade dock 
formellt de kommitterade för Separators utestängda arbetare för blockaden 
(1938 s. 523, not 2). På ett annat ställe (s. 525) skriver han att man inom 
förbundsstyrelsen talade om ”partiets blockad”. Metallarbetareförbundet 
stod vid denna tidpunkt vid sidan om blockadbeslutet, som man uppfattade 
som formellt felaktigt: endast fackliga organisationer kunde enligt förbundet 
med verkan fatta ett sådant beslut (Lindgren 1938 s. 525, not 1). Lindgrens 
bedömning av stämningen på den fackliga sidan är att man såg partiet som 
ansvarigt och det som självt borde få ”kratsa kastanjerna ur elden” (s. 524f). 
Detta hindrade inte att Ernst Blomberg fr.o.m. den 23/5 lät sig adjungeras till 
Separatorarbetarnas möten och kom att spela en roll i den fortsatta kontakten 
med Separator.

58 Metall 5536/1: Protokollsbokför A.B. Separators verkstadspersonal maj-
juni 1902, 12/6 1902, kvällsmötet § 4. Symptomatiskt för den oklarhet om 
beslutsordningen som rådde är att den tidigare nämnda notisen i Social-
Demokraten 21/5, som i praktiken uppmanade till blockad mot Separator, 
saknade undertecknare.

59  Första rapporten om uppträdande av poliser och detektiver (civilklädd polis) 
finns i Metall 5536/1, Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-
juni 1902, protokollet den 26/5. Inga uppgifter finns om att Åkarpslagen skulle 
ha tillämpats i Separatorfallet.
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Arbetarorganisationerna stod alltså den 3 juni inför ett hot om lockout 
som om den sattes i kraft skulle drabba flera tusen verkstadsarbetare 
i Stockholm. Strejken, som från början var en politisk handling blev nu 
en oönskad angelägenhet för Metallarbetareförbundet, vilket tidigt hade 
markerat sin skepsis mot hela strejkföretaget. Ernst Blomberg var bland de 
socialdemokrater som redan 1901 varit negativ till storstrejk som politiskt 
påtryckningsmedel enligt vissa, men senare bestridda tolkningar var även 
Branting på något stadium negativ.60 Man befarade på arbetarsidan att 
lockouthotet var en början och att arbetsgivarnas aktion kunde sprida 
sig utanför huvudstaden.61 De underhållskrav som då kunde förutses från 
lockoutade arbetare skulle snabbt tömma partiets storstrejksfond, som inte 
var dimensionerad för en sådan situation, och därmed sätta tryck på den 
fackliga organisationen att lämna stöd. 

Den 5 juni hade tre företrädare för Separatorarbetarna kallats till 
Bernström. Denne skulle då, enligt vad de rapporterade till kamraterna, 
ha förklarat att han personligen ville ha alla de tidigare arbetarna tillbaka 
men att styrelsen beslutat att det måste ske efter individuella ansökningar. 
Någon dag senare genomfördes en sluten omröstning bland arbetarna om 
hur man såg på att acceptera en sådan procedur, vilken inte gav stöd för 
Bernströms förslag – 95 för och 680 mot att söka arbete individuellt.62 
Blomberg fick uppdraget att meddela Bernström resultatet och försöka få 

60 Uppgifterna om Blombergs och Brantings kritiska hållningar hos Westerståhl 
s. 224 samt Casparsson s. 194. Ang. Blomberg se även Gårdlund 1983, s. 209. 
Simonson hävdar (s. 124ff  och 128ff) beträffande Branting att denne år 1901 
varit pådrivande för politisk storstrejk men vid SAP:s kongress i april 1902 visat 
en avvaktande inställning och förordat demonstrationer (ibid. s. 131). Blomberg, 
som varit emot den obligatoriska anslutningen 1898 av fackföreningarna till SAP 
(Lindgren 1938 s. 332-348) visade sin inställning när han i april 1902 offentligt 
ville klargöra att Metallarbetareförbundet inte skulle betala strejkunderstöd vid 
en rösträttsstrejk. Styrelsen avböjde att göra denna markering mot partiet, men 
vid frågor från lokala fackklubbar klargjorde förbundet före strejkdagarna att 
man inte tog ansvar för de följder som kunde uppstå genom strejken (Metalls 
styrelseprotokoll 1902: 19/4 § 22, 26/4 § 27 samt 10/5 § 22, Metall A03:006). 
Vid mötet den 10/5 (§ 22) avvisade förbundsstyrelsen med endast fyra röster 
mot tre ett förslag till offentligt uttalande om att den som utan arbetsgivarens 
tillstånd deltog i rösträttsstrejken kunde fällas för brott mot gällande 
arbetsavtal. Metall-styrelsen förutsåg alltså risken för det som sedan skedde vid 
Separator. Dess inställning framgår också av att Metall vägrade att distribuera 
partiets storstrejkscirkulär och att man redan 1901 tagit avstånd från politisk 
storstrejk som idé; motsättningen till SAP hade demonstrerats när Blomberg i 
protest lämnade sin post som vice ordförande i Stockholms arbetarekommun 
(Lindgren 1938 s. 526, not 1).

61 Utskottsrapporten, s. 42. Farhågan var befogad, det fanns som vi skall se 
stämningar även för en större lockout bland vissa arbetsgivare. 

62 Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 
1902, protokollen 5/6, 6/6 och 7/6 1902.
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fram en uppmjukning av företagets ordningsregler samt ett erkännande av 
arbetarnas föreningsrätt. Man stod inför situationen att storstrejksfonden 
snart inte skulle ha medel till att betala ut understöd, något som SAP:s 
strejkutskott i det längsta sökte hemlighålla.63

Ernst Blomberg ville att SAP och utskottet skulle ta ansvar för 
konsekvenserna av den storstrejk man satt igång, och därför även hantera 
den hotande lockouten. Partiet borde anmodas att som svar på lockoutvarslet 
utlysa storstrejk på nytt. Detta förslag framfördes av i Metall-styrelsen av 
Blomberg och hans meningsfrände, förbundskassören Petrus Sparring, 
kanske mest för att demonstrera vilken omöjlig situation SAP enligt de 
två hade försatt sig i.64 Förbundsstyrelsens majoritet avvisade tanken på att 
föreslå en ny storstrejk men såg sig i den uppkomna situationen, i strid 
med Blombergs och Sparrings uppfattningar, tvingad att tillmötesgå den 
begäran som kommit från SAP, vilket bett förbundet att biträda partiet 
med konfliktledning och i understödsfrågan under den befarade större 
lockouten. Metalls beslut gick utöver vad SAP begärt; förbundsstyrelsen 
ville vid en utvidgad konflikt inte nöja sig med en biträdesroll och beslöt 
att hellre då själv ansvara för ledningen och det ekonomiska understödet.65 
En konsekvens blev att förbundet markerade sitt inträde i den tre veckor 
gamla Separatorkonflikten genom att man nu förklarade företaget i 
blockad.66 Sistnämnda beslut belyser de tilltrasslade ansvarsförhållandena. 
Den blockad av Separator som de facto rått ända sedan den 20 maj var 
sannolikt, som förut redovisats, beslutad av SAP:s storstrejksutskott, men 
enligt en uppgift av Separatorarbetarna själva.

Slutsatsen av Metalls protokoll 7-9 juni är att förbundsstyrelsen var enig 
om att minimera kostnaderna och de negativa effekterna för organisationen 
och de egna medlemmarna vid Separator av en storstrejk som man själv 
inte var upphov till och där i varje fall styrelsens flertal ansåg att den aldrig 
borde ha kommit till stånd; de menade att andra kampmetoder varit att 
föredra för att nå målet, rösträtten. Blombergs och Sparrings avvikande 
meningar gällde inte målet utan taktiken. 

63 Lindgren 1938 s. 527.
64 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 7/6 1902 § 13 med fortsättning 8/6 

§§ 2-4, Metall A03:006. 
65 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 8/6 1902 § 3 och § 4, Metall 

A03:006.
66 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 9/6 1902 § 2, Metall A03:006.
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Om konflikten skulle utvidgas genom en större lockout föredrog styrelse-
majoriteten, till skillnad från de två nämnda, att förbundet och inte SAP 
tog ledningen och kontrollen över arbetarsidans agerande i det som från 
början hade varit en politisk strid men nu var på väg att bli en facklig fråga. 
En sådan roll påtog man sig hellre än att fungera som biträde till SAP och 
storstrejksutskottet i en oviss process med risk för en oklar ansvarsfördel-
ning. Ett ytterligare skäl för denna hållning var säkerligen att Metallarbe-
tareförbundet under alla omständigheter kunde räkna med att få stå för de 
fortsatta underhållskostnaderna eftersom partiets storstrejksfond var på väg 
att ta slut.

Ingrid Millbourn har tolkat Separatorkonfliktens avslutning helt annor-
lunda. Hon hävdar att Metallarbetarförbundets styrelsemajoritet under vad 
som blev konfliktens sista dagar skulle ha understött tanken på en fortsatt 
strejk vid Separator och velat överta ansvaret för den.67 Det stämmer inte 
med styrelsens diskussion och beslut 7-9 juni, inte heller med Blombergs 
uttalanden vid Separatorkonfliktens avslutning den 12 juni eller med Lind-
grens historik.68 Millbourn har felaktigt tyckt sig se en offensiv taktik bak-
om styrelsebeslutet den 8 juni. Det gällde dock endast hur förbundet skulle 
agera ifall arbetsgivarnas lockouthot sattes i verket, vilket Metall-styrelsen 
minst av allt önskade sig. Dess taktik måste tvärtom uppfattas som genom-
tänkt defensiv. Millbourn hamnar därmed i den tvivelaktiga slutsatsen att 
när Separatorstrejken förlorades av arbetarna skulle det i realiteten inte ha 
berott på Bernströms och arbetsgivarnas agerande utan på att Brantings 
och Blombergs oförmåga till samarbete förhindrade att arbetarklassens 
fulla styrka utnyttjades.69 Hennes slutsats innebär att Blomberg vid kon-
fliktens avslutning den 12 juni skulle ha agerat mot sin förbundsstyrelses 
beslut 7-9 juni.

67 Millbourn 1987, s. 232ff.
68 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 7-9/6 1902 (Metall A03:006). Se 

även Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-
juni 1902 12/6 1902 samt Lindgren 1938 s. 524-529.

69 Millbourn 1987 s. 240f.
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Vid Separator anställdes från den 5 juni nytt arbetsvilligt folk – strejk- och 
blockadbrytare enligt de tidigare arbetarna.70 Efter ett nytt möte mellan 
Bernström och Blomberg kunde den senare meddela att Separator hade 
backat något i fråga om ordningsreglerna.71 

Att arbetare skulle kunna straffas med hänvisning till den oprecisa 
formuleringen ”handla i strid mot bolagets intresse”, var det inte längre 
fråga om. Den som riskerade att bli avskedad av en förman skulle kunna 
få saken omprövad av Bernström personligen. Beträffande föreningsrätten 
gjorde Bernström en skriftlig deklaration om sin syn på arbetarnas 
organisering. Den ger uttryck för den vid denna tidpunkt ännu inte i någon 
känd avtalstext definierade innebörden av arbetets frihet.72

Herr Ernst Blomberg, Stockholm.

I anledning av gjord förfrågan; huruvida med den i ordningsreglerna för aktie-
bolaget Separators verkstadsarbetare under punkt 17 införda nya bestämmelse 
afsåges att förmena arbetarne att tillhöra föreningar, vill jag härigenom hafva 
meddelat att bolaget icke ämnar uppställa något hinder för sina arbetare att 
tillhöra de föreningar eller organisationer de önska. Men om bolaget sålunda 
medgifver arbetarne frihet i berörda afseende, är bolaget å andra sidan fast be-
slutet att i fråga om valet av sin arbetspersonal genomföra den arbetsgifvarne 
självfallet tillkommande rätt att antaga och afskeda arbetare, utan att därvid låta 
sig påverka af några åtgöranden från arbetarne eller de föreningar och organisa-
tioner de tillhöra, med hänsyn tagen endast till hvad bolaget finner dess väl och 
arbetspersonalens bästa samt rättvisa och billighet kräfva. 

John Bernström73

70 Utskottsrapporten s. 43. Utskottet skriver om det anseende Separatorföretaget 
hade för att betala sina arbetare bra, och därmed vara attraktivt att arbeta vid, 
”en blänkandefyr inför alla de vinddrifna strejkbrytarelement som tyvärr ännu 
finnas i vårt land”.

71 Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 
1902, protokollen 11/6 och 12/6 1902.

72 Schiller beskriver de avslutande skrivna formuleringarna i 
decemberkompromissen SAF-LO från 1907 (behandlas i kapitel 4) som ”en 
första framgång för det principiella hävdandet av arbetets frihet, det fältrop 
som arbetsgivarna i fortsättningen skulle följa” (Schiller s. 49). Det är dock 
inte den första framgången i detta avseende. Bernströms här citerade brev till 
Blomberg återgavs i utskottsrapporten 1902 och måste ses som ett tidigare 
skriftligt uttryck för arbetsgivarnas tolkning av arbetets frihet. 

73 Separators styrelseprotokoll 11/6 1902, återgivet i utskottsrapporten, s. 45. 
Brevet torde ha överlämnats från Bernström till Blomberg samma dag. Troligt är 
att Blomberg först rapporterade om brevet till strejkutskottet och att arbetarna 
vid Separator fick del av det först dagen därpå, vid deras sista möte, då 
utskottet hunnit bestämma sig för hur man skulle agera i den prekära situation 
man befann sig i.
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Vad vi ser är hur föreningsrätten visserligen erkänns, men att den fria 
anställningsrätten för arbetsgivarna – det centrala elementet i den innebörd 
de lade i arbetets frihet – samtidigt formuleras som överordnad princip, på 
ett sätt som gör att föreningsrätten måste uppfattas som villkorad, för att 
inte säga illusorisk.74 Detta besked måste ha verkat tämligen nedslående 
på arbetarsidan. Med vetskap om den snart förbrukade strejkfonden valde 
storstrejksutskottet ändå att uppmana Separatorarbetarna att acceptera 
villkoren och avsluta blockaden. Det var, som vi skall se, ett kontroversiellt 
beslut. Hjalmar Branting framförde det vid det möte som blev de strejkande 
Separatorarbetarnas sista, den 12 juni, som med ett par avbrott pågick från 
morgon till sen kväll. 

 Brantings uppgift vid detta tillfälle kan inte ha varit avundsvärd. Han tog 
fasta på det lilla positiva arbetarsidan kunde intala sig att man hade uppnått: 
den sista justeringen av ordningsreglerna. Han framhöll att Bernströms 
skriftliga deklaration innebar ett principiellt erkännande av föreningsrätten. 
Att såväl detta erkännande som justeringen av ordningsreglerna kunde 
sättas ur spel av avslutningsformuleringen i Bernströms deklaration avstod 
Branting och utskottet från att betona.75

Den organiserade arbetarsidan hade hamnat i en återvändsgränd, en 
situation som enligt utskottsrapporten blivit ohållbar och ”med tvingande 
nödvändighet” måste avvecklas.76 Branting och utskottet uppmanade 
Separatorarbetarna ”med känsla af sitt ansvar inför arbetarerörelsen som 
helhet” till avveckling av blockaden och reträtt på erbjudna villkor.77 Branting 
gav eftertryck åt budskapet genom att meddela att storstrejksfonden inte 
längre kunde stå för det understöd man dittills lämnat. Att hans åhörare 
inte hade helt lätt att acceptera att just de måste stå för konsekvenserna av 
detta helhetsansvar antyds i utskottsrapporten, där det står att den följande 
långa mötesdebatten fördes ”med all den värme, som sakens vikt var ägnad 
att framkalla”, säkert en omskrivning för att stämningarna varit upprörda.78 

74 Molin, som inte diskuterar begreppet arbetets frihet, kommenterar Bernströms 
förklaring med orden ”arbetarna [hade] ingenting uppnått” (1989 s. 227).

75 I storstrejkutskottets skriftliga utlåtande den 12/6 (återgivet i sin helhet i 
utskottsrapporten s. 45ff) som Branting föredrog för Separatorarbetarna står 
att Bernströms erkännande av föreningsrätten, trots dennes inskränkande 
tillägg, var ”en positiv vinst, att på det bestämdaste taga fasta på” (ibid. s. 46). 

76 Utskottsrapporten s. 49.
77 Utskottsrapporten s. 47ff, citatet s. 47. 
78 Utskottsrapporten s. 47.
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Enligt det utförliga mötesprotokollet uttrycktes aggressioner mot Branting 
och storstrejksutskottet. De anklagades för att ha ”tagit sin hand från oss” 
och för att föreslå en ohederlig lösning som skulle framtvinga ett arbete 
”sida vid sida med strejkbrytare, detta slödder som nu är på verkstan”.79 Ett 
par deltagare sade sig bli tvungna att emigrera. 

Blomberg höll i sina inlägg distans till partiet och till Branting, ville inte 
råda arbetarna rörande vilken ställning de borde ta till utskottets förslag men 
gjorde klart att Metallarbetareförbundet inte hade rätt att betala understöd 
i en på annat håll beslutad strejk. Han lovade ändå senare under mötet 
att allt som var möjligt skulle göras för att hålla dem som blev utan arbete 
skadeslösa. Det krävdes två propositioner – den första gick till votering som 
med en liten övervikt förkastade storstrejksutskottets rekommendation – 
innan mötet till sist bestämde sig för att i resignationens tecken avsluta 
den blockad man formellt kanske aldrig hade påbörjat.80 Det kan noteras 
att Ernst Blomberg, liksom Separatorarbetarnas egen strejkstyrelse, 
blev avtackade av mötet för sitt arbete under konflikten. Något tack till 
Branting eller SAP:s storstrejksutskott finns inte antecknat, vilket får ses 
som symptomatiskt för den rådande stämningen.81

Ingrid Millbourns tolkning av konfliktens avslutning innebär som 
nämnts att Blomberg skulle ha gått emot sin förbundsstyrelse.82 Han 
borde, enligt Millbourns tolkning av vad styrelsen beslutat, ha meddelat 
Separatorarbetarna att Metallarbetareförbundet sedan tre dagar övertagit 
konflikten och stödde den, bl.a. genom blockad av Separator. Detta gjorde 
inte Blomberg; enligt protokollet från det sista mötet med Separatorarbetarna 
12 juni nämnde han inte förbundsstyrelsens beslut 8 och 9 juni. Som redan 
har framgått var dessa beslut en beredskapsåtgärd inför fabrikanternas 
befarade lockout, villkorade av att den utlöstes. Skälet för Blombergs 
tystnad den 12 juni på denna punkt är lätt att förstå. Blockadbeslutet var 
inte en offensiv åtgärd men hade sannolikt uppfattats som en sådan i den 
upprörda stämning som rådde vid mötet den 12 juni. 

79 Metall 5536/1: Protokollsbokför A.B. Separators verkstadspersonal protokollet 
12/6 1902 (första mötet denna dag) § 4.

80 Röstsiffrorna vid voteringen var 329 för och 400 emot utskottets 
rekommendation, vid det senare beslutet skedde ingen votering. Metall 
5536/1:Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 1902, 12/6 
1902.

81 Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 
1902, protokollen 12/6 1902. 

82 Millbourn 1987, s. 232f. och 240f.
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Arbetarnas ställningstagande hade med stor sannolikhet lett till att konflikten 
förlängts, helt emot inte bara Blombergs utan även förbundsstyrelsens 
och storstrejksutskottets intentioner. Metalls förtroendeman måste ha 
förutsett och beklagat konsekvenserna för ett betydande antal av de 
egna medlemmarna vid Separator men gjort bedömningen att en snabb 
avslutning av konflikten var den minst dåliga av de utvägar som stod till 
buds. På den punkten rådde inga skilda meningar inom hans styrelse.

De f.d. Separatorarbetarna fick var för sig avgöra om de ville söka sina 
gamla jobb på nytt eller avstå. Man visste att många arbetsplatser vid Separator 
hade hunnit besättas med dem man såg som strejkbrytare. De som kunde 
få sina arbeten tillbaka måste räkna med att arbeta tillsammans med dessa 
strejkbrytare, vilket var en ny och obekväm situation.83 I utskottsrapporten 
tas det för givet att åtskilliga inte kunde tänka sig att på nytt söka arbete 
vid Separator. Denna grupp, vars antal rapporten förbigår, skulle betraktas 
som ”ur konflikten utgångna”, vilket innebar att de lämnades till att om 
möjligt hitta andra arbeten.84 Att detta inte var lätt för dem som utmärkt 
sig som aktiva i strejken styrks av ett brev i oktober 1902 från av en av 
förtroendemännen vid Separator, strejkstyrelsens vice ordförande, J.W. 
Lindgren. Denne vädjade tillsammans med två kamrater om ersättning 
från storstrejksutskottet ”ett för allt” på 200 kr var. Förtroendemannen sade 
sig inte ha kunnat få nytt arbete, trots försök under 22 veckor.85

83 Richard Bernström skrev efter konfliktens upphörande 18/6 1902 till Francis 
Arend: ”We engaged about 300 men [arbetsvilliga] during the strike and we 
keep them all, so that the old men have to work at the side of the ‘scabs’, 
which is unheard of before in Sweden. The victory is great.” Alfa Laval B2C:4; 
Gårdlund, s. 212. 

84 Utskottsrapporten s. 47. När den skrevs i september 1902 satt 
storstrejksutskottet med facit i hand; man visste rimligen rätt väl hur många 
av de avskedade som av olika skäl avstått från att söka jobb hos Separator. 
Någon uppgift om dessa lämnades dock inte i rapporten. Lindgren uppger 
(1938, s. 524-527) att 212f.d. Separatorarbetare i slutändan stått utan 
sysselsättning, att storstrejksutskottet till sist fått medge att man inte hade 
medel att understödja dem och överlåtit detta till den fackliga organisationen. 
Metallarbetareförbundet ansåg sig då tvunget att ta över ansvaret för 
underhållet av sina egna medlemmar, som sägs ha varit desperata. Lindgren 
återger (ibid.) uttalanden med innebörden att strejkutskottets auktoritet 
bland metallarbetarna var minimal. Molin anger (1989, s. 227) med stöd av 
en undersökning från Kommerskollegium, att antalet som inte återgick till 
arbete var 191, varav 100 skulle ha blivit nekade att komma tillbaka och 91 inte 
velat söka ny anställning. Mot detta stod enligt samma källa 332 nyintagna, 
som alla fick vara kvar efter blockadens avslutande. Dessa resultat bekräftar, 
liksom Richard Bernströms förut nämnda brev till Arend, utskottsrapportens 
uttalanden om att ”rensning” förekommit

85 Brev från tre arbetare till storstrejksutskottet 28/10 1902, Separators 
verkstadsklubb 1902. Metall 5536/1
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Mer än hälften av partiets 90.000 kronor stora storstrejksfond gick 
till att ersätta de drabbade arbetarna i Separatorstriden.86 Det räckte 
inte. Metallarbetareförbundet fick ta hand om en betydande del av 
underhållskostnaden. Det sökte man klara genom en frivillig insamling 
bland medlemmarna, igångsatt under strejkens slutskede då förbundet 
börjat förstå att SAP:s storstrejksfond var på upphällningen.87 Denna 
fackliga stödinsats fick inget omnämnande i utskottsrapporten, ett av flera 
tecken på att stämningen efter konflikten mellan partiet och fackförbundet 
inte var särskilt hjärtlig.

Det gick inte att förneka att den genom storstrejken uppkomna 
Separatorstriden var ett nederlag. I utskottsrapporten står det att 
Separatorchefen ”nådde denna seger” genom att blanda ihop en politisk 
fråga med ovidkommande, rent fackliga tvistefrågor.88 En artikel i Social-
Demokraten signerad ”Hj. Br.” strax efter blockadens upphörande slutade: 
”Separators arbetare hafva manligt kämpat sig fram till en lösning som kunde 
beslutas solidariskt […]. Det bör då icke tillkomma andra utanförstående 
att […] döma en uppgörelse som tack vare arbetarnas beundransvärda 
hållning in i det sista […] blef, låt så vara – ett lokalt nederlag för stunden, 
men ett sådant med ära.” Artikeln citerades i utskottsrapporten, där 
man lade skulden för det skedda på John Bernström med orden: ”Hvad 
Separatorchefen vridit snedt måste läggas till rätta igen, det kräfdes oafvisligt 
i det helas intresse.”89 

Såväl tidningens som utskottsrapportens kommentarer har med all 
säkerhet formulerats av Branting eller under dennes överinseende. Den 
något säregna slutsats som går att dra av de citerade kommentarerna är att en 
snedvridning av sakernas tillstånd hade skett genom sammanblandningen 
av fackliga och politiska frågor; att det var John Bernström som bar skulden 
för detta; att arbetarsidan därför hade tvingats korrigera hans missgrepp 
vilket fått ske genom att Bernström hade tillåtits att avgå med segern i 
konflikten.

86 Utskottsrapporten, s. 50f.
87 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 1902: 8/6 § 4, 17/6 § 1 och 27/6 § 1. 

Metall A03:006.
88 Utskottsrapporten s. 48f.
89 Utskottsrapporten s. 49. 
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Socialdemokratisk och facklig historieskrivning
Medgivandet i Social-Demokraten och senare i utskottsrapporten att 
Separatorkonflikten var ett nederlag blev omstritt inom SAP omedelbart 
efter konfliktens avslutning. Att det skulle handla om något misslyckande är 
inte heller vad rörelsens senare historieskrivare under 1900-talet i allmänhet 
tagit fasta på i skildringarna av rösträttsstrejken 1902. 

En dryg månad efter att konflikten avslutats var den föremål för en lång 
och välbesökt debatt i Stockholms arbetarkommun.90 Branting fick försvara 
sitt och utskottets agerande mot skarp kritik från olika håll. Av Hinke 
Bergegren anklagades utskottet för att ha varit ”avsiktligt bedrägligt” mot 
Separatorarbetarna när de uppmanades att återgå till arbetet, ett uttalande 
som väckte Brantings indignation.91 Metallarbetareförbundets representant 
Arvid Björklund var kritisk av andra skäl; storstrejkens enda resultat var 
enligt honom att ”våra fiender blivit varnade”. Med detta syftade han på 
organisationsförberedelserna på arbetsgivarsidan, som vid det laget hade 
börjat märkas.

Ingrid Millbourn har noterat ett senare inlägg från August Palm i en 
artikel utgiven som separattryck någon gång under 1902, sannolikt efter 
utskottsrapportens publicering i september. Att döma av inledningen 
hade artikeln först refuserats av S-D, rimligen av Branting, vars namn 
dock inte nämns. Innehållet är en indirekt men tydlig kritik av Branting 
och tidningen för att man skildrat Separatorkonfliktens utgång som ett 
nederlag. Palm skriver om storstrejken som ”den stora och respektingivande 
seger vi vunno”. 

90 ”Separatorkonflikten inför Stockholms arbetarkommun”, S-D 5/8 1902. Enligt 
referatet pågick debatten på grund av mängden åhörare parallellt i två skilda 
lokaler och avslutades först kl. 2 på natten.

91 Hinke Bergegren hade redan några dagar tidigare offentligt riktat samma 
anklagelse mot Branting, som försvarat sitt och storstrejksutskottets agerande i 
en indignerad artikel (”Ett allvarsord”, S-D 30/7 1902, återgiven i Branting SSkr, 
del 8, s. 66-71). 
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Att ett antal Separatorarbetare, tämligen respektlöst kallade ”separatisterna”, 
hade blivit av med sina arbeten eller tvingats arbeta tillsammans med 
strejkbrytare var en obetydlig förlust som man fick acceptera.92 Palm 
hade varit med i storstrejkskommittén och stod som undertecknare av 
utskottsrapporten, vilken utan reservationer återgav skildringen i S-D av 
nederlaget vid Separator. Han hade nu bytt åsikt, möjligen influerad av 
debatten vid arbetarkommunen.93 Palm återkom till Separatorfrågan så sent 
som vid SAP:s partikongress 1905, nära tre år efter rösträttsstrejken. Han 
beskrev då Brantings uppträdande vid strejkens avslutning med att det ”visade 
till fullo att [Branting] icke var en duglig general vid kritiska tillfällen”. 
Den senare genmälde med att tala om ”den Palmska ansvarskänslan, som 
är lika med noll”, ett ordval som får förstås mot bakgrund av att Palm 
var en av utskottsrapportens undertecknare och hade försvarat den mot 
Separatorarbetarnas protester den 12 juni 1902.94 Uppenbarligen hade 
strejken skapat en klyfta som det tog tid att brygga över, både inom 
socialdemokratin och i dess förhållande till Metallarbetareförbundet.

I socialdemokratisk historieskrivning har den Palmska synen på 1902 
som en stor seger för arbetarrörelsen tagit överhanden. Åsa Linderborg 
kallar 1902 års händelser för en av rörelsehistorikernas mest älskade 
berättelser, vilken genom dramatiska skildringar och referenser bl.a. syftat 
till att förstärka bilden av ett martyrskap. 

92 Aug. Palm, Separatorskonflikten och dess avveckling, Stockholm 1902, citatet 
s. 3. I en ingress skriver Palm med tydlig ironi att S-D:s utrymme var så starkt 
anlitat att ”detta lilla inlägg i en allvarlig fråga för dagen inte kunnat få plats” (s. 
1). Palm säger sig tillhöra dem ”hvilka aldrig förakta små sår och fattiga vänner” 
och har publicerat artikeln för att förebygga att såret ”blir kräftartat” (s. 1). Det 
lilla ”såret” var uppenbarligen Separatorhändelserna. Artikeln är en uppmaning 
till de egna att beskriva storstrejken som en stor seger, inte fästa avseende 
vid ett ”ringa och obetydligt” nederlag, vilket Palm ville se Separatorstridens 
utgång som. Stora segrar hade enligt honom aldrig vunnits av någon armé 
”utan att någon avdelning fått offras” (s. 3).

93 Troligen har artikeln tillkommit under senare delen av 1902, efter 
utskottsrapportens framläggande. Den måste uppfattas som belägg för att 
Palm tagit intryck av den interna kritiken mot Separatoraffären och att inte 
längre stod bakom utskottsrapporten på denna punkt. Vid Separatorarbetarnas 
möte den 12/6 hade Palm försvarat utskottets ståndpunkt, dvs. företrätt 
samma linje som Branting (Metall 5536/1: Protokollsbok för A.B. Separators 
verkstadspersonal, protokollet 12/6 1902, det fortsatta mötet kl 5 e.m., § 3).

94 Förhandlingarna vid Sveriges Socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress 
i Stockholm 17-25februari 1905 s. 171-175, citaten s. 174. 



95

Enligt henne har 1902 års förment lyckosamma händelser fått utgöra 
en motvikt till ”1909 års traumatiska storstrejk”.95 Två exempel på detta 
slags rörelsehistoria: John Lindgren betecknade 1936 året 1902 som 
”vattendelaren i den svenska demokratiens historia”, och ansåg det stå 
utom allt tvivel att det var just tillgripandet av utomparlamentariska medel 
från arbetarrörelsen som fick riksdagen att begära förslag till en valreform 
grundad på allmän rösträtt.96 Yvonne Hirdman beskrev drygt 40 år senare 
arbetarrörelsens taktik att driva rösträttsfrågan 1902 som noggrant planerad 
jämfört med tidigare utländska storstrejksföretag. Men Hirdman ställde 
också frågan vad man vann med den väldiga manifestationen och fann att 
den uppenbarligen inte ledde till önskat resultat.97 

Den positiva synen på 1902 har gått igen hos andra forskare. Herbert 
Tingsten fann att storstrejken och den uppmärksamhet den innebar för 
arbetarrörelsen blev en framgång, vilken bidrog till riksdagens följande 
utredningsbeslut om allmän rösträtt.98 Av senare historiker anser Seppo 
Hentilä sig utan någon diskussion kunna slå fast att 1902 års strejk var 
en seger för arbetarrörelsen.99 Birger Simonson betecknar strejken som 
en succé, den var enligt honom menad som en demonstration och måste 
värderas som sådan. Till skillnad från Hirdman, som betvivlade att strejken 
nått sitt mål, anser Simonson att den SAP-kongress som 1902 beslutat om 
storstrejken varit på det klara med att den inte kunde väntas leda till någon 
omedelbar framgång.100 

95 Linderborg s. 337f, citatet s. 338. Linderborg verkar för ett ögonblick själv 
hamna i den tradition av historieskrivning hon kritiserar, när hon skriver 
att storstrejken 1902 �resulterade i att regeringen 1902 drog tillbaka sin 
rösträttsproposition� (s. 338). Att den senare händelsen skulle ha varit ett 
resultat av storstrejken är ett obestyrkt antagande men i överensstämmelse 
med vad som enligt Linderborg är etablerad socialdemokratisk kanon. 

96 John Lindgren, Från Per Götrek till Per Albin. Några drag ur den svenska 
socialdemokratiens historia, Stockholm 1936 s. 99f. Utgången i riksdagen blev 
att förslaget, liksom de mot detta riktade motionerna från liberalerna och 
lantmannapartiet föll eller drogs tillbaka i riksdagen, vilken samtidigt på förslag 
från bl.a. den konservative ledamoten och biskopen Gottfrid Billing begärde en 
utredning om ett valsystem med inriktning på allmän rösträtt och proportionella 
val. Sture Bolin, ”Rösträttsfrågan”, SU 1952, band 24 sp. 1223f. 

97 Hirdman 1979 s. 73f, citatet s. 73. 

98 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling, Del II, 
Stockholm 1941. Tingsten skriver (s. 49f) om ”en större framgång än man […] 
tänkt sig”; själv verkar han då enbart ha tänkt på strejkens deltagarsiffror. 
Tingsten menar att Branting, liksom Ernst Blomberg och flera andra av de 
ledande i partiet, i april 1902 var emot storstrejksidén; de sägs ha föredragit 
demonstrationer som metod att strida för rösträtten.

99 Seppo Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom 
SAP före 1914, Helsingfors 1979, s. 135.

100 Simonson s. 131ff.
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Andra forskare har ifrågasatt om strejken överhuvudtaget påverkade 
riksdagens följande beslut.101

Att storstrejken var en framgång låter sig givetvis säga om man nöjer 
sig med att se på antalet strejkdeltagare, i hela landet kanske nära 120.000. 
Men det finns och fanns andra kriterier för att värdera den, vilket de tidiga 
efterhandsbedömningarna inom arbetarrörelsen visar. Dessa bedömningar 
förbigick ändå, naturligt nog när strejken var ett historiskt faktum, de 
handlingsalternativ som dessförinnan funnits. Ingen kan veta om de 
arbetarledare som föredrog andra påtryckningsmetoder i rösträttsfrågan 
än storstrejk hade nått samma eller bättre resultat om man följt deras 
linje. Även liberala samlingspartiet och åtskilliga från det konservativa 
lantmannapartiet var starkt kritiska mot regeringsförslaget av 1902, vilket 
vid framläggandet enligt en samtida källa väckte missnöje i alla politiska 
läger.102 Att det var just storstrejken som åstadkom att regeringsförslaget 
föll kan därför inte vara mer än ett antagande; ett lika rimligt antagande är 
att 1902 års förslag från början saknade förutsättningar för att gå igenom 
i riksdagen. Om och hur rösträttsfrågans fortsatta gång påverkades av 
storstrejken är omöjligt att veta. 

Ännu ett skäl för att se den senare dominerande, positiva värderingen 
av storstrejken 1902 som alltför ensidig är att den i allmänhet har förbisett 
strejkens följdverkningar vid Separator. Om man ser till det uppnådda 
resultatet pekar det som har redovisats på att rösträttsstrejken 1902, när 
Separatorkonflikten med dess följder beaktas, kan ses som ett misslyckande 
minst lika mycket som en framgång. SAP:s agerande i storstrejkens efterspel 
– vars vikt för partiets samtida bedömning framgår av att Separator ägnas 
en femtedel av utrymmet i utskottsrapporten – ger inte intryck av någon 
noggrann planering, för att använda Hirdmans ord. 

101 Simonson nämner som sådana bedömare G. Andrén och Sten Carlsson (ibid. s. 
133 samt s. 233 (not).

102 Dåvarande riksdagsledamoten för Lantmannapartiet, senare för Liberala 
samlingspartiet Johan Widén (1856-1933, med tiden statsråd, landshövding, 
andra kammarens talman, och utsedd regeringsbildare) skrev i sina dagligen 
förda minnesanteckningar att förslaget till rösträttsreform som framlades 
i riksdagen den 12 mars 1902 genast blev hårt kritiserat från alla politiska 
håll. ”Förslaget har gjort fiasko. Ingen är belåten […] det gör ett småfnaskigt 
intryck. De som väl borde vara belåtna är samlingspartiet; men de äro det 
icke heller.” Johan Widén, Dagboksanteckningar 1901-1913. Utgivna genom 
Arne Wåhlstrand. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia. Handlingar del 10. Stockholm 1984, s. 54. Rörande 
riksdagsdebatten under strejkdagarna 15-17 maj, se densamme. s. 61-64. Widén 
skrev där: ”Statsministern [von Otter] […] kastade helt och hållet regeringens 
rösträttsbarn i sjön”. 
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Det ger det motsatta intrycket. Erfarenheten blev en besvärande negativ 
post i storstrejkens utfall. Utskottsrapporten sökte skyla över detta genom 
att beteckna nederlaget som lokalt och lägga skulden på John Bernström. 
August Palm intog senare en annan hållning: strejken var en stor framgång 
och de 200 Separatorarbetarna som hamnat ute i kylan en marginell förlust.

På den fackliga sidan var bedömningen en annan än inom SAP, vilket 
framgår av Metallarbetarförbundets och Blombergs agerande före och 
under strejken och Björklunds inlägg vid Stockholms arbetarkommun. 
Av de interna stämningarna efter blockadens avslutande får man en bild 
i förbundets styrelseprotokoll. SAP hade svårt att komma ut med det 
understöd man utfäst sig att betala till de f.d. Separatorarbetarna och begärde 
att få låna pengar av metallfacket. Därifrån blev svaret nej. Förbundet hade 
ordnat en frivillig insamling – för att ”göra vad man kunde”, som Blomberg 
sagt till Separatorarbetarna den 12 juni – men fick konstatera att dessa 
medel inte räckte långt. I hopp om kommande bidrag förskotterade man 
pengar från de ordinarie medlemskontingenterna och överskred därmed 
sannolikt gränsen för vad stadgarna gav styrelsen rätt att göra.103 

 Ernst Blomberg skrev i julinumret av Järnarbetaren en artikel som 
försökte blicka framåt. Han förbigick i stort sett Separatorstriden och 
reflekterade kring vad den nya arbetsgivarorganisation som nu höll på att 
bildas, dvs. Verkstadsföreningen, skulle medföra.104 Blomberg uttryckte 
försiktigt positiva förhoppningar: man hade nu kommit till en ny punkt 
i utvecklingen. ”Skall den för närmaste tid betyda kamp och strid eller 
skall den bidraga till att införa parlamentarismen inom vår industri och 
bidraga till ett förnuftigt ordnande av förhållandena därinom?” Blomberg 
såg möjligheter till långsiktiga fördelar för båda sidor med den nya 
arbetsgivarorganisationen. 

103 Metallarbetareförbundets styrelseprotokoll 1902 17/6 § 1, 20/6 § 1 och 27/6 § 1 
(sistnämnda datum beslöts förskotteringen av medel ur förbundskassan), Metall 
A03:006. Detta understryker att förbundet även efter konfliktens avslutning höll 
SAP:s storstrejksutskott som ansvarigt för denna.

104 Järnarbetaren juli 1902. Artikeln är liksom allt material i tidningen osignerad, 
men den redigerades av Blomberg och allt tyder på att väsentliga inslag också 
skrevs av honom.
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Han hänvisade till den danska överenskommelsen från 1899, 
Septemberforliget, som ett efterföljansvärt exempel.105 ”Dithän kommer 
det väl antagligen till sist […] men frågan är: skall det ske först efter att 
en ruinerande kamp förts?” Slutsatsen var att båda alternativen – strid 
eller fredlig utveckling – krävde en stark facklig organisation. Metalls 
företrädare manade till besinning och realism; organisationens uppgift 
måste vara att fostra ”män som kräfva sina rättigheter, som genom segrar 
som nederlag […] fullfölja sina mål men som äfven känna sina skyldigheter 
[…] en gemensamhetskänsla som skall göra dem skickliga till att fylla det 
ansvar en ny tid lägger på deras axlar”.

Vid samtliga förbundets fyra styrelsemöten i augusti och september 1902 
behandlade man situationen vid Separator, varifrån det rapporterades att 
inga fackligt anslutna längre anställdes.106 Blomberg fick till stånd ett möte 
med Bernström i början av september och meddelade sedan sin styrelse 
att denne förnekat att någon sådan diskriminering förekom, men att 
fabriksbefälet däremot hade fått direktiv att inga socialister skulle anställas; 
dessa hade gjort Bernström så mycket obehag att han beslutat göra detta 
drag.107 Blomberg, som rapporterade att Bernström talat under djup rörelse 
om hotelser som skett mot företagslojala arbetare och förmän, hade påpekat 
att Metallarbetareförbundet som sådant inte var anslutet till SAP, däremot 
var vissa av dess lokala avdelningar efter eget bestämmande anslutna. 

105 Septemberforliget 1899, som föregåtts av en landsomfattande arbetskonflikt 
i Danmark, var den första överenskommelsen mellan de 1898 bildade Dansk 
Arbejdsgiverforening och De Samvirkende fagforbund (det blivande danska 
LO). Uppgörelsen anses enligt en sentida beskrivning ha haft ”avgörende 
strukturerende indflydelse på [det danska] organisations- og aftalesystemets 
udvikling”. De två huvudorganisationerna slog fast en rad grundläggande 
principer, bland dem arbetarnas organisationsrätt, kollektivavtalet som 
norm, arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, arbetsledares rätt 
att stå utanför fackföreningar, en förhandlingsordning för tvisters lösande, 
kvalificerade beslutsordningar som skapade tidsfrister innan konfliktåtgärder 
fick utlösas (Carsten Ströby Jensen, Jörgen Steen Madsen och Jesper Due, 
”Arbejdsgiverorganisationer i Danmark” i Arbejdsgivere i Norden, Köpenhamn 
2000 s. 95-99, citatet s. 95). Jfr Adlercreutz s. 93-96.

106 Metalls styrelseprotokoll 1902: 30/8 § 10, 9/9 § 3, 13/9 § 21 och 20/9 § 6, Metall 
A03:006-007.

107 Metalls styrelseprotokoll 9/9 1902 § 3, Metall A03:006. Detta var tydligen 
den princip företaget sökt följa redan innan konflikten avslutades i juni. Man 
talade ömsom om ”socialister”, ömsom om ”medlemmar av socialistiska 
fackföreningar” som den kategori som inte antogs. I ett brev på Separators 
brevpapper 7/6 1902 med en av tiden utplånad namnunderskrift, ställt till 
en målare Hednoff, meddelas från företaget att denne kan få arbete ”nu 
genast underförutsättning Ni är fullt frisk och icke tillhör någon socialistisk 
fackförening”. Metall 5536/1, Separators verkstadsklubb 1902.



99

Fackförbundsstyrelsen diskuterade möjliga åtgärder mot Separator, 
däribland en regelrätt facklig blockad. Man avstod dock med hänsyn 
till sina vid företaget alltjämt arbetande medlemmar och inför risken att 
dessa då snarare skulle lämna förbundet än företaget, något som man sett 
exempel på. Den maktlöshet styrelsen kände framgår; en ledamot talade 
om det ”vankelmod i sinnena” som nederlaget vid Separator lett till.108 En 
senare artikel i förbundets tidning var ännu mera återhållsam. Företaget 
klandrades endast i försiktiga ordalag och Bernström sades ha anseende 
som ”en synnerligen klok man”, av vilken man nu borde kunna förvänta 
åtgärder för att undanröja det man kallade stridens efterlämnade bitterhet.109 
Kontrasten till den demonisering av Separatorchefen som skett i den vid det 
laget framlagda utskottsrapporten från SAP är slående. Det konstaterades i 
Järnarbetaren att en diskriminering av förbundets medlemmar borde vara 
oförenlig med Bernströms uttalade respekt för föreningsrätten. Författaren 
Blomberg sade sig därför tro att en sådan anställningsprincip inte i längden 
kunde få göra sig gällande. Man märker att Metallarbetarförbundet för 
tillfället sökte undvika att ytterligare utmana arbetsgivarsidan, i en insikt 
om att VF:s omorganisation innebar en ny och ännu oviss situation på 
arbetsmarknaden. Ernst Blomberg förutsåg uppenbarligen att detta skulle 
framtvinga nya arbetsmetoder för båda parter – vilka metoder var tills 
vidare en öppen fråga.

Vi har här kunnat uppfatta de olika bedömningar av 1902 års strejk 
som gjordes, dels inom SAP, dels från fackföreningssidan. Att 200 arbetare 
slutgiltigt förlorat sina arbeten och gick en oviss framtid till mötes var 
ingen obetydlig förlust för deras fackförbund. De hade följt sina politiska 
ledare och hade skäl att känna sig svikna, vilket kom till starka uttryck 
vid Separatorarbetarnas sista sammankomst. Den fackliga organisationen 
vid Stockholms största verkstadsföretag hade slagits i spillror. En annan 
varaktig effekt var den mobilisering och organisering på arbetsgivarsidan 
som utlösts av Separatorstriden. 

108 Metalls styrelseprotokoll 9/9 1902 §3, Metall A03:006.
109 Järnarbetaren oktober 1902 s. 33f. Att Blomberg skrivit artikeln framgår indirekt 

av att den refererar till hans sammanträffande med Bernström.
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Förvisso låg den i tiden och skulle ändå ha kommit till stånd – fast 
inte så snabbt och knappast under de upprörda stämningar som efter 
rösträttsstrejken rådde bland arbetsgivarna.110 
Ragnar Casparsson uppmärksammade i sin LO-historik Separatorstriden 
och dess betydelse. Han konstaterade utan omsvep att den slutade med 
”en kapitulation utan villkor” och nederlag för arbetarsidan, samt att 
någon politisk storstrejk aldrig senare genomfördes i Sverige.111 Enligt 
Casparsson var skälet uppenbart: man hade funnit att ”storstrejken var ett 
tveeggat och mycket svårhanterligt vapen”. Omdömet hindrade honom 
inte från att ansluta sig till den rörelsekanon Åsa Linderborg påvisat, när 
han karakteriserade 1902 års strejk som en stolt märkessten i rörelsens 
hävder.112 Denna syn på storstrejken som vapen måste anses som väsentlig 
för värderingarna av 1902 års strejk i dess helhet och förklarar varför dessa 
redan från början gick isär mellan partiet och den fackliga sidan. 

De slutsatser som i efterhand går att dra är att storstrejken för dess 
upphovsmän hade visat sig vara just ett tveeggat och svårhanterligt vapen, 
att den gav motsägelsefulla resultat, att en samlad utvärdering var svår 
att göra, men att de inom arbetarrörelsens olika grenar som aldrig velat 
ha någon storstrejk måste ha haft lättare att få gehör bland de egna efter 
1902.113 Det blev inga flera politiska storstrejker i Sverige, trots att frågan 
allvarligt var på tal flera gånger mellan 1903 och 1907. Vid 1904 års 
medlemsomröstning framkom en ambivalent hållning i storstrejksfrågan, 
där de fackliga medlemmar som stod utanför SAP genomgående var de 
mest negativa.114 

110 Lindgren återger ett uttalande av Blomberg, vars bedömning skulle ha varit 
att det utan 1902 års storstrejk hade tagit ytterligare tre till fyra år innan 
arbetsgivarna kunnat nå enighet om sina organisationsfrågor (Lindgren 1938 
s. 530). I en kontrafaktisk historieskrivning med denna utgångspunkt skulle, 
i avsaknad av en nationell arbetsgivarorganisation, 1903 års och 1905 års 
nationella verkstadskonflikter inte kunna inträffa.

111 Casparsson s. 207-213, detta och följande citat s. 210 och s. 213.
112 Casparsson s. 184. 
113 Westerståhl och Simonson har behandlat de senare tillfällen då det politiska 

storstrejksvapnet diskuterades inom socialdemokratin utan att tas i bruk 
(Westerståhl s. 223-228; Simonson s. 134-164). Deras framställningar styrker 
Casparssons bedömning att storstrejken efter 1902 framstod som ett tveeggat 
och riskabelt vapen.

114 Simonson s. 142ff.
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Birger Simonson belägger att den politiska storstrejken levde kvar inom 
SAP som en tanke och handlingsstrategi i beredskap fram till 1907.115 Han 
konstaterar samtidigt att motståndet mot denna strejkstrategi var tydligt 
och uttalat på den fackliga sidan.116 Simonson verkar inte se det samband 
som med stor sannolikhet finns mellan Metallarbetareförbundets negativa 
erfarenheter vid Separator 1902 och dess senare motstånd mot storstrejk. 
Slutsatsen blir att SAP efter 1902 års strejk med viss framgång kunde 
använda storstrejken som hot mot borgerligheten i riksdagen och som medel 
för att hålla temperaturen uppe bland sina radikala anhängargrupper. I 
praktiken blev strejk och blockad vapen som efter 1902 endast förekom 
inom arbetarrörelsens fackliga del. 

Bernströms perspektiv på 1902
John Bernström har hittills inte framträtt tydligt i skildringen av 1902 

års konflikt, där hans hållning mest beskrivits utifrån hur den uppfattades 
av arbetarsidan. Det finns emellertid flera uttalanden av Separatorchefen 
i brev och tidningsintervjuer under konfliktperioden, vilka nu skall 
uppmärksammas.

Dagen före strejken skrev han som nämnts till sonen Richard i USA 
och redogjorde för besöket av arbetarnas deputation. John Bernström hade 
då sagt att verkstaden under strejkdagarna skulle hållas igång som vanligt. 
Redogörelsen fortsatte:

Härpå svarades, att sådant komme att orsaka upplopp och att det bleve att 
riskera livet att gå hit och arbeta. Härpå svarade jag att jag ej låter skrämma mig 
samt att jag naturligen ej kan hindra dem som vill att nedlägga arbetet men att 
jag kraftigt varnar för följderna. [---] Jag tar för givet att de taga skeden i vacker 
hand och bli kvar i arbetet. Skulle så ej ske, bli alla som strejka avskedade och 
ingen socialist eller fackföreningsman intages här.117

115 Simonson s. 158-163. Att idén efter 1902 inte sattes i verket skulle bero på dels 
att den fungerade redan när den uttalades som hot, vilket enligt Simonson 
var fallet 1905, dels att varje nytt förslag under dessa år i rösträttsfrågan var 
mera positivt för SAP än de tidigare, något som minskade mobiliseringen på 
arbetarsidan.

116 Ibid s. 152ff.
117 Citerat efter Gårdlund 1983 s. 207.
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Här var beskedet att alla de strejkande skulle bli avskedade, inte att de efter 
tre dagars frånvaro skulle anses ha sagt upp sig.

I liberala Aftonbladet återgavs veckan efter strejken, den 21 maj, ”ett 
samtal med direktör Bernström”. Han säger till intervjuaren:

Jag har aldrig frågat efter vilka politiska åsikter bolagets arbetare haft. Alla 
dugande arbetare har varit välkomna, alla har behandlats fullständigt lika […] 
med den bestämda föresatsen att [de] skulle lära känna en principal som hyste 
obegränsat förtroende för dem, som verkligen ville deras bästa men som från 
deras sida också krävde förtroende och känsla av ömsesidig solidaritet.118

Att man uppnått ett sådant ömsesidigt förtroende styrktes enligt Bernström 
av att någon strejk aldrig tidigare förekommit vid Separator. Han hade nu 
insett att han misstagit sig rörande förtroendet. Att många av arbetarna 
var socialister hade visat sig i den på socialistiska idéer fotade ”terrorism” 
som mer och mer gjort sig gällande, ”många gånger har våra äldre och 
mest erfarna arbetare med gråten i halsen kommit och beklagat sig öfver 
det tyranni som utöfvas gentemot dem från kamraternas sida”.119 Detta 
”tyranni” hade enligt Bernström gått ut på att få de skickligare arbetarna 
att hålla nere arbetstakten. Han beskrev det nya prestationslönesystem som 
hämtats från USA och gjort att detta slags påtryckningar blivit värre, det 
hade för de skickliga arbetarna blivit en pina att gå till arbetet. Han frågade 
retoriskt om bolaget passivt kunde åse hur arbetare blev till osjälvständiga 
verktyg som ”blint lyda alla order från det socialistiska högkvarteret” och 
hävdade att vid beslutet att delta i storstrejken från äldre arbetare hade 
framförts förslag om sluten omröstning, ”men detta förslag som tvifvelsutan 
skulle ha medfört att arbetet hade förklarats fortgå mottogs med skrän och 
nedhyssades. Så står det till med arbetarnas frihet!”120

Bernström bekräftade att en flyttning av hela företaget till något annat 
land övervägdes. Lokalisering i Sverige var ingen fördel för ett internationellt 
företag. Han beklagade att bolaget sett sig nödsakat att ta upp striden med 
arbetarna; det var inte roligt att vara den som ”måste hålla i skaftet”. 

118 Aftonbladet 21/5 1902.
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Han sade sig ha hotats till livet i anonyma brev.121 ”Någon måste emellertid 
göra en början.” Bernström hade sett det som Separators plikt att gå i 
spetsen för en ny utveckling och hoppades att bolagets exempel skulle vinna 
efterföljd, med en allmän arbetsgivarorganisation som mål. Tiden för en 
sådan ansåg han vara inne.

Här kan noteras influensen av moderna amerikanska idéer i Separator, 
i detta fall ett nytt prestationsbaserat lönesystem som åstadkommit 
reaktioner bland arbetarna. Att det blev en bidragande orsak till 
Separatorkonflikten är troligt.122 Bakom Bernströms uttalande låg tydligen 
upplevda maskningsaktioner eller övertalningsförsök från vissa arbetare 
att få kamraterna att hålla nere arbetstakten, sannolikt för att motverka 
skillnader mellan arbetarna i lön och status som kunde försvaga deras 
klasskänsla och inbördes sammanhållning. Från ledningens synpunkt 
måste detta slags åtgärder ha upplevts som sabotage mot dess egen strävan 
till ständig modernisering, till att höja produktiviteten och stärka företagets 
konkurrenskraft. En sådan utveckling var inte endast i kapitalägarnas 
intresse; den kan också, som Molin framhållit, ses som grunden för att 
utveckla Separator som patriarkalt mönsterföretag.123 Molins bedömning 
är att Separators goda lönsamhet användes till patriarkalt motiverade, 
materiella ersättningar (utöver en överenskommen och i förhållande till 
andra företag god lön) till de enligt ledningen förtjänta och lojala arbetarna. 
Detta blir exempel på det patriarkala slag av gåva som enligt Christer 
Ericsson normalt återgäldas med tacksamhet och lojalitet från mottagaren 
och befäster dennes underordnade ställning.124

Man kan av detta förstå att den patriarkala ledarstilen hos John 
Bernström, med dess strikta krav på arbetarlojalitet, disciplin och 
efterlevnad av regler liksom dess inslag av gåvor, inte behöver ses som fotad 
enbart på en religiöst präglad mentalitet, dvs. inte, med Webers begrepp, 
vara rent värderationell. Ledarstilen kan i lika mån uppfattas som grundad i 
en målrationell övertygelse hos Bernström om att en sådan följsamhet inom 

121 Ett antal hotelsebrev finns i John Bernströms handlingar Stockholms Stadsarkiv, 
nr 38.

122 Om bakgrunden och modellen för detta system se Wohlert s. 107-110 samt 
Gårdlund 1983 s. 209. Det hade införts i början av 1902, var kontroversiellt 
bland arbetarna och hade föranlett motförslag från dessa redan före 
Separatorstrejken. Millbourn hävdar (1990, s. 261f) att det hon kallar ”kampen 
om arbetsprocessen” var den främsta orsaken till Separatorkonflikten 1902.  
Främst eller ej – att det var en bidragande orsak ter sig sannolikt. 

123 Molin 1989 s. 238. 
124 Ericsson 1997 s. 165-173.
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arbetarkollektivet tillhörde de nödvändiga förutsättningarna för Separators 
fortsatta marknadsframgångar och försteg gentemot konkurrenterna.125 
Mot denna bakgrund blir hans tveklösa reaktion på arbetarnas strejkbeslut 
och det kuppartade sätt som han uppfattade att det hade drivits igenom på 
begriplig.

Hans inställning underströks när han två dagar senare skrev till Anders 
Jeurling, chefredaktör för liberala Stockholms-Tidningen. Bernström ansåg 
att denne hade arbetarnas öra och nu kunde göra dessa ”en större tjänst 
än kanske någonsin genom att i din vidt spridda tidning framhålla den 
pågående tvisten […] i dess rätta ljus”. 126 För Bernström var det som 
borde klargöras att en arbetarminoritet nu var i färd med att tyrannisera 
en majoritet, som på grund av bristande sammanhållning inte förmådde 
försvara sig. Det handlade inte, skrev Bernström, om en strid mot arbetarnas 
strävan efter rösträtt ”ty den anser jag att, med de restriktioner som må vara 
nödvändiga för samhällets lugna utveckling, hvarje laglydig medborgare 
bör erhålla, tviflar ej heller på att så kommer att ske”. Han menade att han 
stred för sina arbetares frihet. De fick gärna tillhöra en förening, men han 
förbehöll sig att anställa vem han ville, ”och jag vill endast ha fria arbetare, 
hvilka ej mot sin vilja af utomstående tvingas att handla mot deras och mina 
gemensamma intressen”.127

Tre dagar senare svarade Bernström cementbolagschefen R.F. Berg, som i 
ett brev ställt frågor om Separatorkonflikten. De lätt formella ordvalen visar 
att de två inte var personligen bekanta. Berg hade efterfrågat Bernströms 
uppfattning om det icke-socialistiska Svenska Arbetareförbundet och 
övervägde tydligen att själv stödja detta. Han ville också höra Bernströms 
mening i vad han kallade ”principfrågan”: kunde man förbjuda sina arbetare 
att ingå i en fackförening? Eller borde man stanna vid att söka få dem att 
ansluta sig till ”en god sådan?”128 Berg sade sig vara för den senare linjen.

 Bernström svarade att Arbetareförbundet, som hade ca 100 medlemmar 
bland Separators f.d. arbetare, borde stödjas och hjälpas. 

125 En särskild orsak vid den aktuella tiden torde ha varit vetskapen om att 
Alfapatentet löpte ut 1903, och att det försteg detta länge inneburit för 
Separator inte längre skulle föreligga, vilket innebar tryck på att öka 
produktiviteten, Gårdlund s. 229ff.

126 Bernström till Anders Jeurling 23/5 1902, Alfa Laval B2A:7. Denna och följande 
kursiveringar (understrykningar) i originalet.

127 Ibid.
128 R.F. Berg till John Bernström 23/5 1902, SkCem B1E:19. Brevet behandlas även i 

kapitel 4.
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Han hade skrivit till deras förtroendeman att han när arbetet återupptagits 
skulle lämna dem det ekonomiska bistånd han kunde. Men föreningens 
kardinalfel ansåg han vara att den var ”för blyg och rädd”.129 Bernström 
underströk även här anledningen till sitt aktuella handlande: ”Den 
principfråga vi strida för och för hvilken vi ej ge efter ett grand är att vi i vår 
tjenst endast vilja ha fria arbetare hvilka icke från utomstående mottaga, 
än mindre lyda ordres [order] rörande deras förhållande till arbetsgivaren.” 
Ett bra arbete förutsatte ett ömsesidigt förtroende inom företaget; han 
hoppades ”med Guds hjälp kunna föra striden […] och vinna ett sådant 
tillstånd inom våra verk”. Bernström sade sig vara ”fullt klar på den punkten 
att socialistisk fackföreningsmedlem ej hos oss kommer att återtagas. Jag är böjd 
för att anse att längre böra vi f.n. ej gå såvida åter fackföreningarna som ej äro 
socialistiska, ha i sitt program att de skola dekretera strejker när de dem behagar 
och för övrigt ge order till arbetarne om ett och annat som rör deras förhållande 
till arbetsgifvaren”. Han avslutade med ett PS: ”Om ej tyranniet nu brytes 
går Sveriges industri en sorglig framtid till mötes. Wi kommer att krossas 
af Amerika!”130

Vi kan av detta och de föregående uttalandena från Bernström sluta 
oss till följande. Den princip han försvarade gällde arbetsgivarens frihet 
att anställa och avskeda vem han ville, men även arbetarens frihet att 
utan att bli trakasserad välja sin organisationstillhörighet, inbegripet 
möjligheten att stå utanför varje organisation. Bakom detta låg övertygelsen 
att konkurrenskraften hos svensk industri på en internationell marknad 
förutsatte lydnad och disciplin bland arbetarna – annars bleve ”vi” krossade 
av det Amerika som här skymtar fram som föregångslandet för Bernström. 
Det återkommande användandet av pronominet ”vi” i stället för ”jag” 
antyder att han nu anser sig tala inte bara för Separator utan för svensk 
industri, i varje fall verkstadsindustrin. 

129 Bernström till Berg 26/5 1902, Alfa Laval B2A:7. Bernström fick under 1902 
Separatorstyrelsens medgivande att utan redovisningsskyldighet disponera 
27.000 kr av bolagets medel för främjande av dess intressen (Separator 
styrelseprotokoll 1902: 21/3 § 7, och 25/10 § 4, Alfa Laval A2A:2). 
Enligt Gårdlund (1983, s. 208) utnyttjades detta bemyndigande, som 
haft sina motsvarigheter även under några tidigare år, till stöd åt lojala 
arbetarorganisationer. Arbetareförbundet var med tanke på dess medlemsantal 
i Separator sannolikt viktigast. Myrman har belagt ett senare stöd (åren 1905-
07) från Separator till Arbetareförbundet på 6.434 kr men tror att detta stöd 
i verkligheten var högre och ser det som del av ett brett program från främst 
John Bernström för att motverka socialismen (Myrman s. 103-109). 

130 Bernström till Berg 26/5 1902, Alfa Laval B2A:7.  Understrykningar/kursiveringar 
i originalet.
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Till Berg skriver han att Guds hjälp är behövlig i den strid som han ser 
som förestående. Han anser tydligen att denna hjälp borde kunna påräknas 
av de troende � sannolikt var Bernström medveten om att han skrev till 
en trosfrände. När han beskrev som sin uppgift att bevaka sina arbetares 
frihet och vid behov skydda dem mot socialistiska attacker sammanföll 
hans ståndpunkt med Bergs. Men Bernström gick ett steg längre när det 
gäller att agera mot socialismen inom fackföreningsrörelsen. Medan Berg 
stannade vid att vilja ge arbetarna råd rörande vad som vore en lämplig 
förening att tillhöra var Bernströms hållning att inte mera anställa arbetare 
med socialistisk inställning; därför skulle de som framgent anställdes vid 
Separator utfrågas om sina politiska sympatier. Samma ståndpunkt hade 
uttryckts i hans brev till sonen Richard den 14 maj.

Här märker vi en skärpning av John Bernströms attityd. Enligt vad 
han sagt i Aftonbladet hade han aldrig tidigare frågat efter någons politiska 
åsikter. Men här gick tydligen för Bernström en gräns, när han till Berg 
skrev att ”längre böra vi f.n. ej gå”. Det vill säga: att tillhöra en fackförening 
vore diskvalificerande först om den hade socialismen inskriven i sitt program 
eller uttalat ville utöva bestämmanderätt över sina medlemmar. På denna 
senare punkt har han modifierat sig i förhållande till vad han uttryckte 
i brevet till sonen Richard tolv dagar tidigare. John Bernströms hållning 
till arbetarna framstår här som led i en auktoritärt färgad och genomtänkt 
patriarkal strategi. Bergs hållning är mera didaktisk och sökande (därför 
ber han att få höra Bernströms åsikter) med ordval som är mindre militanta 
än Separatorchefens. 

Ett ännu starkare uttryck för John Bernströms syn på socialismens idéer 
finns i ett brev skrivet en dag senare. Kopian saknar tydlig uppgift om 
adressat, senare har tillfogats namnet ”Lagercrantz”. Detta talar, liksom 
innehållet, för att brevet var ställt till Herman Lagercrantz (1859-1945), vid 
denna tid ägare av och chef för Wirsbo bruk i Västmanland, tidigare hög 
internationell officer i Frälsningsarmén.131 

131 Herman Lagercrantz hade en ovanlig bana, först svensk officer, sedan verksam 
inom frälsningsarméns sociala arbete i Sverige, senare som överste i denna 
organisation flera år i Indien. Efter att ha återvänt till Sverige köpte han Wirsbo 
bruk och utvecklade framgångsrikt dess verksamhet; det tillhörde och leddes 
av hans ättlingar i ytterligare två generationer. Lagercrantz var senare svensk 
envoyé i Washington (artikel av Sture Bolin i SU 1950, band 17, sp. 601f). Man 
kan tänka sig att Lagercrantz och Bernström före 1902 hade haft kontakt såväl 
inom yrkeslivet som genom bådas religiösa engagemang, brevets innehåll 
antyder det senare.
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Bernström inleder med det ovanliga tilltalet ”Käre Vän (får jag säga så?)” och 
skriver, efter att ha uttalat sin tacksamhet för de många sympatiyttringar 
han säger sig fått: 

[A]rbetarevän i själ och hjärta kan jag ej annat än hysa den största medkänsla 
för den stora majoritet bland vårt lands arbetare hvilka gå mot sin vilja under 
socialistoket […] måste beklaga [deras] brist på mod att taga upp striden med 
vilddjuret! Dagarna synes stunda då Uppenbarelsebokens förutsägelse blir 
verklighet […] men man måste strida emot så långt Gud ger kraft och mod […]. 
Jag har klart för mig att jag måste stå och falla med det program jag uppställt 
och jag skulle vara mycket försagd om jag ej visste och trodde att inte ens en 
sparv faller till marken Min Himmelske Faders vilja förutan och att således om 
jag faller är det Hans vilja och att endast den må ske är ju allas vår dagliga 
tröstebön!132

Socialismen, som enligt John Bernström förslavar dem som inte vågar 
trotsa dess bud, blir här identisk med vilddjuret i Johannes uppenbarelser 
i Nya Testamentet. Vilddjuret är där den inkarnation av det onda, vars 
uppträdande förebådar Guds rikes återkomst och den gamla världens un-
dergång, detta sedan vilddjuret har besegrats av Kristus vid en slutlig strid 
dem emellan.133 Bernström ser ett deltagande i denna strid som något han 
är kallad till. Det är detta program han uppställt, det som han ”måste stå 
och falla med” i den när brevet skrevs pågående konflikten vid Separator, 
vars utgång liksom allt annat för Bernström tydligen avgörs av Guds vilja. 
Troligt är att dessa måleriska uttryck för religiositet skall ses mot bakgrund 
av att han skriver till en trosfrände som också tillhör en av Sveriges äldsta 
adelsfamiljer, vilken Bernström (att döma av tilltalet i brevets inledning) 
hade stor respekt för och säkert ville göra intryck på.

 En vecka senare fanns en ny intervju i Aftonbladet där man frågade om 
arbetare verkligen var utsatta för andra arbetares hot. Bernström svarade ja, 
och hävdade att någon hade blivit spottad i ansiktet för att ha varit alltför 
flitig. Han berättade att August Palm besökt honom å arbetarnas vägnar 
men inte haft någon kommentar när Bernström frågat om ett uppträdande 
som det nämnda var ett bevis på den frihet som borde tillkomma arbetarna. 

132 John Bernström till ej angiven mottagare, troligen Herman Lagercrantz, 27/5 
1902, Alfa Laval B2A:7. Understrykning/kursivering i originalet.

133 Bibeln, ”Johannes uppenbarelse” kap 13-21.
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Bernström sade i intervjun: ”Jag är den förste, som vill skrifva under orden 
frihet, jämlikhet och broderskap, men arbetaren har ingen frihet utan är 
utsatt för tyranni och det just från sina egnas sida.” 

Striden hade enligt honom inte upptagits för föreningsrättens eller röst-
rättens skull, utan för att hävda att arbetsgivare och arbetare själva borde få 
bestämma om sina angelägenheter utan inblandning av ”utomstående”.134 

Två dagar senare bekräftade Bernström i samma tidning att företaget 
skulle anställa nya arbetare som hämtats från landsorten. På frågan om man 
skulle ta tillbaka dem som anmälde sig av de tidigare anställda svarade han: 
”Nej vi kommer att utesluta dem som visat sig mindre samvetsgranna i ar-
betet eller bedriver agitation mot kamraterna.”135

Här framkommer återigen Bernströms skäl för den linje han drivit. Det 
framgår ingenstans att han under dessa dagar skulle ha uttryckt något prin-
cipiellt motstånd i själva rösträttsfrågan som skäl för sitt agerande, vilket 
han i arbetarrörelsens historieskrivning beskyllts för.136 Tvärtom skrev han 
till Jeurling att varje laglydig medborgare borde ha rösträtt och såg för sig 
att det med tiden skulle bli så. Samma inställning hade framkommit i Af-
tonbladet. Det han primärt ansåg sig ha reagerat mot var brottet mot företa-
gets ordningsregler. Han uttryckte dessutom såväl privat som offentligt sin 
avsikt till en ”gallring” (utskottsrapportens uttryck) vid återanställningen 
av de tidigare Separatorarbetarna, gjord efter hur företaget bedömde de-
ras uppträdande på arbetsplatsen och deras uppgivna politiska åsikter. Han 
hävdade dessutom arbetarnas rätt att utan att utsättas för påtryckningar 
kunna avstå från att tillhöra en facklig organisation. 

Det var denna tillämpning av principen arbetets frihet som Bernström 
samman fattade i sitt brev till Ernst Blomberg den 11 juni. Han accepterade 
inte de fackligt organiserade arbetarnas metoder att få till stånd ett enigt 
uppträdande bland arbetarna. 

134 Aftonbladet 4/6 1902
135 Aftonbladet 6/6 1902
136 Se t.ex. Lindgren 1938 s. 522f,  där det utan belägg hävdas att Bernström var 

en ”avgjord motståndare” till allmän rösträtt. I Separatorarbetarnas protokoll 
(Protokollsbok för A.B. Separators verkstadspersonal maj-juni 1902, mötet 14-
15/5 1902, Metall 5536/1) rapporteras från ett av de strejkandes tidiga möten 
med Bernström att denne skulle ha varit negativ till storstrejk som metod 
och menat att demonstrationer för rösträtt bättre skulle fylla samma syfte 
för arbetarna. Något motstånd mot rösträtten som sådan hade inte uttalats. 
Förordandet av demonstrationer framför strejk var den uppfattning som 
Branting och Blomberg uttryckt under upprinnelsen till strejken.
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Han såg denna ambition som övergrepp, uttryck för socialism och ett hot 
mot industrin och den rådande samhällsordningen. 

Några veckor efter Separatorblockadens avslutning var dess efterdyningar 
inom och utom företaget ännu märkbara. Enligt Bernström var detta dock 
inget man borde bekymra sig över. En vecka in i juli skrev han till sin 
styrelseordförande Lars Åkerhielm: ”Förhållandena på verkstaden hoppas 
jag skola så småningom utveckla sig tillfredsställande. De ej återtagna 
arbetarna utgjuta sin galla öfver mig dels i Socialdemokraten och dels i 
anonyma bref hvilket allt dock är utan betydelse!”137 Tydligen hade 
Bernström efter detta fått rådet av ordföranden att avskeda de återanställda 
arbetare som trakasserade dem som arbetat under strejkdagarna. Tio dagar 
senare skrev han nämligen till Åkerhielm att han ”statuerat minst ett halft 
dussin exempel just som Du föreslår och det synes lemna önskade resultat. 
[---] Wi ha tagit in ett dussintal nya arbetare under senaste två veckorna och 
ha i samma mån minskat den socialistiska minoriteten!”138

Den ”gallring” som man på den fackliga sidan kunnat konstatera i 
samband med blockadens avslutning fortsatte alltså under tiden närmast 
därefter. Bernström verkade nu, målmedvetet och målrationellt, enligt syftet 
att skapa en arbetarkår vid Separator bestående av sådana han uppfattade 
som gentemot ledningen lojala, dvs. icke-socialistiska arbetare.

Verkstadsföreningen och 1903 års konflikt
Rösträttsstrejken ruskade liv i den 1896 grundade Verkstadsföreningen. 
Dess Stockholmskrets höll under maj flera möten. Kretsen omfattade ett 
tjugotal företag av olika storlek och inriktning och hade sedan grundandet 
1896 sammanträtt endast sporadiskt. Vid det andra majmötet pågick 
konflikten vid Separator för fullt. John Bernström infann sig och föreslog 
kollegerna en nationell arbetsgivarorganisation för verkstadsföretagen, 
byggd på gemensamt och solidariskt uppträdande mot arbetarsidan och på 
en konfliktfond.139 

137 Bernström till Lars Åkerhielm 8/7 1902, Lars Åkerhielms handlingar, RA.
138 Bernström till Lars Åkerhielm 18/7 1902, ibid.
139 Gårdlund skriver (1983 s. 212f) beträffande VF:s bildande, på ett sätt som röjer 

en del av hans syn på Bernström, att denne ”stått vid sidan av de tidigare 
organisationsförsöken, delvis av brist på tid men också som företrädare för den 
självtillräcklighet som utgjort samarbetssträvandenas största hinder”. 
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Han invände mot några deltagare som häri såg en fara för en inskränkning 
av företagens självbestämmanderätt med orden: ”Just nu är det av största 
vigt att uppträda kraftigt mot socialisterna och för Separator står det 
verkligen som en eventualitet att nödgas lemna landet. Frågan är satt på sin 
spets: Viljen I följa mig eller Branting?”140 

Uppenbarligen hade John Bernström nu bestämt sig för det som 
antytts i brevet till R.F. Berg några dagar tidigare: att det var dags att ta 
ledningen bland kollegerna och visa en ny kurs för arbetsgivarna. Vidare 
kan noteras att det var Branting och inte någon av de fackliga ledarna han 
såg som motståndaren. Bernström fick mötesdeltagarna med sig; samtliga 
förklarade sig solidariska med Separator i den uppkomna konflikten. 
Skriftliga förbindelser att delta i en allmän verkstadslockout i Stockholm 
undertecknades ett par dagar senare. Beslutet utannonserades den 3 juni.141 
Vid följande möte med verkstadscheferna, den 13 juni, kunde Bernström 
meddela att blockaden avblåsts föregående dag och att de arbetare som 
lämnat Separator nu i stora skaror sökte återanställning. 

Under tiden hade Separatorhändelserna fått företagare på andra håll att 
reagera. Den göteborgska verkstadsindustrins ledare hade kallat kolleger 
från hela landet till ett möte. Uppslutningen blev i den rådande upprörda 
situationen stor. Den 7 juni möttes man och blev under dagen överens 
om att reorganisera VF som en sammanhållen riksorganisation med en 
nationell överstyrelse och nya stadgar. Bernström blev sammankallande i 
stadgekommittén. Det var därmed tydligt att han ville och, med den ökade 
prestige och förhöjda karismatiska auktoritet han efter Separatorkonflikten 
torde ha etablerat bland kollegerna, fick sätta sin prägel på den nya 
organisationen.142 

140 Yttrandet i protokoll från möte med chefer för mekaniska verkstäder i 
Stockholm 30/5 1902, § 2. VF A1:1 s. 35ff. Citerat hos Lohse s. 50. Att orden 
om att företaget övervägde att flytta tillverkning från landet inte var gripna 
ur luften understryks av att det på Separatorarbetarnas möte (protokollet 
31/5) hade rapporterats att Bernström var på resa i Tysklandför att diskutera 
tillverkning där. Separators styrelse beslöt senare vid extra möte att inköpa en 
fabriksfastighet i Berlin (Styrelseprotokoll 14/6 1902 § 1, Alfa Laval A2A:2). 

141 Protokoll från möte med chefer för mekaniska verkstäder i Stockholm 1902: 
30/5 § 3 samt 2/6 § 2, VF A1:1 s. 31ff och s. 35ff.

142 Protokoll med VF:s överstyrelse 26/6 1902 § 4, VF A1:1 s. 78ff. Kommitténs 
övriga ledamöter var verkstadscheferna Sjöholm, Göteborg, von Vicken, Gävle 
och Widmark, Helsingborg. Sekreterare blev något senare advokaten John 
Tjerneld, som skulle fortsätta som VF:s styrelsesekreterare under de följande 
åren.
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Stadgarna antogs vid föreningsstämma 24 september, senare samma år 
valdes Bernström till VF:s nye ordförande.143 Föreningens kansli etablerades 
därefter i Stockholm.

Stadgarnas utformning säger åtskilligt om det stämningsläge i vilket de 
kom till.144 

Företagen hade under 1890-talet upplevt en kraftig facklig offensiv och 
ett starkt växande antal lokala strejker, nu också en politisk sådan. John 
Bernström hade slagit an en ny ton, det var dags att gemensamt stå upp 
mot den organiserade arbetarsidan. Styrelserna för de fyra regionala VF-
kretsarna fick ansvaret för att i första hand söka bilägga lokalt uppkommande 
strejker. Vid behov kunde de begära understöd från huvudorganisationen. 
Stödet kunde utgå som ekonomisk kompensation för förluster orsakade av 
strejk, alternativt genom sympatilockout av flera arbetsgivare, på det sätt 
som efter Separatorkonflikten hade förberetts men aldrig behövt sättas i 
verket i Stockholm. Lockouten var det vapen som nu institutionaliserades 
genom att regler för dess användning skrevs in i organisationens stadgar. 
Genom lockout utestängdes vissa arbetare, eller alla, från att arbeta. De 
miste då sin lön och fick begära ekonomiskt stöd av sin fackförening – 
om de var med i en sådan – vilket förutsattes sätta effektiv press på 
fackföreningarna. Lockoutbeslut innebar samtidigt ett betydande ingrepp 
i företagens verksamhet och fick därför fattas av VF:s huvudstyrelse endast 
under full enighet. Medlemmarna blev skyldiga att följa beslutet och stänga 
ute sina arbetare, annars kunde de ådömas kännbara skadestånd, alternativt 
uteslutas. En konfliktfond skulle byggas upp och medlemmarna skulle 
lämna reverser som säkerhet för sina åtaganden, med belopp i proportion 
till antalet arbetare.

Verkstadsföretagen rustade sig alltså för konflikt. Orden ”den som vill 
fred måste bereda sig för krig” – ett uttalande av John Bernström från 
år 1906 – kunde ha stått som motto över Verkstadsföreningens åtgärder 
under andra halvåret 1902.145 Att åtgärderna nogsamt registrerades på 
fackförbundssidan framgår av Ernst Blombergs förut redovisade artiklar i 
Järnarbetaren vid denna tid.
143 Protokoll vid sammanträde med VF:s medlemmar 24/9 1902 § 4. VF A1:1 s. 101ff. 

Bernström uppträder f.f.g som VF:s ordförande vid styrelsemötet 5/12 1902, VF 
A1:1, s. 155.

144 Stadgarna finns som bil. 2 till VF-protokollet 24/9 1902, VF A1:1 s. 102ff.
145 John Bernström till VF 22/10 1906, cit. efter Myrman s. 1. Citatet från Vegetius 

lärobok i krigskonsten från omkring 400 e.Kr., Ebbe Vilborg, Latinska citat, 
Stockholm 2004, s. 129.
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Månaderna närmast efter VF:s bildande var läget på arbetsmarknaden 
lugnt. Arbetarsidan avvaktade inför den nya situation organisationsbild-
ningarna på arbetsgivarsidan innebar. Hösten 1902 hade även SAF konsti-
tuerats. Ett visst latent konkurrensförhållande fanns från början mellan de 
två organisationerna. 

I maj 1903 diskuterade VF-styrelsen hur man skulle förhålla sig till kol-
lektivavtal.146 Från fackligt håll eftersträvades sådana avtal, vilka när man 
lyckades blev en kvittens på att vederbörande fackförening var handlings-
duglig. Kollektivavtal på företagsnivå hade på 1890-talet blivit vanliga. 
Överenskomna minimilöner var därvid ett återkommande krav från arbe-
tarsidan. VF gjorde nu på Bernströms förslag ett principuttalande i frågan. 
VF:s medlemsföretag skulle inte i fortsättningen ingå kollektivavtal rörande 
minimilöner som baserades på arbetarens ålder, inte heller avtala om någon 
begränsning av sin möjlighet att använda lärlingar, vilka betalades lägre än 
ordinarie arbetare. Företag som slutit sådana avtal skulle tillhållas att inte 
förlänga dem. VF vidgade därmed i praktiken organisationens anspråk på 
rätten att bestämma över medlemmarna, vilken enligt stadgarna endast 
omfattade deras gemensamma uppträdande vid konflikt. 

Bernströms och VF-styrelsens inställning var alltså på försommaren 
1903 negativ till kollektivavtal på företagsnivå – några avtal på branschnivå 
föreställde man sig ännu inte och såg det inte som en roll för organisationen 
VF att själv vara avtalsslutande part. 

I juni inleddes det som snart blev VF:s första stora konflikt. Vid Hvilans 
Mekaniska Verkstad i Kristianstad med ett 80-tal arbetare, inget av VF:s 
större medlemsföretag, uppstod en lokal lönestrid som inledningsvis före-
föll vara en bland många liknande. Åtta gjutare hade begärt höjda timlöner. 
När företagsledningen sade nej gick gjutarna i strejk. Svenska Gjutarför-
bundet, där de åtta var organiserade, hade utlovat sitt stöd och förklarade 
företaget i blockad. Konflikten blev snabbt överlämnad till VF:s huvudsty-
relse av dess södra kretsstyrelse. Den senare styrelsens representant hade i 
konfliktens upprinnelse besökt företaget men utan att söka förhandla, han 
hade endast upprepat företagets besked att ingen lönehöjning var möjlig.147 

146 VF protokoll från allmänt möte 14/5 1903 § 9, VF A1:1 s. 176ff. Kollektivavtal 
innebar vid denna tidpunkt lokala avtal mellan ett företag (eller flera på samma 
ort) och en eller flera lokala fackföreningar för medlemmarnas räkning. 

147 VF-styrelsens protokoll 15/6 1903 § 2, VF A1:1 s. 197ff.
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Gjutarna hade då meddelat att de vidhöll sina anspråk, men tillfogat att om 
VF inte kunde bifalla dessa hänvisade man till Gjutarförbundet för vidare 
förhandling.148 

Denna hänvisning tog varken kretsstyrelsen eller huvudstyrelsen för 
VF under det fortsatta händelseförloppet notis om. I stället utvidgade 
man konflikten. VF varslade om lockout av samtliga 80 arbetare i Hvilan-
företaget om inte de åtta gjutarna genast återgick i arbete. Gav inte det 
effekt skulle lockouten efter en vecka vidgas till alla verkstäder i Skåne och 
Blekinge, efter ytterligare en vecka skulle den omfatta VF:s medlemmar i 
hela landet.149I ett tillägg till beslutet utsades att arbetsgivare som så önskade 
kunde från lockouten undanta icke-organiserade arbetare. Däremot skulle 
den omfatta alla organiserade, även de i Svenska Arbetareförbundet.150 
Gjutarna fortsatte sin strejk varpå lockouten inleddes och trappades upp. 
Från den 6 juli var åtminstone 12.000 verkstadsarbetare i landet utestängda 
från sina arbetsplatser.151 

Varför valde VF att agera på detta sätt? Många iakttagare, inte bara på 
arbetarsidan, ansåg att det visade på brutalitet och klumpighet. Liberala 
Dagens Nyheter skrev att vad tidningen kallade ”okynneslockout” var något 
lika förkastligt som ”okynnesstrejk” och menade att VF ville komma 
arbetarnas fackorganisationer till livs.152 R.F. Berg skrev till SAF, där 
Cementaktiebolaget trots flera propåer ännu inte ingick. Han ansåg att VF:s 
agerande visade på godtycke och maktmissbruk och tog lockouten som 
belägg för den risk det innebar att binda sig vid en arbetsgivarorganisation 
och dess tvingande regler om att följa gemensamma konfliktbeslut.153 

Också inom VF fanns kritiker. Styrelsens vice ordförande, chefen för 
Nya AB Atlas i Stockholm, Oscar Lamm – en gång Bernströms företrädare 
i Separator – ville skjuta upp lockoutens upptrappning till riksnivå och 
förhandla med facket, men fick inget medhåll. L.M. Ericsson, VF:s i storlek 
fjärde medlemsföretag, vägrade att delta i lockouten, som man inte ansåg 
148 Brev från Hvilan-gjutarna till VF-styrelsen 2/6 1903, bil. 15 till VF-styrelsens 

protokoll 15/6 1903, VF A1:1 s. 217. Någon hänvisning till den i brevet uttryckta 
förhandlingsviljan från arbetarsidan finns inte i protokollet.

149 VF-styrelsens protokoll 15/6 1903 § 2, VF A1:1 s. 197ff.
150 Sveriges Verkstadsförenings månadsmeddelande juli 1903 s. 126-129.
151 Uppgiften om 12.000 utestängda enligt Styrman 1936 s. 96. En samtida uppgift 

(Meddelande från Kommerskollegiums avdelning för arbetsstatistik 2-1903 
s. 184f) anger att lockouten berörde 76 arbetsgivare och 14.823 arbetare. 
Skillnaden i antal kan bero på att även verkstadsföretag utanför VF valde att 
delta i lockouten och då ingick endast i den senare uppgiften.

152 DN 21/6 1903. 
153 Berg till SAF:chefen Gustaf Falkenström 18/7 1903, SAF E1A:1. Se vidare kap. 4.
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rimligt motiverad. Ericssonledningen reagerade mot att arbetare skulle 
behandlas olika på grund av om de var organiserade eller ej, det stred mot 
den likabehandlingsprincip Ericsson sade sig alltid ha tillämpat. 

Företaget anmälde att man tänkte utträda ur VF, något som kunde ske 
först efter viss uppsägningstid, varunder man var skyldig att rätta sig efter 
lockoutbeslutet.154 Ericsson trotsade regelverket och gick sin egen väg.

Stridsbenägenheten hos VF-styrelsens majoritet kan uppfattas i ett beslut 
vid sammanträdet den 3 juli, före konfliktens utvidgning till riksplanet. 
Gjutarförbundet hade i ett brev frågat hur VF tänkte sig att tvister skulle 
kunna lösas ”utan anlitande av sådana för båda parter förlustbringande 
medel som strejk och lockout”. I svaret sade sig VF gärna vilja lägga fram 
ett förslag till lösning, vilket man dock ännu inte ansåg sig redo för. Man 
instämde i önskvärdheten av fredliga lösningar och sade sig beredd att 
lyssna till motpartens förslag. VF avvisade alltså – inte i ord men genom 
sitt handlande – vad som sannolikt var en invit till förhandling. Man lät 
lockouten trappas upp till nationell omfattning, vilket måste tolkas som 
att VF-styrelsen ville att konflikten skulle få verka fullt ut.155 Som den ende 
i styrelsen opponerade sig Oscar Lamm och ansåg att man borde ha visat 
villighet att förhandla. 

Ett brev dagen före detta styrelsemöte från John Bernström till Lars 
Åkerhielm bekräftar med all tydlighet att striden för Bernström, liksom 
för VF-styrelsens majoritet, i realiteten gällde en betydligt större och 
viktigare fråga än åtta gjutares löner. Han tackade Separatorordföranden 
för dennes ”beredvillighet att stödja mig i dess kritiska dagar!”. Lockoutens 
upptrappning till riksnivån ansåg han förestående, den kom visserligen 
olägligt för Separator, men, skrev Bernström, ”det gäller dock så viktiga 
frågor att det ej kan hjelpas och enligt [VF:s överstyrelse] är tidpunkten 
den gynnsammaste för att häfda husbonderätten inom landets industri”.156 

Här framkommer samma motivering som vi hört Bernström ange som 
skäl för sitt agerande vid 1902 års strejk. Det handlade, helt enkelt, om att 
visa vem det var som bestämde i verkstadsföretagen. 

154 VF-styrelsens protokoll 3/7 1903 §§ 2 och 4, VF A1:1 s. 220ff. Brevet från L.M. 
Ericssons chef Axel Boström finns som bilaga, ibid. s. 223-225.

155 Svarsbrevet från VF, varur Gjutarförbundets propå citerats, är bilaga 2 till VF-
styrelsens protokoll 3/7 1903, VF A1:1 s. 226,

156 Bernström till Lars Åkerhielm 2/7 1903. Lars Åkerhielms samling, RA. Åkerhielm 
befann sig på kurhotell och fick brevrapporter om sådant som annars torde ha 
avhandlats vid personliga möten. 



115

Att han använde tjänstehjonsstadgans uttryck – husbonderätten – 
understryker att det som i Hvilan-konflikten framstår som medveten 
patriarkal strategi hade sina rötter i en äldre tids patriarkala tänkande: att 
strategin även var uttryck för en mentalitet eller ett ideal. Orden ”landets 
industri” visar att Bernström nu ansåg sig företräda hela industrins intresse. 

I dagspressen var konflikten vid det här laget ett dagligen återkommande 
ämne, den var av en omfattning som landet aldrig hade förut sett 
maken till. Kritiken mot arbetsgivarna tilltog när Bernström gjorde 
motsägelsefulla tidningsuttalanden om konfliktens orsaker. Vid VF:s 
styrelsemöte den 10-11 juli kritiserades han av Oscar Lamm för detta. 
Bernström hade i Aftonbladet sagt att konflikten hade två anledningar, 
båda av principiellt slag. VF måste motarbeta fackförbundens fordringar, 
som enligt Bernström innebar borttagande av ackordsarbete och införande 
av rent åldersbestämda löner. Konflikten skulle nu alltså gälla betydligt 
mer än en enkel lönetvist.157 Detta hade bemötts i en anonym insändare, 
vars slutsats var att VF sökte strid för stridens skull, och förmodades vilja 
krossa arbetarnas organisation.158 Dagen därpå följde skriverier om sprickor 
mellan arbetsgivarna. Ericssonföretagets frondering mot VF jämfördes med 
vad som sågs som den andra ytterligheten: Lindholmenvarvet i Göteborg, 
vars ledning avkrävde den som ville arbeta skriftlig förbindelse att inte 
tillhöra någon fackförening och inte heller underhålla någon arbetare som 
omfattades av lockouten.159 

Mera kritik mot Bernström skulle följa. Den 6 juli hade han i en 
signerad artikel i flera tidningar med rubriken ”Nakna fakta” hävdat ännu 
ett skäl för konflikten. Hvilangjutarnas strejk skulle, sades det nu, ha skett 
på order från deras fackliga organisation, detta trots att gjutarna först själva 
förklarat sig nöjda med sina löner.160 För denna artikel blev Bernström 
skarpt kritiserad i både liberal och socialdemokratisk press.161 

157 ”Ett samtal med direktör Bernström”, Aftonbladet 27/6 1903.
158 ”Verkstadslockouten”, Aftonbladet 30/6 1903.
159 ”Verkstadslockouten”, AB 1/7 1903. Lindholmenfallet har uppmärksammats av 

Bo Stråth (1982 s. 61).
160    John Bernström, ”Nakna fakta” i AB, DN, St-T  m.fl. tidningar 6/7 1903.
161 Den liberala St-T skrev 6/7: ”uppgifterna är hvarken fakta eller nakna [men] 

missvisande”. S-D 7/7 använde rubriken ”Bernström-ljugaren. Hans ’nakna 
fakta’ – rama lögner”. I artikeln fanns formuleringen att ”storhetsvanvettet [dvs. 
Bernströms] synes inte långt borta”. Liberala DN redovisade 9/7 det underlag 
man fått fram från VF:s kansli för Bernströms olika påståenden om skälen för 
lockouten och underkände dessa.
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Han reagerade i ett magistralt svarsbrev till den liberala Stockholms-
Tidningen, där brevet genast publicerades – något som Bernström att döma 
av dess formuleringar knappast hade föreställt sig – och där han sedan 
kritiserades av tidningen i nedgörande ordalag.162

Dessa motstridiga tidningsuttalanden hade, tillsammans med lockoutens 
totala omfattning, inte bara från socialdemokratiskt och fackligt håll 
tolkats som angrepp på fackföreningsrörelsen och föreningsrätten, rentav 
som ett försök att krossa rörelsen.163 Uttalandena och kritiken mot dessa 
sammanfattades i en av VF-styrelsen uppmärksammad artikel i den liberala 
Eskilstuna-Kuriren.164 

Oscar Lamm påpekade i VF-styrelsen att Bernströms anförda skäl för 
konflikten aldrig hade diskuterats i styrelsen.165 Den fann sig nu föranlåten 
att i en presskommuniké – undertecknad av samtliga närvarande men inte 
av ordföranden Bernström själv – förklara att konflikten ”icke hade något 
som helst syfte att krossa arbetarnes organisationer, hvilkas berättigande 
att bestå vi erkänna”.166  Att Bernström inte fanns med som undertecknare 
motiverades av en icke namngiven styrelseledamot med att man velat göra 
en sympatiyttring för sin ordförande, som ensam hade tagit emot allt 
klander.167 Tidningarnas inte oberättigade tolkning blev tvärtom att VF-
styrelsen gett sin ordförande en reprimand.168

Detta var inte det enda uttrycket för de vid tillfället splittrade stämningarna 
i VF-styrelsen. De skånska verkstadscheferna verkar i övervägande 
grad ha varit av det stridsbenägna slaget. I ett brev till VF-styrelsen från 
Hjalmar Wessberg och övriga medlemmar av VF:s södra kretsstyrelse 
den 10 juli beklagades ”den hjertnupenhet samt anlag för eftergifter” som 

162 St-T 8/7 1903. Bernström hade skrivit att han inte hade tid att ta del av kritiken 
mot hans insändare, att han inte inlät sig på tidningspolemik men att bevis för 
hans ”nakna fakta” kunde tidningen avhämta på VF:s kontor. Redaktören skrev 
ett ironiskt svarsbrev till Bernström och publicerade båda breven i tidningen 
tillsammans med en slutkommentar som får kallas närmast dräpande. Där talas 
bl.a. om Bernströms sätt att med ”framträdande öfvermod och så onödigt 
utmanande kungöra sittförakt […]. Ett styrkt faktum är att det nu igångsatta 
krigets ledning icke ligger hos en man som har den rätta uppfattningen af sitt 
ansvar”.

163 ”Den stora lockouten”, S-D 4/7 1903. 
164 ”Lockouten är grundad på en lögn”, Eskilstuna-Kuriren 10/7 1903
165 VF styrelseprotokoll 11/7 1903 § 4, VF A1:1 s. 261f.
166 Kommuniké 11/7 1903, bil. 2 till VF-styrelseprotokoll 11/7 1903 § 6, VF A1:1 s. 269. 

I kontrast till detta hade Bernström föregående dag avtackats under ”lifligt 
bifall” från hela VF-styrelsen för ”det mod han under den pågående striden lagt 
i dagen” (VF styrelseprotokoll 10/7 1903 § 4, VF A1:1 s. 254f).

167 AB 13/7 1903.
168 S-D, St-T och Eskilstuna-Kuriren 13/7 1903. 
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undertecknarna sade sig ha märkt under dagens styrelsesammanträde hos 
vissa ledamöter gentemot styrelsens tidigare beslut.169 Man varnade VF-
styrelsen för att inte visa fasthet rörande fattade beslut. Detta brev hade 
som bakgrund att ett konflikthot sedan 1902 förelegat i Kockums Verkstad 
i Malmö, där Metallarbetareförbundet varit pådrivande i just frågan 
om avtalade minimilöner. Hvilan-konflikten sågs troligen av de större 
verkstadsarbetsgivarna i Skåne som en avledningsmanöver; kunde man 
där hålla tillbaka fackföreningarnas krav, kunde man undvika en öppen 
lönekonflikt i det betydligt större Kockumföretaget.170 Denna tolkning 
skulle förklara den södra VF-kretsstyrelsens passiva roll i konfliktens 
inledning.

Vid VF:s styrelsemöte 11 juli visade den nu hårt kritiserade Bernström en 
mjukare attityd än dittills, när han biträdde ett förslag om att styrelsen borde 
utse en förhandlingskommitté som beredskap för konfliktens lösande. Ändå 
föll förslaget; den tydligen mera hårdnackade styrelsemajoriteten trodde att 
motparten skulle uppfatta detta som ett svaghetstecken.171 Bernström verkar 
här ha försökt att balansera mellan olika meningsriktningar i styrelsen.

En andra förhandlingsinvit från den fackliga sidan förelåg vid det 
följande VF-mötet 22-23 juli. De berörda fackförbunden, nu uppbackade 
av LO, begärde genom sina ordförande ett möte med VF-styrelsen för att 
söka lösa tvisten, eventuellt genom skiljenämnd.172 Fackförbunden sade sig 
inte vara säkra på att enbart en lösning av Hvilan-konflikten – med en 
kanske avsiktligt ironisk formulering kallad ”nämnda lilla tvist” – skulle 
räcka för en varaktig fred om man inte samtidigt löste de övriga frågor 
som förbunden genom Bernströms olika tidningsuttalanden numera hade 
förstått utgjorde VF:s motiv för konflikten.173 Nu tog VF-styrelsen fasta 
på inviten och parterna tillsatte vid ett möte samma dag en grupp med 
fem representanter för vardera sidan samt ordförande och sekreterare från 

169     Brevet från Wessberg m.fl. är bilaga till VF-protokollet 10/7 1903, VF A1:1 s. 257.
170 Lindgren redovisar utförligt den hotande konflikten 1902-03 vid Kockum 

(1938 s. 536-550). Han anser (s. 550-553) att det var av taktiska skäl som VF 
tog Hvilanfrågan och inte Kockumfrågan som anledning till att proklamera en 
lockout som man enligt den fackliga synen under alla omständigheter ville 
få igång. Styrmans kommentar rörande 1903 års strejk (Styrman 1936 s. 98f) 
motsäger inte Lindgrens skildring. 

171 VF styrelseprotokoll 11/7 1903 § 10, VF A1:1 s. 263.
172 VF styrelseprotokoll 22/7 1903, § 1 samt bil 1. VF A1:1 s. 276f samt s. 279. 

LO-förbunden var Gjutareförbundet, Träarbetareförbundet, Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet samt Järn- och Metallarbetareförbundet. 

173 Brevet från de fyra fackförbunden till VF:s överstyrelse 18/7 1903 återgavs i 
Sveriges Verkstadsförenings månadsmeddelande augusti 1903 s. 138. 
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annat håll. Ordförande blev på arbetarsidans förslag SAF:s ordförande 
G. F. Östberg, sekreterare en tjänsteman i Kommerskollegium, Henning 
Elmqvist.174

Konflikten upplöstes sedan på några dagar. Den 27 juli underskrevs 
ett avtal mellan företrädare för VF och de berörda fackförbunden samt 
LO. Ernst Blomberg och Herman Lindqvist var bland de fackliga 
representanterna. Lönetvisten lämnades åt en partssammansatt skiljenämnd 
som, mot de fackliga representanterna men med stöd av en neutral 
ordförande, tillerkände de åtta gjutarna samma lön som före konflikten; 
de vann alltså inte något ekonomiskt på striden. Båda sidor tillskrev sig 
resultatet som en framgång. I VF:s månadsmeddelande skrevs det att om 
någon kunde anses ha segrat så var det arbetsgivarsidan; gjutarna hade 
återgått till arbetet på oförändrade villkor och en gräns hade satts ”mot det 
formliga tyranni som de socialistiska fackföreningarna under en följd af år 
utöfvat mot arbetsgifvarne i branschen”.175 Citatet bekräftar att konflikten 
för arbetsgivarna syftade längre än till att lösa en liten lokal lönetvist. 

Metallarbetarförbundets tidning Järnarbetaren fann att vinsten för 
arbetarnas del låg i att de fackliga organisationerna visat sig kunna rida 
ut stormen. Man skrev att alla tankar på att bli kvitt fackföreningarna 
och krossa dem nu måste försvinna och konstaterade att arbetarnas 
gemensamma uppträdande genom sina organisationer hade erkänts.176

 Överenskommelsen i juli 1903 är möjligen det första svenska 
kollektivavtalet på nationell nivå. Parterna blev på förslag av 
fackförbundssidan överens om att arbeta vidare med att få till stånd en 
förhandlingsordning, en överenskommelse om formerna för hur tvistefrågor 
mellan organisationerna så långt möjligt skulle lösas på fredlig väg. En 
partssammansatt femmannakommitté med neutral ordförande, Henning 
Elmquist, arbetade med denna fråga under hösten 1903 och lade i början 
av december fram sitt förslag. Det kommer att skildras tillsammans med 
1904-05 års händelser.177

174 VF-styrelsens protokoll 23/7 1903 § 6 samt bil. 3, VF A1:1 s. 277f samt 281f. 
175 VF:s styrelseprotokoll 27/7 1903 § 1, VF A1:1 s. 289f; Sveriges Verkstadsförenings 

månadsmeddelande augusti 1903 s. 142f.
176 Järnarbetaren 1903 nr 7-8 s. 29f.
177 I femmannakommittén ingick Herman Lindqvist och Ernst Blomberg medan VF 

företräddes av sin ombudsman Fornander och en utanför VF-styrelsen stående 
företagschef, Hjalmar Hallström, Köping. Möjligen framstod det vid förslagens 
senare presentation för Bernström som en inte tillräckligt erfaren representation 
för den egna sidan, vilket kan förklara en del av den ambivalens som kom att 
prägla hans och VF- styrelsens agerande i frågans nästa fas, fr.o.m. december 
1903. 
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Meningsbrytningen mellan VF och L.M. Ericsson fick en dramatisk 
fortsättning, där Bernström på nytt blev häftigt kritiserad. I september 
1903 beslöt VF-styrelsen att Ericsson skulle ådömas maximalt skadestånd 
för sitt brott mot VF:s stadgar: att betala hela det belopp man ställt som 
garanti för sina förpliktelser, vilket var drygt 80.000 kr. Ericsson ansåg 
tvärtom att VF vid Hvilan-ärendets tidiga hantering hade handlat i strid 
med sina stadgar. Företaget reagerade både mot beslutet och mot VF:s 
tillvägagångssätt med betalningsföreläggande och hot att begära Ericsson i 
konkurs.178 När företaget sedan förvägrades att få ta del av VF:s handlingar i 
Hvilan-ärendet återkom man med ytterst skarp kritik, till stor del riktad mot 
Bernström personligen, och krävde det erlagda skadeståndet åter. VF och 
dess ordförande anklagades för maktfullkomlighet och brott mot de egna 
stadgarna. Man påtalade de motsägelsefulla uttalandena från Bernström 
rörande skälen för konflikten och fann att hänsynen till arbetsgivarnas 
anseende hos arbetarna och i allmänna opinionen, liksom rättssäkerheten 
för VF:s egna medlemmar, förutsatte att skälen för en konflikt kunde 
redovisas och motiveras. VF:s hantering av lockouten uppvisade enligt 
L.M. Ericsson stora brister och på ”en tendens hos Styrelsen att till det 
yttersta söka utveckla sin makt över föreningens medlemmar”.179 Frågans 
behandling drog ut på tiden, den förelades VF:s årsmöte 1905, där man 
fann en grund i stadgarna för att lämna Ericssons inlaga utan åtgärd – den 
hade inte presenterats inom den tid stadgarna föreskrev.

Här är anledning att stanna upp för att värdera 1903 års konflikt 
och John Bernströms roll däri. Ett efterhandsstudium av handlingarna i 
Hvilan-ärendet ger stöd för att anse – som Ericsson-ledningen gjorde – 
att tillräckliga försök inte hade gjorts att få konflikten löst i godo. Sådana 
försök skulle enligt VF:s stadgar ske innan man fick ta till lockout och ålåg 
i första hand kretsstyrelsen, i andra hand huvudstyrelsen. 

178 VF styrelseprotokoll 18/9 1903 §§ 2-3, VF A1:1 s. 292f. Enligt L.M. Ericsson hade 
VF dröjt tre veckor med att meddela sitt beslut, sedan lämnat bolagets begäran 
om skälig tid för diskussion utan avseende och senare sänt notarius publicus 
till företaget med beskedet att om inte betalning skedde omedelbart skulle 
Ericsson begäras i konkurs (avskrift av brev från Ericsson till VF 21/10 1903, 
vid VF-styrelsens protokoll 16-17/12 1903 med påskrift ”från advokat Tjernelds 
papper”). I Styrmans VF-historik omnämns Ericssonaffären med endast två 
meningar och utan kommentar (Styrman 1936 s. 96).

179  L.M. Ericssons 21 sidor långa skrivelse av 13/5 1904 fick vänta elva månader 
på att bli behandlad i VF-styrelsen (VF-styrelsens protokoll 14/4 1905 § 18, 
skrivelsen tryckt som bilaga till VF:s årsmöteshandlingar 13/5 1905, VF A1:2 s. 
293f och s. 368. Citatet ur den tryckta versionen av skrivelsen s. 25).
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Att VF-styrelsen ignorerade Hvilan-gjutarnas brev den 2 juni var knappast 
känt utanför VF:s styrelsekrets och i varje fall inte för Ericssonledningen 
– i så fall hade man där funnit ytterligare grund för sin kritik.180 Brevet 
uppmanade direkt VF till förhandling med gjutarnas fackförbund i 
lönefrågan, men organisationen var tydligen på detta stadium inte intresserad 
av att förhandla. Möjligen ville man inte acceptera Gjutarförbundet som 
ombud för de åtta arbetarna, en hållning som måste ha framstått som 
ohållbar i och med att VF samtidigt agerade på medlemsföretaget Hvilans 
vägnar. Detta stöder antagandet att de tongivande inom VF-styrelsen från 
början varit inställda på en öppen konflikt.

Den beslutsamhet som inledningsvis kunde märkas i VF-styrelsens 
behandling fick under konfliktens gång alltmera inslag av blekhetens 
eftertanke. Till detta bidrog med all säkerhet de kritiska reaktionerna i 
den liberala pressen. Det framstod som svårbegripligt varför en lönetvist 
för åtta arbetare skulle behöva utlösa en nationell lockout. Till detta 
kom den oklarhet som vållades av de motstridiga uttalandena från John 
Bernström om skälen för lockouten och det följande förtydligandet från 
den övriga VF-styrelsen. Den yttre legitimiteten sjönk för honom och 
VF.181 Detta måste ha tärt på Bernströms prestige och inre legitimitet inom 
medlemskretsen. Styrelsen fick i efterhand konstatera att de uppgifter 
man i början fått från Hvilan-ledningen varit missledande. Man slets i 
diskussionerna i juli mellan behovet av att visa fackföreningarna vad den 
nya Verkstadsföreningen förmådde – vi minns de skånska ledamöternas 
avvisande av onödig ”hjertnupenhet” – men att ändå inte framstå som att 
man bara ”nödvändigt skulle visa sin makt”.182 

En kommentar i efterhand från VF-styrelsens nestor Wilhelm Tham 
(1839-1911) – chef för den med Separator jämnstora Husqvarna Vapenfabrik 
– är belysande. Tham skrev till Bernström under upprinnelsen till det som 
blev 1905 års verkstadskonflikt: ”Vi måste undvika upprepandet av vad 
som skedde sommaren 1903. 

180 DN, som i början av juli 1903 trodde sig ha grävt fram alla handlingar i målet på 
VF:s kansli uppmärksammade inte detta då månadsgamla brev, vilket hade gett 
ytterligare skäl för tidningens kritik mot Bernström den 9/7. 

181 St-T  8/7 och Eskilstuna-Kuriren 10/7 1903.
182 Protokoll VF-styrelsen 11/7 1903 § 9-10, det senare citatet i § 10 i ett refererat 

uttalande av vice ordföranden Oscar Lamm (VF A1:1 s. 262ff). Det framgår (§ 9) 
att VF-styrelsen vid denna tidpunkt insett att den ursprungliga lönekonflikten 
troligen hade avstyrts tidigt om det på den egna sidan hade funnits en större 
förhandlarvana på lokal nivå.
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En sådan politik skulle nu göra stor skada, även inför allmänna opinionen 
som ej representeras av [Nya Dagligt] Allehanda och Vårt Land.”183 
Tham kritiserade alltså i efterhand Bernström och VF-styrelsen, där 
han själv ingick. Han påpekade också allmänna opinionens betydelse i 
konfliktsammanhanget. Denna betydelse verkar VF-styrelsen under tiden 
före kommunikén den 11 juli ha förbisett. Tham framhöll därtill, i ordalag 
som kan läsas som en lätt tillrättavisning av Bernström, att denna opinion 
inte var liktydig med de åsikter som torgfördes av de mest konservativa eller 
arbetsgivarvänliga tidningarna.

Hur skall vi värdera John Bernströms roll i denna Verkstadsföreningens 
första konflikt? I kontrast till sitt beslutsamma och framgångsrika handlande 
under 1902, vid rösträttsstrejken och sedan vid VF:s ombildning, intog han 
under 1903 års händelser motsägelsefulla hållningar. Så sent som i maj var 
han negativ till kollektivavtal och fick igenom ett styrelsebeslut som förbjöd 
VF-medlemmarna att avtala om minimilöner för arbetare baserade på ålder, 
och om begränsning i rätten att utnyttja lärlingar. Den 15 juni ignorerade 
han och VF:s huvudstyrelse Hvilan-gjutarnas förhandlingsinvit och hade 
sedan inga invändningar mot Södra Kretsstyrelsens passiva hantering av 
den inledande lönetvisten. Sedan lockouten proklamerats den 18 juni 
vägrade Bernström att hörsamma förslag inom styrelsen att skjuta upp dess 
ikraftträdande och söka en förhandlingslösning. Allt detta kan ses som ett 
målrationellt handlande, givet att målet är att segra i en konflikt som man 
ser som oundviklig.

Den 27 juni och 6 och 8 juli gjorde Bernström sina motstridiga 
tidningsuttalanden, med formuleringar som visar att han inte väntade sig 
att bli motsagd eller ifrågasatt. Så skedde ändå och han fick kritik av VF-
styrelsen, som samtidigt utåt försökte visa enighet. Syftet med dessa olika 
utspel måste ha varit ett upplevt behov av att, i förhållande till en yttre och 
kanske också en inre opinion, söka stärka legitimiteten i VF:s åtgärder. I 
efterhand visade det sig att Bernström från början inte hade kontrollerat 
informationen från Hvilan-ledningen och kunde beslås med att hans 
”nakna fakta” innehöll rena felaktigheter.184 När VF-styrelsen utåt skulle 
visa att den stod bakom sin ordförande lyckades man med konststycket att 
få detta att uppfattas som en desavouering av denne. Effekten av utspelen 
måste ha framstått som ett fiasko. 

183 Tham till Bernström 24/4 1905. Cit. efter Myrman s. 167 och 231.
184 VF styrelseprotokoll 10-11/7 1903, kritiken mot den närvarande Hvilan-chefen i § 

9-10, VF A1:1 s. 262ff.
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Då lockouten varit igång några få dagar, och innan någon signal om 
förhandlingsvilja från motparten förmärkts, ville Bernström utse en 
förhandlingsgrupp inom VF för konfliktens lösning. Här lierade han sig 
tillfälligtvis med de mindre konfliktbenägna styrelseledamöterna och den 
medlemsopinion dessa sannolikt företrädde. Det är en indikation på en 
förändrad hållning. När en första förhandlingsinvit kom från den fackliga 
sidan avvisades den visserligen av VF. Men en ny framstöt från samma håll 
två veckor senare ledde till förhandling. Som situationen hade utvecklats 
måste detta tolkas som att Bernström och styrelsen insett att allmänna 
opinionen hade en betydelse och att det där inte fanns förståelse för VF:s 
handlande; organisationen hade förlorat i yttre och kanske också i inre 
legitimitet.

Bernström deltog sedan i den partssammansatta delegation som på 
fyra dagar löste upp Hvilan-fallet. Han medverkade till att man skulle 
förhandla vidare med facket om en förhandlingsordning. Bernströms och 
VF:s vid lockoutperiodens slut redovisade attityd kunde inte kritiseras 
för en oförsonlig inställning av det slag som man tidigare beskyllts för i 
socialdemokratisk och liberal press. Detta får tolkas som att man, sannolikt 
med viss lättnad, hade funnit en utväg ur en obekväm och självförvållad 
situation. Man gjorde en något maskerad reträtt, och avlägsnade sig 
samtidigt från sin egen från början negativa hållning till kollektivavtal. 
Även om VF hunnit demonstrera tyngden av sina nya konfliktvapen så 
var vid konfliktens upplösning den ”husbonderätt” som Bernström några 
veckor tidigare sagt sig vilja slå vakt om knappast hävdad på det sätt han 
tänkt sig.

Åsikterna inom den knappt ett år tidigare formerade arbetsgivar-
gemenskapen drog under juni-juli 1903 i olika riktningar. Bernström 
verkar först under konfliktens gång ha insett att han som VF-ordförande 
måste balansera mellan olika viljor, vilket kan ha varit svårt för en person 
med vana att bestämma och med den principiella hållning till motparten 
som han demonstrerat 1902. Under några sommarveckor 1903 var VF som 
ett fartyg utan fungerande kompass. 
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Agerandet framstår som ogenomtänkt och oplanerat – samma omdöme 
som förut har framförts beträffande socialdemokratins hantering av 1902 
års strejk.185 

Kritiken mot VF från Ericssonledningen liksom i tidningspressen måste 
till stor del anses som väl grundad.

Känslan av ett misslyckande i förhållande till allmänna opinionen 
måste ha funnits i VF-ledningen i slutet av juli 1903, om än något dold 
bakom den lilla framgången rörande utfallet i Hvilan-företaget. Samtidigt 
vågade VF i detta läge satsa på något nytt och oprövat, genom att säga ja till 
fackförbundens förslag till en gemensam kommitté, femmannakommittén, 
som fick mandat att arbeta vidare med formerna för lösning av framtida 
konflikter. I vad mån John Bernström var pådrivande i denna senare del 
låter sig inte utläsas av tillgängligt material. 

1904 – en kamp om ord
Den partssammansatta kommitté som tillsattes efter 1903 års konflikt 
utarbetade samma höst förslag till nya överenskommelser mellan parterna, 
vilka presenterades 1 december. Förslagen omfattade en förhandlingsordning 
och ett övergripande branschavtal om de känsliga områdena minimilöner, 
arbetstider och anlitande av lärlingar. Förslagen innebar något nytt; inte 
på något av dessa områden fanns tidigare överenskomna regler för en hel 
industribransch. Vad gällde minimilöner hade VF-styrelsen så sent som i 
maj utfärdat förbud för företagen mot att avtala om sådana. 

185 Lindgren formulerar sig sammanfattningsvis om 1902 och 1903 års händelser 
så: ”Verkstadsföreningen vann sin seger 1902 och arbetarorganisationerna 
sin 1903” (1938, s. 559f). Detta omdöme kan från facklig synpunkt anses ha 
fog för sig (bortsett från att 1902 års segrare var Bernström snarare än det då 
icke aktivt verksamma VF). Styrman återger endast omdömet från 1903 års 
månadsmeddelande från VF, dvs. att arbetsgivarna vunnit konflikten; han gör 
ingen egen värdering av utfallet (1936, s. 101).
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Förslagen var att döma av kommentarerna överraskande, de signalerade en 
förhoppning om kommande samförstånd som stod i kontrast till den just 
genomkämpade konflikten.186 I inledningen fastslogs att all underhandling 
skulle ske på basen av ett likställighetsförhållande mellan arbetsgivar- 
och arbetarparterna, och att ett visst överflyttande skulle ske av den 
enskildes (företagets eller arbetarens) bestämmanderätt på vederbörande 
organisation.187 

Det saknades alltså inte fog för det uttryck som användes i VF:s 
sista månadsmeddelande 1903 när man summerade de inledande 
reaktionerna med orden: ”Uttrycket sensation är icke för starkt.”188 I samma 
meddelande redovisas de positiva kommentarer förslaget fått i borgerliga 
tidningar. I flera av dessa konstaterades med gillande att inspirationen 
till förhandlingsordningen kom från det danska Septemberforliget av år 
1899.189

Femmannakommittén redovisade sitt uppdrag till den större kommitté 
som för parterna undertecknat uppgörelsen i juli 1903 och i vilken Bernström 
ingick. Den senare kommittén nöjde sig med en kort behandling och 
lämnade med ett principiellt tillstyrkande ”i huvudsak” förslagen vidare till 
organisationernas styrelser. 

VF:s månadsmeddelande hade under 1903, det år det existerade, 
redigerats av ombudsmannen Holger Fornander. Meddelandet upphörde 
med decembernumret enligt ett styrelsebeslut tidigare under året. Det 
skulle dröja till september 1905, när den andra verkstadskonflikten var i 
gång, innan det fick en efterföljare i tidningen Verkstäderna. Fornander 
hade ingått som VF;s ena representant i femmannakommittén. 

186 Dokumentet har den långa titeln Särskilda kommitterades förslag till 
öfverenskommelser mellan Sveriges Verkstadsförening och vederbörande 
fackförbund angående behandling af arbetstvister samt om minimilön, 
ackordsarbete, arbetstid, öfvertidsarbete m.m. Förslagen redovisades i flera 
tidningar 9/12 1903. De kommentarer som finns är korta men välvilliga (se 
t.ex. DN och SvD 9/12). Social-Demokraten gjorde en utförlig redovisning av 
innehållet 9 och 10/12 men avstod från egna kommentarer, troligen visste man 
inte riktigt på vilket ben man skulle stå. Lindgren återger (1938 s. 566, not 1) 
en kommentar av Ernst Blomberg som sagt att ”förslaget slår volt i somliga 
hjärnor”. Att arbetsgivarna bara ett halvår efter Hvilan-konflikten varit med om 
dessa förslag var enligt Lindgren en överraskning.

187 Lindgren s. 563. Han betecknar femmannakommitténs dokument som ”en första 
myndighetsförklaring för fackförbunden”.

188 Sveriges Verkstadsförenings månadsmeddelande december 1903 s. 211-219, 
citatet s. 211.

189 Betr. Septemberforliget se ovan, not xx 105



125

Hans studier av rådande ordnade avtalsförhållanden mellan verkstads-
arbetsgivarnas organisationer och fackförbunden i Danmark och i Norge 
hade tidigare år 1903 i positiva ordalag rapporterats till VF-företagen.190 
Fornander lämnade VF vid mitten av 1904 och efterträddes som 
ombudsman av Ernst Wållgren. Av den fortsättning de här behandlade 
frågorna fick under 1904 verkar det sannolikt att man inom VF-styrelsen 
i slutet av 1903 befarade att Fornander var på väg att leda organisationen 
för snabbt eller för långt i reformvänlig riktning och att detta skulle kunna 
förklara hans avgång, liksom VF:s omläggning i tidskriftsfrågan.191 

I ett privat brev till advokaten John Tjerneld redovisade John Bernström 
– i kontrast till de positiva stämningar som rådde efter de just publicerade 
avtalsförslagen – tvivel på förutsättningarna för att avtalsvägen kunna 
nå fram till en varaktig relation till fackföreningarna. Bernström ville ha 
Tjernelds råd inför det förestående styrelsemöte i VF då förslagen skulle 
behandlas. Mellan de två rådde en förtroendefull relation.192 Bernströms 
betänkligheter uttrycktes i tre frågor: 

1:o. Kan [VF] ingå på en dylik öfverenskommelse […] A. utan att derigenom 
inpiska nu icke organiserade arbetare i fackföreningarna, B. utan att samtidigt 
erbjuda Svenska Arbetareförbundet en likadan uppgörelse?

2:o Kan [VF] ingå en dylik öfverensk. utan att vara försäkrad om att 
fackföreningarna genom derför lämplig lagstiftning bli juridiskt ansvariga?

3:o Kan [VF ingå en dylik öfverenskommelse] utan att Fackföreningarna 
förbinda sig att inte tillhöra någon politisk organisation?193

190 Sveriges Verkstadsförenings månadsmeddelande mars 1903 s. 40-47.
191 Förmodandet att Fornander hamnat i onåd hos VF-ledningen styrks av en 

brevkommentar av Ernst Blomberg (Blomberg till Metallfackets biträdande 
ombudsman J.T. Johansson 20/8 1904, Metall E01:001, brev ang. Ernst 
Blombergs sjukdom; se även Lindgren 1938, s. 592, not 1). Enligt detta 
visste Blomberg redan under våren 1904 att Fornander skulle avgå, efter 
att upprepade gånger, som Blomberg menade, ha blivit desavouerad av 
sin styrelse. En viss förtrolighet bör ha etablerats mellan Blomberg och 
Fornander under kommittéarbetet hösten 1903, då de hade enats kring en rad 
gemensamma ståndpunkter. Den göteborgske varvschefen Hugo Hammar skrev 
långt senare att 1903 års förslag var för radikalt för dåvarande verkstadschefer, 
som därför avslog förslaget (Stråth 1982 s. 65). 

192 Tjerneld hade biträtt Bernström vid utformandet av VF:s stadgar 1902 och 
fungerade som VF-styrelsens sekreterare.

193 Bernström till Tjerneld 12/12 1903, onumrerad bil. till VF:s styrelseprotokoll 16-
17/12 1903, VF A1:1 s. 296ff. 
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Brevet har inte observerats i tidigare forskning. De tre frågorna är centrala 
för förståelsen av arbetsgivarsidans motsägelsefulla hållningar, vilka skulle 
komma att prägla utvecklingen under 1904-05. Frågorna belyser det 
dilemma som möjligen först vid denna tid blivit uppenbart för Bernström 
och som arbetsgivarnas representanter i femmannakommittén inte hade 
insett, eller i varje fall inte påtalat. En överenskommelse enligt vad som nu 
föreslagits skulle ge fackförbunden status som förhandlingspart, en status 
som arbetsgivarna egentligen var ovilliga eller tveksamma till att tillerkänna 
socialdemokratiskt ledda fackliga organisationer. Därigenom riskerade 
nämligen arbetsgivarna, tvärtemot de egentliga avsikterna hos Bernström 
och många andra, att missgynna Svenska Arbetareförbundet och dess 
möjligheter att konkurrera med fackförbunden.194 Man kunde vidare väntas 
gynna de senares medlemsrekrytering och därmed minska arbetsgivarnas 
utrymme för att anställa oorganiserade arbetare. Arbetsgivarna kunde 
även hysa tvivel på fackföreningarnas förmåga att, utan att besitta någon 
tvingande auktoritet i förhållande till sina medlemmar, träffa fungerande 
överenskommelser på deras vägnar. 

Bernströms tredje fråga visar den förhoppning man vid denna tidpunkt 
från arbetsgivarhåll ofta hyste om att få se en upplösning av bandet mellan 
det socialdemokratiska partiet och LO eller, annorlunda uttryckt, en 
motvilja mot att genom arbetsgivarnas egna agerande stärka detta band.195

Tvivlet och frågorna till trots togs femmannakommitténs förslag väl emot 
vid det följande VF-styrelsemötet den 16 december. En styrelseledamot, K. 
Fr. Sjöström, pläderade för att avtal med fackförbunden borde förutsätta att 
deras stadgar granskades och befanns fria från regler om kollektivanslutning 
till det socialdemokratiska partiet, men VF-styrelsen gick inte på denna 
linje. Den beslöt däremot att föra in ett förtydligande tillägg i det som 
femmannakommittén enats om som avslutande generellt stadgande i sitt 
194 Bernströms avsikter rörande Svenska Arbetareförbundet hade framgått under 

1902 års konflikt, bl. a. i brevet till R.F. Berg 26/5. De uttrycks även i brevet 12/12 
1903 till Tjerneld. 

195 Att frågan var omtvistad även på den fackliga sidan framgår av en artikel 
hösten 1902 av Metallarbetareförbundets sekreterare, Blombergs medarbetare 
J.T. Johansson, som anslöt sig till Brantings ursprungliga avståndstagande från 
fackligt-politiskt organisatoriskt samröre (”Arbetarrörelsens organisationsform. 
Skola fackföreningarna vara partipolitiska?” i Social Tidskrift 1902-8 s. 317-
322). Metallarbetareförbundet stod vid denna tid utanför LO, som hade  nära 
koppling till SAP. Artikeln kan ses som bekräftelse och förtydligande av vad 
Blomberg hade meddelat Bernström vid deras möte i september 1902  (ovan 
s. XX 26) och kan ha varit tillkommen just i detta syfte. Att den publicerades i 
Social Tidskrift tyder på att man ville nå andra läsare än det egna förbundets 
medlemmar.
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förslag till avtalstext. I följande citat ur protokollet är förslaget på denna 
punkt angivet med gemen text och det av VF i december påyrkade tillägget 
angivet i kursiv stil: 

Det ursprungliga kommittéförslaget löd:

Sveriges Verkstadsförening och vederbörande fackförbund � som äro ense 
därom, att föreningsrätten lämnas oförkränkt – förbinda sig i och med 
undertecknandet av förestående öfverenskommelse att efter bästa förmåga 
samverka för att lugna och stabila förhållanden må blifva rådande inom 
den mekaniska verkstadsindustrin, äfvensom för att alla till de respektive 
organisationerna anslutna medlemmar och underafdelningar må ställa sig 
förestående öfverenskommelse samt i enlighet därmed träffade aftal och beslut 
till noggrann efterrättelse, så att störande afbrott genom arbetsinställelser, af vad 
slag de vara må, i största möjliga utsträckning för framtiden undvikas.

Samma kommittéförslag löd, med den inom VF gjorda kompletteringen:

Sveriges Verkstadsförening och vederbörande fackförbund – som äro ense 
därom, att föreningsrätten lämnas oförkränkt, dvs. 

dels att inga arbetsgifvare må förvägra någon af sina arbetare att tillhöra den 
organisation, arbetaren önskar eller af sådan anledning vägra en arbetssökande 
anställning och 

dels att arbetarne å sin sida icke må vare sig förmena en arbetsgifvare att i sin tjänst 
antaga äfven oorganiserade arbetare eller arbetare tillhörande annan organisation 
än någon av de här nämnde eller vägra arbeta tillsammans med sådana arbetare 
förbinda sig i och med undertecknandet [… = föregående version…] i största 
möjliga utsträckning för framtiden undvikas.196 

Hur kompletteringen tillkom framgår inte av det på denna punkt 
kortfattade protokollet. Men utan Bernströms gillande kunde tillägget inte, 
som nu skedde, enhälligt och utan någon refererad diskussion ha antagits 
av styrelsen. Mycket talar för att tilläggsformuleringen kom från juristen 
Tjerneld som en följd av Bernströms brev till denne ett par dagar tidigare. 
Bernström hade i så fall själv framkallat denna formulering, som kan anses 
syfta till att undanröja vissa av hans i brevet uttryckta farhågor. 

196 VF styrelseprotokoll 16-17/12 1903 § 2, VF A1:1 s. 299f. Myrman daterar (s. 40) 
den kompletterade föreningsrättstexten till VF:s allmänna möte i maj 1904 men 
har inte observerat att den slogs fast av VF-styrelsen redan i december 1903.
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Arbetsgivarsynen på föreningsrätten och arbetets frihet tydliggjordes i 
den inskjutna passusen. I den låg, som det skulle visa sig, fröet till nästa 
stora konflikt. Till denna arbetsgivarsyn hörde frågan om hur Svenska 
Arbetareförbundet och dess medlemmar skulle behandlas för att inte 
bli sidoställda. Detta förbund begärde i februari 1904 att få delta som 
likaberättigad part i förhandlingarna om ett avtal och fick då en försäkran 
från VF att de icke-socialistiska arbetarnas intressen skulle skyddas – något 
löfte om att få sitta med vid samma förhandlingsbord som fackförbunden 
fick man däremot inte.197 Klart var att VF inte i fortsättningen tänkte dra 
alla organisationsanslutna arbetare över en kam, som man gjort 1903. 
Arbetareförbundet kunde, det var arbetsgivarorganisationen nu medveten 
om, bli en bundsförvant mot fackförbunden.

I den fortsatta framställningen rörande 1904 och 1905, där John 
Bernströms handlande och meningsyttringar är det primärt intressanta, 
uppmärksammas främst de delar av förloppet som från denna synpunkt är 
väsentliga. 

Vi har sett hur Bernström, trots en negativ hållning till företeelsen 
kollektivavtal våren 1903 och sin till Tjerneld uttalade tveksamhet vid 
slutet av samma år, varit med om att inleda en process som otvivelaktigt 
pekade fram just mot ett kollektivavtal med de berörda fackförbunden. 
Han deltog nu under första kvartalet 1904 som en av fem VF-representanter 
i den större partssammansatta kommittén. Denna skulle, nu under 
Elmquists ordförandeskap, gå vidare på basis av femmannakommitténs 
utlåtande. VF-representanterna gick efter flera dagars förhandlingar med 
på ordförandens förslag att flytta bort det för fackföreningsrepresentanterna 
känsliga förtydligandet om föreningsfriheten från själva avtalstexten.198 
Känsligheten låg i att detta kunde tolkas som ett accepterande från 
arbetarsidan av att efter konflikt behöva arbeta tillsammans med dem man 
såg som strejkbrytare.199 Man enades om att denna passus i stället skulle få 
formen av en ensidigt gjord protokollsanteckning från arbetsgivarna. 

197 VF styrelseprotokoll 10/2 1904 § 3 med bilaga, VF A1:2 s. 2f och s. 5ff; Myrman 
s. 40 och s. 42. 

198 Protokoll vid den s.k. förhandlingskommitténs sammanträden 9-10/3 1904 s. 
8-13, med fortsättning 18/3 s. 31f samt 19/3 s. 43-46 (beslutet s. 46), Metall 
F01B:01 under flik B.

199 Just detta skedde i Separator direkt efter konflikten 1902 och kommenterades i 
ett tidigare refererat brev från Richard Bernström till Francis Arend med orden 
”unheard of before in Sweden” (R. Bernström till Arend 18/6 1902, Alfa Laval 
B2C:4).



129

Den skulle därmed inte behöva undertecknas av motparten, men kunna 
hänvisas till av VF-representanterna.

I den centrala principfrågan om arbetets frihet gick ståndpunkterna isär. 
Fackföreningssidan bestred inte arbetsgivarnas befälsrätt eller deras rätt 
att anställa och avskeda efter eget bestämmande. Meningsmotsättningen 
koncentrerades till den känsliga frågan om användande av oorganiserad 
arbetskraft under konflikt. Av protokollen framgår att man på båda sidor 
var på det klara med var motparten stod, men också att man var inställd på 
att söka nå fram till ett avtal. Den i förhållande till femmannakommitténs 
förslag reviderade skrivningen riktades på nytt till styrelserna på ömse sidor 
och undertecknades den 19 mars 1904 av fem representanter från vardera 
parten, John Bernström som den förste bland arbetsgivarna, Herman 
Lindqvist och Ernst Blomberg först på den fackliga sidan.200 Det verkade 
därmed troligt att den följande styrelsebehandlingen skulle kunna ske utan 
problem.

Men så blev inte fallet och de som fällde det var Bernström och 
Verkstadsföreningen. När det förslag han hade ställt sig bakom skulle 
behandlas vid ett allmänt VF-möte i maj och av VF-styrelsen i juni 
1904 visste man att Metallarbetareförbundets kongress i april under stor 
enighet hade godkänt samma förslag.201 Det kan ha väckt onda aningar 
bland arbetsgivarna och fått dem att tro att man varit för eftergiven. VF:s 
mötesbeslut kom att gå i motsatt riktning; man återvände till VF-styrelsens 
position från december 1903.202 Man ville återigen med all tänkbar tydlighet 
inskärpa VF:s syn på föreningsrätten och arbetets frihet, den punkt som 
visat sig känslig för motparten. 

Bakom detta fanns meningar inom VF-kretsen och styrelsen som enligt 
Styrman var ”synnerligen delade” i grundfrågan om man överhuvudtaget 
borde teckna ett kollektivavtal.203 Denna inre oenighet skylde man över 
genom att på nytt flytta fram sin förhandlingsposition. Sålunda beslöt 
VF-styrelsen vid mötena i maj och juni att språkligt skärpa passusen om 
föreningsrätten och återigen kräva att den fördes in i själva avtalstexten och 
undertecknades av fackförbunden. 

200 Förslag till öfverenskommelse angående bestämda former för behandling af 
framställningar och arbetstvister, Stockholm 1904.

201 Lindgren 1938 s. 583.
202 Protokoll VF:s allmänna möte 13/5 1904 § 8 och VF-styrelsen 29/6 1904 § 4, VF 

A1:2 s. 55ff. och s. 81f.
203 Styrman 1936 s. 108.
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Den vid det laget säkert ansträngda relationen mellan parterna förbättrades 
knappast av att VF-styrelsen i juni beslöt och meddelade fackförbunden att 
överenskommelsen om en förhandlingsordning med den av VF formulerade 
föreningsrättsklausulen inte enbart måste godtas utan även undertecknas 
av förbunden innan VF gav sig in på att förhandla om de för motparten 
angelägna frågorna om bl.a. minimilöner.204 

En situation som ännu i mars 1904 hade ingett förhoppningar om en 
överbryggning av samhällets stora klassgräns hade tre månader senare 
gått i baklås. Fackförbunden vägrade att underteckna VF:s formulering 
av föreningsrättsbestämmelsen, man befarade att den kunde tolkas som 
en generell förbindelse att respektera strejkbrytare som arbetskamrater. 
Metallarbetareförbundet föreslog en något ändrad formulering av den 
känsliga paragrafen, som skulle eliminera just denna för arbetarsidan 
oacceptabla tolkningsmöjlighet.205 Ändringsförslaget accepterades inte 
av VF, som därmed gav skäl för fackförbundens misstanke om att 
arbetsgivarnas verkliga syfte på denna punkt var att vid en konflikt söka 
skada fackföreningarna genom omfattande utnyttjande av strejkbrytare.206 
Förhandlingarna hamnade i ett dödläge. 

John Bernström besvarade i juli 1904 anklagelser från Gjutarförbundets 
förtroendeman Blomqvist, som suttit med i den gemensamma kommittén, 
om att VF nu gått ifrån vad deras representanter i kommittén, Bernström 
bland dem, tidigare varit med på. Bernström hävdade nu att det man varit 
överens om i fråga om föreningsrättsklausulen var att båda sidor i ingressen 
till det föreslagna avtalet skulle införa sin ståndpunkt rörande de paragrafer 
man inte kunnat enas om. Enligt Bernström var detta vad VF hade gjort, 
medan arbetarsidan i stället, menade han, ville ha en avkortning av själva 
klausulen som förändrade dess innebörd. Detta var oantagbart, VF hade 
gått så långt i medgivanden som kunde begäras. Bernström slutade: 
”Mottaga Fackföreningarne ej den nu utsträckta handen, fruktar jag, att 
204 VF styrelseprotokoll 29/6 1904 § 8, VF A1:2 s. 81f; Styrman 1936 s. 109.
205 Järnarbetaren 1904-11. Fackförbunden skulle enligt formuleringen i detta förslag 

inte förvägra arbetsgivare ”att i sin tjänst intaga äfven andra arbetare därför 
att dessa äro oorganiserade eller därför att de tillhöra en annan organisation 
än någon af de här nämnda eller af sådan anledning vägra arbeta tillsammans 
med andra arbetare...” etc. De här kursiverade orden är Metallfackets förslag 
till tillägg, vilket för dem skulle innebära att man gjorde en skillnad mellan 
oorganiserade arbetare (eller medlemmar i konkurrerande organisationer) i 
allmänhet och de inom dessa grupper som skulle anses som strejkbrytare. Vilka 
som tillhörde den sistnämnda kategorin såg man tydligen som den fackliga 
organisationens ensak att avgöra.

206 Signaturen ”Granskare”, Social Tidskrift 1905 s. 200f; Lindgren 1938 s. 584-587.
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det kommer att dröja länge, innan ett liknande tillfälle erbjudes, om det ens 
någonsin kommer att ske.”207

Dödläget mellan parterna satte även stopp för alla löneförhandlingar. 
VF:s ståndpunkt var att några förhandlingar om minimilöner inte kunde 
ske förrän en förhandlingsordning underskrivits av fackförbunden. Man 
ålade därför sina medlemsföretag att avböja alla lokala löneförhandlingar. 
Missnöjet växte på arbetarsidan under vad som för dem var ett långvarigt 
lönestopp. I ett försök att dämpa denna kritik förklarade VF i december 
1904 sig villig att, även om förhandlingsordningen fortfarande hängde i 
luften, ändå börja förhandla i frågor om minimilöner och med detta område 
sammanhängande lärlingsbestämmelser.208 Förhandlingar kom därefter 
igång i februari 1905, även nu med Henning Elmquist som ordförande. 

Det förlopp som sedan följde fram till den 10 juni samma år, då den 
stora lockouten utlöstes, innebar att Elmquist i februari tillkallade John 
Bernström och LO:s Herman Lindqvist för att förstärka den senaste av 
parterna tillsatta kommittén; Bernström hade först valt att inte själv ingå 
i denna. Elmquist fick VF-representanterna att acceptera en uppläggning 
liknande den från mars 1904. Föreningsrättsbestämmelsen i avtalstexten 
skulle få följande korta lydelse: ”Föreningsrätten skall lämnas oförkränkt 
i alla afseenden af såväl arbetsgifvare och arbetare som deras respektive 
organisationer.”209 VF-sidan skulle samtidigt göra ett uttalande till det 
gemensamma protokollet, där man förklarade att man inte frångått sin 
tidigare tolkning av föreningsrättsbestämmelsen, att man som hittills avsåg 
att skydda arbetare som arbetade under strejk och lockout mot trakasserier, 
men att man inte ansåg sig böra fordra att någon formulering härom ingick 
i själva överenskommelsens text.

207 Bernström till Blomqvist 28/7 1904, Alfa Laval B2A:9; Myrman s. 40f. och s. 212. 
208 VF styrelseprotokoll 16/12 1904 § 4, VF A1:2 s. 178f. Ett skäl för VF:s ändrade 

hållning kan, som Lindgrenframhåller, ha varit att man ville förekomma en 
planerad, på förbundsnivå samordnad framstöt av fackföreningar i ett antal 
större företag till lokala löneförhandlingar under hot om strejk. Genom att visa 
sig något medgörliga på central nivå kunde arbetsgivarna räkna med att få 
dessa framstötar uppskjutna och därmed fördröja en lönerevision (Lindgren 
1938 s. 588f).

209 VF styrelseprotokoll 18/2 1905 § 3 med bil. 1 och 2, VF A1:2 s. 205-208.
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Den långa diskussion i kommittén som följde på detta förslag är återgiven 
i direkt anföring i de stenografiska anteckningar som sekreteraren Per 
Cronvall förde, vilka refererats av Myrman.210 Arbetarsidans representanter 
såg i VF:s tilltänkta protokollsuttalande sina farhågor besannade: att VF 
avsåg att skydda sådana som fackförbunden såg som strejkbrytare togs som 
belägg för att företagen aktivt tänkte utnyttja sådana. Bernström förnekade 
inte detta men påpekade att man från VF velat medverka till en avtalstext 
som båda parter skulle kunna godkänna och att VF-uttalandet därför inte 
ingick i avtalstexten. Diskussionen kom därefter att handla om huruvida 
uttalandet ändå kunde uppfattas som en del av kommitténs gemensamma 
beslut. Flera på arbetarsidan ville göra ett eget motsvarande uttalande. 
Herman Lindqvist och ordföranden Elmquist föreslog som kompromiss att 
arbetsgivarnas uttalande skulle förekomma endast i dagens mötesprotokoll. 
John Bernström gick med på detta och ansåg inte att detta protokoll 
behövde sändas ut till organisationerna, för att inte onödigtvis väcka split.211 

Här skar sig dock meningarna mellan VF-representanterna. Bernström 
blev motsagd av K. Fr. Sjöström, vilken hade opponerat sig i VF-styrelsen i 
december 1903. Denne kritiserade inför motparten VF-ordföranden på ett 
sätt som Myrman ser som märkligt och tolkar som att VF-sidan från början 
tänkt sig att få se sitt uttalande protokollerat tillsammans med kommitténs 
samlade beslut.212 Bernström tog sannolikt vid detta tillfälle ett steg 
bakåt. Han yttrade dessutom de försonliga orden: ”man kan icke genom 
förhandlingar komma ifrån alla tvister, men väl de huvudsakligaste”,213 
och verkar vid detta tillfälle ha agerat i samförstånd med LO-ordföranden 
Lindqvist, med syftet att inte återigen fastna på de tydliga skillnaderna i 
principuppfattningen om arbetets frihet. 

Arbetarrepresentanterna förklarade sig nöjda med Bernströms uttalande. 
Kommittén enades därefter kring Elmquists förslag. Detta accepterades 
två veckor senare med stor majoritet av ett inkallat allmänt VF-möte.214 
Arbetsgivarsidan var därmed tillbaka på den mjukare principståndpunkt 
som man intagit i mars 1904. 

210 Protokoll vid underhandlingskommitténs sammanträde 11/2 1905 med 
tillhörande stenografiska anteckningar av Per Cronvall, bil. 2 och 3 till VF-
styrelsens protokoll 23/3 1905 § 3, VF A1:2 s. 258-282; Myrman s. 42-48. 

211 Cronvalls anteckningar enligt föregående not, VF A1:2 s. 278; Myrman s. 45.
212 Ibid. s. 279; Myrman s. 47.
213 Cronvalls anteckningar enligt föregående not, VF A1:2 s. 280.
214 VF protokoll från allmänt föreningsmöte 27/2 1905 § 4, VF A1:2 s. 210ff.
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Men den skulle återigen komma att ändras. På ett liknande sätt som skett 
under 1904 stupade den uppgörelse som i februari 1905 synts vara nära, på 
motsättningar kring vad som i efterhand förfaller vara en ren procedurfråga. 
Den gällde i vilken ordning de olika uppgörelser som var aktuella skulle 
antas. VF-sidan hävdade att förhandlingsordningen med den segslitna 
föreningsrättsparagrafen skulle undertecknas först, och att detta var vad 
som överenskommits under februariförhandlingarna. Arbetarsidan ville 
inte underteckna förhandlingsordningen separat, utan först när man 
förhandlat fram de övriga tänkta avtalen. I dessa positioner fastnade man, 
vilket tydliggjordes vid VF:s styrelse den 23 mars. Wilhelm Tham, som 
inte kunde delta, vädjade förgäves före mötet i ett brev till Bernström om 
att styrelsen inte måtte hänga upp sig på procedurfrågan. I så fall gick man 
från den position, påpekade Tham, som VF intagit då man i december 1904 
tagit initiativ till att bryta det då rådande dödläget.215 Andra inflytelserika 
medlemmar i VF-styrelsen, den Göteborgske varvschefen James Keiller 
bland dem, ville dock annorlunda.216 

Det är troligt att Bernström, vars ståndpunkter vid marsmötets 
diskussion inte framgår av protokollen, kommit fram till att han i februari 
hade gått för långt i tillmötesgående av arbetarsidan. Senare inträffade 
händelser hade ökat hans misstro mot motparten. I slutet av mars skrev han 
till Tham med syftning på ledningen för ett av de fyra fackförbund man 
förhandlade med, Träarbetareförbundet: ”Dessa människor äro opålitliga 
och falska och det synes mig att det ej blir reda i förhållandena förr än 
W.F. visat hvem som är den starkaste. Detta är obehagligt, men vi kunna 
säkerligen ej komma ifrån eländet.” 217 Bernström åberopade ett internt 
medlemscirkulär från Träarbetareförbundet, vilket nyligen blivit känt inom 
VF. Det hade formuleringar som av arbetsgivarna tolkades som att förbundet 
aldrig avsett att göra någon överenskommelse utan enbart ville dra ut på 
förhandlingstiden för att samla krafter och framgångsrikt kunna uppta en 
kommande strid. VF-styrelsen i mars fastslog att förhandlingsordningen 

215 Tham till Bernström 21/3 1905, bil. 7 till.VF styrelseprotokoll 23/3 1905, VF 
A1:2 s. 287f. Jämför Thams senare, redan citerade brev till Bernström (24/4 
1905; Myrman s. 167 och 231).Tham varnade för ett upprepande av 1903 års 
konflikt och påminde om svårigheterna den gången att få förståelse i allmänna 
opinionen för VF:s agerande. 

216 Keiller (1836-1918) var Bernströms företrädare som VF:s ordförande. Även han 
var frånvarande vid marsmötet men skrev före mötet till Bernström och avrådde 
från alla ytterligare eftergifter till fackförbunden (Keiller till Bernström, bil. 8 till 
VF styrelseprotokoll 23/3 1905, VF A1:2 s. 289).

217 Bernström till Tham 28/3 1905, Alfa Laval B2A:9.
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måste undertecknas innan några andra förhandlingar kunde inledas. 
Beslutet formulerades i ultimativa ordalag i en kommuniké som bestod av 
en enda mening i kurialstil med ett otal bisatser och 175 ord.218

Verkstadsföreningen avvaktade trots detta med att ta något ytterligare 
steg. Fortsättningen blev i stället att ett antal lokala strejker vid VF:s 
medlemsföretag inleddes under april, efter att arbetarsidan först begärt 
lönejusteringar vilket skedde med stöd från fackförbunden. Man fick 
samfällt nej från företagen till att förhandla med dessa var för sig.219 Efter 
medlemsmöte den 13 maj avlät VF ett formligt ultimatum i ett brev till de 
berörda fackförbunden. Dessa anmodades att inom tio dagar underteckna 
den förhandlingsordning man enligt VF i mars varit överens om. I annat 
fall skulle VF inte anse sig bunden av tidigare utfästelser utan vidta ”de 
åtgärder, som omständigheterna kunna påkalla”. Fackförbundens svar fyra 
dagar senare var utförligt och avböjande. Båda sidor beskyllde nu varandra 
för att ha lämnat förhandlingsvägen.220 Strejkerna utvidgades och omfattade 
i slutet av maj enligt VF minst 4.000 man, mer än en femtedel av den 
samlade arbetarstyrkan hos föreningens medlemsföretag.221

218 VF styrelseprotokoll 23/3 1905 bil 9, VF A1:2 s. 290. Till misstänksamheten 
mellan parterna bidrog den kontrovers som i mars uppstått kring justeringen av 
protokollet från kommittémötet 11/2. K.fr. Sjöström var VF-sidans justeringsman 
men vägrade att godkänna protokollet och anklagade ordföranden Elmquist 
och sekreteraren för att inte korrekt återge vad som förevarit. Motsättningen 
blev offentlig, vilket bidrog till att vidga den. Protokollet blev aldrig justerat av 
arbetsgivarsidan, vilket öppnade för att man från slutet av mars på båda sidor 
började riva upp även vad man varit överens om den 11februari. Bilagorna till 
VF:s styrelseprotokoll 23/3 1905 med bl.a. Sjöströms brev med motiveringen för 
sin justeringsvägran (bil. 4, VF A1:2 s. 283f).

219 I Metallarbetareförbundets verksamhetsberättelseför 1905 (Berättelser öfver 
Sv. Järn- och Metallarbetareförbundets verksamhet för åren 1904 och 1905, 
Stockholm 1906 s. 76f) bekräftas att dessa lokala strejker sanktionerades och 
igångsattes enligt noggranna direktiv från förbundet. Företagen följde å sin sida 
VF:s direktiv att avböja alla lokala löneförhandlingar. 

220 VF:s brev till fackförbunden 13/5 enligt protokoll VF:s allmänna möte 13/5 
1905 § 14 bil. 10, VF A1:2 s. 366f. och s. 399. Fackförbundens svar av 17/5 
behandlades av VF styrelsen 24/5 1905 (protokollet § 3 och bil. 1, VF A1:2 s. 
404f och s. 408ff). Vid det senare mötet avvisade VF enligt Myrman en vädjan 
från civilministern Westring om åtgärder för att undvika en storkonflikt, med 
ordalag som visade att man inte längre ansåg sig bunden av den preliminärt 
överenskomna förhandlingsordningen (Myrman s. 50). 

221 Styrman 1946, s. 114. De samtida uppgifterna från VF, som möjligen var 
överdrivna, handlade om 5.000 strejkande.
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Utvecklingen gick nu, enligt den logik som följer av ömsesidigt låsta 
positioner, snabbt mot nästa urladdning. Den 2 juni varslade VF efter ett 
nytt inkallat medlemsmöte formellt om total lockout vid verkstäderna, ifall 
inte alla strejkande inom en vecka återgick till arbetet.222 Så skedde inte och 
den 10 juni var lockouten igång. Vad striden i grunden skulle anses gälla – 
lönerna eller makten eller ren prestige – var inte entydigt. Det blev föremål 
för diskussion under hela konflikten och därefter.223 

Ytterligare ett moment i förspelet till konflikten är av intresse genom sitt 
sammanhang med John Bernström själv; det gällde verkstadsföretagens och 
kanske i synnerhet Separators agerande visavi de arbetare som stod utanför 
LO-förbunden.224 På arbetarsidan hade man 1902 års händelser i gott minne, 
och Svenska Arbetareförbundet varnade i början av maj 1905 de arbetare 
som under april börjat strejka för att de vid en kommande storkonflikt 
kunde bli föremål för liknande gallring som år 1902 skett i Separator. 
Bernström nämndes som den som kunde tänkas upprepa en sådan åtgärd. 
Myrman, som redovisar saken, skriver att det på Separator under maj 1905 
cirkulerade listor bland de icke LO-organiserade arbetarna, ”säkerligen med 
verkstadsledningens gillande”, där undertecknarna betygade att de inte 
önskade delta i någon konflikt och vädjade till direktören, Bernström, att få 
arbeta i lugn och ro. De LO-fackligt organiserade vid företaget tog avstånd 
från listorna och markerade distans till Arbetareförbundet. 

222 Protokoll VF allmänt möte 2/6 1905 § 4, VF A1:2 s. 419ff. Lockoutbeslutet togs i 
det närmaste enhälligt. Två medlemmar (Oscar Lamm och chefen för Karlstads 
Mekaniska Verkstad I.F. Wallberg) anmälde att de inte deltog i beslutet. Tham 
framförde vid mötets slut med allas instämmande ett tack till Bernström för 
hans insatser, vilket kan tolkas som att det i det uppkomna läget var viktigt 
att utåt demonstrera uppslutning bakom VF och dess ordförande. I Social-
Demokraten beskrevs Tham som en arbetarvänlig chef i sitt företag, några 
dagar efter att tidningen hårt kritiserat VF som ansågs nu ”vilja ha strid till varje 
pris” och sades skola få det (S-D 17/6 och 21/6 1905). 

223 I en intervju i Aftonbladet några dagar före lockoutens början, 5/6 1905, 
sade John Bernström att man inom VF kommit till insikt om ”det utsiktslösa 
i alla vidare underhandlingar med arbetarna nu”. VF hade under de senaste 
månaderna fått intrycket att arbetarsidan hela tiden varit inställd på strid och 
endast ville fördröja utbrottet. Bernström hänvisade till Träarbetareförbundets 
cirkulär och ansåg att det hela nu inte främst var en strid om minimilöner utan 
om makten i företagen.

224 Organisationsgraden inom verkstadsindustrin var högre än genomsnittligt inom 
förbunden; enligt Myrmans sammanställning av statistik för tiden före 1905 års 
konflikt drygt 10.000 arbetare av totalt drygt 18.000 i VF:s medlemsföretag 
(Myrman s. 178). Högst var anslutningen i Sydsverige och Stockholm, där 
dock Separator efter 1902 års händelser torde ha haft en betydligt lägre 
organisationsgrad än andraföretag.
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Händelsen var, som Myrman skriver, ”ett förebud om en frontlinje i en 
kommande konflikt, där de oorganiserade och arbetarförbundarna inte 
skulle sluta upp på de LO-organiserades sida”.225 

Att detta särskiljande nu kunde anses ingå i en medveten söndra-och-
härska-strategi från VF bekräftades av att dess lockoutbeslut den 2 juni 
inte omfattade vare sig oorganiserade arbetare eller medlemmar av Svenska 
Arbetareförbundet. Endast fackförbundens medlemmar utestängdes alltså. 
Detta avvek från vad som gällt vid 1903 års konflikt, då endast de icke-
organiserade undantagits. Arbetsgivarna såg numera Arbetareförbundet 
som en möjlig allierad. 

Situationen komplicerades ytterligare av att Norges storting tre dagar 
före lockoutens ikraftträdande förklarade unionen med Sverige för upplöst. 
Att i ett sådant läge landets verkstadsindustri skulle stå stilla var för många 
fosterlandsvänner något orimligt. Ett privat initiativ till medling togs dagen 
före lockoutstarten av tidningsredaktörerna Adolf Hallgren, Stockholms-
Tidningen och Karl Hildebrand, Stockholms Dagblad, med förutsättningen 
att båda sidor först skulle inställa stridsåtgärderna. En viss lyhördhet fanns 
på arbetsgivarsidan, men fackförbunden var avvisande till att inställa sina 
pågående strejker.226 Fyra dagar senare skedde en ny vädjan från samma håll 
till VF att ensidigt, av fosterländska hänsyn, för en kortare tid inställa sin 
lockout för att söka få igång förhandlingar. Svaret blev avböjande.227 

225 Myrman s. 48f.
226 Lindgren 1938, s. 614f. Att, som han skriver, en lyhördhet fanns på 

arbetsgivarsidan stöds av två brev från Bernström 9/6 1905, samma dag som 
redaktörernas initiativ togs. Bernström skrev till Karl Hildebrand (Alfa Laval 
B2A:9) att Huskvarnachefen Tham telegraferat Bernström och bett honom 
anmoda Hildebrand att framlägga vad Tham i telegrammet kryptiskt kallat en 
”storfosterländsk tanke”. Tham kan alltså ha varit med om att formulera den 
konfliktutväg som av några för ett ögonblick syntes möjlig men av Bernström 
sågs som orealistisk. Det senare framgår av ett brev från Bernström till Tham, 
skrivet samma dag efter att Bernström fått del av det Hildebrandska förslaget 
(Alfa Laval B2C:5). Dessa inte tidigare uppmärksammade brev visar att 
redaktörernas initiativ på förhand hade diskuterats med Tham. Förmodandet 
om Thams medverkan för att söka stoppa konflikten stöds av det sätt på 
vilket denne, enligt Social-Demokraten 21/6 1905, hade kommenterat läget 
inför de lockoutade arbetarna i Huskvarnafabriken. Konflikten kunde enligt 
Tham snart väntas vara löst och bli till nytta för båda sidor, båda behövde 
starka organisationer. Ingen hade gjort något fel och alla arbetare i Huskvarna 
skulle återfå sina arbeten. S-D, som uttryckte en positiv syn på Tham som 
arbetsgivare, skrev att arbetardeputationen hade tackat och varit belåten med 
beskeden. 

227 VF styrelseprotokoll 16/6 1905 § 7 samt bil 2 och 3, VF A1:2 s. 448-456.
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På fackförbundssidan, där man länge känt trycket från en otålig 
medlemsopinion som väntade på utlovade löneförhandlingar, såg man VF:s 
agerande som del av en strategi med det verkliga målet att med lockoutvapnet 
krossa fackföreningsrörelsen – trots de uttalanden om motsatsen som man 
flera gånger fått höra.228

Att trycket på yttre sammanhållning nu var stort även på arbetsgivarsidan 
framgår av de reaktioner från VF och flera av dess medlemmar som följde 
på ett offentligt initiativ från en verkstadsägare, C.J.F. Ljunggren, liberal 
riksdagsman från Kristianstad. Denne hade i maj 1905 i ett brev till VF-
styrelsen framfört att VF borde avstå från kravet på förhandlingsordningens 
omedelbara undertecknande och förhandla vidare, även under pågående 
lokala strejker. Reaktionerna vållades i synnerhet av att han gav offentlighet 
åt brevet och därmed visade på en spricka i arbetsgivarnas hållning. Han 
tillrättavisades i barska ordalag av VF:s styrelse och i ett brev från Bernström. 
Några formuleringar i detta kan vara belysande för dennes inställning just 
före konfliktens inledning. Bernström skrev att fackföreningarna redan när 
vårens förhandlingar fördes ”hade beslutat en strid på lif och död [… ] det 
är ej arbetarna som önska strid utan det är en hänsynslös arbetarledning 
som satt det i scen. Det återstår nu att se, huru länge Sveriges arbetare låta 
sig tvingas att handla mot sin egen öfvertygelse och till sin egen skada”. 229

John Bernström var alltså i maj 1905 tillbaka i ett konfrontationstänkande 
liknande det han visat prov på vid 1902 års och i början av 1903 års 
konflikter, då han sett de fackliga ledarna som de som uppviglade arbetarna 
mot dessas sanna intresse. I samma mån hade han nu avlägsnat sig från den 
relativt försonliga hållning han intagit så sent som i februari 1905. 

På den fackliga sidan ivrade Ernst Blomberg under våren 1905 inte för 
strid. Han skrev till sin närmaste medarbetare J.T. Johansson i början av 
april, från det sanatorium där han flera månader vårdades för lungsjukdom, 
att Metallarbetareförbundet borde göra allt för att så långt möjligt undvika 
den hotande lockouten. I ett tidigare brev hade han varit missnöjd med att 

228 Se t.ex. ”Den stora striden” Järnarbetaren juni-juli 1905. Tidningen, som under 
1904-05 års förhandlingar rapporterat i mot arbetsgivarna återhållsamma 
ordalag, använde nu formuleringen ”oresonlighetens ande”, som man ansåg 
behärskade ett VF ”som styrs av en fördärvbringande regim. [A]llt klarare och 
tydligare står det framför hvar dag som går, att fabrikanterna vilja krossa vår 
organisation”. Troligen var det denna gång inte Ernst Blomberg som hållit i 
pennan, han hade en stor del av våren varit borta på grund av sjukdom.

229 VF styrelseprotokoll 24/5 1905 § 8 och d:o 16/6 1905 § 5 med onumrerad 
bilaga, VF A1:2 s. 405 samt s. 448 och s. 450f. Bernström till Ljunggren 22/5 
1905, Alfa Laval B2A:9.
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fackförbunden vägrat underteckna den förhandlingsordning, vars innehåll 
man varit överens med arbetsgivarna om. I april skickade han Johansson 
en noggrann kalkyl över hur länge det egna förbundet skulle klara att 
underhålla sina medlemmar, ifall man inte kunde undvika en lockout. Med 
egna medel tillsammans med de bidrag man kunde hoppas på från LO – dit 
Metallarbetareförbundet efter flera års tvekan anslutit sig 1904 – och från 
de nordiska systerförbunden skulle man nog kunna hålla ut i 15 veckor, 
beräknade Blomberg. Han befarade en svår strid, trodde att arbetsgivarna 
skulle ta till alla medel för att ”knusa” fackförbunden. Han misstänkte att 
LO kunde ställa besvärliga villkor för att lämna bidrag till Metall – en 
antydan om att relationen mellan de fackliga organisationerna inte fungerade 
friktionsfritt. En vecka senare skrev Blomberg till samme mottagare och 
reflekterade över hur mycket bättre sakernas tillstånd hade varit för alla 
berörda om VF i december 1903 sagt ja till femmannakommitténs förslag – 
som vi vet hade VF:s och fackförbundens ledande företrädare vid den första 
behandlingen tillstyrkt förslagen. ”[D]et tycks nu en gång för alla icke slå 
an för menniskorna att göra hvad som är klokt”, löd Blombergs sorgsna 
kommentar.230 

De tankar han uttryckte var inte representativa för åsiktsläget i stort 
på den fackliga sidan. Majoriteterna i de berörda förbundsledningarna var 
stridsberedda. I april inledde man de förut omtalade lokala strejker som 
hann växa till att omfatta mer än var femte av verkstadsindustrins arbetare 
innan VF i juni slog tillbaka med att utlösa storlockout.

1905 – från ord till handling
Lockout rådde inom hela verkstadsindustrin från den 10 juni. I de företag 
som hade möjlighet arbetade man vidare med oorganiserad arbetskraft och 
medlemmar av Arbetareförbundet. I det senare lägret var meningarna delade. 
Många medlemmar valde på grund av påtryckningar från eller sympatier 
med de lockoutade fackförbundsmedlemmarna att göra gemensam sak 
med dessa. Företagen annonserade ofta aktivt efter arbetare att ta in i de 
utestängdas ställe. I Separator använde John Bernström en politik liknande 
den han tillämpat under 1902 års strejk, som uttalat syftade till att varaktigt 
ersätta fackförbundsmedlemmar med oorganiserade eller medlemmar av 

230 Ernst Blomberg till J.T. Johansson 7/4 och 13/4 1905 (citatet den 13/4), 
förbundshandlingar 1904-1905, brev ang. Ernst Blombergs sjukdom, Metall 
E01:001.
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Arbetareförbundet. Det innebar att praktisera den princip man formulerat 
i protokollsuttalanden i förhandlingskommittén under februari 1905, och 
som fackförbundens ledare inte kunnat acceptera. Bernström avskedade 
sålunda under juli större delen av de redan lockoutade arbetarna vid 
Separator och förklarade detta utan omsvep i ett brev till Wilhelm Tham:

Tror inte att vid Separator några fackligt anslutna får jobb efter lockouten, vi har 
redan 200 man för mycket […]. För att det emellertid ej skall kunna tydas som 
hämnd och repressalier, har jag redan nu gifvit afskedsbetyg till större delen af 
de utestängda, påpekande, att de på ofvan angifna grund ej hafva utsikt att efter 
stridens slut här erhålla anställning.231

Fyra dagar senare varnade Bernström i ett öppet brev fackförbunden för att 
förlänga striden; företagen skulle i så fall ta in oorganiserade arbetare och det 
skulle sedan dröja länge innan man hade behov av ytterligare rekrytering. 
En sådan utveckling skulle med säkerhet leda till att ”tusentals fackfören-
ingsledamöter bli utan arbete under instundande höst och vinter”. 232

Några verkstadsföretag använde därefter metoden att säga upp de redan 
strejkande eller lockoutade, vilket bekräftades av annonser i Stockholms-
pressen i slutet av juli. Undertecknare var nio företag, bland dem Separator 
och Nya AB Atlas. Däri meddelades att företagen ”till följd av de förhållan-
den som uppstått under nu pågående arbetskonflikt [får] uppsäga samtliga 
nu icke arbetande vid verkstäderna anställda arbetare”.233

Konfliktläget hade trappats upp. Myrmans träffande kommentar lyder: 
”Målsättningen var klar. Om inte de arbetare som var anslutna till fack-
förbunden gav upp striden skulle de till stor del ersättas av icke-socialister. 
Blev en sådan förändring bestående skulle detta innebära ett allvarligt steg 
tillbaka i fackförbundens utveckling.”234

231 Bernström till Tham 18/7 1905, Alfa Laval B2C:5.
232 Stockholms Dagblad 22/7 1905, cit. efter Myrman s. 56.
233 Aftonbladet 29/7 samt Stockholms-Tidningen 29/7 och 31/7 1905. Detta 

stämmer med vad Myrman skriver om ett möte 25/7 1905 med ett 20-tal 
Stockholmsföretag, varvid man bestämt sig för att avskeda de utestängda för 
att bereda plats för oorganiserade och medlemmar av Arbetareförbundet. De 
avskedade skulle enligt Myrmans uppgift i de fall de hyrde företagens bostäder 
tvingas flytta från dessa (s. 173f). Att inte fler än nio företag undertecknade 
annonserna, mot det 20-tal som enligt Myrman deltog i mötet, visar att det 
fanns delade synsätt bland arbetsgivarna i frågan. 

234 Myrman s. 56.
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Alla arbetsgivare tänkte inte i samma banor som John Bernström. Oscar 
Lamm, alltjämt VF:s vice ordförande, skrev i augusti till kollegan I.F. 
Wallberg i Karlstad att skärpningen av konflikten var olycklig. Lamm 
befarade att verkstadsägarna misstagit sig, att de optimistiskt trodde 
att man snart skulle ha tvingat arbetarna att återgå på vilka villkor som 
helst och att ”en s.k. seger för Verkstadsföreningen” skulle medföra lugn. 
Lamm efterlyste ”en mera försonlig och högsinnad ställning” från VF.235 
Enligt Myrman ville Lamm i september 1905 lämna VF-styrelsen, något 
som skedde först vid föreningsstämman våren 1906.236 Ett motsägelsefullt 
faktum är att Lamms företag var Nya Atlas AB, som fanns med bland 
undertecknarna av den nyssnämnda annonsen och som liksom Separator 
skulle ha sagt upp lockoutade arbetare.

Vid Separator vidtogs ytterligare åtgärder, vilket tidigare har nämnts, 
för att befordra intagandet av nya arbetare och för att ge dem som ingick i 
konflikten skäl att ompröva sin hållning. I det förra syftet köpte företaget två 
fastigheter på Kungsholmen nära fabriken. Man behövde erbjuda bostäder 
för de nyantagna, vilka ofta kom från landsorten.237 I det senare syftet beslöt 
man att arbetare som byggt och lånat pengar till sina bostäder ur företagets 
byggnadslånefond, men under konflikten inte fullgjort sina betalningar, 
skulle meddelas att från 1 september ”komme bolaget att hålla sig till de 
såsom säkerhet […] lämnade inteckningarna för att skydda sin rätt”.238 
Innebörden var att det ytterst kunde bli fråga om exekutiv försäljning.

I Bernströms och Thams brevväxling i juli framkom tanken att göra en 
separat överenskommelse med Svenska Arbetareförbundet, för att gynna 
dess medlemmar och därigenom stärka dess ställning på arbetarsidan visavi 
fackförbunden. Detta hade Tham i ett annat brev ansett vara en tillämplig 
och beprövad politik enligt grundsatsen divide et impera, söndra och 
härska.239

En avgörande fråga för Svenska Arbetareförbundets ställningstagande 
var om konflikten skulle ses som en strid i en lönefråga – i vilket fall 
förbundet logiskt sett borde ställa sig på samma sida som fackförbunden 
– eller som en strid rörande föreningsfriheten och arbetets frihet, där 

235 Myrman s. 175.
236 Myrman s. 177.
237 Separator styrelseprotokoll 31/7 1905 § 6, Alfa Laval A2A:2; Gårdlund 1983 s. 

225. 
238 Separator styrelseprotokoll 28/8 1905 § 3, Alfa Laval A2A:2; Gårdlund 1983 s. 

225.
239 Tham till VF 24/4 1905, cit. efter Myrman s. 167. I Bernströms brevväxling med 

Berg i maj 1902 uttrycktes indirekt samma idé från bådas håll.
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förbundets ståndpunkt i huvudsak sammanföll med arbetsgivarsidans. 
Verkstadsföreningen hade i juni svarat enligt det senare alternativet, när man 
efter ställd fråga förklarade att anledningen till de avbrutna förhandlingarna 
var fackförbundens vägran att underteckna förhandlingsordningen. 
Arbetareförbundet lämnade därefter åt sina medlemmar att avgöra om de 
ville arbeta under lockouten eller ej, detta med hänsyn till de påtryckningar 
från de utestängda arbetarna de kunde väntas bli utsatta för.240

I augusti kände uppenbarligen John Bernström behov av hjälp utifrån 
för att få ett snabbare slut på konflikten. I ett personligt brev till SAF-
ordföranden G.F. Östberg bad han denne överväga om inte SAF nu kunde 
vidta ”en snabb kraftåtgärd”. Bernström tillfogade förhoppningsfullt: 
”jag är öfvertygad om att [SAF] hvarken behöfver taga någon verklig 
risk eller göra några pekuniära uppoffringar för att inom 14 dagar tvinga 
fackföreningarna att upphäfva strejken.”241 Vad han tänkte sig var en stegvis 
upptrappad lockout från SAF, till att börja med endast hot om en sådan. 
Han underströk att brevet inte var föranlett av någon svaghet bland VF-
företagen, utan motiverades av konfliktens skadliga påverkan på samhället.

Samtidigt uppmanades SAF av företag i andra branscher att vidta 
sympatiåtgärder för VF. En som yrkade på detta var Theodor Adelswärd, 
vars företag då var på väg att ansluta sig till SAF.242

Under sitt styrelsemöte den 15-16 augusti tog VF initiativ till en 
kontakt med SAF-styrelsen, vilken snabbt kom till stånd och redovisades 
av Bernström på VF-mötets andra dag. Östberg hade uttalat sig försiktigt 
om möjligheten av en sympatilockout men sagt sig vilja inhämta sina 
medlemmars åsikter. Han hade aktualiserat den tydligen tidigare 
diskuterade tanken att VF skulle inträda som ett branschförbund i SAF, 
som då enligt Östberg naturligt skulle kunna medla i konflikten.243 VF-
protokollet säger inget om VF:s eller Bernströms reaktion på detta förslag 
utan enbart att inga beslut fattades.244 

240 Myrman s. 51f. 
241 Bernström till Östberg 4/8 1905, Alfa Laval B2C:5.
242 Adelswärd till SAF 4/8 1905. Att flera hade framfört liknande förslag framgår 

av SAF:s cirkulärbrev till delägarna 19/8 1905 (bilagor till SAF styrelseprotokoll 
16/8 1905, SAF A3C:2). Beträffande Åtvidabergsföretagens inträde i SAF se kap. 
5 nedan.

243 Att en sådan diskussion ägt rum framgår av VF-ombudsmannen Wållgrens brev 
till SAF 15/8, i vilket samtalet med SAF begärdes (Wållgren till SAF:s styrelse, 
bilaga t. SAF-styrelsens protokoll 15/8 1905, SAF A3C:2).

244 VF styrelseprotokoll 15-16/8 1905 § 5 och § 12, VF A1:2 s. 458ff.
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Beträffande vad som närmast följde i kontakten mellan de två organisatio-
nerna går uppgifterna isär. Hjalmar von Sydow skrev långt senare, i en ar-
tikel 1926, att en delegation från SAF:s styrelse den 15 augusti 1905 mötte 
representanter för VF, varvid enighet förelåg mellan organisationerna om 
samgående. Hallendorff lämnade 1927 samma uppgift men skrev också att 
Östberg och Bernström dessförinnan varit överens om att ett samgående 
var en förutsättning för att SAF skulle kunna biträda VF.245 Båda dessa 
uppgifter är mera långtgående än vad VF-protokollen ger vid handen.

SAF-styrelsen gick fyra dagar senare ut med ett konfidentiellt cirkulär till 
sina delägarföretag, undertecknat av Östberg. Man redovisade argumenten 
som kunde tala för en sympatiåtgärd för VF utan att konkret föreslå någon 
sådan. Därefter meddelades att ett särskilt skäl för att SAF hade ett direkt 
intresse i verkstadskonflikten var att styrelserna för de två organisationerna 
överlagt om föreningarnas sammanslagning, dvs. tanken att ”Verkstads-
föreningen ingår såsom yrkesförbund i Svenska Arbetsgifvareföreningen”. 

Man hade enligt SAF-cirkuläret principiellt kommit överens, det återstod 
att överlägga om detaljer.246

SAF-cirkuläret innehöll ingen rekommendation. Det ställde två öppna 
frågor: ansåg man att SAF:s delägare borde delta i en sympatilockout för 
VF ”i de fall, då sådant är möjligt”? Var man i så fall beredd att själv delta 
däri? Svaren gick i olika riktningar. Ungefär lika många var emot en sym-
patilockout som de som var för. En tredje grupp var obestämda eller ovilliga 
att delta för egen del. R.F. Berg svarade för Skånska Cementaktiebolagets 
räkning att han bestämt motsatte sig tanken på lockout; han betecknade 
det som ett stort brott att utsätta ”oskyldiga arbetare” för sådana lidanden 
och varnade för att det skulle tända en ”misstroendets outsläckliga brand”.247 
Uppenbarligen såg han med samma motvilja på VF:s agerande som vi sett 
honom göra under 1903 års konflikt. 

245 Hjalmar von Sydow, ”Sveriges Verkstadsförening och Svenska 
Arbetsgivareföreningen” i Verkstäderna, jubileumsnummer, Stockholm 1926 s. 
237; Hallendorff s. 69.

246 SAF till ”Herrar Delägare”, konfidentiellt cirkulärbrev 19/8 1905 undertecknat av 
G.F. Östberg och G. Falkenström (bilaga till SAF-styrelsens protokoll 16/8 1905, 
SAF A3C:2).

247 Skånska Cementaktiebolaget genom R.F. Berg till SAF 22/8 1905, handlingar 
till SAF:s styrelsemöte 29/8 1905, SAF A3C:2. Även i SkCem F1A:2, 
arbetsgivarorganisationer 1904-05.
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SAF-styrelsen fick konstatera att det inte fanns tillräckligt internt stöd för 
en sympatilockout för VF. I stället kallade man in en extra föreningsstäm-
ma, som antog styrelsens snabbt framtagna förslag: att i stället skapa en 
garantifond till VF:s stöd, vilket skulle ske genom en extra uttaxering på en 
halv miljon kronor från SAF-företagen.248

Sådant stöd var behövligt. VF:s styrelse hade i augusti konstaterat att 
vissa medlemsföretag snart kunde komma i kritisk ekonomisk belägenhet. 
Därmed motsade man Bernströms tidigare försäkran till Östberg att någon 
sådan svaghet bland medlemmarna inte fanns. Det bestämdes att lån ur 
VF:s kassa kunde beslutas efter prövning från fall till fall av Bernström till-
sammans med två andra i styrelsen. Redan tidigare hade VF begärt in de 
reverser som medlemmarna på begäran var skyldiga att ställa till förfogande 
vid konflikt, för att möjliggöra för organisationen att ta upp lån.249

Vid styrelsemöte och följande medlemsmöte under september behandlade 
VF rapporten från en intern kommitté som sedan juni arbetat på förslag 
rörande den fortsatta VF-verksamhetens inriktning. Däri föreslogs nu att 
organisationen skulle fastställa en egen förhandlingsordning, egna regler 
för minimilöner samt lärlingsbestämmelser. 

Antalet arbetande i VF-företagen hade under sommaren ökat, men inte 
så snabbt som arbetsgivarna hade hoppats på: enligt Styrman från 2.000 
man i början av juli till 6.000 i slutet av augusti, mot ca 18.000 i arbete före 
konflikternas början. I september bedömde VF-ledningen att flera skulle 
vara beredda att söka anställning om de fann att rimliga och tydliga löne-
villkor erbjöds.250 En sådan ökad tillströmning av arbetande trodde arbets-
givarna skulle leda till att striden snart tog slut. Styrman konstaterar dock 
att de flesta arbetare drog sig för att individuellt återuppta arbetet. 

248 SAF stämmoprotokoll 6/9 1905 § 9, SAF A1A:1.
249 VF styrelseprotokoll 15/8 1905 § 13, VF A1:2 s. 461. VF:s cirkulär om reverserna 

10/5 1905 följdes av påminnelser 6/6 och 22/6, vilket tyder på att insamlingen 
gick trögt (VF:s cirkulär, VF B3:1). En av påminnelserna är underskriven av John 
Bernström, som annars inte undertecknade cirkulär. Han skrev, i ett försök att 
dämpa en oro som man på VF tydligen redan i juni kände av från vissa företag, 
att det värsta som kunde inträffa var att någon del av borgensbeloppen kunde 
komma att uttaxeras och då fördelat över 2-3 år. Han slutade: �I förhoppning, 
att den pröfning Sveriges Verkstadsförening nu synes komma att undergå, ej på 
något sätt skall rubba dess sammanhållning och kraft�. 

250 Styrman 1936 s. 120ff. Innebörden är att VF räknade med en ytterligare 
tillströmning av oorganiserade och arbetarförbundare men även med att 
fackförbundsmedlemmar skulle utträda ur förbunden och skriva individuella 
arbetsavtal.
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Han uttrycker indirekt en uppfattning om hur det hela avlöpte genom att 
citera Stockholms-Tidningen den 4 oktober 1905: ”Verkstadsföreningen hade 
missräknat sig såtillvida, att någon allmän återgång till arbetet inte blev en 
följd av 12-septemberbeslutet”.251

Två punkter i detta septemberbeslut är av särskilt intresse i detta sam-
manhang. Det som dittills kallats ”förhandlingsordning”, men vars beteck-
ning nu ändrades till ”Regler för behandling av tvister mellan arbetsgif-
vare och arbetare”, byggde endast delvis på vad man varit överens om med 
fackförbunden i februari. Den inledande paragrafen i VF:s egen version 
föreslogs lyda: ”Här nedan benämnas samtliga arbetareorganisationer, vare 
sig permanenta eller tillfälliga, fackföreningar eller enskilda arbetare, af 
hvad slag de vara må, med ett gemensamt namn arbetare.”252 Därefter följde 
detaljerade regler, efter vilka uppkommande tvister med ”arbetare” skulle 
behandlas inom VF, med sikte på att dessa i första hand skulle lösas genom 
förhandling lokalt, om detta ej räckte genom förhandling centralt, vid yt-
terligare behov och i rättstvister genom förlikning och skiljedom. Först om 
dessa vägar inte visade sig framkomliga och efter viss ytterligare tidsfrist 
skulle stridsåtgärder från någondera sidan få vidtas. 

Vad gällde minimilöner beslöt VF att sådana lönesatser obligatoriskt 
skulle finnas angivna hos medlemsföretagen, men förhandlas fram enskilt 
med arbetarna vid varje företag, med utgångspunkt från löneläget på or-
ten. Någon central förhandling om lönenivåerna tänkte man sig inte. I och 
med detta upphävdes det VF-beslut från maj 1903, som tills nu förbjudit 
företag att träffa avtal om minimilöner baserade enbart på arbetares ålder. 
Med detta ansåg VF sig ha erkänt principen om minimilöner och tillmötes-
gått ett starkt önskemål från arbetarsidan. Den nya tidningen Verkstäderna 
skrev optimistiskt i sin kommentar: ”Därmed synes ock för fackförbunden 
den egentliga anledningen till strid ha bortfallit”.253 Det skedde med hän-
syftning på att fackförbunden i varje fall officiellt, till skillnad från arbetsgi-
varna, ville se hela konflikten som orsakad just av frågan om minimilöner.254

251 Styrman 1936 s. 123.
252 VF-styrelsens protokoll 1/9 1905 § 6 med tryckt bilaga, VF A1:2 s. 488f. 

Förslagstexterna är återgivna i nr 1 av Verkstäderna (s. 3f) som började 
utkomma månadsvis från september 1905.

253 Verkstäderna september 1905, s. 3.
254 Till denna ståndpunkt hos fackförbunden bidrog i varje fall under konfliktens 

inledning vetskapen om att Arbetareförbundets hållning i konflikten var 
beroende av vad som ansågs vara dennas egentliga orsak, Myrman s. 51f.
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Av septemberprotokollen framgår – vilket visar på divergerande meningar 
inom VF-kretsen – att kommittén från början hade tänkt sig att regler 
om minimilöner inte skulle vara något obligatorium utan en sak för varje 
företag att avgöra om man ville införa. VF skulle i så fall frångå sina tidigare 
utfästelse att förhandla centralt om dessa löner när förhandlingsordningen 
väl var undertecknad. Kommittén ville upphäva VF-förbudet från 1903 
mot minimilöner. Skälet för denna ståndpunkt var att varje påbud om 
minimilön, inklusive förbud mot sådana, skulle kunna anses som ett 
otillbörligt ingrepp i det enskilda företagets bestämmanderätt. VF-styrelsen 
1 september och det allmänna mötet 12-13 september gick dock inte på 
kommitténs ursprungliga linje; tydligen ansåg man sig inte kunna eller vilja 
frångå sin tidigare utfästelse att förhandla med fackförbunden om något 
slag av minimilöner.255 

Gränslinjen för beslutskompetens mellan kollektivet VF respektive med-
lemsföretagen rörde sig alltså vid dessa möten fram och åter, i slutändan 
något till förmån för kollektivets bestämmanderätt. Men alltjämt var inne-
börden att företagen lokalt och var för sig, inte organisationen VF, skulle 
förhandla om minimilönerna. 

Direkt och indirekt utsäger dessa texter även något som vi tidigare inte 
sett lika tydligt formulerat inom VF: dels att organisationen ville markera 
att fackföreningarna och förbunden inom LO var en bland många möjliga 
organisationsformer bland arbetarna som den hade att förhålla sig till, dels 
att man var inställd på att förhålla sig på samma sätt till alla arbetarorgani-
sationer, liksom även till oorganiserade eller tillfälligt organiserade arbetare, 
dels att man avsåg att stödja förekomsten av olika organisationsprinciper 
bland arbetarna, inklusive icke-organisationens. I kommentarerna till de 
föreslagna konfliktreglerna finns även en deklaration att VF ville se sig som 
en i förhållande till medlemsföretagen självständig bedömare av de kon-
flikter man fick sig förelagda, att man sålunda inte skulle stödja enskilda 
företags stridsåtgärder om man fann arbetarsidans krav befogade.256 

255 Protokoll från VF allmänt möte 11-12/9 §§ 5-9, VF A1:2 s. 490ff. Omröstning 
skedde rörande de två alternativa skrivningar som förelåg om minimilöner. 
Det alternativ som föreskrev att företagsvis framförhandlade minimilöner 
obligatoriskt skulle finnas i alla företag vann med 97 röster mot 30 för 
frivillighetsalternativet, något som visar spridningen i uppfattning inom VF på 
denna centrala punkt. 

256 Kommittéförslaget, bilaga till VF styrelseprotokoll 1/9 1905, motiveringen till 
avsnittet om förhandlingsordning, VF A1:2 s. 489. Även i Verkstäderna oktober 
1905 s. 10.
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Med dessa skrivningar tydliggjorde man ytterligare den innebörd man 
lade i arbetets frihet, på samma sätt som John Bernström formulerade 
den för Separators del i sitt brev till Ernst Blomberg i juni 1902. Indirekt, 
bl.a. genom att många företag var i full färd att rekrytera ny arbetskraft 
för att fylla de lockoutades och avskedades platser, klargjorde VF och 
företagen att man aktivt motsatte sig alla strävanden från LO-förbundens 
sida att monopolisera arbetarorganisationen, liksom man motsatte sig 
påtryckningar mot eller trakasserier av arbetare som inte var förbundens 
medlemmar.257 Det sistnämnda framkom också i de föreslagna reglernas 
avslutande föreningsrättsbestämmelse, där det stod att läsa – förutom av 
oss tidigare kända formuleringar om rätten att tillhöra förening och rätten 
att fritt anställa vem man ville – att den som anställdes vid ett VF-företag 
skulle ”i lugn och sämja arbeta tillsammans med arbetskamrater, antingen 
han eller de tillhöra organisation eller icke”.258

Dessa nya regler skulle enligt kommittén, liksom enligt vad VF-styrelsen 
inledningsvis tänkte sig, träda i kraft genom att varje arbetare som i 
fortsättningen antogs med sin namnteckning bekräftade att han accepterade 
dem. Vi kan se det som en vidareutveckling av en traditionell ordning med 
individuella arbetskontrakt. Kravet på skriftligt undertecknande slopades 
visserligen vid VF:s möte i september. Men huvudprincipen kvarstod: 
varje arbetare skulle göras medveten om den av arbetsgivarna bestämda 
ordningen för tvisters hantering, liksom vissa övriga samtidigt antagna 
ordningsregler och därefter, på något sätt som inte närmare preciserades, 
förklara sig respektera dessa regler. Det fick sedan enligt VF:s synsätt vara 
arbetarens sak att avgöra om han ville låta sig företrädas av en organisation 
eller ej. 

Vi kan alltså se att VF i september 1905 på nytt hade fjärmat sig från 
kollektivavtalet som modell, vilken organisationen hade sanktionerat 
genom juliöverenskommelsen 1903. Man hade därefter, trots 
återkommande betänkligheter, fortsatt på denna väg genom sitt agerande 
under alla följande gemensamma kommittéarbeten och underhandlingar 

257 Den 14/7 och 26/8 1905 utsände VF cirkulär till företagen med 
rekommendationer till text på affischer och i personliga brev, tänkta att ställas 
till dem som då arbetade vid fabrikerna (VF B3:1). Budskapet var att företaget 
åtog sig att ”med alla till buds stående medel” under och efter konflikten 
skydda dem som arbetade mot trakasserier och repressalier och att behålla 
dem i arbete efter konflikten, dvs. att inte då låta dem gå för att man skulle 
kunna återta de lockoutade. 

258 Verkstäderna sept. 1905 s. 4.
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med fackförbunden. Sådan var utvecklingen fram till i mars 1905. Efter 
träarbetarnas, som VF uppfattade det, militanta cirkulärbrev och det 
omtvistade förhandlingsprotokollet från februari tog misstron mellan 
parterna på nytt överhand över det lilla mått av samförstånd som fram till 
dess hade upparbetats. Någon med motparten avtalad förhandlingsordning 
verkade VF i september 1905 inte längre eftersträva.

Den 22 september diskuterade VF-styrelsen det erbjudande om 
ekonomiskt stöd som kommit från SAF. Sedan detta beslutats av dess stämma 
i början av september hade VF meddelats härom i ett brev från SAF-chefen 
Gustaf Falkenström, i ordalag som kan ha gett upphov till missförstånd; det 
kunde tolkas som att VF kunde rekvirera vad man ansåg sig behöva inom 
den beslutade ramen på en halv miljon kronor.259 En för VF oklar punkt 
gällde frågan om samgående mellan de två nya arbetsgivarorganisationerna, 
vilket SAF redan i augusti meddelat sina delägare att organisationerna i 
princip var överens om och att endast förhandlingar om detaljer återstod.260 
VF beslöt att begära ett förtydligande om vad SAF ansåg gällde.261 Svaret 
kom först efter två veckor, vilket VF under rådande omständigheter måste 
ha ansett var en orimligt lång tid. Det var undertecknat av SAF-ordföranden 
Östberg och gjorde klart att någon fri rekvisitionsrätt av medel var det inte 
fråga om. Först när det visade sig att VF:s egna fonder var otillräckliga 
skulle föreningarnas styrelser kunna överlägga om saken, varefter frågan 
”med största skyndsamhet” skulle föreläggas SAF:s fullmäktige. Östberg 
sade sig vara säker på att denna församling skulle godkänna ett på så sätt 
framtaget förslag.262

Inom VF måste detta meddelande ha uppfattats som formalistiskt och 
okänsligt i en för den egna organisationen alltmera pressad situation. Redan 
vid dess möten i september bör, även om protokollen inget berättar härom, de 
pessimistiska tongångarna från vissa medlemmar ha ventilerats. Flera brev 
vid denna tid mellan Bernström och ledningen för stora verkstadsföretag är 
inte tidigare uppmärksammade i forskningen; de visar att han under hand 

259 Falkenström till Sveriges Verkstadsförening 9/9 1905, avskrift av originalbrevet, 
bil. t. SAF:s styrelseprotokoll 16/9 1905, SAF A3C:2.

260 SAF:s cirkulär till delägarna 19/8 1905, bilaga till styrelsens protokoll 29/8 1905, 
SAF A3A:3, 

261 VF styrelseprotokoll 22/9 1905 § 6 med onumrerad bilaga, VF A1:2, s. 509ff. 
Innebörden är att de uppfattningar man hade inom de båda organisationerna 
av vad som överenskommits inte stämde så väl överens som von Sydows och 
Hallendorffs senare berättelser ger vid handen.

262 SAF-styrelsen genom Östberg till VF:s överstyrelse 5/10 1905, avskrift av 
originalbrevet, bil. 6 till SAF:s styrelseprotokoll 20/10 1905, SAF A3C:2.
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hade varit i kontakt med den av Norgeaffären fullt sysselsatta regeringen 
för att diskutera ett medlingsinitiativ därifrån. Den 23 september skrev 
Bernström till Karlstadverkstadens chef I.F. Wallberg att denne borde stilla 
sin oro och betänka vilken ”obotlig skada du skulle göra [VF] och hela 
vårt lands industri om du skulle vidtaga någon åtgärd som sönderbröt den 
ej för starka enigheten i vår förening!”. Bernström kunde vidare berätta 
att de svensk-norska regeringsförhandlingarna ”har fördröjt vår sak ty 
vederbörande synas vilja ha Excellensen hemma innan de på allvar lägga sig 
i saken!”.263 Detta var svar på ett brev från Wallberg tre dagar tidigare, där 
denne skrivit att många VF-företag var ”drifna till det yttersta” och att en 
uppgörelse före 1 oktober vore nödvändig.264 Tydligen lyckades Bernström 
inte lugna sin Karlstadkollega. Två dagar efter sitt just citerade brev skrev 
han på nytt till denne och uttryckte förhoppningen att en uppgörelse skulle 
kunna nås under den närmaste veckan, dvs. någon av de första dagarna i 
oktober.265 Möjligen hoppades Bernström fortfarande på en sympatiaktion 
från SAF, alternativt på ett snabbt regeringsinitiativ. Båda förhoppningarna 
skulle visa sig vara överdrivna.

 Arbetsgivarfronten vacklade. VF var i trängande behov av en snabb 
lösning på konflikten. Att så var fallet styrks ytterligare av en av Myrman 
redovisad skrivelse till SAF som styrelsesekreteraren Tjerneld formulerade 
för VF:s del, sannolikt efter styrelsediskussionen den 22 september. Det är 
inte klarlagt om skrivelsen avsändes i denna eller annan form. I den begärs 
dock, med hänvisning bl.a. till arbetarorganisationernas samlade styrka, att 
SAF skall förklara lockout som stöd för VF. Det sägs rakt på sak att om inte 
så sker till den 1 oktober kommer VF att då ge upp striden.266

263 Bernström till Wallberg 23/9 1905, Alfa Laval B2A:9. Understrykningar i brevet. 
Lindgren bekräftar att särlösningar hade övervägts i Karlstad; Wallberg hade 
före lockoutens ikraftträdande med den lokala fackföreningen diskuterat ett 
sätt att i samförstånd med denna komma ur konflikten, genom att arbetarna 
formellt men inte reellt skulle lämna fackföreningen. Ernst Blomberg var 
tillfrågad, men hade avrått föreningen från att ta ett steg som kunde bli 
riskabelt för hela Metallarbetareförbundet (Lindgren 1938 s. 619f). Bernströms 
brev tyder på att Wallberg senare under konflikten umgicks med liknande 
planer. 

264 Wallberg till Bernström 20/9 1905, cit. efter Myrman s. 232 not 32.
265 Bernström till Wallberg 25/9 1905, Alfa Laval B2A:9.
266 Myrman s. 176f.



149

Samtidigt med det första svaret till Wallberg skrev Bernström i otvetydiga 
ordalag till Wilhelm Tham: ”Jag har idag privatim fått meddelande att 
Regeringen så snart Karlstadkonferensen är slut ämnar bemöda sig att 
åvägabringa en nedläggning af vår strid.”267

Den 1 oktober passerade utan några utåt synliga regeringsinitiativ.268 
Först den 12 oktober kunde Stockholms Dagblad meddela att regeringen 
genom finansministern Elof Biesèrt och civilministern Johan Widén hade 
tagit initiativ till medling.269 En kommitté hade tillsatts med John Bern-
ström och Johan Sjöholm som representanter för arbetsgivarna, Herman 
Lindqvist och Ernst Blomberg för LO-sidan samt som ordförande lands-
hövdingen Hugo Hamilton. Kommittén verkar ha tillkommit på informell 
väg. I varje fall var VF:s beslutande organ inte med om att utse organisa-
tionens båda företrädare. Mellan 22 september och 7-8 november, då med-
larförslagen slutligt antogs av VF, saknas protokollförda beslut och styrelse-
möten i organisationen. 

Enligt den fackliga historieskrivningen – VF:s skrifter och material ger 
ingen upplysning på denna punkt – utlöstes regeringens medlingsinsats av 
att chefen för Sveriges Allmänna Exportförening, John Hammar, hade var-
nat för att verkstadsindustrin kunde förlora stora delar av sina utlandsmark-
nader, om konflikten inte snart fick ett slut.270 Vad ingen verkar ha noterat är 
att Hammar före sitt inträde i Exportföreningen 1902 hade varit anställd av 
Bernström som chef för Separators verksamhet i Frankrike.271 Om vi erinrar 
267 Bernström till Tham 23/9 1905, Alfa Laval B2A:9.
268 Myrman hävdar (s. 66) utan angiven källa att sonderande förhandlingar på 

regeringens initiativ inletts redan i september. 
269 Stockholms Dagblad 12/10 1905. Detta är samme Widén vars dagbok från våren 

1902 förut citerats. Denna samlingsregering, med den konservative bruksidkaren 
och riksdagsmannen Christian Lundeberg som statsminister, lyckades på de 
tre månader den satt vid makten (den efterträddes sedan nyval ägt rum av 
Staaffs första ministär) avsluta Norgeförhandlingarna och sedan medverka till 
att få stopp på verkstadskonflikten. Widéns dagboksanteckningar gör uppehåll 
i över två år från mitten av september 1905. Om 1905 års strejkfinns endast 
en notering den 29/8: att Widén haft kontakter med två VF-medlemmar vi 
förut mött, Oscar Lamm och C.J.F. Ljunggren, men fått motstridiga råd. Den 
förre, skrev Widén, ”önskar ivrigt stridens biläggning”, men ansåg inte tiden 
ännu vara mogen för medlingsförsök från regeringen. Den senare var för ett 
regeringsinitiativ och tillrådde en medverkan av kronprinsen i en medling, något 
som man enligt Ljunggren såg som en möjlighet också på fackförbundssidan 
(Widén s. 217).

270 Uppgiften om Hammars roll finns i Järnarbetaren nr 10-11A1905 s. 37, senare 
hos Lindgren 1938 s. 629 samt hos Casparsson s. 250. När Lindgren samtidigt 
skriver att medlarinitiativet saknade samband med unionshändelserna (därför 
att unionsförhandlingarna redan var avslutade när medlingen började) tar han 
sannolikt fel; ett initiativ kunde knappast väntas förrän förhandlingarna var 
avslutade, vilket Bernströms brev 23/9 vittnar om.

271 Gårdlund 1983 s. 237f.
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oss Bernströms båda brev 23 september till Wallberg och Tham framstår 
det som sannolikt att medlingsinitiativet hade varit så att säga i Bernströms 
säck innan det kom i Hammars påse, och därefter i regeringens.272

För att sammanfatta: i ledningen på VF var man under senare delen 
av september högst angelägen om att få ett snart slut på konflikten. 
Bakom denna bedömning låg svårigheten att rekrytera tillräckligt med 
ny arbetskraft, en ökande oro och press från de ekonomiskt svagare 
verkstadsföretagen, motvind i allmänna opinionen samt dröjsmålet med 
besked om vad för slags stöd från SAF som kunde påräknas. Otydliga 
signaler hade kommit från det sistnämnda hållet och när signalerna långt 
senare blev tydliga var det för litet och för sent, konflikten var på väg att 
ta slut.273 VF visste vid det laget alltför väl att de strejkande och lockoutade 
arbetarna stöddes ekonomiskt inte bara av sina egna fackförbund och hela 
LO-kollektivet utan även av fackliga organisationer i flera andra länder.274

272 Verkstäderna berörde när man i sitt novembernummer redovisade den färdiga 
uppgörelsen frågan om på vems initiativ förhandlingarna inletts. Tidningen 
antydde att det hade kommit från arbetarsidan och förnekade att VF skulle ha 
svarat för ”någon impuls i denna riktning” (Verkstäderna 1905 s. 18). Det senare 
motsägs av Bernströms båda brev 23/9. Redaktören kan mycket väl ha varit i 
god tro. VF-ledningen hade ingen önskan att framstå som den som var först 
med att vilja ge upp striden, något som skulle ha tagits som ett svaghetstecken 
och misshagat den mera stridsbenägna delen av medlemskretsen. Detta är ett 
exempel på varför inte organisationstidningar alltid kan antas ge en korrekt bild 
av organisationens hållning och ställning. Inget utesluter att fredstrevare kan ha 
framförts även från arbetarsidan. 

273 I septembernumret 1905 hade Verkstäderna (s. 6) meddelat att SAF erbjudit 
VF samverkan och var villigt att ställa 500.000 kr till VF:s förfogande. I 
oktobernumret (s. 9) skrev tidningen mera allmänt om behovet av stöd från 
SAF, om inte konflikten snart löstes upp. Den första uppgiften visade sig vara 
förhastad; först betydligt senare och i samband med konfliktens upplösning 
preciserades erbjudandet från SAF till 50.000 kr, dvs. en tiondel av det förra 
beloppet. Detta gällde därtill under förutsättning att SAF fick viss kontroll 
över medlens användning (SAF genom Falkenström till VF 21/10 1905, bil. 10 
till SAF styrelseprotokoll 16/11 1905, SAF A3C:2; även i VF:s styrelseprotokoll 
7/11 1905 § 7, VF A1:2 s. 530). Erbjudandet avvisades senare enhälligt av 
VF (VF styrelseprotokoll 19/12 1905 § 5, VF A1:2 s. 578f). Brevet härom från 
VF till SAF 3/1 1906 (bil. till VF-protokollet 19/12, VF A1:2 s. 581) är kyligt i 
tonen och talar om ”den strid för gemensamma intressen som [VF] nödgats 
ensam utkämpa.” Händelsen kom att negativt påverka relationen mellan 
arbetsgivarorganisationerna under många år. Se härom von Sydow 1926 s. 237ff; 
Hallendorff s. 71ff.

274 I Järnarbetaren nr 10-11A 1905 s. 38 redovisas stridens avslutning och 
framförs det svenska förbundets tack för ekonomiskt stöd från LO, från 
broderförbunden i Danmark och Norge (med dessa hade man sedan tidigare 
överenskommelser om ömsesidigt konfliktstöd) samt från frivilliga insamlingar 
bland fackföreningsmedlemmar i Tyskland, Österrike, Holland och England. 
VF:s styrelseledamot van Vicken hade tidigt i augusti hävdat att de utestängda 
arbetarna understöddes av 45.000 socialistiska fackföreningsmedlemmar 
(Myrman s. 176). Siffran var i underkant, den motsvarade ungefär LO:s 
medlemsantal vid sidan om de av konflikten berörda förbunden, till vilket alltså 
kom stödet från utlandet.
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Medlingskommitténs arbete verkar ha letts med stor beslutsamhet av ordfö-
randen Hamilton. Den 27 oktober lämnade man sina förslag till regeringen 
och parterna, den 9 november hade alla sagt ja och två avtal undertecknats 
– ett om regler för tvisters lösande, ett annat om minimilöner och arbets-
tider. VF:s beslut togs vid allmänt medlemsmöte 8 november efter sluten 
omröstning med röstsifforna 137 mot 23.275 Den besvärliga paragrafen om 
arbetets frihet hade fått en avsevärt kortare lydelse än i någon av de tidigare 
versioner som diskuterats. VF och fackförbunden förklarade sig helt kort 
vara överens om ”att rätten att under alla förhållande fritt och okränkt del-
taga i arbete skall likasom föreningsrätten hållas i ömsesidig helgd”.276 Av-
talet om minimilöner gick längre än till att handla enbart om principen att 
sådana löner skulle finnas och förhandlas fram lokalt; det fastställde tim-
löner i exakta öretal, olika för tre dyrortsgrupper som man indelat landet i. 
Därtill innehöll avtalet regler om ordinarie arbetstid, som fick vara högst 57 
timmar i veckan, övertidsregler och ackordslönebestämmelser. 

Långt ifrån alla i VF-kretsen var nöjda med det som skedde. Bernström 
pressades under de kritiska veckorna mellan förslagets publicering och VF-
beslutet att godkänna dem av intern kritik från flera håll. Han uttryckte 
detta i några personliga brev till verkstadschefer i slutet av oktober. Till 
Köping-chefen Hallström skrev han om ”den bittra erfarenhet jag gjort 
[…] oförmågan bland föreningens ledamöter att sätta det egna intresset i 
andra rummet samt att kunna skilja huvudsak från bisak”.277 Till Holger 
Sandwall vid Jönköpings Mekaniska Verkstad skrev han att de medlemmar 
som nu kritiserade förslaget till uppgörelse delvis var desamma som tidigare 
begärt att regeringen skulle ingripa medlande. När Bernström, som han 
själv menade, hade gjort sitt yttersta för en tillfredsställande lösning ”tadlas 
jag […] ännu skarpare. Tiden får väl visa, vem som haft rätt” löd hans nå-
got resignerade slutsats.278 
275 VF:s protokoll från extra allmänt möte 8/11 1905 § 4, VF A1:2 s. 547ff. 

Resultatet av den slutna omröstningen, som gällde antagande eller 
förkastande av medlingsförslaget i dess helhet (diskussion av enskildheter 
tilläts inte), framgår ej. Rösterna räknades först efter sammanträdet. Utslaget 
enligt uppgiften i Verkstäderna november 1905 s. 17. Vid VF:s styrelsemöte 
7/11 (protokollet § 5 s. 529ff, VF A1:2) var tre ledamöter emot ett antagande 
av medlingsförslaget. Uppgifterna belyser de motsättningar som vid detta 
avgörande tillfälle rådde inom VF-kretsen. Även på arbetarsidan genomfördes 
medlemsomröstningar om förslaget som visade på delade meningar. Lindgren 
anger utfallet inom Metallarbetareförbundet till 5.215 röster för och 2.714 
emot (Lindgren 1938 s. 632). 

276 Verkstadsavtalet 9/11 1905, citerat efter Styrman 1936 s. 345.
277 Bernström till Hallström 21/10 1905, Alfa Laval B2A:9.
278 Bernström till Sandwall 30/10 1905, Alfa Laval B2A:9.
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Vi kan här notera ännu en indikation på dels Bernströms tidiga kontakter 
med regeringskretsen rörande medling, dels att han inte ansåg sig ha 
agerat utan mandat från medlemmarna, vare sig i dessa kontakter eller i 
medlingsförhandlingarna.

Till Wallberg i Karlstad uttryckte han någon dag senare en distinkt 
bedömning av läget inför de möten då VF skulle ta ställning: ”Strandar 
förslaget till uppgörelse nu, hoppas jag det inte är på grund av [VF:s] beslut ty 
då går föreningen sönder”. Skulle det däremot stranda genom arbetarsidans 
beslut, ja ”då är [VF] åtminstone utan skuld och får då säkert bättre stöd 
från alla håll än hittills och kan väl då hålla sig på benen allt framgent”.279

Enligt Bernström var alltså läget i slutet av oktober att VF hade att 
endera anta den föreliggande uppgörelsen eller annars riskera att rämna 
som organisation. I hans bedömning måste ha ingått att VF inte utan hjälp 
utifrån skulle ha förmåga att klara av en fortsatt konflikt, risken för att 
opinionstrycket på arbetsgivarna skulle skärpas, att de ekonomiskt svagare 
medlemmarna kunde falla ifrån, liksom att även de starkare och mera 
stridslystna kunde befaras gå sin egen väg. Indirekt säger detta att han själv 
under oktoberförhandlingarnas gång – om inte förr – hade blivit övertygad 
om att det var nödvändigt att ge upp vissa av VF:s gamla positioner för 
att kunna säkra andra av dessa och för att rädda föreningens existens. Att 
återgå till det organisationslösa tillstånd som gällt före 1902 var inte längre 
ett alternativ.

Det finns inte i vare sig VF:s eller de fackliga organisationernas historie-
skrivning några uppgifter om det kritiska läge för arbetsgivarorganisationen 
hösten 1905, som här har redovisats. Myrman har som enda kommentar att 
VF:s ställning i början på hösten 1905 ”började bli betänklig”.280

Det fanns ännu i november 1905 verkstadschefer som var stridslystna. 
Till dem hörde ASEA:s J. Sigfrid Edström. VF hade genom ombudsmannen 
Wållgren i ett medlemscirkulär 30 oktober betonat det angelägna i att inga 
åtgärder vidtogs i företagen som kunde äventyra den föreslagna uppgörelsen, 
i sig en ytterligare indikation på vilket läge VF ansåg sig vara i. Man 
hemställde därför att företagen skulle upphöra med anställningar av nya 
arbetare/strejkbrytare och avbryta all pågående annonsering efter sådana.281 

279 Bernström till Wallberg 31/10 1905, Alfa Laval B2A:9.
280 Myrman s. 176.
281 VF-cirkulär 30/10 1905, VF B3:1. 
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Den 35-årige Edström svarade för företagets räkning med vändande post 
att VF-skrivelsen var 

högst olämplig och [att vi] ej komma att efterfölja densamma. Vårt starkaste 
vapen i den nuvarande striden är just anställandet af nya arbetare, och skulle vi 
snarare sett om Ni, Herr Ombudsman, uppmanat alla medlemmar af Verkstads-
föreningen att i möjligaste mån engagera nytt folk. 

 Edström skrev vidare att 

därest Förmedlingskommitténs förslag till aftal antages [har] hela striden förts 
förgäfves och vi helt och hållet falla i socialisternas händer, detta synnerligast ge-
nom bestämmelsen rörande de socialistiska arbetarnas återtagande i arbetet. 282 

Samma dag kallade Edström i ett annat brev, med liknande upproriska 
formuleringar, de företag i VF:s norra krets som fanns utanför Stockholm 
till ett möte i Västerås. Det planerades äga rum några dagar före det utlysta 
allmänna VF-mötet i Stockholm 8 november, då man skulle svara ja eller 
nej till förslaget till avtal. Edströms syfte var uppenbarligen att innan dess 
förbereda en opinionsyttring i linje med hans hållning. VF:s representanter 
i förhandlingskommittén, Bernström och Sjöholm, utpekades i Edströms 
kallelse som olämpliga i dessa roller. ASEA-chefen reagerade bl.a. mot att 
den enskilde arbetsgivaren enligt förslaget inte längre själv skulle ha något 
bestämmande över företagets minimilöner.283

Västeråsmötet ägde rum 2 november, med den kritiserade Bernström 
bland deltagarna – om han var där efter särskild inbjudan eller på eget 
initiativ är inte känt. Något protokoll från mötet har inte påträffats.284 
Att döma av det som följde vid VF:s möte i Stockholm sex dagar senare 
nådde man i Västerås, eller snart därefter, en uppgörelse som lugnade den 
upprörde Edström. Denne hade ännu inte plats i VF-styrelsen (vilket han 
skulle få år 1907) men blev ändå utsedd att vara bland de fem som för VF 
skulle underteckna de framförhandlade avtalen med fackförbunden. 

282 Allmänna svenska elektriska aktiebolaget genom J.S. Edström till 
Ombudsmannen för Sveriges Verkstadsförening 31/10 1905, VF - F5501 (signum 
enligt VF:s äldre arkivklassifikation), kartong nr 1 konvolut 6 (brev). Den av mig 
använda förkortningen ASEA förekom inte officiellt vid denna tid.

283 Allmänna svenska elektriska aktiebolaget genom J.S. Edström till Medlemmar av 
VF:s Norra krets utom Stockholm 31/10 1905, VF - F5501 (nummer enligt VF:s 
äldre arkivklassifikation), kartong nr 1 konvolut 6 (brev).

284 Av ett brev från Bernström till medlaren Hamilton 2/11 1905 (Alfa Laval A2C:4) 
framgår att den förre samma dag skulle delta i ett arbetsgivarmöte i Västerås. 
Se även Myrman s. 233, not 37. 
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Valet av honom skedde trots att VF-styrelsen tidigare hade föreslagit ett 
annat namn som undertecknare och trots Edströms några dagar tidigare 
helt negativa hållning till uppgörelsen.285 Att få stå som en av undertecknarna 
var rimligtvis en prestigevinst för ASEA-chefen, som samtidigt förpliktade 
honom till lojalitet mot Bernström och VF-styrelsens majoritet. I det 
splittrade opinionsläge som rådde kan Edströms ändrade hållning tänkas 
ha varit av betydelse för utgången av VF-omröstningen 8 november.

I ett brev samma dag som Västeråsmötet ägde rum tackade Bernström 
medlaren Hugo Hamilton för ”den stora tjenst” denne gjort verkstadsin-
dustrin, genom att ”ha fört underhandlingarne till ett så pass för denna 
industri fördelaktigt slut”. Bernström hade inte trott att man skulle kunna 
framlägga ”ett för arbetsgifvarne så acceptabelt förslag”.286 Ordvalet uttryck-
er något mera än vanlig artighet och smicker. Brevet styrker de tidigare 
påvisade indikationerna på att VF:s ledning vid konfliktens slut fick vara 
nöjd med att organisationen kommit så pass helskinnad ur denna strid som 
den gjorde.

I Edströms nyss citerade brev hänvisas till reglerna för återtagande av 
de strejkande och utestängda. I många fall hade, som vi sett, deras platser i 
företagen besatts med sådana som de såg som strejkbrytare. De senare hade 
företagens löfte att få behålla sina arbeten efter konflikten. Överenskom-
melsen mellan parterna blev till sist att de strejkande och utestängda, om 
de inom viss tid anmälde sitt intresse, skulle ha förtur till nyanställningar i 
VF-företagen fram till den 15 februari 1906.287

 Ett exempel på hur det sistnämnda beslutet i praktiken kunde tillämpas 
finns i ett brev några dagar efter uppgörelsen, märkt ”konfidentiellt”, från 
John Bernström till platschefen för Separators gjuteri i Tumba. Bernströms 
instruktion till denne lyder:

då gjuteriet nu har en behovet motsvarande arbetsstyrka anse vi oss ej kunna 
motta några af de avskedade arbetarna och uppmana dem därför att på annat 
håll söka arbete! Jag förstår väl att det är en stor frestelse att nu säga facket [sic!] 

285 VF protokoll från styrelse 7/11 1905 § 8 och från allmänt möte 8/11 1905 § 4, VF 
A1:2, s. 530 och s. 548. I en artikel 21 år senare om händelserna 1905 nämner 
Edström kort Västeråsmötet. Han anger beträffande den egna rollen endast 
att han i september 1905 (han får antas missminna sig rörande tidpunkten) 
hade lett ett möte i Västerås, där det hade diskuterats hur man skulle befordra 
”anställning av arbetsvilliga”. Edström nämner ingenting om bakgrunden till 
mötet eller vad det resulterade i (J. S. Edström, ”Verkstadsföreningen år 1905” i 
Verkstäderna, jubileumsnummer, Stockholm 1926 s. 214). 

286 Bernström till Hamilton 2/11 1905, Alfa Laval A2C:4.
287 Myrman s. 182; Gårdlund 1983 s. 226
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sanningen, men detta är säkerligen inopportunt! Tiden till 15 februari går snart 
[…]. Jag anser att om andra gjutare ej tillhörande fackföreningen anmäler sig bör 
ni svara att vi f.n. ej antaga någon ny gjutare men att möjligen fram på nyåret 
plats kan beredas. I alla händelser torde ni vara god konferera med mig innan 
någon ytterligare personal anställes.288

Den sanning som Bernström inte ansåg opportunt att meddela ”facket”289 
var uppenbarligen att dess medlemmar varken då eller senare skulle komma 
ifråga för fortsatt anställning. Fram till tidsgränsen i februari tänkte man 
tydligen inte ta in några nya arbetare. Därefter gällde inte längre någon 
förtur. 

Det är möjligt att detta direktiv – vars syfte uppenbarligen var en 
”rensning” av liknande slag som skett vid Separator 1902 och genom 
uppsägningarna sommaren 1905 – inte följdes hundraprocentigt. Ett 
senare brev från Bernström tyder nämligen på att man återtagit några få 
av de avskedade gjutarna, men samtidigt funnit att uppträdandet i Hamra 
från de avskedade gentemot de under konflikten intagna arbetarna var 
oacceptabelt.290 Att Bernströms norm torde ha tillämpats även vid fabriken 
på Kungsholmen får man klart för sig i Separators styrelseberättelse för 
1905, där det står att läsa:

I ett afseende har den utkämpade striden lämnat bolaget en obestridlig vinst av 
afsevärd betydelse, i det nämligen, så vidt är kändt, det numera bland bolagets 
verkstadsarbetare icke finnes någon medlem af de socialistiska fackföreningarne, 
och i följd däraf utsikterna för ett godt förhållande och ett framgångsrikt arbete 
inom verkstäderna äro de bästa.291

Detta är ett bland många uttryck, och säkert inte otypiskt, för stämningen 
mellan verkstadsindustrins parter tiden närmast efter konfliktens avslutning. 
Den kan inte ha varit direkt förtroendefull, något som också framgår av ett 
av Myrman refererat brev från gjutarnas förtroendeman Blomquist. 
288 Bernström till Ernst Adamsson 14/11 1905, Alfa Laval B2C:5. Se även Myrman s. 

185.
289 Denna förkortade beteckning användes alltså redan 1905.
290 I ett brev till VF 24/11 1905 (Alfa Laval B2C:5, s. 446) skriver Bernström att man 

har antagit fem medlemmar från Gjutarförbundet, men att nu är det fulltaligt. 
Han uppmanar VF att ”meddela hr Blomquist [gjutarnas fackliga ombud] att 
jag fordrar att han tillhåller f.d. gjutarne vid Hamra att omedelbart upphöra 
med att trakassera vårt folk”. I annat fall, skriver Bernström, avser han att vidta 
motåtgärder ”som skall bekomma vederbörande illa!”. 

291 Separators styrelseberättelser, Alfa Laval B1:3; Gårdlund 1983 s. 226.
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Denne  skrev till VF i januari 1906 och frågade om VF:s styrelse kunde komma 
att tolka även andra delar av avtalet på ett helt annat sätt än fackförbundssidan 
föreställt sig.292 Gårdlund gör kommentaren att Bernströms tillvägagångssätt 
stred mot andan i den träffade fredsuppgörelsen.293

Ett annat uttryck för de rådande stämningarna är det av Myrman 
beskrivna centrala arbetarregister som började föras inom VF 1905 med 
uppgifter om medlemsföretagens arbetare vad gällde yrkeskunnighet, 
men också om organisationstillhörighet och politisk inriktning.294 I nära 
sammanhang med registret fungerade en privat arbetsförmedling, Heros, 
som från slutet av 1905 och med stöd av VF anvisade icke-socialistiska 
arbetare till VF:s medlemsföretag i Stockholm. Denna verksamhet har 
kartlagts av Myrman.295

Organisationerna hade under förlikningsmannens ledning förhandlat 
och kompromissat sig fram till det första svenska riksavtalet inom industrin 
– av eftervärlden ofta betecknat som en vändpunkt och en milstolpe på 
svensk arbetsmarknad.296 Man hade knäsatt formuleringar och principer som 
skulle bli bestående för lång tid. Vad gällde inbördes förtroendebyggande 
hade man dock inte kommit just någonstans. Det förefaller osäkert om 
man vid denna tid såg detta som en prioriterad fråga på någondera sidan.

Avtalet 1905 kunde av båda sidorna uppfattas som en kompromiss 
nära nog under galgen. Att situationen var pressad på den fackliga sidan 
kan vi utan djupare analys anta.297 VF hade i september inte varit långt 
från att få slå till en större reträtt än vad det till sist blev, liksom 1903 
en kamouflerad sådan. Avståndet var betydande mellan slutresultatet i 
november 1905 och Bernströms deklaration i mars samma år, då han i 
brevet till Wilhelm Tham inte tvivlade på vem som skulle visa sig starkast 
i den kraftmätning han såg som oundviklig. Samma attityd fanns i 

292 Blomkvist till VF 21/1 1906, cit. efter Myrman s. 183 och s. 233.
293 Gårdlund 1983 s. 226.
294 Myrman s. 32-34 samt 131-135.
295 Myrman s. 28-32 samt 111-130. 
296 Lohse, s. 50; Kjellberg s. 169; De Geer s. 45. David Östlund förbigår i sin 

avhandling om det tidiga 1900-talets �sociala krig� i det närmaste 1903 och 
1905 års verkstadskonflikter men menar att metallavtalet 1905, tillsammans med 
decemberkompromissen 1906, kan ses som �den äldre svenska modellen på 
arbetsmarknaden� (Östlund s. 261f, citatet s. 262). Frågan om det berättigade i 
detta omdöme berörs i kap. 7. Decemberkompromissen behandlas i kap. 4.

297 Konflikten kom att pågå i fem månader (de inledande punktvisa 
strejkaktionerna från april oräknade) dvs. betydligt längre än de 15 
veckor som Ernst Blomberg i april 1905 (se ovan s. 56 XX ) bedömde att 
Metallarbetareförbundet kunde klara med egna resurser och den hjälp man 
räknade med från LO och andra nordiska fackförbund. 
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Bernströms öppna brev till fackförbunden i juli. VF hade få ge upp sitt 
motstånd mot avtalade minimilöner men fått igenom att dessa inte, som 
fackförbunden velat, skulle bestämmas enbart efter ålder. Genom att man i 
avtalet lade fast lönenivåerna hade företagen fråntagits en viktig del av deras 
eget bestämmande över lönesättningen. 

Å andra sidan hade VF fått med stora delar av sin egen förhandlingsordning 
från september 1905, med dess förut nämnda inledningsparagraf. Man 
hade även fått inskrivet det centrala elementet i arbetets frihet, visserligen 
med en formulering som var långt mindre utförlig och preciserad än 
vad man från början velat ha men som ändå, och kanske just genom att 
den var allmänt hållen, kunde ge tillräckligt av den frihet man såg som 
nödvändig för att anställa och avtala med vilka man ville, oberoende av 
organisationsförhållandena. Beträffande inställningen till att anlita – 
respektive att behöva arbeta tillsammans med – arbetsvilliga/ strejkbrytare 
visste parterna vid det här laget utmärkt väl var de hade varandra. 
Motsättningen mellan dem kvarstod på denna punkt oförändrad. 

Fackföreningssidans framgångar gällde reglerna om löner och arbetstid, 
samt i grunden att man nu var accepterad av motparten som avtalsslutande 
part298 -- dock vid sidan av det föraktade Svenska Arbetareförbundet, med 
vilket VF sett till att träffa ett avtal i samma frågor i september 1905.299

Styrkeförhållandet mellan parterna visade sig under konfliktens gång 
vara långt jämnare än man från början föreställt sig bland arbetsgivarna, 
vilket förklarar det mesta av utfallet. Det blev nu sådant att ingendera 
sidan kunde tillskriva sig segern medan båda kunde peka på att de 
uppnått något väsentligt. Till utfallet kan på marginalen ha medverkat 
en större förhandlingsvana hos arbetarsidans Blomberg och Lindqvist 
än hos arbetsgivarna Bernström och Sjöholm. Detta förmodande styrks 
av ett omdöme i efterhand från medlingskommitténs ordförande Hugo 
Hamilton, citerat i Edströms redogörelse för 1905 års konflikt.300

298 Ernst Blombergs kommentarer i Järnarbetaren nr 10-11A 1905, s. 37f nämner 
dessa faktorer.

299 VF:s styrelseprotokoll 22/9 1905 § 4 med Arbetareförbundets svar 11/10, VF 
A1:2 s. 509 samt s. 514ff. Avtalen följde i huvudsak VF:s vid septembermötena 
1905 fastställda regler.

300 Citerat av Edström (1926, s. 214), i en något utförligare version återgivet hos 
Myrman s. 67. Hamilton hade funnit att VF-sidans Bernström och Sjöholm inte 
som förhandlare kunde mäta sig med fackförbundens representanter, de förra 
”voro praktiska män som icke alltid genast hade klart för sig ett medgivandes 
konsekvenser. [Hos] Blomberg och Lindqvist däremot brast det icke något i 
detta avseende” (cit. efter Edström 1926). 
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Tidningarnas kommentarer till uppgörelsen var ovanligt samstämmiga 
mellan vanligtvis så skilda bedömare som Social-Demokraten, liberala 
Dagens Nyheter, oberoende Svenska Dagbladet och konservativa Vårt Land. 
Samtliga andades lättnad över att den segdragna konflikten var över. De 
båda förstnämnda tidningarna var överens om att ingen av de stridande 
parterna kunde anses som vare sig segrare eller förlorare.301 Vårt Land trodde 
att det på båda sidor fanns många som såg sig som förlorare men menade att 
om någon kunde anses ha gått segrande ur striden så var det arbetsgivarna, 
genom att man lyckats hävda arbetets frihet.302

Senare tiders historieskrivare har gjort andra bedömningar. VF:s Georg 
Styrman avstod från att besvara frågan om vilken sida som 1905 var vinnare 
respektive förlorare. 

Han förde ett kontrafaktiskt resonemang kring förspelet till konflikten, 
som visar att man inom VF på 1930-talet bedömde det egna agerandet under 
första halvåret 1905 som stelbent, karakteriserat av ”träldom under formen” 
och den följande konflikten som något som kunde ha undvikits.303 John 
Lindgren gjorde 1938 i Metallarbetareförbundets historik bedömningen att 
de som efter 1905 års uppgörelse hade de största omedelbara fördelarna 
att peka på var arbetarna, men att i ett historiskt perspektiv inte heller 
arbetsgivarna borde ha haft anledning att klaga på resultatet.304 

För Yvonne Hirdman var avgörandet enkelt. Hennes slutsats år 1979 
löd: ”Trots strejkbryteri, vräkningar och uppsägningar, segrade arbetarna 
och såväl minimilönen som föreningsrätten hade tryggats.”305

Hur såg organisationernas egna tidningar på 1905 års uppgörelse? 
Verkstäderna kommenterade med att VF inte genom fortsatt strid hade 
velat medverka till ännu svårare ekonomiska förluster för landet och till 
ökad social split. VF hade därför valt att göra en kompromiss, vilket alltid 
måste innebära eftergifter. I kommentaren finns en hänvisning till ”andra 
yrkesförbund”, som enligt VF-organet gärna sett hur VF kämpat mot 
socialistiska fackförbund och för industrins livsintressen men själva stannat 
”utom skottlinjen”.306 Adressen till SAF är outtalad men tydlig. 

301 DN 29/10 (efter medlingsförslagets framläggande), S-D och SvD 11/11 1905 
(efter att förslaget antagits av båda parterna). 

302 Vårt Land 10/11 1905.
303 Styrman 1936, s. 114f,  citatet s. 114.
304 Lindgren 1938 s. 638.
305 Hirdman 1979 s. 84.
306 Verkstäderna 1905 s. 18. Detta var svaret på den kritik som medlingsförslaget 

dagen innan det antogs av VF hade fått utstå i Industria.
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Industria hade i slutet av oktober, med uppenbar brist på känsla för situa-
tionens ömtålighet och kontakterna SAF-VF, kritiserat förhandlingskom-
mitténs förslag till uppgörelse. Det karakteriserades som ödesdigert och en 
”missräkning”; en sådan lösning skulle innebära att man uppgav ett nytt 
grundfäste i kampen mot ”den fosterlandslösa socialismen”.307 Det vore 
enligt tidningen bäst om striden, som man ansåg hade krävt ”millionof-
fer”, fick kämpas till slut. Då skulle VF hävda industrins livsbetingelser, 
något som vore bäst ”även för de arbetare vilka vilja förbliva svenske”.308 
Tidningen fick i följande nummer, då uppgörelsen var antagen, medge att 
dess formuleringar inte överallt på arbetsgivarsidan tagits väl upp. I stället 
klandrade man VF för att inte ha velat ingå som branschförbund i SAF.309 

Det ansträngda förhållandet mellan organisationerna kan genom detta 
inte ha blivit annat än ytterligare försämrat.

Järnarbetaren markerade i sin kommentar hoppfullhet för framtiden. 
Arbetarsidan hade inte nått allt man hoppats på, det fanns anledning till 
missnöje på flera punkter, men att arbetsgivarnas tidigare motstånd mot 
minimilönerna var borta såg man som en framgång. Samtidigt hade arbets-
givarna genom organiseringen visat sin styrka. ”Vi ha kämpat en hård och 
svår kamp, men obrutna gå våra organisationer ur den, och vägen för fram-
tiden står öppen”, summerade metallarbetarnas tidning sin kommentar.310 

Några iakttagelser efter 1905
Några månader senare gjorde John Bernström ett av sina få debattinlägg 
under de tre år han tillhörde riksdagens första kammare.311 Frågan gällde 
ett lagförslag från den liberala regeringen Staaff, angående inrättande av 
en statlig förlikningsmannainstitution för medling i arbetstvister. Det 
ansvariga statsrådet Axel Schotte citerade Verkstäderna, som funnit vissa 
förtjänster i förslaget. Han åberopade även att detta fått stöd av den kände 
industrimannen R.F. Berg, som sades ha gett ut en egen broschyr i saken. 

307 Industria 1905 s. 110f. 
308 Ibid.
309 Industria 1905 s. 121-124. Att tidningen påtagligt uttryckte redaktörens 

egna reaktioner snarare än SAF-ledningens aktuella hållning understryker 
att man inte automatiskt kan se organisationstidningar som identiska med 
organisationen ifråga.

310 Järnarbetaren 1905 nr 10-11A s. 38.
311 Riksdagen FK 5/5 1906, FK protokoll 1906: III: 43.37. 
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Liksom flera andra industriledare i kammaren avvisade John Bernström 
lagförslaget. Han yttrade bl.a. att 

vid högst få af de strider som förekomma inom den industri jag tillhör det skulle 
vara af gagn att vid stridens början en förlikningsman komme och erbjöde sig att 
stifta förlikning. Jag vågar säga, att detta skulle åtminstone i de flesta fall absolut 
afböjas, antagligen af båda parterna och i alla händelser af den, som hade orätt 
i striden.”312

I andra kammarens samtidiga debatt talade LO:s Herman Lindqvist för 
förslaget.313 Att dessa två, som just hade genomkämpat Sveriges största 
arbetskonflikt och lyckats avsluta denna – med statligt utsedd medlarhjälp, 
som Bernström privat hade tackat medlaren för – kort därefter företrädde 
rakt motsatta synpunkter rörande behovet av sådana insatser understryker 
att någon samförståndsanda mellan parterna inte hade börjat spira ur 1905 
års verkstadsavtal. 

Arbetsgivaropinionen i denna fråga skulle dock snart bli mera positiv 
till statlig medling. Drygt ett år efter riksdagsbehandlingen talade den då 
nytillträdde SAF-chefen Hjalmar von Sydow om att verkningarna av den 
nya lagen var goda och att huvudinställningen till den bland arbetsgivarna 
var gynnsam.314

Våren och sommaren 1906 deltog John Bernström med ett antal 
framstående högerpolitiker i bildandet av en privat ekonomisk fond, 
Junifonden. Syftet var att förvärva aktiemajoriteten i en stor frisinnad 
huvudstadstidning och förändra dess politiska hållning i konservativ 
riktning. Planerna gällde ursprungligen Stockholms-Tidningen, där man 
ville förvärva den majoritetspost som ägts av den i början av året avlidne 
chefredaktören Anders Jeurling, som Bernström korresponderat med i maj 
1902. Denna plan genomfördes inte, i stället köpte man senare under året 
majoritetsandelar i Svenska Dagbladet och Svenska Morgonbladet. Affärerna 

312 Ibid. Förslaget bifölls med knapp majoritet i första och betydligt större 
majoritet i andra kammaren. Lagen om medling i arbetstvist infördes 31/12 1906. 
Medlingen förutsatte parternas frivilliga medverkan. Bernströms formulering 
om att någon sida kunde ha mera rätt eller ”orätt” än den andra i en konflikt 
kan ses mot bakgrund av att medling enligt förslaget skulle kunna avse såväl 
intressetvister som rättstvister (tolkningar av gällande avtal). I den senare 
kategorin kunde en skiljedom tänkas avgöra vad som vore en riktig eller felaktig 
tolkning. Intressekonflikter, som avser löner eller andra konkreta arbetsvillkor, 
kan inte handla om att ha rätt eller fel. 

313 Debatt AK 5/5 1906, AK protokoll 1906 IV:49.8ff. Även Theodor Adelswärd 
talade i AK för förslaget (behandlas i kap. 5).

314 Schiller s. 50.
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har kartlagts och redovisats av historikern Staffan Runestam, som konstaterar 
att den förra tidningen, trots avsikterna bakom Junifonden, inte politiskt 
blev en högertidning efter köpet. Det blev däremot Morgonbladet.315

I april 1908 höll Bernström sitt tidigare refererade tal vid Separators 
25-årsjubileum. Han framförde då tanken att låta företaget lämna det 
industrifientliga Stockholm och skapa en avskild bruksmiljö i Tumba. 
Detta bekräftar att den auktoritära patriarkalism som han visat upp under 
de föregående årens konflikter alltjämt präglade hans personlighet och 
ledarstil. 

Antalet lokala konflikter i industrin dämpades endast obetydligt efter 
1905 års uppgörelse och steg på nytt kraftigt 1907 och 1908.316 Under 
sommaren det senare året rådde omfattande strejker i hamnarna och i 
byggnadsindustrin och starka stämningar fanns bland arbetarna för att 
utvidga detta till en facklig storstrejk. Detta föranledde arbetsgivarsidan – 
nu med ett omorganiserat och förstärkt SAF i frontlinjen tillsammans med 
Centrala Arbetsgivarförbundet – att i juli varsla om nationell lockout. VF 
anslöt sig ett par dagar senare till lockoutvarslet; man fann en förevändning 
att bryta mot fredsplikten i sitt avtal från 1905, som vid denna tidpunkt sagts 
upp för omförhandling av fackförbunden. VF varslade om sympatistrid för 
att stärka den samlade arbetsgivarfronten; man gjorde därmed det som SAF 
inte velat eller mäktat med att göra under 1905 års verkstadskonflikt.317 
Därmed hotade under några julidagar 1908 en lockout för 220.000 
arbetare, tio gånger så många som 1905.

Regeringen ingrep med medling.318 Samma dag som den inleddes 
sprängdes bomben på fartyget Amalthea i Malmö hamn. När konflikthotet 
efter dramatiska turer under sex dagar hade avstyrts var känslorna på 
arbetsgivarsidan blandade. Till de besvikna hörde John Bernström. 

315 Staffan Runestam, Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907, Uppsala 
1966, s. 281-293, omdömet om SvD s. 290.

316 Schiller (s. 117) refererar den offentliga statistik över arbetsinställelser som 
började föras 1903.

317 Schiller s. 86ff. VF var bundet av 1905 års avtal som inte innehöll några regler 
om tillåtna sympatiåtgärder men ansåg sig löst från sin fredsplikt eftersom 
avtalsstridiga stridsåtgärder hade vidtagits av två lokala metallfackföreningar.

318 Detta är utförligt behandlat av Schiller (s. 73-103). Där framgår bl.a. (s. 92) att 
den konservativa regeringen själv tog beslutet att tillsätta en förlikningsman, 
dvs. man förbigick den egna, år 1907 inrättade förlikningsmannainstitutionen. 
Medlarinitiativet välkomnades av liberal och socialdemokratisk press men 
kritiserades i de konservativa tidningarna, där man hellre sett att konflikten fått 
utkämpas. Jfr. Industrias tidigare refererade kommentar rörande slutet på 1905 
års konflikt (not XX 306).
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Han skrev till Separators ordförande Lars Åkerhielm att beskedet om 
upplösningen fått honom att gråta, socialisterna hade därigenom

fått kraftig hjälp av regeringen och den skada detta kommer att orsaka är […] 
obotlig. Nu liksom 1905 saknades mod då det avgörande steget skulle tagas. Ett 
så gynnsamt tillfälle, att slå ett slag, som skulle medfört en långvarig fred och en 
hälsosam fruktan hos samhällsomstörtarna återkommer aldrig.319

Någon vilja att se fackföreningssidan eller arbetarrörelsen som en likvärdig 
avtalsslutande part var inte heller 1908 skönjbar hos Bernström. Brevets 
formuleringar skall visserligen förstås mot bakgrund av attentatet i 
Malmö. Bernström kan med ordet ”samhällsomstörtarna” främst ha 
syftat på de ungsocialister som var ansvariga för denna händelse. Ändå 
visar hans formulering om året 1905 på en redan då sviken förhoppning 
hos Separatorchefen att man – med ett annat agerande av den samlade 
arbetsgivarsidan – skulle ha kunnat sätta fackförbunden på plats. 1908 kom 
förhoppningen återigen på skam.

Sistnämnda år slutade med att 1905 års verkstadsavtal, efter viss dramatik 
och lockouthot från VF, förlängdes för ytterligare fem år. På VF:s initiativ 
tillkom en klausul om att av organisation beslutade sympatiåtgärder för 
andra grupper i konflikt tilläts från båda sidor under pågående avtalsperiod, 
så länge detta inte syftade till att ändra det egna löpande avtalets villkor. 
Denna komplettering, uppenbarligen föranledd av det behov VF sett efter 
sina egna vidtagna sympatiåtgärder 1908, skulle under 1909 bli betydelsefull 
för de arbetare som omfattades av verkstadsavtalet. Storstrejken blev 
därigenom för deras del en enligt avtalet tillåten sympatiåtgärd, vilket 
betydde att de inte kunde avskedas med strejken som orsak och efter dess 
avslutning var berättigade att återfå sina arbeten. 320 

VF respekterade detta när verkstadsindustrin efter storstrejkens första 
månad, i september 1909, utgick ur denna konflikt. Det skedde efter LO:s 
första reträtt, då man genom den så kallade ”rationella klyvningen” den 
3 september minskade storstrejkens omfattning till hälften, dvs. till att i 
fortsättningen gälla endast i SAF-företagen.321 

319 Bernström till Lars Åkerhielm 21/7 1908, Lars Åkerhielms samling, RA. Schiller s. 
101.

320 Verkstäderna 1908 s. 251ff. samt 1909 s. 206.
321 Detta händelseförlopp skildras närmare i kap. 5
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I ett medlemscirkulär den 29 juli, före storstrejkens utbrott, hade VF på-
pekat att verkstadsarbetarnas deltagande i denna inte innebar något avtals-
brott enligt verkstadsavtalet, och att de strejkande efter konfliktens upphö-
rande alltså var berättigade till att återfå sina platser.322 

Vid detta tillfälle märktes den bestående kyligheten mellan SAF och VF. 
Vid SAF:s styrelsemöte dagen efter klyvningen meddelade Hjalmar von 
Sydow att han tidigare hade överenskommit med VF att den senare organi-
sationen inte skulle utträda ur konflikten annat än efter samråd med SAF. 
Han kunde därigenom hoppas på att VF skulle välja att fortsätta konflikten 
i form av sympatilockout med SAF – VF hade ju 1908 visat sig beredd till 
en sådan. SAF skulle då ha kunnat upprätthålla den press på den fackliga 
sidan som LO genom ”klyvningen” ville minska. SAF-chefen fick i stället 
rapportera till sin styrelse att VF utan något samråd hade utgått ur kon-
flikten.323

För Separators del blev 1909 års storstrejk mindre dramatisk än de 
tidigare årens verkstadskonflikter. Vid strejkens utbrott förklarade sig 
drygt hälften av bolagets 900 arbetare som arbetsvilliga – ett tecken på 
att 1905 års utrensning av fackföreningsanslutna arbetare hade gett 
bestående resultat. Separator hade tillräckliga varulager för att (tack vare att 
järnvägspersonalen inte strejkade och godstågen alltså rullade som vanligt) 
klara sina utleveranser. Man stängde fabriken under den månad strejken 
pågick hos VF-företagen och betalade lön till de lojala arbetarna, vilka 
genom stängningen slapp att skylta som arbetsvilliga inför sina strejkande 
kamrater.324 

Att John Bernström i sin roll som arbetsgivare stod fast vid sina invanda 
beteenden och föreställningar understryks av en händelse år 1915, alltså 
efter min undersökningsperiod, vilken här kort skall beröras. Bernström 
avgick i april nämnda år för andra och sista gången som Separatorchef och 
blev föremål för omfattande hyllningar i bl.a. Verkstäderna. Strax därefter 
blev han part i en konflikt med den egna organisationen VF, en händelse 
som snart nådde offentligheten. Bernström var alltjämt styrelseordförande 

322 Cirkuläret återgivet i Verkstäderna 1909 s. 206.
323 SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 1, SAF A3A:6. Beslutet i VF enligt VF-

styrelsens protokoll 3/9 1909 § 5, VF A1:4 s. 67f. Att beslutet inte var 
okontroversiellt framgår av att Sigfrid Edström reserverade sig mot beslutet att 
VF skulle utgå ur konflikten. 

324 Gårdlund 1983 s. 291ff. Han uppger att de få kvarvarande arbetare som 1902 
och 1905 ansågs ha svikit bolaget fortfarande 1909 var utestängda från sådana 
förmåner som lönepremier vid lång tjänstetid och hyresbidrag. 
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i Separators dotterbolag i Olofström, det företag han en gång på 1880-talet 
rekonstruerat. Bolaget hade i en lokal tvist enligt Metallarbetareförbundet 
agerat i strid med verkstadsavtalet – det avtal vars första version Bernström 
signerat 1905. Avtalsbrottet påtalades av fackförbundet till VF, där man 
fann att förbundet hade rätt och i bestämda ordalag anmodade sin medlem 
i Olofström att rätta till saken. Där vägrade man i det längsta att medge att 
man gjort fel. Det hela blev en cause célèbre och slutade först sedan VF hotat 
Olofströmsbolaget med böter och uteslutning, enligt samma VF-stadgande 
som John Bernström låtit L.M. Ericsson känna på år 1903. 

Händelsen visar på en efter Bernströms tid förändrad hållning inom VF 
till fackförbunden. I VF:s styrelse, där den 45-årige J. Sigfrid Edström snart 
stod i tur att bli ordförande, var man tydligt angelägen att hålla en korrekt 
relation till motparten.325

Ett annat perspektiv på Olofströmshändelserna är värt att beröra, bl.a. 
eftersom det angår ett av flera svenska idéhistoriker behandlat område: det 
tidiga 1900-talets rationaliseringsrörelse. Företagsledningens drivande kraft 
i Olofström var Bernströms näre medarbetare, överingenjören Erik Forsberg, 
en av de ledande svenska företrädarna för taylorismens då nya idéer. Han 
hade skrivit förordet till F.W. Taylors Principles of Scientific Management när 
den 1913 kom ut på svenska med titeln Rationell arbetsledning. Forsberg var 
livligt verksam med att omsätta dessa idéer inom Separatorkoncernen och 
andra företag, allt i syfte att effektivisera produktionen och höja industrins 
konkurrenskraft. När han ansåg att arbetarna i Olofström obstruerade 
hans verksamhet och avsiktligt höll ner arbetstakten reagerade han, med 
John Bernströms stöd, med de åtgärder som enligt både fackföreningen 
och VF vidtogs i strid med det centrala avtalets regler. Forsberg ansåg, 
liksom sannolikt Bernström, att VF:s ställningstagande för den fackliga 
ståndpunkten var förkastligt. Han misstänkte en konspiration mellan 
VF och fackförbundet. Detta perspektiv på Olofströmshändelserna har 
325 Hyllningen till Bernström i Verkstäderna nr 5-1915. Händelserna i Olofström är 

detaljerat återgivna i tidningens nr 6 och 7 samma år. I nr 7 återges det av John 
Bernström och företagets övriga styrelse undertecknade protestbrevet till VF 
av 15/6 1915. Det var svaret på VF-styrelsens beslut att hota Olofströmsbolaget 
med sanktioner och uteslutning men ledde endast till att styrelsen bekräftade 
sin inställning. Därefter retirerade bolaget från sin tidigare position och i dess 
fortsatta kontakt med VF ersattes John Bernström av Separators nye chef, hans 
brorson Erik Bernström. Generationsskiftet fullbordades därmed även inom 
Separators ledning. Ett korrekt förhållningssätt till fackförbunden tillämpades 
inom SAF, vilket får anses framgå av Industrias kommentarer till Olofströmsfallet 
(maj- och juninumren 1915). Tidningen hade 1908 övergått i SAF:s ägo och fått 
en ny redaktör.
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behandlats av Nils Runeby i en artikel från 1978,326 senare och grundligare 
i Alf O. Johanssons arbete från 1990.327 Johansson såg i denna kraftmätning 
en prövosten för den maktdelningsmodell som grundades på de centrala 
arbetsavtalen 1905 och 1906. Hade VF 1915 gått på Separators linje hade 
enligt Johansson denna modell rivits upp; vad som skedde i Olofström var en 
historisk händelse av högsta dignitet rörande ”den svenska maktmodellens 
fundament”.328 Utan att man behöver ta ställning till sistnämnda värdering 
verkar det klart att VF 1915 hade en mera strikt och affärsmässig relation 
till sin fackliga motpart än den auktoritärt patriarkala, som i mycket 
kännetecknat dess år med Bernström som ordförande. 

Men det går också att se händelserna 1915 som en fortsättning av 
den moderniserings- och rationaliseringssträvan vid Separator, som 
fick ett tidigt uttryck i det kontroversiella premielönesystemet år 1902. 
Bernströms auktoritärt patriarkala grundvärdering kan skönjas i båda 
exemplen: arbetsgivarens befälsrätt tjänar den industriella utvecklingens 
och samhällets intresse, all obstruktion mot denna befälsrätt måste därför 
bekämpas. Värderingen kan uppfattas som både moralisk/värderationell 
och målrationell, varvid målet är att främja produktivitet, materiellt 
framsteg och det egna företagets utveckling.

Samma värderingar skymtar fram när John Bernström vid sin 75-årsdag 
i januari 1923 hyllades i konservativa Nya Dagligt Allehanda. I en 
signerad artikel i tidningen skrev han samma dag om Hjalmar Branting 
som anstiftare av ”fackföreningstyranniet” år 1902. Striden mot detta 
tyranni slutade enligt Bernström ”med fullständigt nederlag för de därtill 
drifna arbetarna”.329 Han ansåg alltjämt att flertalet arbetare egentligen 
varit motståndare till ”denna aggressiva politik” som alltsedan dess lett 
till återkommande strider, varvid industrin alltid fått betala kostnaden. 
Arbetsgivar-/arbetarfrågan var ännu 1923 för Bernström en gordisk knut 
som borde huggas av genom en lag som vid höga viten förbjöd strejker, 
lockouter, bojkott och sabotage. Samma lag borde föreskriva skiljedom av 
en över all kritik stående skiljedomstol som lösningen på alla arbetstvister.

John Bernström avled i oktober 1925. Nekrologernas bilder skiljer sig 
kraftigt mellan tidningar av olika politiska färg. 

326 Nils Runeby, ”Americanism, Taylorism and social integration” i Scandinavian 
Journal of History 1978, s. 21-46. Olofströmshändelserna skildras på s. 38f.

327 Johansson, kap 7.
328 Ibid. s. 176
329 John Bernström, ”Ett ord i arbetarefrågan”, NDA 24/1 1923.
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NDA skrev om ”den store och gode vägvisaren”, vars förtjänst det var 
att företagets arbetarstam intagit en rangställning bland Stockholms 
industrianställda. I Verkstadsföreningen hade enligt tidningen Bernström 
uppfört sig ett monument.330 Dagens Nyheter skrev att Bernström personligen 
månat om arbetarnas välgång och i det längsta sökt tillämpa patriarkaliska 
principer i arbetsledningen, men senare insett att fackföreningarnas 
tilltagande makt krävde arbetsgivarsammanslutningar och blivit 
banbrytande även för arbetsmarknadens organisation.331 Social-Demokraten 
såg Bernström som en betydande industriman som gjort Separator till en 
lysande affär för bolagets ägare. Som arbetsgivare såg tidningen Bernström 
som en typ som i det närmaste vore utdöd och skrev om hans ”utrotningskrig 
mot de fackligt organiserade arbetarna på Separator”. Bernström var och 
förblev enligt det socialdemokratiska huvudorganet en fiende till den 
moderna arbetarrörelsen.332

 I den av Tage Erlander fem år senare författade artikeln i Svensk 
Uppslagsbok betonas däremot Bernströms ”stora intresse för sina arbetare” 
som resulterade i en mängd välfärdsinrättningar.333 Erlander skriver, med 
ett kanske avsiktligt understatement: ”För arbetarrörelsen stod han däremot 
mera oförstående; så t.ex. avskedade han 1902 de av sina arbetare, som 
deltagit i den politiska storstrejken.” 

Erlanders jämfört med S-D återhållsamma beskrivning av Bernströms 
kontakt med arbetarrörelsen ansluter, genom användande av ordet 
”avskedade”, till den socialdemokratiska traditionen av historieskrivning 
från SAP:s utskottsrapport i september 1902. Där tolkades händelserna vid 
Separator enbart som en repression av arbetarrörelsens politiska strävan, 
inte som reaktion på ett brott mot företagets ordningsregler, enligt vilka 
de strejkande arbetarna genom sitt handlande själva hade sagt upp sig.334 
Det senare synsättet fanns däremot 1902 på den fackliga arbetarsidan. 
Metallarbetareförbundets styrelse hade före strejken klart för sig den troliga 
konsekvensen av brott mot företagens ordningsregler, vilket man dock 
valde att inte offentligt varna sina medlemmar för. 

330 NDA 10/10 1925.
331 DN 11/10 1925
332 S-D 11/10 1925.
333 Tage Erlander, ”John Bernström” i SU 1936 [1930] band 3, sp. 810f. 
334 Erlanders ordval återkommer 2002 hos Nycander (s. 21) där det kort 

sägs att ”John Bernström [hade] låtit avskeda alla arbetare som deltagit i 
rösträttsstrejken”.
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Det kan diskuteras om någotdera av dessa synsätt på vad som var Bern-
ströms primära skäl för åtgärderna i maj 1902 är mera rimligt än det andra. 
Erlanders formulering saknar inte grund. Bernström förnekade i brevet till 
Anders Jeurling att han skulle vara motståndare till arbetarnas rösträtts-
strävan. Några dagar tidigare hade han skrivit till sonen Richard att alla 
som strejkade i Separator skulle bli avskedade och att inga socialister sedan 
skulle tas in. Samma besked upprepade han i brevet till R.F. Berg. Om vi 
accepterar dessa uttalanden som uppriktigt menade kan vi tänka oss en 
Bernströmsk tankebana enligt följande: (a) brottet mot ordningsreglerna 
och trotsandet av hans nej till permissionen var det primära felet, (b) de 
som uppviglat flertalet av arbetarna till detta brott var en liten grupp socia-
listiska agitatorer inom den större gruppen fackligt organiserade, (c) som 
konsekvens skulle alla de olovligt strejkande betraktas som avskedade eller 
att ha sagt upp sig, (d) de av de avskedade som var socialister eller uppvig-
lare skulle inte återanställas, vilket däremot vore möjligt för övriga fackligt 
organiserade. Sammanfattningsvis: den olovliga strejken var det som utlöste 
Bernströms handlande att rensa ut socialisterna ur Separators verkstadsper-
sonal. I praktiken kom han därmed att med tiden rensa ut större delen av 
de fackligt anslutna och troligen påverka åtskilliga av dem som från början 
inte var socialdemokrater till att bli det.

Ville John Bernström verkligen, som man på fackföreningssidan ibland 
föreställde sig, och som Östlund uppfattat det, krossa hela fackföreningsrö-
relsen? Eller ville han som Molin skriver på ett ställe, krossa den socialistiska 
fackföreningsrörelsen?335 ”Krossa” betyder dock detsamma som att utplåna 
och tillintetgöra. 

Snarare bör Bernströms ambition beskrivas som att han ville driva ut 
socialismen ur samhället och givetvis då ur fackföreningsrörelsen. Socia-
lismen som sådan var det onda som måste bort, det är vad hans formule-
ringar i de tre breven i maj 1902 till sonen Richard, R.F. Berg och Herman 
Lagercrantz säger.336 Det är Branting – inte Ernst Blomberg eller Herman 
Lindqvist – som är den utpekade motståndaren i hans uttalande vid verk-
stadschefernas möte den 30 maj 1902. Samma ståndpunkt i sak uttrycker 
han i september samma år vid mötet med Blomberg. 

335 Se t.ex. ”Den stora striden”, Järnarbetaren juni-juli 1905; Molin 1989 s. 222; 
Östlund s. 35.

336 Molin skriver (1989 s. 232) att Bernström inte var fientlig mot alla fackföreningar, 
dvs. inte mot dem som eftersträvade ett harmoniskt förhållande till företagsled-
ningen. 
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Metalls medlemmar kunde visst få arbeta på Separator, så länge de inte var 
socialister.

Denna hållning byggde av allt att döma på Bernströms värdering av 
socialismen både som kristendomsfientlig – vilket han gett uttryck för i 
breven 1902 till Berg och Lagercrantz – och som hot mot fabriks- och sam-
hällsordningen. Med den utgångspunkten blir hans handlande i Separator 
under 1902, den s.k. rensningen bland arbetarna, förståelig som en värde-
rationellt grundad handlingslinje, med karaktär av en mission (vilket inte 
motsäger att arbetarreaktionerna mot det nya lönesystemet var en orsak 
som verkade i samma riktning). Men handlandet kan också ses mot bak-
grund av att fackföreningsrörelsens symbios med SAP vid denna tid inte var 
självklar. Metallarbetareförbundet stod 1902 utanför LO och var motstån-
dare till kollektivanslutningen till SAP, vilket poängterades av Blomberg 
vid septembermötet med Bernström. Denne kan genom rösträttsstrejken 
ha fått impulsen till att aktivt söka verka för en politiskt obunden fackför-
eningsrörelse, en förhoppning som tog sig uttryck i hans stöd till Svenska 
Arbetareförbundet. Förhoppningen om en fristående fackföreningsrörelse 
återkom i hans brev till John Tjerneld i december 1903. 

En annan sak var att Bernström ville sätta stopp för det han såg som en 
växande ambition på fackföreningssidan att bestämma om anställningar 
och avskedanden, liksom för dess trakasserier av icke-organiserade arbe-
tare. Denna ambition hos Bernström går att märka under alla konflikterna 
1902, 1903 och 1905, men den kan inte anses liktydig med en vilja att 
krossa de fackliga organisationerna. 

Kanske ansåg John Bernström vid något tillfälle, utan att uttala det i 
klartext, att han och arbetsgivarna verkligen borde söka krossa fackfören-
ingsrörelsen. Möjligheten kan inte uteslutas, lika litet som den kan anses 
vara bevisad. Men om så var fallet måste han rimligen, efter det erkännande 
av fackföreningarnas existensberättigande VF-styrelsen fann sig böra publi-
cera den 11 juli 1903, ha insett att han inte hade arbetsgivarorganisationen 
med sig, att det var en för VF orealistisk ambition. Sedan följde under 
1903, 1904 och första halvåret 1905 ett gemensamt arbete mellan VF och 
fackförbunden i partssammansatta kommittéer och i förhandlingar i olika 
omgångar, där Bernström hade en ledande roll. Denna process innebar i 
praktiken att fackförbunden erkändes och legitimerades av arbetsgivarsi-
dan. Processen var inget logiskt uttryck för en ambition att krossa den man 
förhandlade med.
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Å andra sidan: som Separatorchef kunde Bernström handla annorlunda än 
som VF-ordförande, vilket han också gjorde. Han avskedade under som-
maren 1905 de lockoutade fackföreningsmedlemmarna utan att fråga efter 
deras politiska hemvist. Hans anställningsstopp efter konfliktens upphö-
rande i slutet av 1905 fram till i februari 1906 syftade till att undvika att 
återanställa de lockoutade som annars skulle ha haft företräde till nyan-
ställningar. Det kan uppfattas som att han vid denna tid – till skillnad från 
1902 – betraktade alla LO-fackligt anslutna som socialister. Men någon 
allvarlig ambition att krossa hela fackföreningsrörelsen kan inte uttolkas i 
handlandet från ett enstaka industriföretag, om än bland de större. Snarare 
visar det på Bernströms avståndstagande från fackets, som han uppfattade 
det, tilltagande politisering. Hans renodlat värderationella drivkraft låg i 
hans förkastande och demonisering av socialismens idé, tydligast när han i 
brevet till Lagercrantz liknade den vid Uppenbarelsebokens vilddjur. 

Summering och slutsatser
Vi har sett hur Verkstadsföreningen under John Bernströms ordförandeskap 
under en period av två och ett halvt år – juni 1903 till november 1905 
– genomkämpade två hårda konflikter men också förde långvariga 
förhandlingar med en motpart som visade sig långt starkare än vad 
arbetsgivarna från början sannolikt väntat sig. Ingen av konflikterna slutade 
med någondera sidans tydliga seger. VF fick överge sitt motstånd mot 
avtalade minimilöner men kunde anse att man fått arbetets frihet inskriven 
i verkstadsavtalet. 

Att kollektivavtalet blivit erkänt och etablerat som uttryck för hur 
överenskommelser på arbetslivets område kunde stadfästas var i sig 
en framgång för den fackliga sidan. Bland arbetsgivarna fanns tidiga 
tillskyndare av den kollektiva avtalsformen, men före 1905 hade flertalet 
större arbetsgivare varit tveksamma eller negativa till denna. Genom 
verkstadsavtalet blev avtalsformen etablerad på riksnivå, därtill under 
medverkan av en arbetsgivarorganisation som från början satt sig emot den. 

John Bernströms och VF:s ståndpunkter under organisationens första 
tre år hade rört sig mellan de idémässiga motpoler som kan beskrivas med 
orden ”förhandla och göra upp” respektive ”tala maktspråk och segra”. I maj 
och juni 1903 talade man maktspråk, från juli 1903 till mars 1904 gällde 
förhandlingslinjen. Sedan återkom maktspråket, vilket ledde till stillestånd 
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i förhandlingarna. Hösten 1904 återvann förhandlingsklimatet terräng 
inom VF, en utveckling som i mars 1905 på nytt ersattes av maktspråk. 
Detta utlöste arbetarsidans strejker i april-maj, vilka i juni följdes av VF:s 
storlockout .

Yngve Myrman ser dessa VF:s åsiktsbyten och positionsförflyttningar 
som led i ett renodlat taktiskt spel. Organisationen hade enligt honom 
under hela denna period vissa reella intentioner som man ville uppnå. Från 
dessa avvek man enligt Myrman flera gånger i sina framlagda avtalsförslag, 
dock endast i taktiskt syfte. 

Myrman presenterar sin tes i modellform, där VF:s verkliga intentioner 
framställs som att de vore konstanta och entydiga.337

Till det kan sägas att sannolikt innehåller de flesta realförhandlingar 
om materiella frågor i någon grad taktiserande inslag och förmodligen 
gällde detta för både fackförbundens och VF:s förhandlingsspel under 
den aktuella perioden.338 Myrmans grafiskt framställda modell ger intryck 
av teoretisk efterhandskonstruktion, vars förklaringsvärde är svårt att se. 
Modellen förutsätter att det faktiskt existerade entydiga och konstanta 
avsikter hos VF, vilka man konsekvent sökte förverkliga. Sådan tydlighet 
förelåg på en övergripande principiell nivå, där den kunde uttryckas som 
att VF i bindande avtal ville fastslå sin grundvärdering: tolkningen av 
arbetets frihet, rätten att själva bestämma i centrala frågor om anställning 
och arbetsledning. Men denna avsikt var inte något som John Bernström 
och VF stack under stol med. Den framfördes hela tiden öppet, om än med 
varierande respekt för den fackliga sidans ovilja att acceptera de uttryck 
för arbetets frihet som hade att göra med utnyttjandet av arbetsvilliga/
strejkbrytare. 

Vad som har redovisats innebär att VF:s praktiska arbetsgivarpolitik 
till större delen formades inte före, utan under och efter den period vi 
studerat, detta efter att vid organisationens nystart 1902 till stor del ha 
varit ett oskrivet blad. Det kan ses som en naturlig utveckling för en ny 
intresseorganisation, allteftersom dess stadgar och principer konfronteras 

337 Myrman s. 41f. Modellen är en grafisk bild, där VF:s verkliga intentioner är 
en konstant, en rät linje längs en tidsaxel. De förslag som presenterades för 
arbetarsidan, enligt Myrman i taktiskt syfte, är i ständig förändring och blir 
grafiskt en oscillerande kurva längs samma tidsaxel.

338 Vi kan erinra oss ordföranden Hamiltons förut återgivna omdöme 
omförhandlingarna i oktober 1905före verkstadsavtalet: han menade att 
de fackliga representanterna Lindqvist och Blomberg var mera erfarna och 
skickligare förhandlare än arbetsgivarsidans Bernström och Sjöholm (ovan not 
XX).
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med en dynamisk verklighet och däri verkande motkrafter. Olika viljor 
bland verkstadscheferna drog dessutom i olika riktningar. Hökar stod mot 
duvor. Man kunde växla position efter de erfarenheter som uppkom längs 
vägen. Svängningarna i åsikter var uttryck för att organisationen tog sig 
fram i ny terräng, där frågor måste hanteras och besvaras efter hand och där 
internt stridiga viljor måste sammanjämkas. Att detta inte var någon liten 
eller enkel process för arbetsgivarsidan och att den spände över ett stort antal 
förhandlingsområden har framgått av de interna meningsmotsättningar 
inom VF som vi sett ett antal prov på.

När organisationen år 1902 tilldelades omfattande befogenheter 
i förhållande till medlemsföretagen inträdde en ny situation på 
arbetsmarknaden. Verkstadsföretagen hade skaffat sig ett vapen, 
storlockouten, som gav dem nya möjligheter mot en gemensam motståndare. 
De hade, med Bernströms inledningsvis citerade ord, gjort sig bättre rustade 
för krig. Priset var att de ålagt sig själva en restriktion, överlåtit en del av 
sin självbestämmanderätt på ett kollektiv och dess ledning och förutsattes 
följa dess beslut även när de inte gillade dem. Alternativet var att betala ett 
högt pris för att lämna kollektivet, som L.M. Ericsson valde att göra 1903. 

De svenska verkstadsföretagens ledare hade under decennierna före 1903 
varit vana vid att styra och ställa i sina företag, att själva – eller möjligen 
i någon tillfällig lokal arbetsgivarsamverkan – utkämpa konflikter och 
komma överens med arbetarparten om löner och andra villkor. Genom 
inträdet i VF hamnade verkstadsföretagen i en liknande situation som sina 
fackligt organiserade arbetare. Man fick inordna sig i en organisation, vars 
handlande inte omedelbart byggde på för företagarna välbekanta kriterier – 
sådana som produktionens rationella ordnande eller omsorgen om företagets 
marknadsutveckling och resultat – utan på ett solidariskt handlande med 
andra företag, inklusive dem man annars såg som konkurrenter, allt för 
helhetens förmodade bästa. 

Organisationsforskarna Abrahamsson och Andersen har beskrivit 
detta, enligt senare synsätt grundläggande förhållande, på följande sätt: 
”Medlemskap i en organisation, likaväl som anställning i ett företag eller 
en myndighet, innebär att individen i organisationen inte fritt kan välja 
om han/hon skall följa organisationens bestämmelser […] när de en gång 
fastställts är de bindande för alla. Detta kan leda till besvikelse”.339 Denna 
insikt var vad ASEA-chefen J. Sigfrid Edström uppnådde dagarna före 

339 Abrahamsson & Andersen s. 220.
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metallavtalets undertecknande i november 1905 och som ledde till den 
hastiga omsvängningen i hans hållning, från intern revoltör till lojal VF-
medlem. Insikten var inte självklar för individualistiskt lagda arbetsgivare 
vid början av den period vi studerar. Den var inte heller alltid självklar 
bland fackföreningsmedlemmarna.340 

Det nya VF:s tillkomst ställde krav på dess ledning. Den måste avgöra 
vad som var i helhetens intresse och agera utifrån detta. Det betydde att 
John Bernström och den övriga VF-styrelsen dels måste sätta sina egna 
företags specifika intressen i bakgrunden, dels kunde hamna i motsättning 
till enskilda medlemmar, som man gjorde i förhållande till L.M. Ericsson 
1903. Genom att Bernström som organisationens och branschens företrädare 
agerade på ett nationellt plan måste han, på ett annat sätt än han behövt 
som enskild företagsledare, ta hänsyn till pressen och allmänna opinionen. 

Med tillämpning av Webers auktoritetsbegrepp på John Bernströms 
agerande under perioden 1902-05 kan vi göra följande iakttagelser. Som 
chef för Separator agerar han i första hand med sin legitima auktoritet 
som företagets chef, vilken ger honom makt att belöna och straffa. Hans 
patriarkala välfärdsanordningar för arbetarna, med möjligheten att dra in 
dem, är uttryck för detta. Samma slags auktoritet och makt använder han 
när han i maj 1902 slår fast både att de strejkande arbetarna sagt upp sig och 
att de ska avskedas, liksom när han sommaren 1905 avskedar de lockoutade 
fackanslutna arbetarna. Men Bernström besatt även en karismatisk auktoritet 
som byggde på hans dokumenterade förmåga att leda Separator till ständigt 
nya framgångar och kunna betala bra löner. Även de som kritiserade hans 
stil som arbetsgivare måste ha sett hans kapacitet som företagsledare.341 Den 
är en del av grunden för hans auktoritet och legitimitet i den senare rollen.

En organisations prestation och framgång mäts på annat sätt än vad som 
sker i ett företag. 

340 Hamnstrejkerna 1907-08 var ett storskaligt svenskt exempel på bristande 
inomfacklig disciplin, där Transportarbetareförbundet tappade kontrollen 
över de egna medlemmarna och fick se sin ekonomi förstörd (Berättelse öfver 
Svenska Transportarbetareförbundets verksamhet 1907-1910, Stockholm 1911 s. 
66-79). En diskussion av otillåtna strejker inom verkstadsindustrin och motiven 
bakom dessa finns hos Korpi s. 293ff.

341 Se t.ex. Ernst Blombergs förut citerade ord i Järnarbetaren i oktober 1902 och 
S-D:s nekrolog 11/10 1925.
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En av förutsättningarna för att den skall kunna utföra sitt arbete är att 
den inåt och utåt har ett anseende, en legitimitet i vad den arbetar med.342 
Abrahamsson och Andersen skiljer på en yttre och en inre legitimitet, 
där den förra gäller organisationen i omvärldens bild och den senare hur 
de egna medlemmarna värderar organisationen. Inre legitimitet skapar 
organisationen bäst genom att hålla god fart mot ett uppställt mål; på ett 
skepp som ligger i stiltje kan man befara osämja och myteri.343

Som ordförande för VF fick Bernström efterhand inse (t.ex. i reaktionerna 
på hans insändare ”Nakna Fakta” i juli 1903 och den interna kritik han 
upplevde i oktober 1905) att hans auktoritet och makt i Separator inte 
utan vidare kunde tillämpas inom Verkstadsföreningen. Där gällde andra 
spelregler. Hans uppdragsgivare var inte en grupp aktieägare utan ett 
kollektiv av företag. Hans uppgift var att företräda detta kollektiv gentemot 
en motpart: fackförbundssidan. Han tvingades medge att allmänna 
opinionen, synen på VF och dess yttre legitimitet, var faktorer han måste 
ta hänsyn till. När han samtidigt uttryckte egna tvivel på motpartens 
legitimitet och tvekade om hur han skulle förhålla sig till samma motpart 
uppstod ett dilemma, en ambivalens som han aldrig verkar ha tagit sig ur.344 
Därav kom svängningarna i hans och VF:s arbetsgivarpolitik åren 1903-
05, liksom hans åtgärder mot fackföreningsmedlemmarna vid Separator 
sommaren 1905 och i början av 1906.

Till ambivalensen bidrog att Bernström i VF hade blivit en offentlig 
person på ett annat sätt än han varit i det (i varje fall före 1902) mindre ut-
åtriktade företaget Separator. Han blev utsatt för kritisk granskning i press-
sen, vilket han tidigare knappast hade behövt räkna med. Han utmanade i 
synnerhet den liberala tidningsopinionen genom att utlösa storlockout som 
svar på en liten lokal lönetvist, genom sina svårförenliga uttalanden om 
lockoutens orsaker samt med sitt, som det uppfattades, arroganta sätt att 
bemöta kritik. Den yttre legitimiteten för Bernström och VF ifrågasattes, 
342 Abrahamsson & Andersen gör (s. 220-223) med stöd av andra forskare, en 

distinktion mellan legitimitet som har med sociala normer att göra och legalitet 
som handlar om lagar och andra skrivna regler (ref. till Gunnar Berg, Skolledning 
och professionellt skolledarskap, Uppsala 1990). Legitimitet beskrivs som en 
problematisk resurs i och med att den värderas och kontrolleras av andra än 
organisationen själv (ref. till Agneta Karlsson, Om strategi och legitimitet, Lund 
1991).

343 Abrahamsson & Andersen s. 224.
344 Två uttryck för detta är ignorerandet av Hvilan-gjutarnas förhandlingsinvit i 

början av juni 1903 (se s. 37 XX) och synen på fackföreningarna som juridiskt 
icke ansvariga organisationer i brevet till John Tjerneld i december samma år 
(se s. 48 XX).



174

vilket inverkade på det fortsatta agerandet. VF-styrelsen kände sig i juli 
1903 av opinionens tryck tvingad att skicka ut den kommuniké där man 
tog avstånd från förmodandena att man velat krossa fackföreningsrörelsen, 
vars existensberättigande man i stället ansåg sig böra uttryckligen erkänna.

De drivkrafter vi har kunnat uppfatta för Bernströms och VF:s handlan-
de kan till en del ses som organisationsbetingade och strukturella; arbetar-
nas organisering måste förr eller senare leda till motsvarande utveckling på 
arbetsgivarsidan. Vad gäller drivkrafter på det personliga planet har Bern-
ströms religiositet understrukits av många. Det var den som oförblommerat 
uttrycktes i brevet 1902 till Herman Lagercrantz. Med en sådan utgångs-
punkt blev det för honom ett moraliskt imperativ att bekämpa socialismens 
idéer och dem som för honom symboliserade dessa idéer, Branting och SAP. 
Det är vad vi har sett Bernström göra, omväxlande med att han förhand-
lat och träffat uppgörelser med arbetarnas fackliga företrädare. En annan 
tydlig drivkraft var det behov av kontinuerlig modernisering och rationali-
sering han upplevde för företaget Separators del, vilket han praktiserade på 
ett sätt som bidrog till ansträngda relationer till arbetarsidan.

Hans agerande 1902 för att rensa ut socialistiska agitatorer inom Sepa-
rator och inte nyanställa socialister utvidgades under 1905 till att företaget 
inte anställde LO-fackligt anslutna överhuvudtaget. Ambitionen att skilja 
ut arbetare som var socialister fick Bernström överge, sannolikt därför att 
den var svår att praktiskt genomföra. Ett annat skäl kan ha varit att Metall-
arbetareförbundet 1904, trots Ernst Blombergs tveksamhet, anslöt sig till 
LO och därmed kunde anses ha kommit organisatoriskt närmare SAP än 
tidigare.345 

Uttalanden från Bernström även åren efter verkstadskonflikterna, 1906 
och 1908 och så sent som 1923, talar för att han genom livet såg ett krig 
mot socialismen som moraliskt nödvändigt. Med fackförbundsledarna 
hade han förhandlat och träffat avtal redan 1903. Verkstadsavtalet från 
1905 hade han tre år senare varit med om att förlänga. Att vilja krossa fack-
föreningsrörelsen kan därför inte anses ha varit hans mål, i varje fall inte 

345 I Ernst Blombergs brev till medarbetaren J.T. Johansson 7/4 1905 (Metall 
E01:001,1904. handlingar ang. Ernst Blombergs sjukdom) framgår att Blomberg 
från början varit emot Metallarbetareförbundets inträde i LO 1904. Förbundet 
hade avvisat detta 1902, efter medlemsomröstning. Blomberg hade 1904 böjt 
sig för argumentet att LO-tillhörigheten kunde ge Metall ett extra skydd vid 
konflikter. Erfarenheten från 1903 års lockout bör ha gjort förbundet mera 
benäget att ta detta steg. VF påskyndade genom 1903 års konflikt sannolikt 
Metalls inträde i LO och närmande till SAP, dvs. just det som Bernström var 
motståndare till.
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efter 1903. Fienden var Branting och den omstörtande lära denne och SAP 
enligt Bernström stod för. Detta uttryckte Separatorchefen explicit vid så 
skilda tidpunkter som 1902 och 1923. 

Ett brev från Richard Bernström till Francis Arend just efter avslutningen 
av 1905 års konflikt belyser vad som sannolikt var både hans och hans fars 
syn på fackföreningarna vid denna tid. Någon möjlighet att krossa dessa 
förelåg enligt Richard Bernström inte: försök i den riktningen skulle ha 
ruinerat verkstadsindustrin. ”The unions have come to stay and the object 
of the steps taken by my father was to weaken them as much as possible, 
but at the same time to acknowledge their right of existence, and getting a 
signed agreement […] on the strength of which no unnecessary strikes can 
take place.”346 

Richard Bernström kan vid denna tid förmodas ha haft god insyn i 
sin fars tankar och intentioner. Hans i brevet uttryckta tolkning av dessa 
intentioner går väl i linje med de erfarenheter John Bernström hade gjort 
under slutfasen av den då utkämpade konflikten, liksom med de åtgärder 
som han därefter vidtog inom Separator. Fackföreningarna hade kommit 
för att stanna; vad det nu gällde var att försvaga dem och hålla nere deras 
ambitionsnivå men samtidigt att erkänna deras existensberättigande 
och sluta avtal som reducerade strejkfrekvensen i industrin. Att Richard 
Bernström 1905 beskrev tanken att krossa fackföreningarna som något 
ogenomförbart, inte som något oönskat, kan förstås mot bakgrund av att 
han skrev till en amerikan, vars inställning till fackföreningar var mera 
hårdför än vad som gällde i det svenska moderföretaget. Formuleringarna 
kan anses bekräfta den ambivalens vi sett hos John Bernström när han 
erkände fackförbundet som avtalsslutande part och samtidigt höll dess 
medlemmar borta från det egna företaget.347 

I grunden handlade det givetvis om makt. Men makt kan, som 
framhållits i inledningskapitlets begreppsavsnitt, utövas på olika sätt. 
För Bernström var tydligen det enda möjliga sättet att upprätthålla en på 
lutherska lydnadsregler grundad legal auktoritet med därpå baserad makt 
– inte att signalera en vilja till ömsesidigt förtroende och finna en mjukare 
form för maktutövning.348 

346 R. Bernström till Francis Arend 22/11 1905, Alfa Laval B2A:9; Gårdlund 1983 s. 
227; Ericsson 2008 s. 39.

347 Gårdlund, som noterat detta, skriver med ett av sina understatements om ”den 
något motsägelsefyllda ståndpunkten” hos Bernström (1983 s. 226).

348 Molin uttrycker en liknande tanke när han skriver om Bernströms 
”förmyndarskap” och ”försvar av det traditionella husbondidealet” (1989 s. 236).
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 En sådan kunde ha byggt på den karismatiska auktoritet och åtföljande 
legitimitet som Bernström – i varje fall sett i efterhand –kunde ha haft 
möjlighet att etablera men kanske inte insåg eller vågade lita på. Det 
är omöjligt att tänka sig att den moderne, framgångsrike och i andra 
sammanhang målrationelle Separatorchefen skulle kunna tillämpa ett lika 
distanserande och bitvis fientligt förhållningssätt mot en leverantör eller 
kund som han ville ha en varaktig relation med. I förhållande till sina 
underställda i företaget och till den fackliga organisationen gjorde han det. 
Han bekräftade därmed att den relation han ansåg sig ha med arbetarsidan 
byggde på hans legala auktoritet och hans personliga moraliska värderingar. 
Ett antagande kan vara att hans bakgrund som self-made man, förhållandet 
att han börjat sin karriär som industriarbetare i England, bidrog till 
oförmågan att släppa efter på den legala auktoriteten.

John Bernström förblev i Separator en auktoritär patriark som ville se 
sig som den lojale arbetarens vän och välgörare, givaren av goda gåvor. 
För detta förväntade han sig tacksamhet, vilken han inte ansåg sig ha fått. 
Sent i livet beklagade han sig över arbetarnas otacksamhet. Vi kan notera 
Bernströms hållning som ett exempel på hur gåvor kan ges och fungera inom 
ramen för en auktoritärt patriarkal relation, en aspekt som återkommer i 
avhandlingens fortsättning och i avslutningskapitlet. 

Axel Hirsch skrev om hur han vid många personliga samtal med 
Bernström hade försökt övertyga denne om att arbetarna antagligen 
hade varit mera tacksamma om de fått vara med och bestämma om 
arbetsförhållanden och välfärdsanordningar och kunnat känna sig mera 
fria och mindre beroende. Hans intryck var att Bernström uppfattade 
sådana påpekanden som uttryck för socialistiska idéer. Hirsch nämner ett 
antal hotelser som riktats mot Bernström och dennes familj under 1905 års 
konflikt och ansåg att Separatorchefen i sitt uppträdande utåt konsekvent 
hade negligerat dessa. I sin slutsats uttrycker Hirsch en uppfattning om 
Bernströms värderationella grunder för sitt handlande. Separatorchefen 
”hörde till dem, som låta slå ihjäl sig för den sak, de anse vara rätt”.349

349 Hirsch s. 26f, citatet s. 27. 
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John Bernström verkar genom livet ha varit präglad av den lutherska 
hustavlans tes om husbondens bestämmanderätt och ansvar för sina 
underlydande. Sällan verkar han ha rubbats i övertygelsen att veta vad som 
var rätt. Dock tvekade han vid några tillfällen under förhandlingsperioderna 
1903-05, när rollen som VF-ordförande verkade aktualisera motstridiga 
krav som han hade svårt att hantera. Han förefaller ha trott på en gud som 
aktivt ingriper i människornas liv och visar dem vägen. Med sin personliga 
tolkning av den kristna moralens innebörd även i arbetslivet framstår 
den annars moderne och enligt Gårdlund utomordentligt framgångsrike 
Separatorchefen350 i sin arbetsgivarroll som en auktoritär patriark och 
maktmänniska, övertygad om att han använde de medel han förfogade 
över i den goda och rätta utvecklingens tjänst. 

350 Gårdlund 1983 s. 309.
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Kapitel 4 - R.F.  Berg 

Våren 1873 blev den 26-årige Stockholmsingenjören Rudolf Fredrik Berg 
anställd som disponent och chef för det något år tidigare bildade Skånska 
Cementaktiebolaget. 

R.F. Berg, som han skrev sitt namn, kom från en borgerlig familj 
på Stockholms Söder. Han var den äldste bland sex syskon och gick i 
familjekretsen hela livet under namnet Fritz. Fadern var läkaren och 
statistikern Fredrik Theodor Berg (1806-87). Denne hade tidigt i livet blivit 
föräldralös och i det närmaste medellös men med energi, begåvning och 
släktingars hjälp kunnat utbilda sig i Lund och Stockholm. I Lund hade 
han spelat en roll vid bildandet av Akademiska Föreningen 1830 och kan 
antas då ha knutit viktiga kontakter.1 Att detta hade betydelse vid sonens 
anställning i Cementaktiebolaget kan inte uteslutas.2

I Stockholm blev Fredrik Theodor Berg på 1840-talet en ryktbar och 
omstridd överläkare vid Stockholms Barnhus, hem för föräldralösa, där han 
utkämpade en långvarig strid med institutionens huvudmän för att råda 
bot på de undermåliga förhållanden han funnit där.3 Under samma period 
gifte han sig med den betydligt yngre Emma Stokoe (1823-98), dotter 
till en invandrad engelsk affärsman. Hon stammade på mödernet från en 
sidenhandlarsläkt Stenberg på Mosebacke i Stockholm, där hon vuxit upp 

1 Skildringen av faderns karriär följer Britta Randers & Nils O. Berg, Fredrik 
Theodor Berg, Stockholm 2001, som utförligt citerar dennes brev och 
självbiografiska anteckningar. Om Akademiska Föreningens bildande se ibid. 
s. 47ff. Familjelivet på Mosebacke beskrevs av R.F. Bergs bror John (1851-1931), 
professor och kirurg, i självbiografiska anteckningar daterade juni 1931 (KVA:s 
arkiv, Stockholm). Dessa är underlag för motsvarande avsnitt i biografin om R.F. 
Berg (Mellvig, kap 2). 

2 Mellvig skriver (s. 39) att F.T. Berg kände personer i Cementaktiebolagets 
styrelse. Karin Kock skriver i sin bolagshistorik (s. 29) att Berg fick platsen efter 
annonsering och i konkurrens med 15 sökande. En bidragande orsak vid hans 
utnämning kan ha varit att en studiekamrat till Berg, Otto Fahnehielm, hade en 
central position vid det geologiska förberedelsearbetet för bolagsbildningen 
(Kock s. 16 ff. samt s. 26-29). 

3 Randers & Berg, s. 154-166.
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och bodde kvar som gift. Under R.F. Bergs uppväxt levde familjen i nära 
kontakt med moderns internationellt orienterade släkt. Syskonen Berg fick 
den vägen tidigt språkundervisning. Deras far blev senare internationellt 
känd som medicinsk statistiker och den förste chefen för Statistiska 
Centralbyrån. Han var vid sonens utnämning i Skåne en person i svensk 
offentlighet och promoverades fyra år senare till jubeldoktor vid Uppsala 
universitets 400-årsjubileum. 

Efter att 1868 ha avslutat sin utbildning till kemiingenjör vid 
Teknologiska institutet, KTH:s föregångare, hade R.F. Berg assisterat 
fadern på några utlandsresor, haft ett par praktikanställningar och en 
kort tid varit chef för Liljeholmens vinfabrik. En av praktiktjänsterna 
hade varit hos familjen Kempe vid Ljusne Sågverk nära Söderhamn. 
I denna också av äldre bruksmiljöer präglade landsdel hade han fått en 
bild av hur ett patriarkaliskt brukssamhälle kunde se ut och fungera, med 
ordnade bostadsförhållanden i en sammanhållen miljö och en personlig 
relation mellan ledning och arbetare. Denna bild var – tror hans biograf 
Folke Mellvig – en inspiration när Berg fick ta ansvaret för att bygga nya 
industrisamhällen i fiskelägena Lomma och Limhamn för arbetare som 
kom från jordbrukets egendomslösa befolkning i Sydsverige.4

 Cementaktiebolaget var resultatet av just det slags samverkan mellan 
olika intressen som näringsfriheten och den ännu nya aktiebolagsformen 
var tänkta att främja. I dess ägarkrets samlades den skånska 
jordägararistokratin, industriidkare i Malmöfamiljen Kockum och 
företrädare för kemisk-teknisk forskning i Lund och Stockholm. Greven 
Arvid Posse blev styrelsens förste ordförande.5 Man avsåg att starta en 
inhemsk tillverkning av s.k. portlandcement efter en utvecklad engelsk 
metod. Produkten hade egenskaper som gjort den starkt efterfrågad i 
den pågående industrialiseringen och vid utbyggnaden av samhällen och 
kommunikationer i Sverige och grannländerna. Av de behövliga råvarorna 
fanns leran i Lomma och kalken i Limhamn, där kalkbrytning hade skett 
långt tidigare och gett orten dess namn.6

4 Mellvig s. 35 f.
5 Arvid Posse (1820-1901) var ett namn i rikspolitiken både före och efter 1866 

års författningsreform, som han hade motsatt sig. Han blev sedan en av 
lantmannapartiets grundare, 1876 talman i Andra Kammaren och åren 1880-1883 
statsminister (SU Malmö 1952, sp. 166 ff, artikel av Edward Thermaenius).

6 Kock. s. 49 ff. Linné kallar i Skånska Resan (Stockholm 1963, s. 202) orten 
för Kalkhamn. Att limma var på skånska detsamma som att kalka (som i 
”vitlimmade hus”.)
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Just innan han fått beskedet om tjänsten i Skåne hade Berg gift sig med en 
kamrat från barndomsåren, Amelie Bagge, dotter till en hovrättsdomare 
och med en familjebakgrund som liknade hans egen. Paret etablerade sig 
snart i Malmö där bolagets kontor hade sin adress.

Det religiösa arvet
 R.F. Bergs religiositet skulle komma att färga hans liv och verksamhet, 
något som regelbundet framkommer i hans egna uttalanden och handlingar 
och även noterades av samtida iakttagare. Hans  frireligiöst kristna livssyn 
framkommer i hans från början patriarkala förhållningssätt som arbetsgivare 
och spelade senare en roll vid den omvärdering av den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen, som han gjorde under 1900-talets tidiga år. Det finns 
därför anledning att särskilt redovisa vad som är känt om hans bakgrund 
på denna punkt. 

Till de influenser Berg tidigt mottog hörde den religiositet som 
dominerade i moderns familj och verkar ha haft pietistiska, möjligen 
nyevangeliska förtecken. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) skapare 
C.O. Rosenius (1816-68) kan, enligt de fragmentariska uppgifter som 
finns, ha varit en inspiratör.7 Vid Erstaanstalten, nära det Bergska hemmet 
på Mosebacke, fanns som föreståndare under många år en präst, Johan 
Christoffer Bring (1829-98), som var en regelbunden besökare hos familjen 
Berg och enligt John Berg utövade ett andligt inflytande på modern. Den 
kallelsetanke som vi skall se uttryck för hos R.F. Berg kan ha fått sin särskilda 
näring av kontakten med Bring och Erstaanstalten, där kallelseidealet kom 
till uttryck i praktiken.8 

7 En inblick i hur nyevangeliska förkunnare, som Rosenius och den fria 
Blasieholmskyrkans skapare Gustaf Beskow, under 1850- och 60-talen kunde 
influera en högborgerlig Stockholmspublik ges i Sven G. Svenson, Gunnar 
Wennerberg, En biografi, Stockholm 1986, s. 197-209. Wennerberg och 
hans hustru tillhörde den nyevangeliska kretsen, vilket inspirerade skaparen 
av Gluntarne till att komponera andlig musik till bl.a. Davids psalmer. I sitt 
inträdestal i Svenska Akademin 1867 kritiserade Wennerberg skarpt, och enligt 
Svenson (s. 209) ”på läseriets vägnar”, sin avlidne företrädare, den högkyrklige 
biskopen Christian Erik Fahlcrantz, som hade kallat Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen för en ”landsplåga”.

8 För en beskrivning av den Lutherska kallelseläran och dess höga värdering av 
arbetet, liksom hur den praktiserades inom Erstadiakonin se Åsa Andersson, Ett 
högt och ädelt kall, Umeå 2002, s. 40-49.
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”Av min far lärde jag mig arbeta och av min mor att bedja” är ett uttalande 
som Mellvig tillskrivit R.F. Berg, och som får anses ha sannolikhetens 
prägel.9 Alluderingen på det latinska talesättet Ora et labora (Bed och 
arbeta) är uppenbar. En annan influens från fadern kan ha härstammat från 
dennes erfarenhet vid den förut omtalade striden vid Stockholms Barnhus: 
om man ville nå framgång för sina idéer och ideal måste man ibland våga 
ta strid med etablerade auktoriteter och förhållningssätt.

Berg fick 1876 kontakt med en person med liknande erfarenheter som 
fadern: prästen Paul Peter Waldenström. Det var samma år som denne 
angreps av ärkebiskopen Sundberg och Uppsala domkapitel och senare 
åtalades för att ha förrättat nattvardsgudstjänst i Uppsala missionshus. 
Waldenström var 1876 ännu verksam inom EFS och blev ledargestalten 
i Svenska Missionsförbundet när detta två år senare bröt sig ur den 
förstnämnda organisationen.10 Bergs kristna engagemang kom med tiden 
alltmer att få sitt uttryck inom de fria församlingarna i Malmö, Limhamn 
och Lomma, vilka tidvis var anslutna till Missionsförbundet eller EFS. I 
Stockholm, liksom under sin period i Hälsingland, hade R.F. Berg verkat 
som söndagsskollärare, något som han kom att ägna sig åt hela sitt liv.11

En belysning av både Bergs religiösa hållning och hans energiska 
personlighet framkommer i ett par händelser under hans första år i 
Skåne. Några månader efter tillträdet fann han att det för den inflyttade 
arbetarbefolkningen i Lomma behövdes en på platsen stationerad präst. 
Berg skrev till biskopen i Lund, den högkyrklige Wilhelm Flensburg.12 
Detta framgår i ett brev från R.F. Berg till fadern, som i Stockholm fått läsa 
en avskrift av brevet till biskopen och uttryckt oro för dess formuleringar. 

9 Mellvig, s. 27. John Berg nämner i sina minnesanteckningar (del 1, KVA:s 
arkiv) Bring som moderns själasörjare och skriver om hennes dragning till de 
religionslärare ”som i Stockholm gingo i spetsen för den pietistiska rörelsen”, 
vilket borde inkludera Rosenius.  Mellvig skriver om Rosenius och Bring som 
moderns inspiratörer, och om hur hon lärde den äldste sonen att bedja (s. 35). 
R.F. Berg nämner vid ett tillfälle Gustaf Beskow och den av denne skapade 
Blasieholmskyrkan som ett föredöme (Berg till föräldrarna 11/1 1874, BFA). 

10 Det första mötet med Waldenström, under en tågresa, skildras i ett brev från 
R.F. Berg till fadern F.T. Berg 3/1 1876, BFA.

11 Att R.F. Berg tidigt i livet hade organiserat söndagsskoleverksamhet i Stockholm 
nämner han i ett föredrag 1901 (Söndagsskolans i Malmö historia, Malmö 1901, s. 
9). Det framgår av ett par brev till föräldrarna sommaren 1871 att han under sin 
arbetsperiod i Hälsingland detta år medverkade i en söndagsskola i Söderhamn.

12 Flensburg (1819-97) beskrivs i SBL som en företrädare för enhetskyrkans idé 
och för den ”lundensiska högkyrkligheten”, vilket torde innebära att han hyste 
en skeptisk hållning till läseri och sekterism (SBL band 16, 1964 s. 171ff).
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Berg svarade sin far att det före hans tid gjorts försök att få en präst till 
Lomma, vilket hade ”bortfuskats av biskoparna. [---] Jag tror att mitt brev 
till Biskopen ej [...] är för skarpt, ty hala ålar måste nypas hårt”.13

Något senare rapporterade han om ett besök hos biskopen. Denne hade 
inledningsvis beklagat att inte ”sådana mammonsdyrkande bolag voro 
skyldiga hålla egen präst, [han] hoppades detta snart måtte inkomma i lagen 
[…]. [---] Jag tänkte, dumma präst, du gör själv knappt det lagen fordrar 
och av andra begär du att de skola göra lagens fordran dubbelt upp”.14

Berg hade nämnt möjligheten att engagera frikyrkliga kolportörer för 
att predika för arbetarna i Lomma. Biskopen hade klargjort att han inte 
befattade sig med sådana men inte kunde hindra Berg från att utnyttja 
dem. När denne svarat att han inte önskade gå vid sidan om det ordinarie 
prästerskapet ”om det blott har liknande tänkesätt med mig” hade biskopen 
uppmanat honom att för all del begagna kolportörer, det vore trots allt 
glädjande ”om något vunnes med deras verksamhet”. 

Avslutningen av mötet skildrar R.F. Berg för fadern på följande sätt:

Jag yttrade slutligen att det för mig som överhet själv känts som en plikt att ej 
handla i en annan överhets sak utan att först hava talat öppet, nu har detta skett. 
Han sade att nu äro vi klara och förstå varandra, här kan intet missförstånd 
uppstå och mer är ej av nöden av talande härom, [jag] vet nu att B[iskopen] 
sköter sitt och jag sköter mitt utan B-n.15

Berg tillade att han själv under besöket ”var ödmjukare än jag önskade”, 
och att han nu tänkte göra vad han kunde för att vinna den väntade nya 
prästen för sitt synsätt – tydligen blev resultatet att en präst skulle tillsättas 
i Lomma. ”Måtte det blott bliva en man och ej en gunstsökare hos Biskop 
och domkapitel. På sådana lär här vara gott pris”, slutade R.F. Berg detta 
brev, efter tillägget ”[…] måtte Gud giva mig kraft i handling […]”.16

Vi saknar uppgift om vilket mått av ödmjukhet biskopen uppfattade 
hos den unge cementbolagschefen, troligen var det inte alltför stort. Den 
måleriska berättelsen kan ses som ett rollspel om en konflikt med flera 
dimensioner. Den högkyrkligt auktoritära patriarkalismen utmanas av 
en ny maktfaktor, dvs. industrin, även den patriarkalt organiserad. Den 
senares företrädare uppträder utan de respektfulla tonfall som en biskop bör 

13 R.F. Berg till F.T. Berg 28/9 1873, BFA.
14 R.F. Berg till föräldrarna 23/11 1873, BFA.
15 Ibid.
16 Ibid.
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ha varit van att möta från den traditionella borgerligheten. R.F. Berg ser sig 
som företrädare för en ny världslig överhet vid sidan om den kyrkliga. Vi ser 
därtill en sammanstötning mellan två generationer, vi ser lågkyrklighet som 
står mot högkyrklighet och kanske, ur biskopens synvinkel, ett Mammons 
sändebud som utmanar en Guds företrädare. 

Frågan kan ställas om Berg för föräldrarna velat framhäva sitt eget 
agerande på ett överdrivet sätt. Det förefaller inte troligt. Även om han varit 
angelägen att visa att han uppnått önskat resultat hade han tidigare blivit 
förmanad av sin far för hur han brevledes hade uttryckt sig till biskopen. 
Han kunde därför inte vänta sig beröm om föräldrarna skulle finna att 
han alltjämt varit för respektlös. Berg hade med andra ord ingen anledning 
att överdriva beskrivningen av sitt uppträdande inför biskopen. Å andra 
sidan kunde han vilja klargöra för föräldrarna att även kyrkans höga 
företrädare i förhandlingssituationer kunde vara ”hala ålar” och då måste 
hanteras därefter. Därför hade han knappast heller skäl att tona ner sin del 
i handlingen.

Kontakten blev en framgång för den nye cementbolagschefen: han fick 
sitt önskemål tillgodosett. Men när biskopen gav med sig var det säkert 
efter ett realpolitiskt övervägande: han beviljade Lomma en ny präst och 
behöll därmed kontrollen över hur det kristna budskapet predikades på 
platsen, kanske också av hur den nya världsliga auktoriteten utövades. Bergs 
hot att engagera kolportörer tog tydligen skruv.

Den hållning Berg här demonstrerar visar samtidigt på hans hierarkiska 
och patriarkala världsbild. Han är den självklara överheten, även i moraliskt 
hänseende, i förhållande till företagets arbetare. Han inser att den kristna 
förkunnelsen och formerna för denna inte bara har ett egenvärde utan även 
är ett medel för arbetarnas disciplinering. 

R.F. Bergs engagemang för förkunnelsen fortgick sedan i former som 
visar att Nya testamentets budskap var viktigare för honom än vilka 
lokaler det framfördes i. I början av 1874 skrev han till föräldrarna att 
han hade lokaliserat en söndagsskola i Malmö.17 Den drevs av Malmö 
missionsförsamling, lierad med EFS. Prosten i en av Malmöförsamlingarna 
var välvillig och såg till att söndagsskolan fick utnyttja folkskolans lokaler. 
Senare blev emellertid en präst med schartauansk bakgrund kyrkoherde. 
17 Berg till föräldrarna 11/1 1874, BFA. I samma brev talar han om behovet av att 

bygga en frikyrka efter Blasieholmskyrkans modell för att skapa mera liv i den 
kristna förkunnelsen i Malmö. Den dåvarande prosten i S:t Petri församling 
visade enligt Berg ”inget intresse för verklig kristendom”.
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Denne var negativ till all frikyrklighet och åstadkom att skollokalerna 
stängdes för denna verksamhet. Då tog R.F. Berg ett okonventionellt 
initiativ: söndagsskolan hyrdes in i vad han beskrev som ”en bland stadens 
sämsta danslokaler”.18

Berg berättade om dessa händelser i ett föredrag 1901. Hans kritik av 
den inställning han fått uppleva från vissa av statskyrkans präster var 
oförblommerad: ”Först en gång då de troende bland vårt svenska prästerskap 
lära att värdera söndagsskolans välsignelser torde genom samverkan med 
den detta önskemål stå att förverkliga.”19 Önskemålet handlade om att 
kunna behålla barnen i religionsundervisningen även när de kommit upp 
i tonåren.

Den skarpa formuleringen – icke-troende präster verkar alltså ha varit 
tänkbara – visar på en distinktion som man från frikyrkornas sida tydligen 
gjorde. ”De troende” syftade sannolikt på icke högkyrkliga präster som 
sympatiserade med och kunde förrätta gudstjänst inom vissa fria samfund, 
främst EFS. Nämnas kan att R.F. Bergs äldste bror Edvard, med vilken han 
hela livet uppehöll en nära och förtrolig relation, var präst och kyrkoherde 
i Svenska kyrkan. Bergs hållning får uppfattas som ekumenisk. Han 
gynnade, förutom EFS och Missionsförbundet närstående församlingar, 
även sjömansmissionen och Frälsningsarmén.

I föredraget 1901 klargörs en central del av R.F. Bergs religiösa syn, 
med tanke på den tid han hela livet ägnade åt söndagsskolan. Han citerar 
evangeliets ord ”låten barnen komma till mig; ty sådana hörer himmelriket 
till”.20 Berg tolkade detta så att den kristna tron kan och behöver väckas 
tidigt i varje människas liv. Inget barn är för litet för att kunna uppleva 
Guds rike, även om en sådan tanke är för vuxna närmast ofattbar. Jesus har 
i konsekvens med detta sagt att människan inte kan ingå i Guds rike om 
hon inte omvänder sig och ”varder såsom barnen”.21 Att människans lycka 
inte är att söka i yttre ting utan i att äga frid i hjärtat, dvs. att äga Guds 
rike, är därför en erfarenhet som måste grundas tidigt i livet. Verklig frid 
kan endast den uppleva som erfar ett ”medvetet förtroende”. Detta måste, 
för att motstå de påfrestningar som alla möter, byggas från människans 

18 Berg 1901 s. 10; Mellvig, s. 58 ff.
19 Berg 1901 s. 13.
20 Matteusevangeliet 19:14.
21 Matteusevangeliet 18:3.
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tidigaste år. Häri ligger söndagsskolans betydelse.22 Den är genom sin 
lekmannaförkunnelse något mer än bara en ersättning för en möjligen 
bristande religionsundervisning i landets folkskolor: 

Ju mer fullständig den undervisning är, som lämnas av lönade lärare och präster, 
ju nödvändigare är det att barnen finna personer ur alla stånd och klasser […] 
vilka för dem bevisa, att religion icke är en tråkig lära, utan en härlig verklighet, 
varav alla människor kunna få både livsglädje och livskraft.23

         När talet hölls var Berg 55 år. Han gav här uttryck för en genom livet konsekvent vidhållen hållning. 

De fria församlingarna erbjöd utrymme för praktiska initiativ. Berg kom 
med tiden att organisera byggen av missionshus i Malmö och Limhamn. 
Hans entreprenörspersonlighet tog sig  uttryck i att dessa okonventionellt 
organiserades i bolagsform, där församlingsmedlemmarna fick teckna aktier 
efter råd och lägenhet. Han var också en pådrivande kraft inom Svenska 
Kyrkan, när Limhamnförsamlingens nya kyrkobyggnad efter många års 
diskuterande byggdes på 1880-talet ett stycke utanför samhället.24 På dess 
kyrkogård finns hans gravplats.

 R.F. Bergs livssyn innebar att världslig och samhällelig verksamhet måste 
inriktas på att vara i kristlig mening tjänande, samma kallelsetanke som 
den som präglade Erstadiakonin. Tanken om tjänandet av medmänniskan 
framkommer i ett lyckönskningsbrev till brorsonen Fredrik vid dennes 
studentexamen 1905. Berg skrev att denna examen innebar ett erhållet 
uppskov med att bli en produktiv medlem i samhället. Han fortsatte:

Ju längre del av vårt liv som vi bäras av samhället och fostras för dess tjänst, ju 
större krav har det rätt att ställa på oss för den återstående delen av livet. Då du 
nu går att vid det fria universitetet ytterligare bäras av samhället vill jag påpeka 
detta, på det att du ej […] må tappa bort dig i den sorgliga yran som drömmer 
om vetenskapens värde i sig själv och söver in sitt samvete i att inhämtande av 
vetande är ett mål under det att det aldrig får vara mer än ett medel. Ingen kan 
visa detta tydligare än vår Frälsare då han sade att han var kommen för att tjäna, 
endast för att tjäna sina bröder. I denna tjänst offrade han sin dags, ofta ock sin 
natts, timmar och till sist sitt liv.25

22 Berg 1901, s. 3 f.
23 Berg 1901, s.14 f.
24 Mellvig s. 61 samt s. 112; Ella Dalin & Elin Liljegren, Limhamn från stenålder till 

nutid. Limhamn 1994, s. 83-92, betr. Limhamns kyrka s. 89 ff. Den hette från 
början Hyllie nya kyrka – Hyllie var då församlingens namn.

25 R.F. Berg till Fredrik Berg 25/5 1905. BFA. Understrykningar i originalet.
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När R.F. Berg skrev detta var han 59 år. Brevet kan ses som ett andligt 
testamente. Den livshållning han här sökte förmedla till sin äldste brors 
äldste son är rimligen densamma som han hade velat se hos sina egna 
barn, om sådana funnits. Båda hans äktenskap hade blivit barnlösa. Med 
sin första fru Amelie Bagge hade han från år 1878 en fosterdotter. Fem år 
efter hustruns död 1884 gifte Berg om sig med Stefanie Westman, som 
dessförinnan under en period hade varit fosterdotterns guvernant.

Bergs tanke i brevet till brorsonen är att vi alla har en moralisk plikt 
att infria inför Gud och våra medmänniskor. Det gör vi genom att 
tjäna och verka för dem så väl och så mycket vi förmår. Vetenskap och 
kunskapsinhämtande har inget egenvärde, endast ett värde som medel 
för detta tjänande. I ljuset av detta uttalande förstår vi det rastlösa 
verksamhetsbehov som samtida iakttagare uppfattade hos R.F. Berg. Det 
präglade hans roll som industriledare, som utvecklare av samhällena Malmö, 
Lomma och Limhamn, i föreningslivet, i hans kyrkliga och kommunala 
uppdrag. I analogi med detta kan vi antaga att Berg i vissa ögonblick kan ha 
sett hela produktionslivet, industrialiseringen och samhällsbyggandet, som 
medel och uttryck för samma slags tjänande. En sådan hållning stämmer 
väl med den kallelsetanke som Max Weber urskiljde i den puritanska 
protestantismens etik: att allt mänskligt arbete är arbete till Guds ära och 
att Gud också begär att människan arbetar rationellt i ett yrke och efter 
det bästa av sin förmåga.26 Med användande av en av de liknelser som 
söndagsskolläraren Berg var väl bekant med kan man säga att det gällde att 
förvalta sitt pund.27

Läkaren och socialdemokraten Paul Rosenius skrev 1906 om Bergs 
konstanta ”lust till arbete”  att arbetet för Berg var ”en passion, en 
monomani” men också om ”lusten att gagna”, som Rosenius, själv icke 
troende, härledde ur ett kristet trosliv.28 Bergs tidigare medarbetare, det 
blivande socialdemokratiska statsrådet Gustav Möller, skrev i sin nekrolog 
över Berg 1907 om en ”outtömlig verksamhetslust [ ]. 

26 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Lund 1997 
[1934], s. 74-80

27 Matteusevangeliet 25:15-30.
28 Paul Rosenius, ”Sociala livsverk. R.F. Berg”, Social Tidskrift 1906, s. 402 f.
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Över hans personlighet skulle man kunna sätta rubriken: arbetare [ ] och 
det skulle så gott som säga allt”-29 Samtidigt fanns hos Möller den kritiken 
att Bergs religion skulle ha hindrat honom från en djupare förståelse av 
de sociala problemens verkliga natur. Den 23-årige Möller såg inte, som 
den betydligt äldre Rosenius, något samband mellan arbetsintensitet och 
religiositet.

 John Berg gjorde i sina familjebiografiska anteckningar 1931 
karakteristiker av sina fem syskon. Om den äldre brodern Fritz står att 
denne uppvisade en kombination av ”ett rent och fromt barnasinne, med en 
okuvlig manlig energi och en varmhjärtad åtrå att [...] gagna och tjäna sina 
medmänniskor”. John Berg ansåg att broderns kristna tro fått sin starkaste 
näring i undervisningen av barnen i söndagsskolan.30 

Ett annat vittnesmål i efterhand från en av R.F. Bergs medarbetare är 
ett yttrande som cementbolagschefen skulle ha fällt sent i sitt liv vid en 
privat diskussion om trosfrågor. Berg skulle ha sagt att någon religion måste 
man ha och då kunde man ju lika gärna hålla fast vid sin gamla barnatro 
som vid något annat.31 Det vittnar om en självinsikt hos Berg om att han 
kunde framstå som barnslig, men också om en inställning som säger att 
religionsutövning inte bör uppfattas som något svårt eller komplicerat.

En allmän iakttagelse vid läsningen av R.F. Bergs brev till vänner, 
trosfränder och inom familjen är att de regelmässigt och under hela hans liv 
innehåller fraser som nedkallar Guds hjälp och välsignelse över förestående 
stora och små företag, inte sällan med citat från eller alluderingar på 
bibeltexter. Taget för sig kan detta tolkas som en vanlig borgerlig retorik 
under 1800-talets senare del, inte alltid med en djupare innebörd. Även vid 
offentliga framträdanden kunde R.F. Berg använda motsvarande uttryck. 
Det i avhandlingsprologen refererade talet vid Cementaktiebolagets 
jubileum 1898 började han med att tacka för de framgångar Gud skänkt 
företaget. Vid den bankett där han hyllades på sin 60-årsdag 1906 avslutade 
han sitt tacktal med att han regelmässigt brukat gå till sitt arbete ”i bön, 
och då veta nog herrarna också till vem det är som tacksamheten går när 
det har gått väl”.32

29 Arbetet 9/12 1907.
30 Professor John Bergs minnesanteckningar, del III, KVA. 
31 Enligt den tidigare R.F. Berg-medarbetaren Bernhard Hansson, ”Bergiana” i 

Skånska Aftonbladet 6/12 1940.
32 Talet citeras i SDS 1/6 1906.
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Det är rimligt att ställa frågan om hans uttalade hållning, att vår uppgift i 
jordelivet är att tjäna våra bröder och medmänniskor, för honom själv var 
förenlig med hans patriarkala stil som företagets chef, med att fungera som 
överhet i en hierarkisk organisation. Kunde överheten ärligen anse sig tjäna 
sina underlydande?

Det finns två tänkbara svar. Berg kan ha sett sina patriarkala omsorger 
om arbetarna som ett uttryck just för att tjäna dem, enligt vad han själv 
ansåg vara i deras bästa intresse, genom att söka lösa deras bostadsfrågor, 
förhindra alkoholmissbruk och annat för honom okristligt leverne.33 Han 
kan vidare ha ansett sig tjäna dem som ett föredöme, genom att i ord och 
handling ge uttryck för den kristna moral som han såg som given från ovan 
och självklar. Patriarken som den gode herden, den som ger allt han förmår 
för dem han leder. 

Men när han i maj 1905 skrev till brorsonen Fredrik hade hans hållning 
ändrats, detta slags svar var inte längre tillräckligt för honom själv. På 
hösten samma år höll han i Uppsala det första av de offentliga linjetal, som 
signalerade en ny uppfattning om arbetsgivarrollen.34 Till detta och hans 
följande uttalanden i frågan skall vi senare återkomma.

Den patriarkale ingenjören
R.F. Bergs verksamhet som chef för Skånska Cementaktiebolaget under 
dess första decennier skall här inte närmare beröras utöver vad som gäller 
arbetsgivarrollen. Hans insatser som industri- och företagsbyggare har 
behandlats av Karin Kock i hennes historik till bolagets 60-årsjubileum. 
Hon skrev om Bergs ”okuvliga energi och optimism” och om en ovanlig 
både teknisk och kommersiell begåvning, med egenskapen att inte växa fast 
i traditioner.35 Han fick inte sällan driva sina idéer i strid mot återhållande 
krafter bland styrelseledamöter och aktieägare som var måna om sina 
utdelningar. Ett exempel är den experimentverkstad, som Berg 1879 på 
eget bevåg hade startat för tillverkning av cementplattor. 

33 Hans ambition därvidlag uttrycks i ett tidigt brev (Berg till föräldrarna 11/1 1874, 
BFA) där han ondgör sig över det myckna supandet och skriver ”Gud hjälpe 
oss uslingar mot det hav av synd hvari vi lefva”. Han önskar i brevet att ”kunna 
arbeta för något som kunde hindra det onda”.

34 Berg 1905.
35 Kock s. 101 f.
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Kritiker fanns bland bolagets storägare, revisorerna ville inte bevilja 
ansvarsfrihet, men Berg stod på sig och kunde se till att få styrelsen med 
sig. Verksamheten utvecklades snart från tillverkning av byggkomponenter 
till att omfatta hela byggnadsentreprenader. 1887 förlades den i ett särskilt 
bolag, AB Skånska Cementgjuteriet, där allmänheten fick teckna aktier. 
Under 1900-talet blev bolaget internationellt känt under namnet Skanska 
och växte med tiden förbi moderverksamheten, dvs. cementproduktionen, 
i ekonomisk omfattning.36

Beträffande utdelningen till Cementaktiebolagets aktieägare betonar 
Kock att Berg förordade återhållsamhet även när tiderna var goda. Det var 
för honom viktigt att behålla vinster i företaget som grund för marknads- 
och produktutveckling, vilket han såg som nödvändigt för ett företag 
som tidigt fått verka i internationell konkurrens.37 Här framkommer den 
klassiska motsättningen mellan ett kortsiktigt placerarintresse och ett 
långsiktigt syftande industriledarintresse. Synen på denna motsättning 
kom vid ett tillfälle på 1890-talet till kraftigt uttryck. Det skedde i ett brev 
till brodern Edvard och på ett sätt som bekräftar deras förtroliga relation. 
Berg skrev att industrin innehöll mycket som var ”ruttet och eländigt”. Han 
fortsatte:

Det sorgliga som nu i vårt land börjar att få insteg är detta eländiga kapitalspel, 
där människor utan minsta kännedom om eller känsla för industri eller för 
våra kära svenska arbetare […] spela kort med aktier och obligationer för att 
utan arbete eller kunskaper vinna penningar att supa upp. Det är en hård tjänst 
att vid sådana bolag tvingas […] tjäna en opersonlig bolagskropp med årligen 
växlande huvud. Detta är socialismens fader och otron [mot den kristna läran] 

dess moder. [B]evare oss för dessa stora bankmän och kapitalister utan hjärta.38

Han ansåg att han själv stod mellan arbetets och kapitalets motstridiga 
intressen. I R.F. Bergs bild av en opersonlig bolagskropp – med ett ”hu-
vud” (styrelsen) som årligen kan bytas ut, med opersonliga relationer till 
sina tjänare, dit företagsledningen hör – finns ett förebådande av hans på 
1900-talet förändrade syn på hur relationerna på arbetsmarknaden framde-
les måste organiseras.  

36 Kock s. 40 f. Se även Ingemar Wickström, ”Det lilla cementgjuteriet”, Elbogen, 
Malmö 1988.

37 Kock s. 45 f.
38 Kock s. 40 f. Se även Ingemar Wickström, ”Det lilla cementgjuteriet”, Elbogen, 

Malmö 1988.
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Att företagets bestånd och lyckosamma utveckling fordrade att det fanns 
någon kraft som kunde samordna och balansera intressena arbete och 
kapital var en synpunkt Berg senare skulle komma att uttrycka explicit. 
Denna kraft, vars företrädare han av brevet att döma såg sig som, var det 
tekniska framsteget. Företrädaren var ingenjören.39

Den titel Berg följdriktigt använde och som också användes av hans 
omgivning, kritikerna inbegripna, var just ingenjörens. Sällan eller aldrig 
användes disponenttiteln, den som angav Bergs formella tjänsteställning.40 

I Cementaktiebolagets norra bruksort, Lomma, bildades i februari 1889 
en arbetarklubb, den första fackliga organisationen bland bolagets arbetare. 
Den vände sig till arbetare på orten, oberoende av yrke och arbetsgivare. 
Inom kort följde nästa steg, när de cirka 40 murarna begärde löneförhöjning. 
Bolaget var villigt att medge endast en del av denna. Motbudet förkastades 
av murarna, som alla gick i strejk. R.F. Berg skrev till sin bror Edvard, att 
han fått ”socialister och strike vid Lomma” och hade en del att fundera på.41 
Två veckor senare skrev han till brodern att ”socialistligan” från Malmö 
hade gjort Lomma till observationsfält för sin verksamhet och att över 400 
arbetare nu hade tvingats eller narrats in i deras förening. ”Detta samhälle 
är ännu obetydligt saltat med kristna så att jordmånen är öppen för ogräs.”42 

Formuleringarna säger oss något om hur Bergs patriarkala syn på 
arbetarna var färgad av hans religiositet, liksom om hans syn på socialismen. 

Hänvisningen till ”ogräsets” rötter i Malmö hade fog för sig. Axel 
Danielsson hade flyttat dit från Stockholm 1887. 

39 En redovisning av det tidiga 1900-talets olika synsätt på ingenjörsrollen finns 
hos Bo Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv, Umeå 1981, s. 61-65. Se även 
Mats Lindqvist, ”Ingenjör Fredriksson i framtidslandet”  i Modärna tider, Lund 
1985, spec, s. 177-182.

40 Axel Danielsson skrev i sin i avhandlingsprologen nämnda, mot Berg kritiska 
artikel (Arbetet 23/8 1898) omväxlande ”ingenjör Berg” och ”herr Berg” 
men använde inte disponenttiteln. Gustav Möller skrev i sina ”hågkomster” 
att ingenjörstiteln var den som användes om Berg, ”av arbetarna och alla 
andra” (1971 s. 150). Johan A. Lundin använder däremot i sitt arbete från 2006 
konsekvent disponenttiteln då R.F. Berg nämns, vilket kan uppfattas som 
ett stilgrepp med syfte att befästa bilden av en möjligen välmenande men 
förtryckande patriark. 

41 R.F. Berg till Edvard Berg 23/2 1889, BFA.
42 R.F. Berg till Edvard Berg 8/3 1889. BFA. Uttrycket ”saltat med kristna” syftar på 

Jesu ord i bergspredikan till lärjungarna: ”I ären jordens salt […]”, Matteus 5:13. 
Saltmetaforen kommer från gammal judisk offerreligion, då man saltade offret. 
”Bättringens salt [behöver] anbringas i den gamla människans lekamen som är 
full av ofridens, hatets och bitterhetens bakterier.” (Nathan Söderblom, ”Salt 
och frid” i Tal och skrifter, Predikningar, Stockholm 1933 s. 424f).
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Han var vid sidan om August Palm och Hjalmar Branting socialdemokratins 
ledande gestalt. I Malmö började han organisera fackföreningar och startade 
med deras stöd tidningen Arbetet.43  År 1888 hölls i Malmö den första 
sydsvenska arbetarkongressen, där ett av Danielsson författat socialistiskt 
program antogs. I detta proklamerades kapitalets, produktionsmedlens och 
jordens socialisering som arbetarrörelsens mål.44 

Cementaktiebolaget var Lommas i särklass största arbetsgivare och 
Berg den naturlige ledaren för motåtgärderna. Efter misslyckade försök att 
tala arbetarna till rätta vid informationsmöten med kaffe – dit man bl.a. 
inbjöd en professor i nationalekonomi från Lund som blev utbuad – utlyste 
bolaget och tre mindre Lommaföretag gemensamt lockout, med hänvisning 
till ”bland arbetsbefolkningen för närvarande rådande förhållanden”.45 
Lockouten motiverades inte med den begränsade murarstrejken utan 
riktade sig i praktiken mot den nya arbetarföreningen som sådan. Därpå 
publicerade de fyra arbetsgivarna ett öppet brev. Redan med tanke på 
Bergs dominerande ställning bland dessa kan texten antas i hög grad ha 
präglats av honom; möjligen har han ensam hållit i pennan.46 Skrivelsen 
var uppställd i en fråga-svar-form, som för tanken till Luthers lilla katekes:

Till Arbetarne vid Lomma!

 Hvarför äro fabrikerna stängda vid Lomma?

Emedan förtroendet är borta emellan arbetsgifvare och arbetstagare. Utan 
ömsesidigt förtroende är allt samarbete omöjligt.

 Huru har förtroendet förlorats?

Genom att arbetarna låta narra sig att följa främmande ledare, som de ej känna, 
men tro vara goda.

 Hvarav kan man befara, att dessa ledare ej äro goda?

Bland annat deraf att de i början af sin verksamhet uppgåfvo sig arbeta för 
annat ändamål än de senare visat; att de arbeta i hemlighet; att deras förenings 
stadgar äro hemliga; att de tala ondt om allt bestående och ogilla hela den 
samfundsordning, under hvilken vi och våra fäder lefvat och fått så mycket gott 
samt […] om vi äro goda medborgare, få det bättre och bättre; att de tala illa till 

43 Om Danielssons roll för den tidiga fackliga organiseringen i Malmö och 
Sydsverige se Uhlén s. 32-45.

44  Tingsten 1941, del 1 s. 141.
45 Arbetsgivarnas i Lomma proklamation 15/3 1889. R.F. Berg står som förste 

undertecknare. SkCem A1:6, 1889-1892, bil. till styrelseprotokoll 23/3 1889. Se 
även Mellvig s. 116ff samt Uhlén s. 75-78.

46 Uhlén kallar Berg ömsom för  ”Lommakungen” och ”Limhamnskungen” och ser 
honom som den självklart ledande av arbetsgivarna i Lommakonflikten (s. 75).  
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och med om Gud sjelf så att intet godt återstår att lita på […]̧  att de ej vilja låta 
någon behålla sin dyrbara frihet, till dess att han fått se, hvad godt de verkligen 
bringa […] utan med lock och pock vilja de tvinga alla att vara med, antingen 

man tror på deras läror eller ej […]. 47

I fortsättningen sägs att förtroendet måste återställas innan fabrikerna kan 
öppnas och att detta måste börja med att arbetarna var för sig anhåller om 
att få börja arbeta, varefter arbetsgivarna skall bestämma när arbetet kan 
komma igång. 

Här framstår Bergs patriarkala hållning som auktoritär och bitvis 
didaktisk, det senare vad gäller försöken att inledningsvis bedriva 
information och föreläsningar. Retoriken är auktoritär, frågorna och 
svaren är givna, utrymme för diskussion finns inte. Vi kan se var gränsen 
för arbetarnas rättigheter gick. Om de skulle bilda en förening måste dess 
syfte vara gott och dess ledare goda, enligt Bergs normer, om han skulle 
kunna ha förtroende för den. Ett gott syfte var oförenligt med att någon 
”främmande” (de fackliga ledarna) kunde bestämma arbetarnas handlande. 
Minst av allt var det förenligt med att vilja omstörta samhället, som Axel 
Danielssons program från 1888 kunde anses innebära, eller med att tala illa 
om Gud och heliga ting.

Frånsett en konflikt i Göteborg 1886 var detta den första stora lockouten 
i Sverige.48 Dess fortsatta förlopp, som skildrats av Mellvig och Uhlén, 
innebar inkallande av arbetsvilliga/strejkbrytare och skydd för dessa av polis 
och beriden militär. Konflikten väckte uppmärksamhet över hela landet. 
Sympatimöten hölls och pengar samlades in bland arbetare i Malmö, 
Stockholm och Köpenhamn till stöd för de utestängda. Striden var över 
efter en månad. Vid det laget hade flertalet arbetare lämnat fackföreningen 
och återgått till sina arbeten, med något höjda löner som plåster på såren. 

Ett fyrtiotal, de enligt arbetsgivarna mest militanta, hade avskedats. 
Tidningspressen gav olika bilder av vad som skett. Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten återgav i allt väsentligt arbetsgivarperspektivet.49 Axel Danielsson 
skrev om ”Berg med cementhjärtat” vars seger var en Pyrrhusseger; arbetarna 
hade alls inte avsvurit sig sina verkliga åsikter.50 Dagens Nyheter riktade kritik 
mot båda parter. Den förtroendeförklaring arbetsgivaren begärt som villkor 

47 Om Danielssons roll för den tidiga fackliga organiseringen i Malmö och 
Sydsverige se Uhlén s. 32-45.

48 Nils Bergsten, Sveriges Textilindustriförbund 1907-1950, Stockholm 1957, s. 122ff.
49 SDS 6/4 1889.
50 Arbetet 9/4 1889
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för återgång till arbetet kunde, skrev tidningen, ”framkommenderas minst 
av allt genom yttre tvångsmedel”.51 

Mellvig ansåg att kritiken sved i Berg, att denne inte såg sitt handlande 
som i alla delar moraliskt försvarbart.52 En kritisk ton märks i ett brev från 
brodern, prästen Edvard, där denne gratulerade Fritz men samtidigt skrev 
att lockoutens framgång endast innebar ”en uppmuntran att ej anse striden 
förgäves mot socialismen utan nu upptaga den egentliga striden däremot 
med de rätta vapnen”. Vilka de rätta vapnen skulle ha varit framgick 
inte; sannolikt avsågs bland annat ett ihärdigt predikande av det kristna 
budskapet. Edvard framförde här en försiktig varning till brodern för att 
fortsätta på den hårda konfliktens väg.53 

 R.F. Berg hade dock ännu långt kvar till någon märkbar omprövning 
av sin patriarkala hållning. Revolutionära och kristendomsfientliga uttryck 
hos den tidiga socialdemokratin torde snarast ha befäst hans uppfattning 
om ”ogräset” och nödvändigheten av att befordra utbredningen av den 
kristna förkunnelsen – ”saltet”. 

Omtanken hos den unge R.F. Berg om arbetarnas andliga liv motsvarades 
av en patriarkal omsorg om deras materiella förhållanden. Det mest påtagliga 
uttrycket för detta blev hans insatser för egnahemsbyggandet, framför allt i 
Limhamn, som 1886 blev municipalsamhälle. En ny cementfabrik började 
vid denna tid uppföras där, en ny hamn och en järnväg till Malmö hade 
dessförinnan tillkommit. Samtliga dessa investeringar var initierade av 
Berg och helt eller till stor del finansierade av Cementaktiebolaget. Det 
tidigare fiskesamhället växte snabbt, andra industrier lokaliserades dit och 
Limhamns befolkning fördubblades under tioårsperioden 1888-98, från 
3.000 till 6.000. Bostadsfrågan blev därmed en allt viktigare angelägenhet 
för bolaget. Egnahemsformen dominerade i nybyggnationen, bakom vilket 
fanns en medveten vilja från Berg. Karin Kock skriver att det var under 
1880-talets senare år som denna verksamhet kom igång i Limhamn, då 
Cementaktiebolaget köpte mark och styckade tomter. Dessa fick köpas av 
arbetare för förmånliga priser. Av bolaget fick de byggmaterial på kredit 
och förmedling av sparbanklån mot inteckning.54 Man byggde ofta parhus 
för två familjer med rum som gav möjlighet för uthyrning till nyanlända 

51 Dagens Nyheter 9/4 1889.
52 Dagens Nyheter 9/4 1889.
53 Dagens Nyheter 9/4 1889.
54 Kock s. 195ff; Lundin s. 257. Gustav Möller skriver (1971 s. 140)  att markpriset för 

arbetarna var 1 kr/kvm, vilket han ansåg vara förmånligt.
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arbetare, senare även till sommarboende när Limhamn började fungera 
som badort till Malmö. 

Företagets senare chefsjurist Ingemar Wickström har i en PM 2007 
beskrivit den tidiga egnahemspolitiken i Limhamn som ideologiskt färgad 
och uttryck för R.F. Bergs kritiska hållning till socialismen, ”säkerligen 
främst p.g.a. dess dåtida samhällomstörtande och kristendomsfientliga 
framtoning”.55 Huvuddragen i bostadspolitiken var enligt samma bedömare 
dessa: en trädgårdsstad eftersträvades, idealet för arbetare ansågs vara att bo 
i ett eget hem, tjänstebostäder ägda av bolaget skulle vara undantagsfall, 
de som byggde skulle först spara till kontantinsatsen. Bolaget skulle stötta 
verksamheten med billig tomtmark, subventionerat byggnadsmaterial, 
borgen för banklån eller direkta lån samt administrativ hjälp vid köp, 
byggnation och finansiering. Bergs syn i frågan sammanfattas av Wickström 
med orden: ”Egnahemsprincipen var bra för arbetarna, men den var också 
bra för samhället (och bolaget), eftersom den främjade en stabil, skötsam 
och nöjd arbetarstam.”56 Från 1800-talets sista år, då detta byggande blev 
alltmer omfattande, bistod Cementaktiebolaget även med borgen och 
direkta lån till arbetarna.57

Denna inriktning kom att prägla stadsplanen för det på 1890-talet 
snabbt växande Limhamn. 1899 års statliga egnahemskommitté använde 
samhället som en av sina tre fallstudier för hur arbetarbostäder kunde ordnas. 
Limhamn skildras som ett positivt exempel i fråga om arbetarbostäder i 
Nordisk Familjebok av år 1904.58 Ytterligare uppmärksamhet fick man i två 
artiklar i Social Tidskrift 1906-07.59 

För lån utöver inteckningsutrymmet, vilket ofta behövdes, gick R.F. 
Berg i ett okänt men av allt att döma betydande antal fall i personlig 
borgen. Enligt Mellvig skall Bergs borgensåtaganden över åren ha gällt 
hundratals egnahemslån och har visst stöd i ett uttalande från Bergs nära 
medarbetare Bernhard Hansson.60 Gustav Möller nämner inget antal men 
55 Ingemar Wickström, ”Bostadsplanering och bostadsförsörjning”, otryckt PM 

19/9 2007 s. 6, SkCem F4SD:1. 
56 Ibid.
57 Ibid. s. 7.
58 Ernst  Beckman, ”Arbetarbostäder” i Nordisk Familjebok 1904, sp. 1320.
59 Social Tidskrift december 1906 och februari 1907. För tidskriften och CSA var ett 

socialt präglat egnahemsbyggande en viktig del av det större frågekomplexet 
”arbetarfrågan”. Tidskriften införde i sina tidigare årgångar flera artiklar om 
vad man såg som lyckade exempel på sådant bostadsbyggande. Ett senare av 
tidningen redovisat positivt exempel var Åtvidaberg, se kapitlet om Theodor 
Adelswärd.

60 Mellvig s. 204. Hansson enligt Skånska Aftonbladet 6/12 1940.
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både Hansson och han mindes från sina perioder som Bergs sekreterare att 
de förmedlat varningar från banken till cementbolagschefen för att denne 
hade tecknat borgen för så många lån att han i fortsättningen borde iaktta 
stor försiktighet med detta.61

Banken kan, om den var tillräckligt observant, ha haft särskilda skäl 
för sina varningar. R.F. Berg hade aldrig någon privat förmögenhet av den 
omfattning som torde ha varit vanlig för personer i hans ställning. Under en 
period på 1890-talet hade han tvärtom privatekonomiska problem, vilket 
troligen förblev en hemlighet inom hans familj. Berg hjälptes då under 
en följd av år genom lån ur sterbhustillgångarna efter sin far, liksom av 
sina bröder Edvard och John.62 Problemen kom från några misslyckade 
fastighetsaffärer samt deltagande i överdrivet optimistiska företagssatsningar 
utanför Cementaktiebolaget. Bidragande orsaker var möjligen en privat 
givmildhet från Berg i kyrkliga och ideella sammanhang,63 liksom en del 
av hans borgensåtaganden, även om han (enligt Mellvigs kanske inte helt 
säkra uppgifter) sades inte ha förlorat något på dessa.64 

Gustav Möller fick under fem år som Bergs personlige sekreterare insyn 
i dennes privatliv och affärer. Enligt Möller fanns hos Berg en frånvaro 
av ”penningbegär i vulgär mening”. Det innebar enligt samme sagesman 
att cementbolagschefen inte drev sina egna ersättningsfrågor med någon 
större energi; ”hade [han] varit penninghungrig hade han säkert kunnat 
mångdubbla sina inkomster”, skrev Möller.65 

Johan A. Lundin gör en kritisk tolkning av Bergs och bolagets avsikter 
med att främja egnahemsverksamheten. 

61 Skånska Aftonbladet 6/12 1940; Möller 1971, s. 140.
62 Brev och ekonomiska uppställningar, R.F. Berg till Edvard Berg 24/3 och 30/3 

1890, BFA. Se även Mellvig s. 107ff.
63  Olika vittnesmål finns om den Bergska givmildheten. Två exempel: I Gustav 

Möllers dagbok från 1903 (Gerda Möllers arkiv, ARAB) redovisas hur Berg 
i Möllers närvaro sammanträffade med och gav ekonomisk hjälp till en 
övergiven arbetarhustru. Johan A. Lundin redovisar att Berg personligen 
stödde verksamheten vid Svenska Arbetareförbundets och den lokala 
föreläsningsföreningens bibliotek i Limhamn, i det senare fallet med ”en stor 
summa pengar” (Lundin s. 178f).

64 Mellvig s. 204.
65 Möller 1971, citaten s. 139 och s. 150. Han berättar i sina ”Hågkomster” att han 

efter att på 1890-talet ha deltagit i Bergs söndagsskoleundervisning hade fått 
börja som 14-årig springpojke vid Cementaktiebolagets kontor i Malmö, där 
hans begåvning tydligen snart upptäcktes. År 1901 blev han, som 16-åring, 
befordrad till Bergs personlige sekreterare. Denna tjänst lämnade han 1906 
efter att två år tidigare ha gått in i Malmös socialdemokratiska ungdomsklubb 
och funnit att ett aktivt engagemang i arbetarpartiet inte gick att förena med 
tjänsten hos Berg (Möller 1971 s. 131-136 samt s. 152).
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Lundin fann efter gjord undersökning inget stöd för sin hypotes, som inne-
bar att bolaget i sin utlåningsverksamhet skulle ha favoriserat arbetare som 
var religiösa eller lojala mot företaget och sannolikt då inte fackligt organi-
serade.66 Cementaktiebolaget stödde, visar Lundin, i samma grad fackligt 
organiserade arbetare som icke organiserade. Av det drar Lundin då i stället 
den motsatta slutsatsen: att utlåningen i stället skulle vara en medveten 
strategi för att skapa tacksamhet och stärka lojaliteten bland de organise-
rade.67 En sådan slutsats kunde rimligen bara anses ha stöd om kategorin 
organiserade arbetare vore överrepresenterad bland dem som omfattades av 
Bergs borgensåtaganden. Så var enligt Lundin inte fallet.

Stöd för Lundins hypotes finns däremot på andra håll. Det var enligt 
historikern Nils Edling en utbredd uppfattning bland dåtidens borgerlighet 
att ägande av den egna bostaden var ett sätt att göra arbetarna till 
kapitalägare, och därmed fjärma dem från socialismen. En passus i R.F. 
Bergs Uppsalatal 1905 – som skall redovisas längre fram – visar att hans 
tänkande gick i denna riktning.68 Ingemar Wickströms nyss redovisade 
bedömning pekar åt samma håll.

Lundin vill se ett annat motiv för egnahemsverksamheten i att den 
skulle binda arbetarna vid Cementaktiebolaget och lokalsamhället.69 Men 
i fallet Limhamn går det knappast att uppfatta ett sådant motiv; andra 
företag etablerade sig där och det fanns från 1889 möjlighet för arbetare 
att dagspendla till Malmö.70 I ett brev 1904 till P.P. Waldenström, som 

66 Lundin s. 258.
67 Lundin s. 259. Lundin verkar vilja bagatellisera betydelsen av R.F. Bergs 

borgensåtaganden (s. 258) till att vara något som ”kunde” ske, och då ”i 
några fall”. Det motsägs av de anteckningar, som finns i Cementaktiebolagets 
arkiv om lån till arbetarnas bostäder. Anteckningarna omfattar åren 1900-05, 
egnahemsbyggandet hade pågått sedan 1880-talet. Av 130 på lösa lappar 
antecknade låneärenden under de sex åren innehåller 31 uppgifter om borgen 
eller lån från R.F. Berg personligen. Ett 20-tal fall (av de 130) har anteckningar 
som tyder på att låntagaren hade problem med att betala (SkCem F1A:1, 
mapp ”Diverse anteckningar och korrespondens angående arbetarnas lån och 
bostäder ca 1900-1905”).

68 Berg 1905 s. 14 f.  Historikern Nils Edling skriver (Det fosterländska hemmet, 
Stockholm 1996) om vad han kallar en grundläggande övertygelse inom 
egnahemspolitiken redan på 1890-talet: ”den som äger hem och jord blir aldrig 
socialist eller samhällsomstörtare” (s. 95).

69 Lundin s. 259.
70 Limhamnartikeln i Social Tidskrift december 1906 anger att det, förutom 

Cementaktiebolagets enheter med totalt 900 anställda, fanns 10 företag med 
sammanlagt 370 anställda. Järnvägen Malmö – Limhamn hade öppnats 1889, 
resan tog 10-15 minuter, ett tidigt morgontåg kallades ”arbetartåget”, vilket 
visar att pendling var vanlig. Uppgifter ur brev R.F. Berg till G.H. von Koch 4/12 
1902 (SkCem B1E:20) samt Håkan Olsson, Malmö – Limhamn järnväg 1889-1989: 
Sillabanan 100 år, Malmö 1989, s. 83 och s. 88). 
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ställt frågor om egnahemsbyggandet, betonade cementbolagschefen vikten 
av att husägarnas ekonomiska utsikter inte var beroende av en enda industri 
på orten. Berg skrev att han inte hade kunnat tänka sig att verka för 
egnahemsmodellen i Limhamn utan närheten till Malmö, och om det inte 
funnits plats även för annan industri. Han sammanfattade: ”Egna hem är 
en utomordentligt god sak för arbetare, men det är många förhållanden 
som dervid måste beaktas, ty man har ett stort ansvar och leder småfolk.”71

I hans självbild ingick ett ansvar för den grupp han såg som ”småfolk”. 
Berg insåg problemet med Limhamns tidiga geografiska isolering. Han 
verkade för att bryta denna och arbetarbefolkningens ensidiga beroende 
av Cementaktiebolaget, genom att uppmuntra andra företagsetableringar 
på orten och skapa järnvägsförbindelsen till Malmö. Den självständiga 
kommunen Limhamn kom under Bergs tid att alltmer bli en förort till 
Malmö och i minskande grad uppfylla ett av Thommy Svenssons i 
inledningskapitlet nämnda kriterier på ett patriarkaliskt brukssamhälle, det 
som handlar om geografisk isolering.

Andra av dessa kriterier kvarstod längre. Förutom att Cementaktiebola-
get kontrollerade mark och byggande utvecklade man omfattande sociala 
program. I början av 1880-talet hade införts ett liv- och pensionsförsäk-
ringssystem för arbetarna. 1898 utvidgades detta efter en modell som enligt 
Karin Kock snabbt fick stor anslutning. Efter tre års anställning erbjöds 
arbetaren pension från 55 års ålder inom ett frivilligt, premiebaserat för-
säkringssystem. Bolaget stod för tre fjärdedelar av premien, arbetaren för 
en fjärdedel.72 

I detta utvidgade system går det att uppfatta en antisocialistisk tendens 
av det slag Johan A. Lundin sökt hos R.F. Berg. Den framkommer när Berg 
i början av 1899 i ett brev besvarar några frågor från Malte Sommelius, 
chef för Svenska Sockerfabriks AB i Helsingborg. Berg svar ger en inblick 
i hur han såg på socialistagitatorer och strejker vid en tid då arbetare i 
71 Berg till Waldenström 18/1 1904, SkCem B1E:21. Lundin sätter publiceringen 

av de två Limhamnartiklarna i Social Tidskrift i samband med att Berg i slutet 
av 1906 hade accepterat att ställa upp på en liberal lista vid ett fyllnadsval till 
riksdagen. Artiklarna skulle enligt denna hypotes ha beställts och publicerats 
som stöd för Bergs kandidatur, i en publikation som han förmodades kontrollera 
(Lundin s. 68). Grund för denna misstanke är den felaktiga uppgiften hos Lundin 
att utgivaren av Social Tidskrift skulle vara den skånska föreningen för socialt 
arbete. Denna var en avläggare eller närmast en underavdelning till CSA, och 
gav inte ut någon egen tidning. Skåneföreningen var grundad 1905 på initiativ 
av R.F. Berg. Han stod då i nära kontakt med CSA och G.H. von Koch, vilket skall 
framgå nedan.

72 Kock, s. 193 f.
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cementaktiebolaget hade börjat bilda fackliga organisationer. Den för oss 
intressanta frågan från Sommelius gällde vad som hände om en redan 
pensionsförsäkrad arbetare gick i strejk. Bergs svar innebar att den som 
strejkade ansågs ha slutat sitt arbete, att livförsäkringsavtalet därmed var 
brutet och att en strejkande som varit med i pensionssystemet mindre än 
fem år förlorade vad han själv och vad företaget betalat in i premier. Berg 
fortsatte:

Genom lifförsäkringen bindes en stor mängd arbetare, som tänka på sitt väl, 
så att enighet vid en hotande strejk ej kan uppnås och detta anser jag vara en 
hufvudsak för att hindra strejk. [V]i få fram en skillnad på folket, som vi förr ej 
märkt. Hvar och en måste svara, om han vill mottaga vårt lifförsäkringsanbud 
eller ej. De som ej vilja, blifva borta. De flesta af dem, som blifva borta äro an-
tagligen socialister och få sluta hos oss, om tillfälle gifves. De hafva reagerat. Det 
är af vikt att finna ett verksamt reagens och jag hoppas att jag nu funnit det.73

År 1899 ansåg sig Berg ha funnit ett effektivt sätt att skilja icke-lojala 
arbetare från lojala genom att (med kemistens språk) använda ”ett reagens”. 

Han var tydligen vid denna tid inställd på att, när tillfälle gavs, avskeda 
dem som misstänktes vara övertygade socialister. Brevet ger bilden av en lika 
tydlig antisocialism som den Berg hade visat upp i Lomma tio år tidigare. 
Hans hållning 1899 skall emellertid förstås mot bakgrund av de oroligheter 
under 1898, som närmast skall behandlas.

Turbulens i Malmö
Vid tiden för det i prologen skildrade jubileet i Limhamn rådde spända 
förhållanden på arbetsmarknaden i Malmöområdet. En samarbetsorgani-
sation för de olika yrkesfackföreningarna i Malmö hade bildats 1893 med 
syftet att dessa skulle stödja varandra vid konflikter. Detta hade bidragit till 
att successivt öka den fackliga aktiviteten.74 Uhlén skriver att 1898 blev ett 
av de hårdaste och arbetsammaste åren i de samarbetande fackföreningar-
nas historia.75 I början av augusti detta år ägde dessutom den kongress rum 
i Stockholm, vid vilken flertalet nationella yrkesfackförbund bildade LO 
och beslöt om kollektivanslutning till SAP. Förhoppningar om politiska 
och fackliga landvinningar växte bland arbetarna, farhågor för tilltagande 

73 Berg till Sommelius 12/1 1899, SkCem B1E:14.
74 Uhlén s. 115-127.
75 Uhlén s. 147.
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konflikter bland arbetsgivarna. Arbetarnas organisering och föreningsrätt 
var omstridda frågor. Fackföreningarna strävade efter erkännande och öka-
de trycket på arbetare som ännu inte ville ansluta sig. I södra Sverige kom 
inspiration från Danmark, där organiseringen kommit längre och där fack-
förbunden i januari 1898 bildat sin nationella överorganisation.

Den fackliga offensiven i Skåne mötte olika slag av reaktioner från den 
ännu inte organiserade arbetsgivarsidan med hårt motstånd från vissa 
arbetsgivare. Malmö Yllefabrik, ett av stadens stora företag, införde i maj 1898 
förbud för arbetarna att tillhöra fackförening. Ändå bildades en sådan vid 
företagets anläggning i förorten Furulund. Huvuddelen av arbetarna anslöt 
sig och lade ner arbetet, efter att en framstöt om löneförhöjning avvisats av 
företaget. Fabriksledningen förklarade dem för avskedade och rekryterade 
i deras ställe arbetsvilliga/strejkbrytare från landsorten. Konflikten varade 
hela sommaren. De avskedade demonstrerade och placerade vakter utanför 
fabriken för att söka hindra eller registrera strejkbrytarna. Vakterna möttes 
enligt Arbetet vid flera tillfällen under juni och juli av polis, senare av 
beriden militär som förstärkning för ordningens upprätthållande. Det 
senare innebar att säkerställa att de arbetsvilliga/strejkbrytarna kunde ta sig 
till och från fabriken utan att bli antastade. Vid något tillfälle rapporterades 
om skottlossning från de arbetande. En demonstration i Malmö till förmån 
för de strejkande samlade flera tusen deltagare.76 

Furulundskonflikten varade från maj till september. Den ger en 
uppfattning om stämningsläget i Malmö, som bakgrund till de konflikter 
och skärmytslingar i vilka R. F. Berg under detta år var involverad.

I Limhamn gick det något lugnare till. På våren 1898 stod det dock klart 
att fackföreningar var på väg att bildas vid flera av Cementaktiebolagets 
produktionsenheter. Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning i 
Limhamn konstituerades den 24 maj. Någon facklig organisation hade 
dittills inte förekommit där. 

Den 4 juni reagerade R.F. Berg i ett brev till arbetarna, där han sade 
sig ha fått kännedom om att ”främmande personer i hemlighet för mig 

76 Arbetet 20/5, 6/6, 9/6, 27/6, 29/6, 11/7 och 12/7 1898. Artiklarna gäller 
konfrontationer mellan arbetare och strejkbrytare, ordningsmakt och militär 
samt två resultatlösa försök till kontakter med företagsledningen i yllefabriken 
av Axel Danielsson, som uppträdde som de strejkandes företrädare. Den 18/7 
rapporterade Arbetet och SDS om den arbetardemonstration i Malmö som 
enligt den förra tidningen skulle ha samlat 12.000, enligt den senare 4.000 
deltagare. Se även Uhlén s. 160-163. 
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påverka Eder att bilda en fackförening”.77 Berg såg det som sin skyldighet 
att skydda vars och ens frihet att självständigt besluta i denna enligt honom 
ytterst viktiga fråga. Han skrev om det ömsesidiga förtroende som han 
var säker på att de flesta arbetarna fortfarande ville skulle råda mellan 
dem och honom. Berg gjorde ett motförslag: att arbetarna bland sig 
skulle välja tio förtroendemän som sina företrädare, med vilka han tänkte 
samråda rörande deras gemensamma intressen. Mot detta ställde han 
fackföreningsalternativet, som skulle innebära ”att vända edert förtroende 
från mig till främmande”.78 Han påpekade att detta även innebar ”den 
särskilda beskattning som däraf följer” (dvs. fackföreningsavgiften) och 
den inskränkning i friheten ”som det medför att […] binda sig vid en 
fackförening, med fara att räknas som strejkbrytare om man återtager 
friheten”.

Han meddelade att han avsåg att ordna en sluten omröstning bland 
arbetarna om inställningen till fackföreningens bildande, under kontroll av 
en namngiven myndighetsperson. Den fråga som Berg förelade arbetarna 
att besvara med ja eller nej löd: ”Önskar Ni, att inom arbetarne å denna 
fabrik bildas en fackförening med anslutning till andra liknande föreningar 
inom landet?”79 

Omröstningar genomfördes och utföll sammanlagt med 245 röster för 
och 200 emot fackföreningens bildande, vilket visar den splittring i frågan 
som fanns. Utfallet gick i olika riktningar på de skilda produktionsställena: 
kalkbrottsarbetarna var för, de i cementfabriken emot. Vid snickerifabriken 
avvisade man omröstningstanken och konstaterade att man redan hade 
startat en fackförening.80

 Enligt Grov- och Fabriksarbetareförbundets historieskrivning skulle R.F. 
Berg först flera år efter omröstningarna ha accepterat den nya situationen. 
Han sägs där ännu 1901 ha vägrat förhandla med fackföreningens 

77 ”Till Arbetarna vid Cementfabriken, Limhamn”, brev från R.F. Berg 4/6 1898, 
citerat ur Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 60 Limhamn 1898-
1948, Arlöv 1948, s. 8ff.  Motsvarande brev ställdes till arbetarna i kalkbrottet 
och snickerifabriken.

78 Ibid. (gäller även följande två citat).
79 Ibid. Under texten i det tryckta cirkulärbrevet fanns röstsedlar för ja och för nej.
80 Omröstningsresultatet återges hos Uhlén (s. 153) som citerar fackliga protokoll 

från omröstningstillfällena. Uppgiften om snickeriet i Arbetet 6/6 1898. Där 
ställdes frågan: med vad rätt ställde R.F. Berg alls till med en omröstning, därtill 
med engagerande av tre offentliga tjänstemän som kontrollanter, enligt samma 
tidning den 7/6 en kronofogde, en rådman, en länsnotarie. Frågan besvarades 
veterligen aldrig. 
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ordförande och använt repressalier mot organiserade arbetare.81 Att han 
inte omedelbart accepterade det nya läget är troligt. Det ligger i linje med 
den inställning Berg uppvisade i sitt förut nämnda brev till Sommelius i 
januari 1899.82

Annorlunda bilder av Bergs inställning till facklig verksamhet vid 
denna tid framkommer dock i två senare händelser i Malmö. Vid Skånska 
Cementgjuteriets Malmöfabrik hade det bildats en fackförening, tydligen 
utan att Berg försökt lägga hinder i vägen. I juli 1898 skedde en skriftväxling 
av principiell innebörd. R.F. Berg skrev till ordföranden och sade sig ha fått 
veta att det – i strid mot vad som sades ha varit Bergs villkor för att acceptera 
fackföreningen – hade förekommit att man ställt till obehag för arbetare 
som inte ville ansluta sig och gjort påtryckningar för att få verkmästaren att 
övertala en viss arbetare att gå in i föreningen. Berg begärde nu ett skriftligt 
besked om att föreningen skulle respektera hans föreskrift: ”frihet skall 
finnas för fabrikens arbetare att ingå i föreningen eller låta vara dermed efter 
hvars och ens eget val.” Han tillade att han höll fast vid ”att samvetsfrihet 
bevaras för alla, och att jag ej längre sträcker min fordran”.83

Fackföreningens styrelse meddelade efter avhållet föreningsmöte att 
man inte kunde godkänna Bergs föreskrift om frihet att stå utanför fören-
ingen; man befarade att den då skulle bli betydelselös. Styrelsen fortsatte: 
”Då arbetareklassen i våra dagar måste betrakta sig som en stat i staten, 
måste den äfven tillämpa grundsatsen om allmän värnpligt för sin klass 
intressen.” Man hänvisade till att Berg (i brevet tilltalad ”Hr Ingenjören”) i 
något tidigare sammanhang sagt att arbetet och kapitalägandet med nöd-
vändighet måste bli alltmer opersonligt och begärde hans förståelse för att 
man ville tillämpa ”en af vår fackförenings grundsatser, hvilken vi äro 

81  Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 60 Limhamn 1898-1948 s. 10 f. 
samt s. 32.

82  Mellvig beskriver (s. 125) en varken till tid eller plats bestämd händelse, då 
Berg skulle ha samlat arbetarna i Limhamn i en lokal och anmodat dem att 
en och en komma fram och ställa sig till höger eller vänster om det bord han 
satt vid, för att därmed öppet visa sin inställning för eller mot fackföreningen. 
De skulle då samtliga ha ställt sig till vänster och därmed förorsakat Berg ett 
svidande nederlag. Av någon så uppseendeväckande händelse finns dock 
inga spår i den fackliga historieskrivningen (Uhlén och Svenska Grov- och 
fabriksarbetareförbundet avd. 60 Limhamn 1898-1948). Därför är detta med stor 
sannolikhet en skröna, med rötter i den verkliga omröstningen 1898. Den har 
långt senare återberättats som ett förmodat faktum (Lindqvist 1991 s. 256).

83 Brevet citeras efter hur det återgavs, tillsammans med de följande två 
svarsbreven, i ett separattryck av den 30/7 1898 (också datum för det sista 
brevet.) Enligt arbetarnas svarsbrev var Bergs första brev daterat 11/7 1898. 
BFA.
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beredda att med de lagliga medel som står oss till buds försvara”. Grundsat-
sen var uppenbarligen att med tillgängliga metoder söka skapa total anslut-
ning till den egna föreningen.

Vad gällde den samvetsfrihet Berg ville hålla på hänvisade styrelsen till 
att inom fackföreningen vore religionen förklarad som privatsak, några 
samvetsfrågor diskuterades inte. Brevet slutade med en begäran att den ar-
betare som i det aktuella fallet vägrat bli medlem skulle avskedas av före-
taget om han alltjämt inte ville ingå i fackföreningen.84 Passusen om att 
religionen skulle få vara en privatsak fick inte någon förklaring i brevet, 
däremot några dagar senare i Arbetet. Den åsyftade arbetaren var religiös 
och aktiv frälsningssoldat.85

Berg svarade i ett cirkulärbrev till Cementgjuteriets samtliga arbetare 
med ett rakt nej till propån att den utpekade arbetaren skulle avskedas. 
Detta var, skrev Berg, det enda hederliga svar han kunde ge och det han 
antog att fackföreningen också hade räknat med. 

Han använde tillfället för att till arbetarna, ”såsom vän”, deklarera vad 
han betonade var hans enskilda åsikt om fackföreningsväsendet. Samarbete 
bland arbetarna för att befordra gemensamma intressen vore något fullt 
berättigat och en naturlig följd av industrins utveckling till stora bolag. 
Men detta gällde så långt som samarbetet avsåg ”de intressen som i egentlig 
mening utgöra arbetarnas egna”. Sträckte de sig därutöver blev de ett ont, 
särskilt när de ingrep på det religiösa området. Även om vissa fackfören-
ingar enligt Bergs erfarenhet hade goda och respektabla ledare ansåg han 
att deras centrala ledning utövades av personer som i ord och skrift förklarat 
sig vara fiender till det bestående samhället och ofta använde lögnen som 
vapen. Berg befarade att vid den stundande LO-kongressen i Stockholm 
skulle hela den fackliga organisationen ansluta sig till det socialdemokra-
tiska partiet och ”att således hvarje medlem af en fackförening […] skall 
opröfvadt tjäna detta parti, som hatar kristendomen och ofta hotar med 
olaglighet och våld”. 

Han kan just år 1898 ha haft särskild grund för sina farhågor rörande 
SAP:s ambitioner. Partiet bröt detta år sitt fleråriga samarbete med den 
liberala rösträttsrörelsen. 

84 Svarsbrev på det föregående till R.F. Berg från Malmö Cement- och 
Gipsarbetarfackförenings styrelse efter föreningsmöte 21/7 1998, separattryck, 
BFA. 

85 Arbetet 26/7 och 4/8 1898.
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Man uttryckte i en partibroschyr med militant språkbruk en vilja att för-
ändra samhället genom politisk storstrejk. I broschyren framlades preci-
serade planer för detta.86 Det gör det möjligt att förstå att händelser som 
Furulundskonflikten av arbetsgivarsidan och inom det borgerliga samhället 
kunde uppfattas som förebud om mera omfattande samhällsomstörtande 
aktiviteter. Att handgripligen hindra andra från att fylla arbetsplatser som 
strejkande hade lämnat och blockerat var enligt samma synsätt inte bara 
oroväckande utan även olagligt.87

Berg sade sig i sitt brev vara övertygad om att de flesta som gått in i 
fackföreningen inte gjort det för att stödja politisk verksamhet och att 
de trott på lämnade försäkringar om att religionen skulle tillåtas vara en 
privatsak. Dessa försäkringar ansåg han hade svikits. För alla verkligt 
kristna skulle, hävdade Berg vidare, anslutningen till socialdemokratin ge 
anledning till ständiga samvetsförebråelser, de skulle ”utsätta sitt andliga lif 
för fara”. Han avslutade med att uttala

det fasta hopp, att vi genom Guds hjälp […] på laglighetens väg skola inom kort 
få rättsförhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare så ordnadt, att det sorgliga 
talet om ”en stat i staten” och om värneplikt emot andra samhällsmedlemmar 
skall vara lika allmänt fördömdt inom vårt svenska folk som näfrätten och 

själfhämnden äro det.88

Här finner man för första gången hos R.F. Berg idén om en överenskommen 
rättsordning mellan parterna, den tanke som i utvecklat skick skulle 
återkomma många gånger senare. Talet från fackföreningen som ”en stat 
i staten” och ”allmän värnplikt” för det egna klassintresset uppfattade han 
uppenbarligen som hotfullt och illavarslande. Sannolikt var detta språkbruk 
inspirerat av den nyssnämnda storstrejksbroschyren.

SDS rapporterade om brevväxlingen vid Cementgjuteriet och såg hän-
delserna där som exempel på ”det tyranni” som den socialistiska organisa-
tionen utövade.89 

86 Simonsson s. 109ff, broschyrtexten s. 110f.
87 Åkarpslagen 1899 innebar en skärpning av en redan tidigare etablerad 

lagstiftning med syfte att förhindra detta slags aktioner från strejkande arbetare 
och kan ha varit inspirerad av händelserna i bl.a. Furulund. Initiativtagaren var 
en riksdagsman från Åkarp nära Malmö.

88 Öppet brev R.F. Berg ”Till arbetarne vid Skånska Cementgjuteriet i Malmö” 30/7 
1898. Särtryck,i BFA.

89 SDS  25/7 1898.
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Arbetet uppmanade följande dag tidningskollegan att inte ta munnen för 
full; det funnes värre former av tyranni som accepterades från borgerligt 
håll. Arbetet förbigick brevväxlingen men ironiserade över att en frälsnings-
soldat inte ansåg sig kunna tillhöra fackföreningen.90 Att den aktuelle ar-
betaren var frälsningssoldat hade tidigare inte framkommit, vilket visar att 
Arbetet knappast respekterade principen om religionen som privatsak. Berg 
hade redan 1889 blivit begabbad i tidningen för sin religiositet och kan 
inte ha uppfattat arbetarrörelsens paroll om religionen som privatsak som 
uppriktig. 

Fackföreningens framstöt vid Cementgjuteriet var inte unik i sitt slag. 
Etnologen Mats Lindqvist skriver att det inte var ovanligt att fackfören-
ingar, med hot om stridsåtgärder eller maskningsaktioner, tryckte på för att 
arbetsgivarna skulle förmå icke-organiserade arbetare att bli fackliga med-
lemmar. Det var enligt Lindqvist heller inte ovanligt att företag avskedade 
oorganiserade arbetare för att slippa problem.91

Till de spänningar som kom till uttryck i Cementaktiebolaget, vid 
gjuteriet och i den långdragna konflikten vid yllefabriken, bidrog ytterligare 
den strejk som i slutet av juli 1898 bröt ut i Malmö hamn.92 Malmö Stad 
var stuveriarbetarnas arbetsgivare och regionens företag var beroende av 
fungerande sjötransporter. Berg var medlem av Malmö stadsfullmäktige 
och engagerad i hamnfrågorna. 

90 Arbetet 26/7 och 4/8 1898. Att man där valde att inte rapportera om 
brevväxlingen mellan Berg och facket (som var känd genom SDS) kan 
tolkas som att fackföreningens formuleringar inte var möjliga för tidningen 
att försvara. Uhlén, som annars utförligt refererar händelserna 1898, bl.a. 
föreningsrättsstriden i Limhamn och Bergs misslyckande i denna,(s. 151-154), 
nämner inte heller brevväxlingen vid Cementgjuteriet.

91 Mats Lindqvist, Klasskamrater, Malmö 1987, s. 115 f. Ett exempel skymtar i ett 
brev från R.F. Berg till chefen för ett annat företag strax efter händelserna vid 
Cementgjuteriet. Berg hade sett tidningsuppgifter om att företaget avskedat en 
arbetare som inte velat ingå i fackföreningen och erbjöd sig att ordna ett annat 
arbete för denne. R.F. Berg till Ystads Gjuteri och Mek. Verkstads AB 13/8 1898, 
SkCem B1E:14.

92 Arbetet rapporterade 25/7 1898 om strejk i hamnen. Samma dag skrev 
tidningen om tumultartade uppträden utanför yllefabriken, skottlossning av 
strejkbrytare och chock av beridna husarer mot de strejkande. SDS skrev 
samma dag om ”de avskedade arbetarna” (de strejkande enligt Arbetet ) som 
en ”menniskomassa” vilken bemötte ”fabriksarbetarna” (strejkbrytarna enligt 
Arbetet) med glåpord, skrän och oväsen, något som enligt SDS framtvingat 
ingripandet av husarerna. Den 26/7 skrev SDS om en ny strejk bland kollossarna 
i hamnen och att kolimportörerna inte hade för avsikt att förhandla med de 
strejkande.
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Den aktuella strejken avsåg primärt lönefrågan, men med i bilden fanns 
också en oro bland arbetarna för vad ett planerat införande av nya 
maskinella lossningsmetoder skulle innebära – ett exempel besläktat med 
de stridigheter kring ackordssystem och rationaliseringsarbete som John 
Bernström utkämpade 1902.

Strejken uttryckte därtill en ambition från hamnarbetarnas fackförening 
att, med det ett år tidigare bildade Transportarbetareförbundet och dess 
ledare Charles Lindley i ryggen, uppträda som förhandlingspart och få till 
stånd ett första kollektivavtal i hamnen. 

Hamnstyrelsen var dock inte sinnad att förhandla. Man engagerade ar-
betsvilliga icke-organiserade arbetare i de strejkandes ställe, på samma sätt 
som skett i yllefabriken. Sådana var inte svåra att finna i en verksamhet där 
tillgången på arbete berodde på den dag för dag tillgängliga mängden far-
tyg att lossa och lasta. Hamnarbetare, s.k. sjåare, engagerades ofta för kort 
tid, ibland bara för en dag i taget, bland dem som infann sig till upprop på 
morgonen. Hur fördelningen av tillgängligt arbete skedde var en grannlaga 
och ofta omstridd fråga.

Några dagar senare beslöt en grupp företag i Malmö att överta arbets-
givarrollen i hamnen genom att formera ett gemensamt stuveribolag. R.F. 
Berg var enligt tidningsuppgifterna initiativtagare till detta arrangemang, 
som uppenbart syftade till att konfrontera fackföreningen. Enligt Arbetet 
hade stuveribolagets företrädare uttalat att man avsåg att anställa ”ordent-
liga arbetare” med minimilön och andel i vinsten. Man tänkte inte anta 
arbetare från föreningar som inte hade godkänts av bolaget – en tydlig 
fingervisning om att medlemmar i den strejkande fackföreningen inte var 
önskvärda.93 Tre dagar senare bekräftade tidningen att Malmö Stuveri AB 
hade bildats med R.F. Berg som ordförande. Rubriken löd ”Malmö hamn 
i storkapitalets händer”.94 

Samma dag rapporterade Arbetet om bildandet av den skånska arbetsgi-
varförening som närmare skall skildras i följande avsnitt. 

Tidningen såg händelsen som en framgång för den skånska arbetarrörel-
sen, som man menade hade drivit fram motpartens organisering och gjort  

93 Arbetet 6/8 1898.
94 Arbetet 9/8 1898. Stuveribolagets arkiv för den tid som här behandlas är inte 

bevarat. Källor rörande de   följande händelserna i Malmö hamn 1898 är 
förutom tidningsuppgifterna Bergs brev samt fackliga protokoll.
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Malmö till medelpunkt för vad tidningen såg som den första allmänna 
arbetsgivarorganisationen i Sverige.95 

Fortsättningen på hamnkonflikten bör ses i ljuset av arbetsgivarnas 
samtidigt påbörjade organisering. Till konfliktens fortsättning och 
upplösning skall vi därför återkomma. Närmast skall uppmärksammas det 
första försöket att bilda en allmän svensk arbetsgivarförening. 

SAF som ett första försök
Dagen efter sitt brev till arbetarna vid Cementgjuteriet skrev Berg till che-
fen för Kockums Verkstäder i Malmö, Hjalmar Wessberg, att ”det ser ut 
som om arbetsgifvarna nu vore villiga att vakna upp till gemensamhet”.96 
De två hade tydligen förut diskuterat organisationsfrågan. Berg uppma-
nade Wessberg att nu skriva ner sitt förslag till arbetsgivarförening. Flera 
förslag hade enligt Berg kommit från andra arbetsgivare. Ett möte skulle 
kallas samman inom de närmaste dagarna och han avsåg att till dess göra 
en sammanställning av förslagen.

Wessberg saknade inte erfarenhet av konflikter. Historikern Bo Stråth 
har redovisat hur Kockums varv, där flertalet arbetare tidigt var organise-
rade, under 1897 genomkämpade en fem månader lång strejk som planerats 
och dirigerades av Metallarbetareförbundets ledning i Stockholm, dvs. av 
Ernst Blomberg. Striden hade slutat med en kompromissuppgörelse i början 
av 1898 och det första kollektivavtalet vid Kockums. Stråth konstaterar att 
Wessberg redan 1897, till skillnad från sina kolleger vid varven i Göteborg, 
accepterade kollektivavtal med minimilön.97 Sådana avtal förbjöds våren 
1903 inom Verkstadsföreningen (vars styrelse Wessberg då tillhörde) men 
godtogs i slutet av 1905 av organisationen och ingick i metallavtalet samma 
år.

Konflikterna i Malmöområdet 1897 och 1898  blev, tillsammans med 
bildandet av LO, upprinnelsen till de organisationsåtgärder som vidtogs 
bland Malmös arbetsgivare. Stuveribolagets tillkomst var en sådan åtgärd. 
Konflikten i Furulund liksom Wessbergs och Bergs erfarenheter gav andra 
impulser för arbetsgivarnas handlande. Vid omröstningen i Limhamn 
hade Bergs initiativ för att bromsa fackföreningens bildande misslyckats. 
I Cementgjuteriet hade han markerat en tydlig gräns för ett anspråk, som 

95 Arbetet 9/8 1898.
96  Berg till Wessberg 1/8 1898, SkCem B1E:14.
97  Stråth 1982 s. 67-84, betr. Wessbergs hållning särskilt s. 79.
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enligt honom måste avvisas. Att medge någon facklig bestämmanderätt  
över vem som skulle anställas eller avskedas av företaget var otänkbart. 
På den punkten var Berg uppenbarligen mera principfast än en del andra 
arbetsgivare. 

Av hans initiativ att samla arbetsgivarna framgår att han funnit 
att socialistiskt ledda fackföreningar inte längre kunde mötas med 
overksamhet eller enskilt agerande från företagen. Arbetsgivarna måste 
vidta gemensamma mått och steg för att möta fackliga initiativ som blivit 
alltmer svårkontrollerbara. Agerandet kunde inte längre ske som hittills, 
dvs. reaktivt och ad hoc. 

Men vilka dessa mått och steg borde vara och i vilken ordning de skulle 
tas, därom skilde sig arbetsgivarnas meningar. Som företagschefer var de 
individualister, herrar i sina egna hus, ibland varandras konkurrenter. Att 
göra inbördes affärer var en sak. En organiserad samverkan förutsatte något 
mera: att en tydlig gemensam fördel kunde uppnås eller ett gemensamt 
upplevt yttre hot avvärjas.98

För Berg hade den situationen nu inträtt. Hotet låg i fackföreningarnas 
ambition att i praktiken monopolisera arbetsutbudet genom att, som vi just 
sett prov på, med tillgängliga medel söka förmå arbetarna att ingå i deras 
organisation. I brevväxlingen vid Cementgjuteriet var denna ambition 
öppet uttalad. Lyckades detta skulle man inte bara med större framgång 
kunna driva sina krav rörande löner och arbetsvillkor, man skulle till sist 
omintetgöra möjligheten att anställa oorganiserade arbetare, vilken för 
arbetsgivarna var grunden för arbetets frihet. 

Rörande vilka motåtgärder som var lämpliga gick meningarna 
isär. Yllefabriken hade agerat enligt modellen att helt sonika avskeda 
dem som organiserat sig och sedan inte mera anställa  sådana arbetare. 
Stuveriaktiebolagets bildande var ett motdrag på ett specifikt område: 
syftet med detta bolag var inte primärt att skapa vinster för ägarna, utan att 
kontrollera en känslig och nu hotad länk i kedjan av egna transporter. Vid 
behov kunde man använda andra än fackligt organiserade arbetare. 

98  Ekonomhistorikern Lennart Jörberg diskuterar i ett arbete, baserat på studier 
av ett 20-tal svenska storföretagares korrespondens under 1870-85, bl.a. 
deras benägenhet för att samarbeta respektive konkurrera (Lennart Jörberg, 
Svenska företagare under industrialismens genombrott 1870-1885, Lund 1988, 
kap 12). Han finner att under denna tid var kartellsamarbete vanligt inom vissa 
branscher, t.ex. för att hålla försäljningspriser uppe på likartade produkter, och 
att lokala samarbetsavtal för gemensamt uppträdande mot arbetarsidan tidvis 
förekom, utan stadfäst organisation bland företagen (s. 131f). 



209

Vad för slags organisation situationen i övrigt fordrade på arbetsgivarsidan 
var dock långt ifrån självklart. 

Ett konstituerande arbetsgivarmöte ägde rum i Malmö den 8 augusti, 
samtidigt som LO:s bildande skedde i Stockholm. Berg var sammankallande 
och valdes till ordförande i en interimsstyrelse. Där ingick Wessberg och 
Yllebolagets chef August Schmitz tillsammans med tre företagschefer från 
andra delar av Skåne.

 I det meddelande från R.F. Berg som samma dag sändes till tidningarna 
stod att man bildat ”en förening, till att börja med omfattande större 
industriella företag i Skåne [som] bygger på försäkringstanken, stark 
sammanhållning och fullt betryggande ekonomisk bas så att arbetsgivare 
skall kunna ersättas för konfliktskador”. Syftet sades vidare vara att ”fredligt 
och opartiskt” utjämna konflikter mellan arbetsgivare och arbetare, samt 
vara ett ”värn mot övergrepp från arbetarorganisationers eller arbetares 
sida till främjande af vårt lands ostörda utveckling inom industriens och 
handelns område, på rättens och billighetens grund”.99

De sista orden kommenterades ironiskt av Arbetet, som liksom Malmö-
Tidningen och SDS återgav meddelandet. Att en partsorganisation skulle 
kunna opartiskt medla i konflikter kunde enligt Arbetet ingen tro på. Att 
Malmö blev platsen för den första allmänna arbetsgivarorganisationen i 
Sverige såg tidningen som ett styrkebevis för Skånes arbetarorganisationer, 
som man menade hade framtvingat arbetsgivarnas åtgärd. 

Vid en efterhandsbedömning kan detta arbetsgivarprogram uppfattas 
som delvis inkonsistent och aningen naivt vad gäller synen på den egna 
rollen och föreställningen att man själv som partsföreträdare samtidigt skulle 
kunna vara medlare. Det gör programmet mera intressant, idéhistoriskt 
sett. Vi får utgå från att det speglar en självbild hos arbetsgivarna vid denna 
tid. Den blivande arbetsgivarorganisationen såg sig, för det första, som 
företrädare för ett överordnat samhällsintresse, med en position som skulle 
tillåta den att medla i och lösa konflikter mellan egna medlemsföretag och 
deras arbetare. Här kan vi uppfatta samma patriarkala hållning som vi sett 
i olika tappningar hos R.F. Berg och Yllefabrikens chef Schmitz. 

För det andra tänktes arbetsgivarorganisationen fungera som en försäk-
ringsinstans för sina medlemmar med solidariskt ansvar för inträffade för-
luster vid konflikter. För det tredje avsåg man att utöva en övervakande, av 
99  Arbetet, Malmö-Tidningen m.fl. tidningar 8/8 och 9/8 1898. Kommunikén har 

inte påträffats men de nämnda tidningarna återger i huvudsak samma text. 
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ordalagen att döma närmast polisiär, funktion gentemot ”övergrepp” från 
arbetarsidan. Det gällde uppenbarligen att stävja organiserade arbetares och 
agitatorers icke-legitima attacker på de icke-organiserade arbetarna/strejk-
brytarna, av den typ vi sett hända i yllefabriken och vid Cementgjuteriet.100 

Lagstiftningen om ordningens upprätthållande stod på arbetsgivarnas 
sida även före Åkarpslagens införande 1899. Vid yllefabriken hade 
företagsledningen kunnat rekvirera hjälp av polis och militär. 

Programmet ger uttryck för hur långt arbetsgivarnas formande av en ge-
mensam linje vid denna tidpunkt hade kommit. Den tilltänkta organisatio-
nen såg inte som sin uppgift att själv vara en förhandlande part. Upplägg-
ningen var defensiv, man skulle endast reagera på arbetarsidans initiativ.

 Detta första försök att forma en nationell arbetsgivarorganisation kom 
aldrig att realiseras, av skäl som inte verkar klarlagda. Försöket har i tidigare 
historieskrivning fått obetydligt utrymme. Ändå måste den närmaste fort-
sättningen på Malmöinitiativet ha tett sig lovande för dess upphovsmän. 
Intresse visades från Göteborg och Stockholm. Berg deltog under hösten 
1898 och början av 1899 i arbetsgivarmöten i båda dessa städer. Mötena 
omnämndes i pressen och bekräftas i Bergs brev under dessa månader till 
företagscheferna James Keiller och Robert Almström, i Göteborg respektive 
Stockholm, samt till Herman Lagercrantz  i Wirsbo och Wilhelm Tham i 
Husqvarna.101 I oktober rapporterade flera tidningar att en arbetsgivarkom-
mitté bildats i Stockholm för att utarbeta regler för en förening av arbets-
givare i hela landet. Berg och Wessberg ingick tillsammans med chefen 
för Sockerbolaget i Landskrona Carl Tranchell som kommitténs skånska 
representanter.102

Men efter detta gick det någonstans grus i maskineriet. Bergs följande 
brev till kollegerna andas stigande besvikelse över att inget konkret hände i 
de två andra städerna. 

100  Skyddet för de lojala arbetarna är exempel på den andra av de i kapitel 2 (ovan 
s. Xx) identifierade elementen i arbetets frihet. För en utförlig redovisning 
av motbilden till arbetsgivarsynen: hedersbegreppen bland de fackligt 
organiserade arbetarna, påtrycknings- och bestraffningsmetoder vid brott mot 
de egna solidaritetsbegreppen etc. se t.ex. Lindqvist 1987, s. 106-127.

101  Berg till Almström 3/9 1898 samt 4/4 1899; Berg till Keiller 8/10 1898 och 2/1 
1899; Berg till Tham 20/11 1898; Berg till Lagercrantz 2/1 1899 och 3/2 1899 (3/1 
enligt den sannolikt felaktiga dateringen), SkCem B1E:14. Almström var chef för 
Rörstrands fabriker i Stockholm och skulle 1902 bli en av SAF:s grundare. Keiller 
var chef för Göteborgs Mekaniska Verkstad, det senare Götaverken, och hade 
1896 varit med och bildat VF enligt dess ursprungliga modell.

102  DN, SvD, S-D och Arbetet 7/10 1898 samt S-D 8/10.
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I Skåne pågick under de första månaderna 1899 en medlemsvärvning ge-
nom en av Cementaktiebolagets medarbetare, som av Berg fått uppdrag att 
resa runt till Skåneföretagen.103 

Cementbolagschefen fann det i april 1899 alltmer besvärande att fram-
stå som den ”som talat med värme om saken och förmedlat att beslut blivit 
taget i flera bolag” och sedan inte kunna ge de vidtalade företagsledarna 
upplysningar om vad som skulle hända.104 

Enligt Hallendorffs korta redovisning av händelserna i Skåne 1898-99 
blev fortsättningen att en grupp arbetsgivare i Helsingborgsområdet invän-
de mot Bergs idéer och under 1899 bildade en egen lokal arbetsgivarfören-
ing.105 I dess program utelämnades försäkringsfunktionen, vilken ansågs 
för kostsam, kanske också alltför defensivt inriktad. I stället betonades det 
gemensamma uppträdandet mot arbetarsidan under konflikt.106 Under den 
senare delen av 1899 verkar Berg ha gett upp sitt försök att få till stånd en 
skånsk och i följande steg nationell arbetsgivarförening.107 

Polemik, handgemäng och samförstånd
Innan vi går vidare finns det skäl att uppmärksamma några artiklar i tid-
ningen Arbetet. Vid tiden för Cementaktiebolagets mitt under hamnstrej-
ken inträffade 25-årsjubileum hade Transportarbetareförbundets ombuds-
man Charles Lindley infunnit sig i Malmö för att söka få till stånd en 
förhandling med det nya stuveribolaget på de strejkande medlemmarnas 
vägnar. Bolaget hade dittills vägrat förhandla med fackliga företrädare. Vid 
ett besök på redaktionen för Arbetet blev Lindley – enligt vad han långt se-
nare berättade i förbundets historik och i sina memoarer – ombedd av Axel 
Danielsson att skriva en artikel om jubileet. Lindley deltog och skrev bl.a. 
några kommentarer till Bergs gudfruktiga tal. 

103 Uppgiften i brev från Berg till Malte Sommelius 28/7 1899, SkCem B1E:16
104 Berg till Robert Almström 4/4 1899, SkCem B1E:14.
105 Hallendorff  s. 28ff.
106 Ibid. Meningsmotsättningen kan uppfattas i Bergs brev till Sommelius 28/7 

1899, den senare blev därefter den ledande i Helsingborgsföreningen under de 
år denna existerade, fram till SAF:s grundande 1902 (Hallendorff s. 43ff).

107 I ett brev till Herman Lagercrantz 5/6 1903 skrev Berg att frågan om en 
arbetsgivarförening år 1898 inte var mogen och att försöket fick ges upp, 
SkCem B1E:21.
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Danielsson strök dessa och skrev i stället under två dagar egna artiklar om 
jubileet, där han påtalade vissa, enligt honom förkastliga, inslag i Bergs 
och stuveribolagets åtgärder i hamnen. Lindley beskriver fortsättningen i 
memoarerna:

Då jag följande dag skulle besöka R.F. Berg för fortsatta förhandlingar, som 
tidigare verkat lovande, kände Berg inte igen mig och han titulerade mig ”herrn 
som skriver så bra”. Gärdet var upprivet. [---] Berg ville inte inlåta sig på för-
handlingar med migefter de artiklar som han trodde att jag skrivit, men det var 
ju Danielsson som författat dem.108

Det är skäl att kommentera vad som skrevs i Arbetet dagarna efter 
jubileet, vilket hade avhållits i det nedlagda kalkbrott som kallades 
Kyrkogrottan. Artiklarna är tre. En av dem, som i huvudsak refererar vad 
som förekommit, är signerad av Lindley.109 De övriga två är osignerade, 
men Lindleys berättelse bekräftar vad artiklarnas formuleringar gör 
tydligt: författaren var Danielsson. Han skrev först under rubriken 
”Grottmänniskor”, med syftning på Kyrkogrottan (och indirekt kanske 
på Sokrates liknelse i Platons dialog Staten om människorna i grottans 
skuggvärld). Biskopens tal fick förhållandevis mild kritik, medan Bergs 
patriarkala åsikter kvalificerade denne för beteckningen ”grottmänniska”. 
Till samma kategori hänförde Danielsson de passiva åhörarna, de ännu 
oupplysta, icke klassmedvetna arbetarna. En tid av uppvaknande för 
dessa ansågs förestå.110 

Dagen därpå skärpte Danielsson kritiken i artikeln ”Herr R.F. Berg och 
Gud.”111 Han ironiserade över Bergs sätt att tacka först Gud, sedan i tur 
och ordning styrelsen, tjänstemännen och till sist arbetarna för bolagets 
framgångar. Danielsson frågade sig om även kupongklippningen, dvs. ak-
tieägarnas utdelning, var styrd av Gud. Bergs anförande karakteriserades 
som ”ett av dessa patriarkaliska tal, hvarpå ingen diskussion får följa”.112 
Grottepublikens söner och döttrar blev, befarade Danielsson, de första som 
i en framtid skulle kunna vittna om vad de närvarande arbetarna verkligen 
tyckte. Berg fick frän kritik även för hamnkonflikten, där stuveribolaget 
ansågs ha uppträtt omoraliskt. 
108 Charles Lindley, Memoarer, Stockholm 1987 s. 118ff, citatet 119f. Se även Lindley 

1943 s. 75-84.
109 Arbetet 22/8 1898.
110 Ibid.
111 Arbetet 23/8 1898.
112 Ibid.
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Danielsson frågade sig om Gud varit med även i den affären. En artikel i 
Arbetet någon dag senare, sannolikt även den av Danielsson, behandlar den 
principiella frågan om vem som kan anses som strejkbrytare. 

Tidningen polemiserade mot en insändare i en annan Malmötidning. 
Kunde en i ett företag anställd arbetare som inte tillhörde någon fackfören-
ing, inte deltagit i något beslut om strejk och valde att arbeta när fackfören-
ingen strejkade kallas för strejkbrytare? Nej, hävdade insändaren. Jo, skrev 
Arbetet, ”det är just bland [...] ’fria’, efterblivna och okunniga arbetare som 
strejkbrytarne rekryteras, [en sådan] är var och en som går kapitalisternas 
ärenden då arbetarne [...] organiserade eller icke, nödgas gå i kamp”. Den 
som ”på detta förrädiska sätt tager brödet ur munnen på sina klassbröder, 
är och blir en strejkbrytare”. Att säga att fackföreningslagarna inte gäller för 
den som inte har med facket att göra höll enligt tidningen inte: ”i så fall 
skulle vi aldrig få några strejkbrytare ty de organiserade arbetarna nedlåta 
sig sällan till en så vanhedrande handling”.113 Tidningen hävdade alltså att 
strejkbryteri i princip inte förekom bland organiserade arbetare.

Arbetet berörde här vad som får anses som pudelns självaste kärna, 
grunden för de skilda  synsätt som uttrycks i begreppen strejkbrytare och 
arbetsvilliga. För tidningen gällde kollektivets och klassbegreppets logik. 
Enligt den hade man förrått sin egen klass om man arbetade under strejk eller 
bröt en facklig blockad, oavsett om man var fackligt organiserad eller ej. För 
arbetsgivarna, som till sitt stöd kunde åberopa näringsfrihetsförordningen, 
gällde individualismens och kontraktsfrihetens liberala logik. Var och en 
var fri att sluta arbetsavtal med vem man ville. Om en tredje part genom 
hot sökte hindra detta var det, i synnerhet efter Åkarpslagens införande 
1899, en straffbar handling.  

De första dagarna i september 1898 rapporterades i Malmötidningar-
na om kontakter mellan de strejkande hamnarbetarna och stuveribolaget, 
företrätt av Berg. Bolaget vägrade att förhandla med fackföreningen om 
kollektivavtal, erbjöd individuella avtal och anställde arbetsvilliga. Arbetet 
publicerade sedan augusti regelbundet namn på dessa: strejkbrytare enligt 
tidningen.114 Den skrev i början av september om stuveribolagets omed-
görlighet och frågade hur länge det Bergska konsortiet skulle få hålla ham-
nen ”i sina giriga klor”.115 Ett par dagar senare fick de strejkande stöd från 

113 Arbetet 24/8 1898.
114 Arbetet 10/8, 25/8, 2-3/9, 9/9 och 16/9 1898.
115 Arbetet 1/9 (citatet) samt 2/9 1898.
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engelska fackföreningar, som åtog sig att i utskeppningshamnarna blockera 
kolfartyg destinerade till Malmö.116 Positionerna var låsta.

Efter flera veckors ställningskrig fick hamnkonflikten en upplösning 
som bör ha överraskat många. I Arbetet meddelades att redaktören, dvs. 
Danielsson, hade framlagt ett medlingsförslag, efter att ha fått en uppma-
ning härtill ”från inflytelserikt håll”.117 Det som sedan hände visade att 
uppmaningen kommit från Berg. Danielsson övertygade de strejkandes 
kommitté om att anta en uppgörelse som han under hand hade utformat 
tillsammans med Berg, densamme som Danielsson under flera veckor giss-
lat i sin tidning.118 Lönerna höjdes inte oväsentligt, de under strejken an-
ställda, strejkbrytarna, fick stanna kvar. Kommande nyanställningar skulle 
ske från den grupp som strejkat.

Att Axel Danielsson kunde agera på detta sätt hade inte bara att göra 
med hans ställning som redaktör för Arbetet. Han hade tidigt varit aktiv 
för att få igång facklig verksamhet i Malmöområdet och tagit initiativ till 
åtskilliga fackliga sammanslutningar, däribland stuveriarbetarnas år 1888. 
Han deltog i ledningen av hamnarbetarstrejken 1898 från dess början.119

 Transportarbetareförbundet i Stockholm hade hamnat vid sidan om 
Malmöuppgörelsen. Lindley, som varit i Malmö under strejkens tidigare 
fas, återvände omedelbart och försökte att under hot om utvidgad konflikt 
omförhandla det hela och få bort strejkbrytarna från hamnen.120 Berg med-
delade endast att uppgörelsen med Danielsson stod fast.121 Lindley fick ge 
upp försöket.122

En ovanlig, man kan säga ohelig, allians hade uppstått mellan cement-
bolagschefen och redaktören för Arbetet, därtill med udden riktad mot 
hamnarbetarnas centrala fackförbund. Lindley mobiliserade andra företrä-
dare för förbundet och brännmärkte offentligt Danielssons ingripande.123 

116 Arbetet 6/9 1898.
117 Arbetet 29/9 1898.
118 Av brev från Berg till Danielsson 3/10 och 6/10 1898, SkCem, B1E:14, framgår att 

de två haft ett möte den 28/9, dagen innan nyheten om strejkens avslutning 
stod att läsa i Arbetet.

119 Svenska Transportarbetarfackförbundets historik 1897-1922, Stockholm 1943, s. 
18; Uhlén s. 149.

120 Arbetet 1/10 1898. Tidningen skrev ironiskt att Lindley hade kommit till Malmö 
”och har lyckats underhandla slut på de träffade överenskommelserna”. Detta 
lyckades i själva verket Lindley inte alls göra.

121 Berg till Danielsson 3/10 1898, SkCem, B1E:14.
122 Lindley 1987 s. 120.
123 Transportarbetaren oktober 1898; Arbetet 15/10 1898.
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Denne svarade i föraktfulla ordalag, och konstaterade att inte ens Lindley 
förnekade att konflikten slutat med en vinst för fackföreningsrörelsen.124

Uppgörelsens materiella innehåll bekräftades av Berg i en skrivelse till 
Danielsson som genast återgavs i Arbetet.125 Formellt hade inget kollektivavtal 
träffats, tvärtom förutsattes i viss omfattning fortsatta individuella arbets-
kontrakt.126 Samtidigt var uppgörelsens innehåll av sådan generell karaktär 
att den pekade fram mot ett kommande kollektivavtal. Reellt, om inte 
formellt, innebar den ett erkännande från Berg och stuveribolaget av de 
strejkande som kollektivt förhandlande part och av Danielsson som dess 
ombud, kuriöst nog utsedd av arbetsgivarparten. 

Vad fick R.F. Berg att göra denna omsvängning? Den skedde från 
hans till synes omedgörliga hållning gentemot de strejkande i början av 
september, till en av honom själv initierad kompromiss vid månadens slut, 
med villkor som arbetarsidan såg som en framgång. Svaret kan bara bli att 
en pragmatisk bedömning från Berg – sannolikt förstärkt av påtryckningar 
från Malmöföretag som var beroende av att fartygstransporterna kom 
igång – fått honom att ge avkall på arbetets frihet, på den princip han 
och stuveribolaget bekänt sig till när man inledningsvis vägrade förhandla 
och anställde oorganiserade i de strejkandes ställe. Berg måste ha uppfattat 
att Axel Danielsson år 1898 trots sin giftiga retorik i tidningen var mera 
pragmatiker än revolutionär och med en ställning bland sina egna som 
gjorde att man kunde tro att en uppgörelse med honom skulle hålla. 

Detta positionsbyte kan för Berg i efterhand ändå ha blivit en besvikelse. 
Han hade i samband med hamnuppgörelsen deklarerat att stuveribolaget 
framgent skulle verka för goda förhållanden mellan de båda arbetargrupper-
na: de som anställts under strejken och de strejkande som återanställdes.127 
Men hamnen i Malmö var ingen söndagsskola. Bergs ambition visade sig 
snart vara endast en from förhoppning. Några dagar senare rapporterade 
nämligen SvD att det hade uppstått slagsmål mellan arbetargrupperna ef-
ter ett möte som stuveribolaget hade ordnat i försoningssyfte. De tidigare 

124 Arbetet 15/10 och 4/11 1898. Förstnämnda datum skrev Danielsson att han inte 
var ”född till dräng och hade jag lust att bli det skulle jag nog välja mig bättre 
herrar än Lindley och hans likar”. 

125 Arbetet 29/9 1898.
126 Uhlén hävdar (s. 150) att detta var det första kollektivavtalet i Malmö hamn, 

men inget tyder på att något formellt, av båda sidor undertecknat avtal ingicks. 
Uppgörelsen mellan Berg och Danielsson 28/9 1898 har inte noterats av Uhlén. 
Den var att döma av Arbetets rapportering från början muntlig men bekräftades 
av Berg i brev till Danielsson samma dag (Arbetet 29/9 1898).

127  Arbetet 3/10 1898.
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strejkande hade varit flera till antalet och gett dem de alltjämt såg som 
strejkbrytare så grundligt med stryk att tidningen antog att de förra var på 
väg att lyckas med sin avsikt, att jaga bort vad tidningen (som undvek ordet 
strejkbrytare) kallade ”de nyantagna arbetarna”.128 

Kommentaren visar att Malmökonflikten inte sågs som lokal utan följdes 
med intresse i Stockholm. Rapporterna om slagsmålet i SDS och Arbetet 
hade inte varit lika dramatiska. Den förra tidningen ansåg att det hand-
lade om några knuffar men trodde, liksom SvD, att händelsen skulle få 
många av de under strejken anställda arbetarna att lämna staden.129 Hos 
Arbetet rapporterades händelsen på undanskymd plats; en f.d. strejkande 
hade blivit överfallen av ”patrask” och själv anhållits av polis; en namngiven 
strejkbrytare hade fått ett slag i nacken. Tidningens osignerade förmaning 
till de egna sympatisörerna var att ”dylika uppträdanden böra undvikas och 
arbetarna böra betänka, att arbetareklassens värsta afskum [strejkbrytarna] 
är väl skyddadt och värnadt af öfverklassen”.130

Kanske var SvD:s uppgifter om slagsmålet överdrivna. Det är å andra 
sidan troligt att Arbetet gärna ville tona ner en händelse som bör ha varit 
besvärande för Axel Danielsson, både i förhållande till överenskommelsen 
med Berg och till Transportarbetareförbundet, som ju på annat sätt velat 
få bort strejkbrytarna. Samtidigt kan de avslutande orden om ”afskum” ses 
som riktade även till Berg med budskapet: även om Danielsson accepterat 
att strejkbrytarna skulle få stanna borde arbetsgivarna ha klart för sig vad 
han och tidningens läsare ansåg om sådana.

Ytterligare ett inslag i – eller en följd av – hamnuppgörelsen skall fram-
hållas, både för sin principiella vikt och för att det kan ses i samband med 
de handgripligheter vi just fått en inblick i. Inslaget framgår inte av Bergs 
brev som bekräftade överenskommelsen, vilket betyder att om det alls in-
gick i hans och Danielssons uppgörelse så måste denna del ha varit enbart 
muntlig. Alternativt handlar det om en av Berg senare beslutad åtgärd, i så 
fall troligen under intryck av slagsmålet mellan arbetargrupperna.  

Det som åsyftas är den praxis för arbetsledningen i hamnen som till-
lämpades efter överenskommelsen 1898. För att belysa detta blir ett kort 
avbrott i den kronologiska berättelsen nödvändigt. Saken uppenbarades 
nämligen först åtta år senare, i ett brev 1906 från Berg till Charles Lind-
ley. Sistnämnda år var det dags att träffa ett formellt kollektivavtal mellan 

128 SvD  6/10 1898.
129 SDS  5/10 1898.
130  Arbetet 5/10 1898, i en kort notis med rubriken ”Efterspel till strejken”.
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Malmö Stuveri AB och Transportarbetareförbundets avdelning i Malmö 
(vilket betyder att 1898 års personliga överenskommelse mellan Berg och 
Danielsson hade fungerat i åtta år). Berg påpekade 1906 för Lindley, som 
fått avtalets text översänd för förbundets godkännande, att stuveribolaget i 
Malmö efter 1898 hade bibehållit en för arbetarna värdefull, från skråtiden 
kvarlevande praxis. Den innebar att stuveriarbetarna inom sig utsåg en för-
troendeman, varpå denne av bolaget accepterades som fungerande förman. 
Han hade den grannlaga uppgiften att fördela det dagliga arbetet – vars 
omfattning kunde variera kraftigt, beroende på den aktuella fartygstrafiken 
– bland de arbetssökande. Arbetarna nominerade således i Malmö själva 
innehavaren av en roll som i andra hamnar och verksamheter tillkom en av 
arbetsgivaren utsedd arbetsledare. 

Berg skrev 1906 till Lindley att det förtroende för arbetarna som denna 
praxis sedan 1898 inneburit från stuveribolagets och hans egen sida aldrig 
hade missbrukats: ”Under de åtta år bolagets verksamhet pågått har ingen 
af förtroendemännen brustit i sin skyldighet i detta afseende.” Berg tillade 
trosvisst att ”någon risk för att de framdeles skulle göra det förefinnes heller 
icke”. Han förklarade för Lindley varför det i 1906 års avtal – där denna 
arbetsledarpraxis uttryckligen skrevs in – måste finnas en klausul om att 
arbetsgivaren hade rätt att, om någonting inte fungerade, återta arbetsle-
darrollen.131 Klausulen var nödvändig, skrev Berg, ”då köpmännen alltjämt 
skylla mig för att hafva lämnat all makt i socialisternas händer”.132 

På vad sätt hade han gynnat ”socialisterna”? Denna beteckning använde 
han (eller i varje fall de  köpmän han hänvisade till) här som liktydig 
med fackföreningen. Den tillämpade arbetsmodellen måste ha varit till 
fördel för fackföreningsanslutningen därigenom att en på detta sätt vald 
förtroendeman kunde ge fackföreningsmedlemmar företräde till arbete. 
Hamnarbetare som inte var organiserade hade därmed alla skäl att bli det. 
Fackföreningen och dess medlemmar hade av Berg och stuveribolaget i 
praktiken tillerkänts en ensamrätt till den del av stuveriarbetet som inte 
sköttes av fartygens besättningar. Arbetsgivaren hade villkorligt gett efter 
på principen om arbetets frihet, dock med möjlighet att återgå till den i 
andra verksamheter normala ordningen om någonting brast. Vilket det 
alltså enligt Berg inte hade gjort under de åtta år modellen varit i kraft. 

131 Aftal emellan Malmö Stufveri AB å ena sidan samt Sv 
Transportarbetareförbundets afdelning i Malmö å den andra, daterat 16 maj 
1906, § 5. Avtalet i SkCem F1A:1, mapp kollektivavtalstexter.

132 Berg till Lindley 27/4 1906, SkCem B1E:24.
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Fackföreningen hade i gengäld goda skäl att se till att arbetsgivaren inte 
hade något att klaga på – i så fall riskerade man ju att tappa kontrollen över 
vilka som skulle ges företräde till jobben.  

Denna princip för maktfördelning kan beskrivas med Max Webers 
termer. Ett målrationellt kriterium – behovet att få arbetet i hamnen att 
fungera – hade hos R.F. Berg fått företräde framför ett värderationellt – 
hans fasthållande under strejkens inledningsfas vid arbetsgivarens direkta 
befälsrätt, dvs. principen om arbetets frihet. Det senare sättet hade inte 
lett till resultat, det hade inte fått arbetet att fungera. Den okonventionella 
lösningen innebar inte att arbetets frihet offrades men att principen 
praktiserades på ett mjukt och pragmatiskt sätt. Arbetsgivaren Berg visade 
här fackföreningen ett förtroende som kan liknas vid en gåva i Marcel 
Mauss mening. Gengåvan låg i att hamnarbetarfacket i Malmö klarade 
att motsvara förtroendet och leva upp till sin del av det före 1906 oskrivna 
kontraktet.

Transportarbetareförbundets styrelse godkände Malmöavtalet, enligt 
protokollet utan diskussion,133 Ett åttaårigt oskrivet kontrakt bekräftades 
därmed på papperet. Förbundets tidning Transportarbetaren, som år 1898 
föraktfullt hade kallat Berg ”den ödmjuke Jesu efterföljare” och en person 
utan förmåga som underhandlare, tackade 1906 honom och stuveribolagets 
övriga förhandlare ”för den humanitet och det tillmötesgående de vid 
underhandlingarna visat”.134  Lindley var vid båda tillfällena tidningens 
redaktör. Dessa uttryck får därför anses spegla förbundets syn vid respektive 
tidpunkter på arbetsgivarsidan i Malmö hamn. 

Vi kan konstatera att det i maj 1906, något mer än två år före 
sprängningen på Amalthea, rådde en harmonisk relation i Malmö hamn 
mellan stuveriaktiebolaget och fackföreningen, en relation som innebar 
att arbetsfred rått sedan 1898 och i praktiken uteslutit användande 
av arbetsvilliga/strejkbrytare. Bergs auktoritet, i Webers mening, var 
uppenbarligen en annan och större på fackföreningssidan 1906 än den varit 
1898; att döma av kommentarerna i Transportarbetaren var den inte enbart 
av legalt utan även av karismatiskt slag. 

133 Förbundsstyrelsens protokoll 9/5 1906 § 7, Transport A02:002.
134 Transportarbetaren oktober 1898 och nr 3/1906. Redan i nr 1/1905 hade 

tidningen uttryckt sin uppskattning av Malmö Stuveriaktiebolags sätt att föra en 
då aktuell mindre förhandling. 
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Yngve Tidman har i sitt arbete om Amaltheasprängningen och dess för-
historia behandlat 1898 års konflikt.135 Tidman stöder sig i här berörda 
avseenden på den mer än 40 år senare tillkomna historiken över Transport-
arbetareförbundet. Han har därför inte uppfattat Bergs och Danielssons 
överenskommelse och deras roller vid konfliktens upplösning, inte heller 
att Lindley och förbundet i Malmöuppgörelsen 1898 kom på mellanhand. 
Ingenting av detta går att utläsa i den av Lindley sannolikt författade (och 
i varje fall kontrollerade) förbundshistoriken. I denna ges Danielsson hela 
skulden för vad som utan precisering beskrivs som ”bristfälligheten i upp-
görelsen” år 1898.136 Historiken nämner varken förtroendemännens för-
mansroll i Malmö hamn eller avtalet 1906.137 

 Vi återvänder till 1898. Att den bild som här har getts av R.F. Berg i 
arbetsgivarrollen detta år inte är entydig framgår vid en jämförelse av vad vi 
sett hända under året. I Limhamn, ett par månader före hamnkonflikten, 
hade Berg vid den omröstning han arrangerat för arbetarna talat den be-
stämmande överhetens språk. Överhetligheten präglar, vilket knappast bör 
förvåna, hans officiösa framträdande vid Cementaktiebolagets jubileum. 
Något liknande kan sägas om den sista punkten i hans tänkta program 
för en skånsk och svensk arbetsgivarförening. Den handlar om att bemöta 
olika slags övergrepp från arbetarsidan. Hans brev till Malte Sommelius 
i januari 1899 angående det pensionssystem som lanserats inom bolaget 
1898 har en tydlig antisocialistisk ton. 

I Bergs brev till Cementgjuteriets arbetare i juli 1898 ser vi å andra sidan 
en signal om den vision för den framtida arbetsmarknadens organisation, 

135 Tidman, s. 166 ff.
136 Svenska Transportarbetareförbundets historik. Första delen 1897-1922, 

Stockholm 1943, s. 75-82, citatet s. 82. Där sägs att strejkbrytarna försvann 
efter någon vecka, vilket stämmer med de i SvD och SDS förut redovisade 
antagandena om händelserna i oktober 1898. 

137 En minnesskrift om Amaltheasprängningen utkom 100 år efter denna händelse: 
Petter Larsson (red.), Ekot från Amalthea, Malmö 2008. Utgivare är ABF i 
Malmö, boken finansierades av Malmö stads kulturnämnd. Den behandlar 
endast arbetarsidans perspektiv – dock inte strejkbrytarsidans, vilket i 
inledningen beklagas och ses som en brist (s. 17). En annan brist, som inte 
verkar ha slagit utgivaren, är frånvaron av arbetsgivarperspektiv. Arbetsgivare 
som nämns spelar endast rollen som ”den andre.” Historikerna Lars Berggren 
och Roger Johansson karakteriserar i sitt bidrag R.F. Berg och Malmö Yllefabriks 
chef Schmitz (s. 26) med det enda omdömet att båda ”hade utvecklat ett starkt 
motstånd mot den fackliga rörelsen”. Utförligare men lika ensidigt skildrad är 
i Anne-Marie Lindgrens artikel den helt utanför Malmökonflikten 1908 stående 
John Bernström (på s. 77 kallad Bernstäm). Denne sägs ha vägrat all facklig 
förhandling, ett påstående som dementeras av redovisningen i kapitel 3 ovan av 
alla de verkstadsförhandlingar som Bernström deltog i åren 1903-1905. 
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som han några år senare med stor energi skulle lansera bland sina arbets-
givarkolleger. I fallet vid Cementgjuteriet motsatte han sig fackföreningens 
anspråk på att påverka anställningsförhållandena. 

I den följande hamnkonflikten bytte han efter några veckor fot, fick till 
stånd en okonventionell konfliktlösning och accepterade en ordning som i 
realiteten gav betydande makt åt hamnarbetarfacket rörande anställning-
arna. Den innebar ett avsteg från det kompromisslösa hävdandet av arbetets 
frihet.

Vi märker att motstridiga impulser, principiellt och pragmatiskt motive-
rade sådana, under 1898 påverkade R.F. Bergs alltjämt patriarkala arbets-
givarhållning. Samtidigt kan vi hos honom under detta stormiga Malmöår 
uppfatta tecken som indikerar att något nytt är på väg att hända: en rörelse 
i riktning mot större samförstånd och ömsesidig respekt på arbetsmarkna-
den.

En ny arbetsgivarhållning 
Efter misslyckandet med att under 1899 få igång den skånska avdelningen 
av en tänkt nationell arbetsgivarförening avtog under ett par år R.F. Bergs 
engagemang i organisationsfrågan. Till detta kan en lågkonjunktur under 
1900-talets första år ha bidragit, som sannolikt dämpade stridsviljan på 
arbetarsidan och fick skälen för organisering av arbetsgivarna att te sig min-
dre akuta än 1898. Även  organisationsförsöken i Stockholm och Göteborg 
kom av sig. Den lokala organisationen i Helsingborg 1899 blev det enda 
resultatet.

Arbetsgivarnas organisering tog fart våren 1902 under inflytande av 
den ovan skildrade rösträttsstrejken. I Malmö bildades Allmänna Arbets-
givarföreningen, i Stockholm Svenska Arbetsgivarföreningen och Centrala 
Arbetsgivarförbundet. Alla siktade till att samla arbetsgivare från skilda 
branscher och från hela landet. Till detta kom Verkstadsföreningens nystart 
sommaren 1902.

Den nationella samordning av organisationsbildandet på arbetsgivarsi-
dan, som fyra år tidigare under en kort period hade varit på väg, lyste år 
1902 med sin frånvaro. Detta bidrog sannolikt till att R.F. Berg stod vid 
sidan om förberedelserna; möjligen sågs han efter sin något kontroversiella 
insats 1898-99 inte av Skånekollegorna som ett lika samlande namn som 
då. I april 1902 tackade han i ett brev en av Allmänna Arbetsgivarförening-
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ens blivande grundare, Carl Cloetta, för det förslag till föreningsbildning 
som Berg fått del av. Han uttryckte sig positivt om initiativet, framhöll att 
organisationen borde verka för ett förtroendefullt samarbete med arbetar-
sidan men trodde inte att detta längre kunde uppnås ”på det gamla patri-
arkaliska sättet, der förtroendet [från arbetarsidan]var blindt”. Men kanske 
kunde det gå bättre om arbetarna finge insyn i ”arbetsgivarnas både ljusa 
och svåra erfarenheter i kampen för den gemensamma brödbiten”.138 Berg 
antyder här att en omprövning av hans egen arbetsgivarhållning kan vara 
på väg och förhåller sig artigt avvaktande till den nya föreningen.139

En månad senare genomfördes den tre dagar långa rösträttsstrejken. 
Kort därefter skrev R.F. Berg till John Bernström sitt ovan nämnda brev.140 
De frågor han ställde visar hur hans tankar rörande arbetarsidans organi-
sering vid denna tid gick. Hur borde man förhålla sig till det 1899 bildade, 
icke-socialistiska Svenska Arbetareförbundet?141 Detta förbund hade med-
lemmar bland Cementaktiebolagets arbetare men tydligen ännu fler vid 
Separator i Stockholm. Problemet för Berg var ”det förfärliga hat hvarmed 
[Arbetareförbundet] förföljs av socialisterna” och att inte vare sig arbets-
givare eller polis erbjudit organisationen något skydd. Berg sade sig vara 
övertygad om att många av hans arbetare som ingått i fackföreningarna 
skulle lämna dem och deras socialistiska ledning om de kunde finna skydd 
hos en annan, tillräckligt stark organisation, som inte förde ut dem i strid. 

Han bad att få veta Bernströms uppfattning i vad han kallade princip-
frågan: kunde man gå så långt som till att förbjuda arbetarna att ingå i en 
fackförening? Eller borde man stanna vid att söka få dem som ville tillhöra 
en förening att välja ”en god sådan”. Med orden ”jag är bestämdt för den 
senare åsigten” avslutade Berg brevet.142

138 R.F. Berg till Carl Cloetta 19/4 1902. SkCem, B1E:19.
139 Brevet till Cloetta dementerar, tillsammans med Bergs följande föredragning 

i Cementaktiebolagets styrelse om bolagets organisationsanslutning (som 
redovisas i följande avsnitt), uppgifterna hos Hallendorff (s. 29), De Geer (s. 
39) och Uhlén (s. 224) att Berg 1902 skulle ha varit initiativtagare till Allmänna 
Arbetsgivarföreningen. Lohse anger däremot (s. 51) korrekt att Berg stod vid 
sidan om 1902 års organisationsbildningar.

140 Se ovan s. xx.
141 Flink uppger, liksom NF av år 1918, att 1899 var året för grundandet. Lundin, 

som anger året 1900, har funnit belägg för att Arbetareförbundet var aktivt och 
hade ett starkt fäste i Limhamn redan detta år, vilket Lundin sätter i samband 
med frireligiositetens starka ställning på orten. Han skriver att det tidigt 
rådde en hätsk stämning från den 1898 grundade fackföreningen gentemot 
Arbetareförbundet, som man såg som ett strejkbrytarförbund. Lundin visar att 
Berg och Cementaktiebolaget under några år stödde ett av Arbetareförbundet 
grundat lokalt bibliotek men att detta stöd upphörde 1904 (s. 171-179).

142 Berg till John Bernström 23/5 1902, SkCem B1E:19.
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Bernströms svar känner vi.143 Frågorna ger oss viktiga upplysningar om 
det vägval som Berg  kände sig stå inför. Han ansåg alltjämt att man 
som arbetsgivare kunde och kanske borde söka påverka arbetarnas val 
av föreningar, men hur långt fick man gå? Skulle man hjälpa till med att 
utveckla en alternativ organisation för arbetare som var mera företagslojala 
än fackförbundens medlemmar kunde misstänkas vara? Kunde man neka 
till att stödja en arbetargrupp om den begärde skydd mot aggressioner från 
fackförbunden? Vilka åtgärder var förenliga med Bergs till Cloetta uttalade 
vilja att öka förtroendet mellan arbetsgivare och arbetare?

I augusti 1902 behandlade Cementaktiebolagets styrelse frågan om 
bolagets anslutning till SAF  och Allmänna Arbetsgivarföreningen, från 
vilka inbjudningar inkommit. I en PM diskuterade Berg organisationsfrågan 
ur ett historiskt perspektiv. 144 Han reflekterar där – med ett språk som 
visar söndagsskollärarens vana att nyttja metaforer – kring de förändringar 
som de drygt 30 åren av näringsfrihet medfört. Den gamla skråordningens 
system med ”fasta pyramider” av yrkesutövare med olika rang och 
erfarenhet har, skriver han, brutits ner till ”sandhögar utan sammanhang”, 
vilka av ”tidens havsböljor” utjämnats till ”plana folklager, som nutiden 
kallar öfver- och underklass”. Det gamla samhällets byggnad anser han 
helt förvandlad, ”nya samhällslager hafva införts med nya rättskraf”.  
”Det opersonliga kapitalet” har blivit till en ”ny stormakt”. De uppkomna 
spänningarna gör ”att hela statskroppen bäfvar” och i brist på lagstiftning 
har ”den gamla knytnävsrätten” kommit till användning. Detta visar att 
då rättsmedvetandet i samhället inte är entydigt och då uppfattningarna 
om vad som är svart eller vitt skiljer sig ”kan lag hvarken stiftas eller skipas. 
Där måste man slåss tills man blifver sams, såsom vi gjorde som pojkar”. 
Ur kampen växer, tror Berg, ett nytt rättsmedvetande ”och det är vår 
tids barn gifvet att uppteckna detta nyvaknande rättsmedvetandes tysta 
diktamen”. Strejker kan aldrig helt undvikas, men de kan minskas i antal 
och omfattning när ett nytt rättsmedvetande tar form. 

Om strejk är ett allmänt eller ett lokalt krig emellan öfver.- och underklassin-
tressen, emellan kapitalmakt och personlighetskänsla, är det alldeles tydligt, att 
den måste, redan för själva kampens skull, samla de bägge grupperna till två 

143 Se ovan s. xx
144 Cementaktiebolagets styrelseprotokoll 27/8 1902 § 55, SkCem A1:13. 

Handlingarna från arbetsgivarorganisationerna och Bergs PM är bilagor till 
protokollet. Följande citat är från Bergs PM. Ingemar Wickström tackas för att 
han fäste min uppmärksamhet på dessa dokument.
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fasta och hvardera sig själva befästande läger. [---] Det undre folklagret, som 
varit utsatt för det mesta trycket, har redan vunnit ett stort försprång med afse-
ende på dessa befästningar, det övre måste följa efter. Enighetssträfvandet i vår 
tid tager form af föreningar.145

Slutsatserna är att föreningar är något positivt och behöver bildas på såväl 
arbetar- som arbetsgivarsidan, att lagstiftningen nu och framgent måste 
aktivt stödja en sådan utveckling; detta eftersom samhället tidigare ”ge-
nom yrkesfriheten borttagit allt lagligt stöd för bildande af starka […] 
föreningar”.146 Härigenom, tror Berg, kunde ”intressestriden […] föras öf-
ver från en knytnäfskamp till en ordstrid, från strejkernas krig till skilje-
domens fredliga lösning. Ur skiljedomarnes prejudikatsamlingar framväxer 
småningom men säkert ett rättsmedvetande, som kan stifta lag inom ett 
nytt rättsområde och lösa vår tids sociala frågor”.147 Han ser en samordning 
av föreningsbildandet på vardera sidan som starkt önskvärd och kritise-
rar uppläggningen av de två nya arbetsgivarorganisationerna. De skiljer sig 
principiellt från varandra i synen på hur stora konfliktfonder de vill bygga 
upp internt, annars hade de enligt Berg lätt kunnat sammanföras. Men i 
båda fallen har man alltför mycket tagit efter arbetarsidans syn på organi-
sationen som krigföringsmedel och ägnat alltför litet intresse åt lösningar 
genom medling och skiljedom. Han säger sig ha dragit slutsatsen av sitt 
misslyckade försök 1898-99 att man inte bör samla alltför stora kassor och 
konfliktfonder i arbetsgivarföreningarna; i stället bör man med motparten 
arbeta för att finna gemensamma regler om skiljenämnder för fredliga kon-
fliktlösningar.

Han pekar på ett inslag i Allmänna arbetsgivarföreningens förslag till 
stadgar som särskilt utmanande och för Cementaktiebolaget oacceptabelt. 
I denna punkt stipulerades att föreningens styrelse, vid en konflikt som be-
rörde viss föreningsmedlem, skulle kunna ålägga alla medlemmar att avbry-
ta alla affärskontakter med visst företag utanför föreningen, ifall företaget 
försvårade en konflikts lösning genom att acceptera arbetarnas fordringar 
och själva fortsätta arbetet. Med stadgandet ville Allmänna arbetsgivarför-
eningen framtvinga samma slags lojalitet av företag utanför föreningen som 
fackföreningarna ofta krävde av icke-organiserade arbetare. 

145  Ibid. 
146  Ibid.
147  Ibid.
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För det senare slaget av lojalitet stod arbetsgivarna i regel främmande; det 
vore ologiskt och att ge skäl för kritik om man i en arbetsgivarförening följ-
de motsvarande princip. Berg insåg rimligtvis detta, även om det inte står 
uttryckligen i hans PM. Han skriver att stadgandet troligen vore lagstridigt 
och kunde leda till att medlemsföretag tvangs till kontraktsbrott.148 Hans 
tveksamhet inför vad en organisering enligt de två framlagda förslagen 
skulle medföra framgår av att hans PM slutar utan förord för något av dem. 

Bolagsstyrelsen var positiv till att ingå i en arbetsgivarorganisation men 
beslöt att vänta och se. Man framförde en indirekt uppmaning om att de 
två föreningarna borde slås samman, vilket låg i linje med Bergs tanke om 
samordning av organisationer. 

Flera av Bergs formuleringar i detta styrelsedokument återkommer i 
hans offentliga tal 1905-06, liksom i de budskap han framförde inom SAF 
efter Cementaktiebolagets senare inträde där. Hans vid dessa tillfällen re-
dovisade tankar hade alltså redan 1902 börjat finna sina nya banor. Hans 
grundinställning redan sistnämnda år är att utvecklingen i arbetslivet både 
framtvingar och främjas av organisering, att arbetsmarknadsparterna na-
turligen kommer att företrädas av varsin nationell organisation med stor 
anslutning (”samla de bägge grupperna till två fasta och hvardera sig själva 
befästande läger”). I ett sådant perspektiv blir för Berg förhandling, med-
ling och skiljedomsförfarande något möjligt och naturligare än kostsamma 
stridsåtgärder. Veterligen var inte tanken tidigare framförd att det från ar-
betsgivarsynpunkt kunde ligga något positivt i en hög organisationsgrad på 
arbetarsidan. Den står i strid med den oftare uttryckta arbetsgivarambitio-
nen att motarbeta de socialistiska fackföreningarnas utbredning och stödja 
alternativa föreningsbildningar bland arbetarna. Den senare idén hade Berg 
själv uttryckt ännu i maj 1902, i brevet till John Bernström. 

Denna till synes bristande logik skulle senare få sin förklaring, när R.F. 
Berg i olika sammanhang (som i Uppsalatalet 1905) underströk önskvärd-
heten av en icke partibunden fackföreningsrörelse; han såg sannolikt 1902 
för sig framväxten av något slags överordnad, politiskt neutral arbetaror-
ganisation, där fackföreningarna, Svenska arbetareförbundet och de ännu 
oorganiserade arbetarna skulle kunna rymmas. Det saknades inte stöd i 
tiden för sådana tankar. 

148 Ibid,, bilagan med  Allmänna arbetsgivarföreningens förslag till stadgar, mom 
7:o b), som Berg för hand markerat i kanten med ett understruket ”obs”. 
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Berg måste år 1902 ha vetat att frågan om kollektivanslutning till SAP var 
kontroversiell även inom fackföreningsrörelsen, och att den obligatoriska 
anslutning som efter omröstning beslutats vid LO:s bildande 1898 hade 
något luckrats upp två år senare.149

Under 1902 inleddes Bergs kontakt med G.H. von Koch, vilken föl-
jande år skulle bli känd som en grundare av Centralförbundet för Socialt 
Arbete, CSA. Social Tidskrift hade 1901 börjat utges som organ för bl.a. för-
eningen Studenter och Arbetare men blev senare framför allt CSA:s organ. 
R.F. Berg tillhörde från början dess läsekrets.150 

Berg fick snart andra och viktiga kontakter via CSA-kretsen i Stock-
holm och blev inspirerad av dessa. En som föredrog att verka utan att direkt 
synas där var byråchefen vid Kommerskollegium Henning Elmquist, med-
lare i flera stora arbetsmarknadstvister. En annan kontakt var Erik Palm-
stierna, frikyrkligt engagerad vänsterliberal, senare i livet socialdemokrat 
och statsråd. Palmstierna hade en tjänst som sekreterare vid CSA och har i 
en minnesskrift beskrivit hur Berg vid sina Stockholmsbesök uppehöll en 
nära kontakt med organisationen. Det gick enligt skildringen ofta till så att 
Berg tog med sig Palmstierna i den droska som förde cementbolagschefen 
till hans olika affärsbesök, för att man mellan dessa skulle kunna diskutera 
sociala frågor och CSA:s arbete.151 1905 tog Berg initiativet till att bilda den 
skånska föreningen för socialt arbete, en regional avläggare till CSA, och 
blev dess förste ordförande.

149 LO-kongressen 1900 ändrade regeln till att varje facklig organisation fick för 
sig besluta om man skulle ansluta sig till partiet. Metallarbetareförbundet 
anslöt sig först 1904 till LO. Förbundets sekreterare J.T. Johansson skrev 1902 
i Social Tidskrift under rubriken ”Skola fackföreningarna vara partipolitiska?” 
att Brantings ursprungligen negativa hållning till kollektivanslutningen i 
Gävletalet 1886 var den rimliga (Johansson 1902). Johansson förutspådde att 
den pågående diskussionen ”är början till slutet af den fackliga rörelsens direkta 
koppling till den politiska” (ibid. s. 322). Så blev som vi vet inte fallet.

150  Totalt finns i R.F. Bergs brevkopior tolv brev till von Koch åren 1902-06. 
Bergs första brev är daterat 23/9 1902 (SkCem B1E:19), där han tackar för 
brev från von Koch som önskat upplysningar om egnahemsverksamheten 
i Limhamn. Berg skriver att han läser Social Tidskrift ”med högsta intresse” 
och anser den vara ”av största betydelse för vårt fädernesland”. Upplysningar 
om egnahemsfrågorna lämnas i ett utförligt brev 4/12 1902, SkCem 
B1E:19. Det torde vara upprinnelsen till de två artiklar om Limhamn och 
egnahemsbyggandet i Social Tidskrift (dec. 1906 och febr. 1907) som tidigare 
nämnts och som uppmärksammats av Lundin.  

151 Erik Palmstierna, ”Hågkomster” i Centralförbundet för socialt arbete 1903-1928. 
Minnesskrift, Stockholm 1928 s. 57. 
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1903 träffades i Lomma det första kollektivavtalet gällande Skånska Ce-
mentaktiebolaget. Avtalsparter på arbetsgivarsidan var, förutom bolaget, 
fyra mindre tegeltillverkande företag på platsen. Arbetarsidan företräddes 
av tre grupper: Grov- och Fabriksarbetareförbundet med tolv representan-
ter, Svenska Arbetareförbundet med fyra samt övriga, oorganiserade arbe-
tare med tio. Antalen avspeglar sannolikt proportionerna mellan grupperna 
i Lomma vid denna tid. Förhandlingarna leddes av Berg, som står som 
avtalets förste undertecknare på arbetsgivarsidan. Förutom regler om löner 
och arbetstider infördes på arbetarsidans begäran en uttrycklig förenings-
rättsklausul. Den formulerades som förslag av Berg och godkändes av alla, 
sedan han påpekat att redan den aktuella förhandlingen och arbetardelega-
tionernas sammansättning innebar ett faktiskt erkännande av vars och ens 
rätt att tillhöra eller icke tillhöra föreningar. Klausulen löd: ”Arbetsgifvarne 
erkänna arbetarnes rättighet att gå in i eller stå utanför föreningar efter 
deras fria val och utlofva således, att icke på grund af några arbetarnes 
organisationsangelägenheter afskeda arbetare.”152 Detta bekräftar att Bergs 
inställning till fackliga organisationer år 1903 hade förändrats jämfört med 
vad han uttryckte vid Limhamnsomröstningen 1898 och i brevet till Som-
melius 1899. Avskedanden på grund av medlemskap i fackförening måste 
efter 1903 ha varit otänkbara inom Cementaktiebolaget. Någon typisk 
hållning i arbetsgivarvärlden var detta ännu inte, vi kan erinra oss Sepa-
rators och andra verkstadsföretags avskedanden under pågående konflikt 
1905. Lommaavtalet måste på denna punkt ha registrerats som en landvin-
ning för arbetarsidan.

Samtidigt var avtalet en framgång för Bergs arbetsgivarsyn, såtillvida 
som Svenska Arbetareförbundet, liksom de oorganiserade, fick framträda 
som likvärdiga med det LO-anslutna Grov- och Fabriksarbetareförbundet. 
Det var sannolikt inte lätt att svälja för den senare organisationen, men 
uppvägdes tydligen av att den själv blev godtagen som förhandlingspart av 
arbetsgivarna. R.F. Berg kunde därmed tills vidare behålla förhoppningen 
att de olika organisationerna på arbetarsidan så småningom kunde samsas 
under något slags gemensamt paraplyorgan.

152 Protokoll vid sammanträde mellan cement- och tegeltillverkarna i Lomma och 
representanter för hos dem anställda arbetare 29/4 1903, SkCem F1A:1, mapp 
kollektivavtalstexter.
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Frågan om inrättande av offentliga arbetsförmedlingar var aktuell i flera 
större städer under 1900-talets första år. Förebilderna fanns främst i Tysk-
land, där ett antal kommunala sådana anstalter inrättats på 1890-talet. Ed-
vard Wavrinsky, vid denna tid liberal riksdagsman och en av tillskyndarna 
av Social Tidskrift, hade motionerat till 1900 års riksdag om en utredning i 
förmedlingsfrågan. Han skrev två artiklar om saken på framträdande plats 
i tidskriftens två första nummer 1901. Detta bör ha väckt eller bidragit till 
R.F. Bergs intresse för frågan: att han läste tidskriften från början vet vi. 

Göteborg och Helsingborg startade snart härefter egna arbetsförmed-
lingar. Berg hade 1902 bestämt sig för att även Malmö måste få en kom-
munal arbetsförmedling och fått stadsfullmäktige att sätta till en utred-
ning som han själv ledde. Under 1903 uppstod kontakten med Henning 
Elmquist, som medverkade i motsvarande utredning i Stockholm. Denne 
inbjöds och deltog vid flera tillfällen i Malmökommittén, vars förslag fram-
lades i slutet av 1903.153 

Förslaget innebar att förmedlingstjänsten, till skillnad från vad som 
gällde vid förekommande privata platsförmedlingsbyråer, skulle vara av-
giftsfri för både arbetsgivare och arbetssökande och gälla kvinnor som 
män. Verksamheten skulle ledas av en partssammansatt styrelse med fem 
arbetsgivare och lika många arbetstagare. Nomineringen av dessa skulle 
ske inom respektive grupper i staden och bekräftas av fullmäktige. En från 
vardera parten skulle vara kvinna. Till de tio kom en kommunalt utsedd 
opartisk ordförande. Styrelsen skulle avgöra vilka frågor som fick ställas 
till de arbetssökande. Frågorna fick inte vara ”af politisk natur eller för sö-
kanden kränkande”.154 Arbetsförmedlingen skulle fungera oberoende av 
arbetskonflikter, inga uppgifter behövde lämnas och frågor fick inte ställas 
om deltagande i pågående strejker eller lockouter. Det senare syftade till att 
arbetssökande inte skulle kunna bli särbehandlade på grund av deltagande 
i konflikt. 

Det var alltså en partsneutral organisation, som genom själva sin konsti-
tution vittnade om ett nytt, icke-patriarkaliskt förhållningssätt. Den förut-
satte dessutom existensen av något slags organ för styrelsenominering hos 
både arbetsgivare och arbetare. Förslaget kan därför ses som ett tidigt ut-
tryck för den vision om starka organisationer och ett balanserat partsförhål-
lande som fanns i Bergs styrelse-PM 1902. Att få detta till stånd förutsatte 
153 Malmö stadsfullmäktiges protokoll 3/12 1903, bihang 123, Malmö stadsarkiv.
154 Ibid,, förslaget till stadgar § 7.
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ett mått av samförstånd över partsgränsen. Enligt Axel Uhlén hade Berg 
under utredningsarbetets gång tagit kontakt med Malmö arbetarkommun 
och fått den att stödja idén.155 

Stadsfullmäktige biföll förslaget, beviljade medel och utsåg under hös-
ten 1904 arbetsförmedlingens styrelse.156 R.F. Berg blev en av arbetsgivar-
representanterna. 

Att Berg under förberedelsearbetet med arbetsförmedlingen kontinuer-
ligt fått råd och inspiration från Henning Elmquist och G.H. von Koch 
framgår av hans brev till dessa under åren 1903-05.157 I ett brev 1903 finns 
en hänvisning till den då pågående lockouten i verkstadsindustrin.158 Elm-
quist hade just utsetts till sekreterare i den skiljenämnd som tillsatts och 
Berg uttryckte förhoppningen att konflikten snart skulle vara löst. 

Samma konflikt hade några dagar tidigare föranlett upprörda formu-
leringar av Berg i ett brev till SAF:s chefstjänsteman Gustaf Falkenström, 
som återkommit med förslaget att Cementaktiebolaget skulle ansluta sig 
dit. Brevet vittnar om Bergs motvilja mot den massiva stridsåtgärd Verk-
stadsföreningen vidtagit. Han sade sig ha svårt att beskriva

de känslor som fylla mig med anledning af det första försök till åtgärder från 
en svensk arbetsgifvareförening, hvilka vi nu hålla på att bevittna. De synes 
mig vara så nedslående, att jag för min del fasar för följderna deraf, så mycket 
mer som flera bland landets förnämsta industrimän äro inom [Verkstads-]
föreningens styrelse.159

Berg skrev att VF på grund av en obetydlig lönestrid hade valt att ”stoppa en 
hel industri i vårt land och göra 20000 arbetare med familjer brödlösa”.160 
Hans slutsats löd: ”Makt i form af strike eller lockout må ej få användas 
förr än [skilje-]dom är fälld och ej åtlydes, den grundtanken måste först 
erkännas af arbetsgifvarne innan man vågar offra sin frihet.”161

155 Uhlén s. 241.
156 Malmö stadsfullmäktige protokoll 9/9 och 18/11 1904, Malmö stadsarkiv.
157 Berg till Elmquist 2/7 1903 (undertecknat av Gustav Möller på Bergs vägnar), 

13/7, 27/7 samt 31/10 1903, vidare 23/9 och 1/11 1904 samt 9/1, 21/2 och 29/3 
1905 (SkCem B1E: 21-23), Berg till von Koch 16/9 1904 (SkCem B1E: 23). Det 
framgår att Berg under perioden hade ett antal personliga möten med Elmquist 
i Malmö och Stockholm. 

158 Berg till Elmquist 27/7 1903, SkCem B1E:21.
159 Berg till Falkenström 18/7 1903, SkCem B1E:21.
160 Ibid.
161 Ibid.
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Att ”offra sin frihet” hade alltså R.F. Berg nu funnit vara något man 
riskerade att göra inte bara vid inträdet i en fackförening, utan också om 
man gick med i en arbetsgivarorganisation. Det blev inte heller under 1903 
något inträde i SAF för Cementaktiebolagets del.

Organisationen återkom i början av 1904, nu i ett brev undertecknat av 
ordföranden, G.F. Östberg. Där berättas utan omsvep att den ännu knappt 
två år gamla SAF:s existens var osäker; man hade inte nått den uppslutning 
som krävdes för att det utlovade försäkringssystemet skulle börja gälla. Flera 
delägare tvekade om att kvarstå, man stod vid den punkt där det ”måste 
afgöras, om föreningen skall vinna framgång eller uppgifva försöket att för-
ena arbetsgifvarne”. Östberg vädjade till Cementaktiebolaget om att ge ”ett 
väl behöfligt handtag” genom att anmäla sitt inträde.162

Ärendet togs ändå inte upp i bolagsstyrelsen förrän i slutet av 1904 och 
efter en ytterligare framstöt från SAF.163 Då hade R.F. Berg gjort en ny 
granskning av föreningsalternativen. Han förordade nu att bolaget skulle 
inträda i SAF som han föredrog framför Allmänna Arbetsgivarföreningen; 
endast den förra organisationen erbjöd enligt Berg möjlighet till den natio-
nella samling av arbetsgivarna som för honom var central. Cementaktie-
bolagets inträde i SAF skedde sedan i december 1904.164 Avgiftens storlek 
bestämdes efter arbetsstyrkan, vilken uppgavs till 910 arbetare. Man var 
därmed ett av SAF:s största delägarföretag.

Det visade sig snart att R.F. Berg inte tänkte förhålla sig passivt avvak-
tande till den nya organisationen och dess förehavanden utan tvärtom avsåg 
att påverka den utifrån sina egna idéer. Det handlade i första omgången om 
att man där förespråkade en helt annan modell för  arbetsförmedlingarnas 
organisation än den Berg fått införd i Malmö. Förmedlingarna borde enligt 
SAF inte organiseras kommunalt utan i arbetsgivarregi, efter ett annat tyskt 
mönster. 

162 SAF till Skånska Cementaktiebolaget 2/2 1904, bil. till bolagets styrelseprotokoll 
19/2 1904, § 13. SkCem A1:15.

163 En personlig brevväxling ägde under mellantiden rum (Berg till Östberg 
12/4 1904, SkCem B1E:22; Östberg till Berg 18/4 1904, SkCem F1A:2 
arbetsgivarorganisationer 1904-05. Berg förklarade sin avvaktande hållning 
med att det fanns uppfattningar inom de nya arbetsgivarföreningarna som han 
inte kunde dela. Östberg antydde att Berg kunde ha tagit för mycket intryck av 
arbetarpressens åsikter.

164 Cementaktiebolaget styrelseprotokoll 20/12 1904 § 71 med bilagor, SkCem 
A1:15.
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Denna hållning bestämde sig cementbolagschefen omedelbart för att ändra 
på. Mindre än en månad efter SAF-inträdet skrev han till Falkenström och 
kritiserade en broschyr som denne nyligen gett ut om organisationens syn 
på saken. Berg meddelade att han offentligt tänkte ta ställning mot SAF:s 
hållning och för ”de kommunala paritetiska anstalterna”, vilkas företräden 
han ansåg sig kunna bevisa.165 

I denna fråga agerade R.F. Berg i nära kontakt med Henning Elmquist, 
vilken naturligt nog verkade för den arbetsförmedlingsmodell som han ar-
betat för i Stockholm och Malmö. Några dagar efter brevet till Falkenström 
beskriver Berg i ett brev till Elmquist SAF-broschyren som försåtligt for-
mulerad, och säger att han först efter stor tvekan inträtt med Cementak-
tiebolaget i organisationen. Han tackar för den oppositionsplan, tydligen 
riktad mot SAF:s ståndpunkt, som han funnit i Elmquists senaste brev. Att 
detta slags rådgivning var känslig för ämbetsmannen Elmquist framgår av 
Bergs formulering ”vi låta hädanefter allt gå genom von Koch, så att vi icke 
kompromettera oss”.166 CSA-chefen von Koch tillhörde deras gemensamma 
förtrogna. Denne väntades, framgår det, något senare besöka Malmö och 
hjälpa till med bildandet av den skånska föreningen för socialt arbete vid ett 
möte dit R.F. Berg hade inbjudit vad han med lätt ironi kallade ”fint folk”.

Berg och Elmquist verkar under de följande månaderna ha ägnat bety-
dande tid åt arbetsförmedlingsfrågan. Berg korresponderade med de öv-
riga kommunala förmedlingar som kommit igång i Sverige och samlade 
material från Tyskland.167 Till Elmquist skrev Berg att Kommerskollegium 
hade visat berömvärd snabbhet genom att föreslå införande av statsbidrag 
till kommunala arbetsförmedlingar. Berg såg i detta Elmquists motdrag 
mot SAF-broschyren.168 En tanke han tydligen umgåtts med, att ge ut en 
motskrift till SAF-broschyren, nämns i ett senare brev till Elmquist. Berg 
ber denne att avgöra om och i vilken form en motbroschyr borde ges ut; 
tydligen var han inställd på att följa Elmquists synpunkter.169 Bergs bro-
schyrprojekt verkar efter detta ha lagts på hyllan.  

165 Berg till Falkenström 2/1 1905 (felaktigt daterat 2/1 1904); Berg till Falkenström 
12/1 1905, SkCem B1E:22, citatet i det senare brevet. Falkenströms broschyr och 
behandlingen av frågan inom SAF är beskrivna av Myrman (s. 159-163).

166 Berg till Elmquist 9/1 1905, SkCem B1E:22.
167 Berg till arbetsförmedlingarna i Göteborg och Hälsingborg 12/2 1905; Berg till 

Elmquist 3/3 1905 (skall sannolikt vara 3/2), SkCem B1E:22. 
168 Berg till Elmquist 21/2 1905, SkCem B1E:22.
169 Berg till Elmquist 29/3 1905, SkCem B1E:22. Elmquists brev till Berg (det finns 

referenser till brev från denne i januari och mars 1905) har inte påträffats.
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SAF:s idé om arbetsgivarstyrda förmedlingar blev å andra sidan inte lång-
livad. Organisationen drev aldrig saken vidare – till skillnad från VF som 
under åren 1905-07 stödde en privat arbetsförmedling med namnet Heros, 
vars uppgift var att rekrytera icke-organiserade arbetare till verkstadsfö-
retagen.170  Efter att SAF i maj 1907 genom Hjalmar von Sydows inträde 
fått en ny ledning avfördes frågan om egna arbetsförmedlingar snart från 
organisationens dagordning.171 Berg tillhörde vid det laget SAF:s styrelse, 
men behövde inte göra något ytterligare för att nå det önskade resultatet. 
VF drog något år senare samma slutsats och Heros, som aldrig blivit vad 
dess förespråkare hade hoppats, upphörde.172

Bergs handlande i denna fråga kan inte ha undgått att bli noterat inom 
arbetarrörelsen. Där såg man av uppenbara skäl en förmedling i vilken man 
kunde verka som jämbördig part med arbetsgivarna som något positivt och 
ett uttryck för det erkännande man eftersträvade. Det var från arbetarper-
spektivet vida överlägset tanken på en arbetsgivarstyrd organisation, vilken 
man räknade med skulle gynna oorganiserade arbetare och strejkbryteri. 
Murarförbundets ordförande Nils Persson tillhörde liksom Berg Malmö 
stadsfullmäktige.173 De två agerade på en gemensam linje vid frågans slut-
liga behandling i fullmäktige.174

I juni 1905 utbröt den andra stora verkstadskonflikten. Som vi minns 
gjorde John Bernström som VF:s ordförande i augusti en framställning 
till SAF med begäran om sympatiåtgärder, varefter SAF-ordföranden 
Östberg skrev till SAF-företagen och efterfrågade deras villighet härtill. 

Cementaktiebolagets svar var negativt och bekräftar den hållning Berg 
redovisat för Falkenström 1903. ”Den allmänna motvilja som inom hela 
landet har uttalats mot en storstrejk delas fullständigt av oss, och samma 
motvilja hysa vi mot en storlockout.” 

170 Myrman s. 111-130.
171 Myrman s. 162 f.
172 Myrman s. 161 f.
173 Persson var en av de socialdemokrater som år 1902 invaldes i riksdagen, varvid 

den socialdemokratiska gruppen växte från en representant, Branting, till fyra.
174 Förutom Uhléns uppgift om Bergs tidiga kontakter i frågan med Malmö 

arbetarkommun (s. 241) framgår detta av fullmäktigebeslutet, där Berg röstade 
på samma sätt som Persson, mot Hjalmar Wessberg och andra företagare, 
i en delfråga som avsåg att i stadgarna för arbetsförmedlingen säkra 
paritetsförhållandet vid omröstningar i dess styrelse. Arbetarsidan som kanske 
oftare än motparten kunde tänkas få anmäla förfall för sina styrelseledamöter 
skulle inte av detta skäl behöva hamna i underläge i omröstningar. Denna 
av Berg och Persson företrädda linje förlorade med rösterna 29-16. Malmö 
stadsfullmäktiges protokoll 9/9 1904 (originalhandlingen), behandlingen av 
stadgeförslagets § 5, Malmö stadsarkiv.
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Berg medgav att omständigheter kunde inträffa som nödvändiggjorde så-
dana ”olyckor”, men ansåg att man måste ha ytterst klara och starka skäl 
”innan man begår det stora brottet att kasta ut sina trogna och i denna 
arbetsstrid fullt oskyldiga arbetare i de lidanden som en sådan strid medför, 
samt tänder den misstroendets outsläckliga brand som därmed följer”.175 
Innan VF kunde tänkas få hjälp från andra industribranscher måste, skrev 
Berg, en opartisk undersökning av förhållandena i verkstadsindustrin ske 
och ett förlikningsförsök göras. 

Cementaktiebolaget var inte ensamt om att säga nej till en sympati-
lockout från SAF.  Uppfattningarna var delade, någon allmän uppslutning 
bakom en så storskalig sympatiåtgärd fanns vid denna tid inte inom orga-
nisationen. Hos Berg framkommer här hans känslighet för hur en storkon-
flikt skulle drabba enskilda på arbetarsidan. Här kan vi uppfatta hans allt-
jämt patriarkala förhållningssätt till arbetarna sedda en och en, men även 
en känsla för den ökade misstro mellan parterna som en storkonflikt skulle 
dra med sig. Det mera instrumentella argument som hävdats från VF-håll 
när man gjorde sin framställning till SAF, att en sympatilockout snabbt 
skulle knäcka fackföreningarnas motstånd och därmed på kort tid få hela 
konflikten ur världen, väckte uppenbarligen ingen anklang hos Berg. 

Med användande av Webers begrepp kan vi säga att Bergs inställning 
var präglad av en värderationalitet (vad var moraliskt försvarbart gentemot 
arbetarsidan?) som stod i kontrast till den målrationalitet (hur skulle man 
snarast och mest framgångsrikt kunna avsluta konflikten?) som låg bakom 
VF:s och Bernströms hänvändelse till SAF. Det skulle komma flera värde-
rationella ställningstaganden från cementbolagschefen. 

”Arbetarefrågan”
”Arbetarefrågan” är titeln på det anförande som R.F. Berg höll den 10 no-
vember 1905 – dagen efter verkstadsstridens avslutning – inför student-
kåren i Uppsala, dit han inbjudits av den konservativa studentföreningen 
Heimdal.176 Talet fick då, men även senare, uppmärksamhet. Hjalmar Bran-
ting kommenterade det i ett eget tal samma förenings. 

175 Skånska Cementaktiebolaget genom R.F. Berg till Svenska 
Arbetsgivareföreningen 22/8 1905, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 
1904-05/49.

176 Referat i Upsala Nya Tidning 11/11 1905. Talet utkom senare i tryck (R.F. Berg, 
”Arbetarefrågan,” i Svensk Politik, Föreningen Heimdals föreläsningar, Uppsala 
1905).  
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Uppsalatalet är det första av Bergs tre vad man bör kalla linjetal, rörande en 
tänkt framtida organisering av arbetsmarknaden. Det skall därför utförligt 
refereras. När det hölls måste stämningen i landet ha varit förtätad. Unio-
nen med Norge hade just upplösts. I verkstadsindustrin hade företagen an-
tingen stått stilla eller gått på sparlåga under fem månader. 

Berg inleder talet med den försiktigt uttryckta förhoppningen att kunna 
lämna ett bidrag till arbetarfrågans lösning. Det som följer är en plädering 
för en syn på arbetsmarknadens organisation och dess parters inbördes re-
lationer, som veterligen inte tidigare hade framförts offentligt från ledande 
arbetsgivare. Han använder samma slags metaforiska vändningar som i sin 
styrelsepromemoria 1902. Dess centrala idéer återkommer här i utvecklad 
form.

 Den ”medeltidens samhällsbyggnad”177 som enligt Berg levde kvar 
ännu vid 1800-talets mitt har enligt honom nu fallit. Det förut obetydliga 
tredje ståndet (dvs. borgarklassen) har fått en oanat stor betydelse. Natur-
vetenskaperna har trätt i produktionens tjänst och gett upphov till storin-
dustrin. Det han kallar ”vår tids häftiga sociala stormvågor” har gjort att 
samhällets medborgare lagrats i över-  och underlager, ”liksom sanden vid 
hafsstranden”.178 Nu står ”vår tids barn” inför uppgiften att på den utpla-
nade marken börja uppföra en ”ny social byggnad”, i stället för den gamla 
samhällsbyggnad som ”ligger grusad”.179 De stora visionerna från tidens fi-
losofer och tänkare kan behövas för att elda sinnen till stordåd, men man 
kan inte vänta på att något ”sekularsnille” skall leverera de färdiga bygg-
nadsritningarna eller anvisa vägen till ”en lycka för alla”.180 

Berg säger sig inte tro att samhällen byggs efter en medveten plan, han 
ser dem som organismer som växer ur mänskliga erfarenheter. Sådana erfa-
renheter vinns inte utan strid.181 

177 Berg 1905 s. 3.
178 Ibid. s. 4.
179 Ibid. Associationen till Henrik Menanders 1902 utgivna översättning av 

Internationalen ligger inte långt bort, där står som bekant i första strofen 
”Störtas skall det gamla uti gruset […].” En alternativ tolkning: Berg var vid 
denna tid chef också för Skånska Cementgjuteriet, vars entreprenadverksamhet 
kan ha gjort att bygg- och rivningsmetaforer låg nära till hands. 

180 Ibid. Man kan jämföra frasen ”en lycka för alla” med Menanders ”internationalen 
åt alla lycka bär”.

181 Berg 1905 s. 4 f.
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Det är ”vi enkla människor” som själva bör ”genast börja det stora samhälls-
byggnadsarbetet under det inbördes förtroendets och frihetens fana”, och 
då börja ”med små enkla byggnader, såsom alla folk hafva börjat bygga”.182 
Det inbördes förtroendet mellan samhällets olika skikt måste samtidigt ut-
vecklas. Det kan ske med början inom begränsade områden, vilkas gränser 
vidgas efter hand som förtroendet växer. Arbetsmarknaden är ett fält där 
detta förtroende behöver upprättas. Erfarenheter av redan träffade arbetsav-
tal bör leda till allmänt omfattade regler, på vilka rättsgrunder kan byggas.

Det är den fredliga reformationens väg för stegvis samhällsförändring 
Berg anvisar som det för honom mera realistiska alternativet till socialis-
mens revolutionsteorier och lyckoparoller.  

Nutidens industri har, fortsätter han, på flera sätt inflytande på arbe-
tarfrågan. Massproduktionen innebär att många arbetare behövs och att 
industriarbetet alltmer specialiseras. Varje arbetare blir därmed ensidigt ut-
bildad och ofta bara användbar på en plats. Avsättningen av varor är svår-
beräknelig på grund av konsumtionens skiftningar. Varje fabriks bestånd är 
ovisst på grund av möjliga nya uppfinningar. Produktion kan inte som förr 
i tiden baseras på beställningar utan sker alltmer på spekulation. Arbetarens 
personliga förhållande till arbetsgivaren försvinner, ”arbetskraften förvand-
las till en vara, som industrin efter behof suger till sig eller stöter ifrån sig”.183 

Här har ordvalet en närmast marxistisk färg. Man kan föreställa sig att 
Viktor Rydbergs Den nya Grottesången har funnits i hans medvetande.

Vidare, finner Berg, har ”forntidens personliga arbetsgifvare utbytts emot 
nutidens opersonliga bolag”. Utvecklingen går mot en situation där ägarna 
endast ser sina aktier som värdepapper som skall generera avkastning. Den 
smula av personlighet som finns i ett bolag, åtminstone så länge chefen har 
sin livsuppgift där, går förlorad om ägarna vid ”första bästa hvirfvelvind 
på börsen” byter ut ledningen. Under sådana förhållanden måste man förstå, anser 

Berg, att arbetarna gentemot dessa ”opersonligheter” till bolag ställer krav 
på ”lika opersonliga kollektivavtal”.184

Här finns en antydan om att patriarkalismen som lednings- och arbets-
marknadsmodell kan vara på upphällningen. Bland centrala uppgifter i for-
mandet av den nya samhällsbyggnaden fanns för Berg att verka för en ny 
arbetsmarknadsmodell. 

182 Ibid. s. 5.
183 Ibid. s. 6.
184 Ibid. s. 5.
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Den industriella utvecklingen har under ett kvarts sekel medfört ”en oer-
hörd förmögenhetsökning” för hela samhället. Den har lett till starkt för-
bättrade levnadsvillkor för arbetarna. Men industrin har också inneburit 
missförhållanden. 

De sätt varpå striden mellan arbete och kapital utkämpas skadar inte 
bara de stridande parterna utan även utomstående medborgare och hela 
samhället, något som ”mer än väl berättigar statens ingripande”.185

Här är hans kritiska hållning till den just avslutade verkstadskonflikten 
tydlig. Berg fördelar inte skulden för denna mellan parterna, men hans 
tidigare redovisade inställning till stora lockouter, liksom hans nej till sym-
patiåtgärder från SAF, utgör belägg för att han nu liksom 1903 ser negativt 
på VF:s agerande. Det pekar framåt mot hans följande förord för en perma-
nentad statlig medlingsinstans.

Berg fortsätter talet med konstaterandet att rättsförhållandet mellan ar-
betsgivare och arbetstagare ännu står ”på barnastatens grund”, vilket leder 
till att våld användes för att lösa tvister. Ett gemensamt rättsmedvetande 
inom folket måste växa fram ur dess egna erfarenheter och statens upp-
gift är att befordra ”kulturen af denna planta”.186 Det vid tillfället aktuella 
lagförslaget om medling i arbetstvister och inrättande av en statlig förlik-
ningsmannainstitution ser Berg som en god början för att börja bygga det 
gemensamma rättsmedvetandet och fungerande regelverk.187 Han utvecklar 
detaljerat sin syn på lämpliga arbetsformer för en sådan institution. De re-
gionalt utplacerade förlikningsmännen borde ställas under en gemensam 
ledning av Kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik.188 

Han kritiserar arbetsgivarna för kortsynthet när de ofta, i förment kon-
kurrenssyfte men helt i onödan, hemlighåller sina lönebestämmelser för 
varandra i stället för att samverka öppet i löneförhandlingar.189 Beträffande 
fackföreningarna skiljer han mellan det han ser som dessas ”egentliga upp-
gift”, att förbättra medlemmarnas ställning, och den arbetsmetod som vissa 
av dem använder när de omfattar åsikter som kan leda till ”omstörtning” av 
samhällets historiska grunder.  

185 Ibid. s. 8.
186 Ibid. s. 9.
187 Detta förslag skall senare kommenteras vid redovisningen av Bergs polemik 

med Industria år 1906.
188 Berg 1905 s. 12. Detta var den avdelning som förestods av Henning Elmquist, 

förslaget understryker därmed Bergs förtroende för denne.
189 Ibid. s. 12.
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Arbetarna har politiska intressen och är fullt berättigade att bevaka dessa, 
men det är enligt Berg inte önskvärt att fackföreningarna som sådana blir 
bärare av dessa politiska intressen.190

Ju mera staten […] ingriper i ordnandet af arbetarnas ekonomiska intressen, 
ju mera komma fackföreningarna att blanda sig i det politiska. [---] Om 
lagstiftningens ingripande icke sker hastigare, än det allmänna rättsmedvetandet 
kräfver, kunde det vara att hoppas att fackföreningarna skulle lämna politiken. 
Då komme säkerligen en stor mängd af de arbetare, som nu hålla sig utanför 
fackföreningar, att ingå i dessa, och många arbetare som tvingats in i 
föreningarna och nu hålla sig passiva, torde då blifva aktiva. På den vägen kunde 
säkerligen äfven det målet nås, att samtliga arbetare inginge i en stor gemensam 
fackföreningsorganisation utan politisk uppgift.191

Här återkommer i förtydligad form R.F. Bergs centrala tanke från 1902 års 
styrelse-PM i Cementaktiebolaget. Om arbetarna avpolitiserar fackfören-
ingarna och i stället framför sina politiska krav via politiska partier skulle 
de kunna bättre motivera de tvehågsna bland sina egna och hoppas på full 
facklig medlemsanslutning. Detta skulle öppna för fullföljandet av Bergs 
idé med en arbetsmarknad organiserad i två stora karteller, vilka styrkemäs-
sigt skulle balansera varandra och hålla nere de öppna konflikterna till ett 
minimum.  

Om fackföreningarna fick en lagligt erkänd och respekterad position 
i samhället, så som kunde ske genom deras deltagande i statligt skilje-
nämndsarbete, skulle deras roll som kamporganisation komma att ”modi-
fieras”. Berg tror att äganderätten är så djupt rotad i människornas natur att 
man kommer att reagera mot socialismens anspråk på ”allas likställighet”, 
om det skulle göra sig kännbart.192 Ett anspråk på full ekonomisk utjäm-
ning känner han tydligen ingen sympati för, något som också framgått av 
hans förut i talet använda metafor om de olika samhällsskiktens inbördes 
förhållande.

Berg ser andra negativa drag hos socialismen: den vill, anser han, minska 
produktionen för att öka arbetskraftens pris, vilket för honom är ”ett mo-
raliskt brott” som ”gör flitiga människor till lättingarnes slafvar.”193  Han 
syftar här på de maskningsaktioner i industriarbetet som avsåg att göra 

190 Ibid. s. 13.
191 Ibid. Kursivering i originalet.
192 Ibid.s. 14.
193 Ibid.
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ackordssystemen mera förmånliga för arbetarna. Vidare anser han att socia-
lismen befordrar ”njutningsbegäret och motarbetar sparsamheten hos arbe-
tarne, på samma gång som den tillfört dem ökad förtjänst” – här torde han   
 syfta på att privat sparande och förmögenhetsbildning hos arbetarna, t.ex. i 
form av egnahem, motarbetades av de socialistiskt renläriga som något som 
ansågs befordra borgerliga tänkesätt. 

Historien visar att njutningsbegär är en ”kräftskada” som ohjälpligt leder 
till ett folks undergång. Sparstimulerande åtgärder för arbetarbefolkningen 
måste därför till. Människan måste ha ett mål för sin sparsamhet. 
Egnahemsbyggande, hemproduktion och kooperation kan vara utlopp för 
detta.194

Arbetsgivarna måste nu organisera sig. Att som vissa av dem,begära att 
staten ska föra arbetsgivarnas talan är oberättigat och ”vittnar om en obe-
griplig tröghet i att sköta sin egen sak”.195 På arbetsgivarna hänger, säger 
Berg, större delen av arbetarfrågans lösning. De måste nu, liksom arbetar-
organisationerna redan gjort, ”uppsätta ett högt och positivt mål för sin 
verksamhet”, inte begränsa sig till det negativa målet att bekämpa motpar-
ten.196 Endast då kan de bevara sitt inflytande i samhället och hävda in-
dustrins verkliga intressen, ”hvilka äro gemensamma för arbetsgifvare och 
arbetstagare”.197 Industrins tekniska ledare – dvs. de ingenjörer av vilka Berg 
själv var en – skall visa detta, de är ”mellanhänderna mellan kapital och 
arbete”, de som kan väcka arbetarnas intresse och ”arbetsära” och därmed 
”göra industrin ekonomiskt god och till en välsignelse för samhället”.198 På 
den vägen kan arbetsgivarnas och arbetarnas intressen förenas, ingen vin-
ner på den andres bekostnad, fördelarna kan bli gemensamma.

Den i tiden inte ovanliga synen på ingenjören som medlare mellan 
partsintressen och företrädare för intresset av gemensam utveckling är här 
uttryckligt formulerad.

Arbetsgivarnas befälsrätt är det viktigaste av allt vad de under de pågå-
ende striderna har att bevaka. Men de får då inte enbart bevaka något som 
är historiskt betingat, utan det som är ”rätten till den makt, som just för 
industrins främjande är af nöden”. Denna makt måste bli erkänd som en 
194 Berg 1905 s. 14f. Här kan vi se uttryck för det drag Johan A. Lundin på andra 

ställen sökt spåra hos Berg: främjande av egnahemsägande som ett motmedel 
mot socialismens idéer.

195 Ibid. s. 15.
196 Ibid. s. 16.
197 Ibid.
198 Ibid. s. 16 f.
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fördel för arbetarna.199 Den är för Berg ett medel för den industriella utveck-
lingens främjande, inte ett mål i sig.

Han beskriver kollektivavtalsformens betydelse som medel för att skapa 
tydlighet och ansvar hos parterna, liksom för att i mesta möjliga mån und-
vika arbetsinställelser. Han diskuterar möjligheten att göra kollektivavtal 
effektiva och bindande och finner att detta egentligen förutsätter en full-
ständig organisering av båda arbetsmarknadsparterna. I hans idealmodell 
har alla arbetsmarknadsorganisationer stadgeenlig plikt att söka undvika 
tvister och på fredlig väg avgöra de tvister som inträffar, utan arbetsinstäl-
lelse. Medlen för detta är i tur och ordning förhandling, medling och i 
vissa fall skiljedom. Denna procedur kan vid behov genomföras i successivt 
högre instanser, efter samma principer som i den allmänna rättskipningen. 
Först då dessa medel är uttömda skall organisationerna ha rätt att inställa 
arbetet.200 

Som belägg för den förslagna ordningens effektivitet anför han siffror 
från Danmark. Efter det huvudavtal som där träffades mellan de två cen-
trala organisationerna 1899, Septemberforliget, nedgick antalet förlorade 
arbetsdagar dramatiskt.

Han diskuterar ”begreppet sträjkbrytare”201 och konstaterar att när det-
ta, som ofta är fallet, leder strejkande arbetare till att utöva ”det obarm-
härtigaste tyranni”202 beror det på den spänning som föreligger mellan två 
skilda rättsbegrepp, arbetarnas och arbetsgivarnas. Lösningen kan då en-
dast tänkas genom att dessa rättsmedvetanden på något sätt sammanjäm-
kas. Någon annat väg att bryta udden av detta ”förföljelsemedel” torde inte 
finnas.203 

Uttalandet om de två rättsbegreppen som behöver sammanjämkas visar 
på en ambition att se problemen från båda sidornas perspektiv. Det under-
stryker vikten av den likvärdighet som i avhandlingsinledningen getts åt 
begreppen strejkbrytare och arbetsvilliga. Indirekt visar detta även Bergs 
uppfattning att ingen lagstiftning av Åkarpmodell kan lösa detta centrala 
problem.

199 Ibid. s. 17.
200 Ibid. s. 19.
201 Ibid s. 20.
202 Ibid.
203 Ibid. s. 21.
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Han summerar framställningen dittills så: 
arbetarefrågans närmaste lösning skall ske genom att arbetsgifvare och arbetare 
sammansluta sig i hvar sin landsorganisation med underordnade fack- och 
ortsförbund och att mellan dessa organisationer göres ett bindande aftal, huru 
arbetsstrider skola biläggas.204

Stridsåtgärder bör därefter endast kunna beslutas med kvalificerad majo-
ritet, av kvalificerade beslutsorgan på ömse sidor och med iakttagande av 
avtalad uppsägningstid. 

Han säger sig vänta motstånd för sina åsikter från båda parter. Bland 
arbetsgivarna finns de som ännu tror att fackföreningsrörelsen kan under-
tryckas, andra som mer eller mindre medvetet hyser en patriarkalisk upp-
fattning. Bland arbetarna finns de som av ren snålhet inte vill betala avgift 
till en fackförening, men också de som av samvetsskäl, eller för att de ut-
satts för förföljelse av socialistiska ledare, är emot allt fackföreningsväsende. 
Emot de förra grupperna på vardera sidan hjälper inga skäl, menar Berg. 
Inom de båda senare grupperna finns utmärkta personligheter, med respek-
tabla bevekelsegrunder för sina ståndpunkter och med ”utvecklade begrepp 
om personlig frihet, grundad på religiös uppfattning eller på liberalism”.205 
Mot dessa senare grupper måste man gå fram med tålamod, att utöva tvång 
mot dem skulle vara ett brott. ”De måste öfverbevisas.”206 Detta kan vara 
en uppgift för statens förlikningsmän. ”Representanterna för ytterligheten 
af personlig frihet lära nog ock småningom inse, att man kan riskera hela 
friheten, om man ej lämnar något rum för kollektivitet.”207 

Alltså: den rena manchesterliberalismen bör man avstå från att förfäkta, 
om man inte vill riskera att hamna i den andra ytterligheten, något slag av 
socialistiskt samhälle.

204 Ibid.
205 Ibid.
206 Ibid. s. 22.
207 Ibid.
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Så långt den pragmatiskt resonerande arbetsgivaren R.F. Berg. I hans avslu-
tande formuleringar tillkommer en moralisk ton. Om han hittills i talet har 
argumenterat i målrationella termer blir han värderationell när han tillför 
två begrepp från Nya testamentet:

Det måste framför allt blifva klart för både arbetsgifvare och arbetare, att dem 
emellan är rättfärdighet bättre än barmhärtighet. Det är kravet på rättfärdighet 
som, ehuru många gånger omedvetet, genomgår vår tids arbetarerörelse. Detta 
kraf kan ej avspisas med barmhärtighet.208

Uttalandet bör tolkas på följande sätt. Den som blir föremål för filantropisk 
välgörenhet kan, om den främst uppfattas som uttryck för givarens vilja 
att visa sin godhet, ha anledning att känna sig avspisad. Den som kanske 
fått en allmosa eller pliktskyldig uppmärksamhet i en svår situation men 
förväntat sig något mer, t.ex. att bli behandlad som givarens jämlike, kan 
även han ha anledning att känna sig avspisad. Kunde inte den arbetarklass 
som ännu under tidigt 1900-tal ofta levde under osäkra förhållanden och 
där den större delen saknade rösträtt (men männen var ålagda värnplikt) ha 
skäl att känna sig avspisad av det övriga samhället? 

Begreppen barmhärtighet och rättfärdighet förekommer på många håll 
i de bibeltexter Berg var väl bekant med. I ett och samma sammanhang 
finns de i bergspredikan. ”Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfa-
ras barmhärtighet”, lyder den femte av de nio saligprisningarna.209 Barm-
härtighetsbegreppet står här för en patriarkal hållning. Denna hållning 
finns möjligen hos de arbetgivarkollegor som han måste överbevisa om att 
den inte längre är hållbar eller i vart fall otillräcklig. Som han använder 
uttrycket kan man också uppfatta hans uttalande som självkritiskt. Han 
har i alla händelser på ett särskilt sätt tagit till sig innebörden av den fjärde 
saligprisningen: ”Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty 
de skola bliva mättade”, och funnit att det är rättfärdigheten som måste ha 
företrädet bland mästarens ord. Detta förklarar Bergs slutsats, att kravet på 
rättfärdighet från arbetarrörelsen inte kan ”avspisas med barmhärtighet”. 210

208 Ibid. 
209 Matteusevangeliet 5: 3-11.
210  Berg 1905 s. 22.
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Varför skulle rättfärdigheten ta över barmhärtigheten? Någon sådan rang-
ordning görs inte i bergspredikan. Barmhärtighetsbegreppet uttrycker en 
vertikal relation och kunde därmed förknippas med den patriarkala håll-
ning som R.F. Berg 1905 verkade vara på väg att överge. Vad gäller rätt-
färdighet kan Berg ha kommit att omfatta en tanke som uppenbarligen 
fanns bland tidens yngre teologer. Sveriges ärkebiskop från 1914 Nathan 
Söderblom (1866-1931) hade i analyserande texter från åren 1895-1898 
diskuterat rättfärdighetsbegreppets roll inom kristendomens samlade mo-
ralbudskap. Söderblom såg begreppet som överordnat. Det som hela bergs-
predikan förkunnar var för honom en ”Gudsherraväldets rättfärdighet”.211 
På ett ställe skriver han om ”den högre rättfärdighet som Jesus inskärper 
i bergspredikan”.212 Söderblom presenterade vad han kallar ”den revolutio-
nära tolkningen” av samma bibeltexter. Bergspredikan nödvändiggör, skrev 
han, ”en revolutionär ställning till samhällets ordningar”, dess lärospråk 
”skola tagas efter orden. Jesu moral står i ohjälplig motsägelse med den 
närvarande samhällsordningen”.213

Om Berg år 1905 hade haft behov därav hade han kunnat visa på en 
teologisk grund –  av annat slag än som uttrycktes i statskyrkans tradi-
tionellt patriarkaliska stil – för att ge rättfärdighetsbegreppet den centrala 
positionen i en tolkning av bergspredikan och i sin plädering för en annor-
lunda syn på arbetsmarknaden. Denna syn skulle, kan man tänka sig, inom 
arbetsgivarkretsen i gemen kunna uppfattas som närmast revolutionär.214

För den dåtida socialdemokratin framstod Berg knappast som någon 
revolutionär, men som en arbetsgivare som man måste ta på allvar som 
samhällsdebattör. 

211 Nathan Söderblom, Jesu bergspredikan och vår tid, Stockholm 1933 [1898] s. 
60. Söderbloms betydelse för kyrkans övergång under 1800-talets sista år från 
en negativ till en mera positiv syn på socialdemokratin har påvisats av Herbert 
Tingsten (1941, del 1 s. 41f).

212 Söderblom 1933 [1898] s. 93.
213 Ibid. s. 83.
214 Nekrologen i Industria efter Bergs död (1907 s. 365 ff) talar om att han i vissa 

avseende stod socialdemokratin nära.
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Detta framgår av att Hjalmar Branting följande år vid sitt framträdande 
för Uppsalastudenterna ägnade en stor del av utrymmet till att, i direkt 
polemik med Bergs tal, argumentera för att fackföreningsrörelsen måste 
vara socialistisk och verka i symbios med det socialdemokratiska partiet.215 
Kanske framstod detta som särskilt angeläget för Branting med tanke på att 
enighet om detta ännu inte rådde inom den egna rörelsen och att Branting 
själv under ett tidigare skede hade företrätt den motsatta ståndpunkten.

Trodde Berg att hans hållning på denna punkt var realistisk? Knappast. 
Det är den slutsats man måste dra av vad han i slutet av november 1905 
skrev till Verkstäderna. Han meddelade att han skulle skicka tidningen tex-
ten till Uppsalatalet när det inom kort funnes tryckt och bad att få höra 
redaktörens uppfattning om det. Berg skrev:

Det är säkert att mången arbetsgivare icke kommer att till fullo gilla de åsikter 
jag där uttalat emedan jag såsom framtidsmål uppställt endast en arbetsgivare- 
och en arbetareorganisation genom kontrakt bundna till hvarandra och till en 
bestämd förhandlingsordning. Såsom önskemål har jag därför också uttryckt, 
att [båda] hållas fria från politik. Jag befarar emellertid att detta uttalande 
kommer att höra till de fromma önskningarna, men konsekvensen fordrade det 
och i praktiken bör det åtminstone verka till att återhålla politikens ledsamma 
inflytande på organisationernas ordnande.216

Om brevet besvarades är inte känt. Talet citerades och refererades utförligt 
i Verkstäderna, dock utan kommentarer.217 Redaktören hade sannolikt 
svårt att i tidningen ta ställning till idéer som inte passade så väl med 
stämningsläget inom Verkstadsföreningen efter den för organisationens del 
inte alldeles framgångsrikt avslutade verkstadskonflikten. 

Till Industria, den egna organisationens tidning, skickade R.F. Berg 
tydligen inte texten till sitt tal. Hade så skett skulle det rimligen ha framgått 
vid den brevväxling mellan Berg och tidningen som följde strax därefter 
och som nu skall behandlas. Sannolikt bedömde Berg det som utsiktslöst 
att få någon konstruktiv kommentar från Industria. 

215 Hjalmar Branting, Tal och Skrifter II, Stockholm 1927, s. 325-345. Vid sitt i kap. 2 
citerade tal i Gävle 20 år tidigare hade Branting argumenterat för den motsatta 
ståndpunkten, boskillnad mellan partiet och fackföreningsrörelsen,  med 
argument liknande dem som R.F. Berg framförde 1905.

216 Berg till redaktören för Verkstäderna 27/11 1905, SkCem B1E:24.
217 Verkstäderna december 1905 s. 40 ff. Berg presenterades endast med namn 

och titel, vilket bör betyda att han nu var så välkänd även utanför Skåne och 
den egna branschen att hans befattning i Cementaktiebolaget inte behövde 
anges.
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Vart syftade SAF och Industria?
Industria hade börjat utkomma vid mitten av 1905. Den ägdes och 
redigerades av publicisten och initiativtagaren Hjalmar Wallgren och skulle 
enligt redaktörens anmälan i första numret behandla nationalekonomiska 
och industri- och socialpolitiska angelägenheter, samt ”i arbetarefrågor 
[vara] organ åt Svenska Arbetsgifvareföreningen”.218 Wallgren verkar under 
de tre följande åren då han var dess redaktör ha haft möjlighet att sköta 
tidningen tämligen fritt och enligt sin egen tolkning av vad som var i 
SAF:s intresse, vilket kunde uppfattas i tidningens i kapitel 3 redovisade 
kommentarer vid avslutningen av 1905 års verkstadskonflikt.219 

 Industria tog som sin stora uppgift att stärka sammanhållningen bland 
arbetsgivarna. Det skedde bl.a. genom att utmåla arbetarrörelsen som hot 
mot rådande samhällsordning och mot företagsamheten. Den fackliga 
rörelsen betraktades av det som var SAF:s organ ”i arbetarefrågor” som 
i princip revolutionär. Arbetets frihet var ett återkommande slagord och 
arbetsgivarnas försvar av detta hyllades.220 Fackföreningsmedlemmars 
angrepp på icke organiserade arbetare skildrades med indignerade 
kommentarer, vilket åtskilliga formuleringar ur tidningens första årgång 
ger exempel på.221 Retoriken var i mycket en spegelbild av vad som samtidigt 
skrevs i socialistisk press och i fackförbundstidningar. Det ansågs tydligen 
vara dags att ge svar på tal och visa en motsvarande verbal energi från det 
SAF som ännu var i sitt uppbyggnadsskede.  

R.F. Berg tillhörde inte dem som uppskattade detta slags arbetsgivar-
retorik. Han funderade tydligen över vartåt SAF överhuvudtaget var på väg 
att utvecklas. 

218 Industria 1905 s. 1f.
219 1908 förvärvades Industria av SAF och fick en ny redaktör (Hallendorff s. 96).
220 I nr 2-1905 s. 25f skriver Industria om föreningsrätten, som tidningen ansåg 

hade erkänts av SAF i februari 1905 men som man menade saboterades av 
de socialistiska fackföreningarna, när dessa inte ville erkänna rätten att stå 
utanför facket och vägrade att arbeta tillsammans med ej anslutna arbetare. 
Detta var enligt tidningen att inte respektera arbetets frihet. På s. 26 står att 
det vid förhandlingar fingeras ”att begge parter inta den lojalaste ställning 
till den bestående rättsordningen, ehuru begge väl måste veta att den ena 
partens framtidsprogram är baserat på ett blivande omstörtande av denna 
rättsordning”. 

221 Se t.ex Industria 1905 s. 111 och s. 136.
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Ett halvt år efter Industrias start, kort efter sitt Uppsalatal, skrev han till 
SAF-chefen Falkenström. Berg ville veta om SAF för egen del hade formu-
lerat något 

verksamhetsprogram, framtidsplan, ideal. Det synes oss nödigt att få något 
klart därom. Eder tidning är full av […] tidningsurklipp om arbetareövergrepp 
med snärtar, så som man läser i tidningen Arbetet med snärtar åt motsatt håll. 
Något program har jag tyvärr ej funnit. [Jag ber att] kort och klart få veta om 
styrelsen ville gå den väg man följt och lyckats med i Danmark eller vilket mål 
man satt.222

Han tillade att Verkstadsföreningen efter sin nyligen avslutade konflikt 
nu verkade ta intryck av Danmarks erfarenheter. Verkstadsavtalet från 
november 1905 gav, som vi sett, utrymme för en sådan tolkning. I brevet 
återkommer Uppsalatalets hänvisning till Septemberforliget av år 1899, 
som R.F. Berg vid det här laget noga studerat och tydligen funnit lämplig 
som förebild för SAF.223 

Svaret från Falkenström, som får antas spegla även SAF-styrelsens 
inställning vid denna tid, var för Berg möjligen upplysande men knappast 
imponerande.224 Enligt SAF-chefen var organisationens viktigaste mål att få 
flera arbetsgivare att ansluta sig – knappast en formulering på den nivå som 
Berg efterlyst. SAF måste bli en kamporganisation eftersom arbetarsidan 
valt denna strategi: ”Vikt kräver motvikt”, förklarade Falkenström en smula 
myndigt för den betydligt äldre cementbolagschefen. En organisation som 
ville tillgodose båda parters intressen ansåg han misslyckad. Jämförelsen 
med Danmark avvisades med upplysningen att förhållandena där vore 
annorlunda än Sveriges. Att Berg från sin plats i Malmö möjligen var en väl 
så god bedömare på den punkten som man var i Stockholm verkar inte ha 
slagit SAF-chefen. Kritiken av Industria förbigick han. 

222 Berg till Falkenström 20/12 1905, SkCem B1E:24. Även hos Schiller s. 63.
223 I bolagets arkiv finns en handskriven, odaterad PM av Berg (SkCem, F1A:2, 

arbetsgivarorganisationer 1906/100), med en punktvis redovisning av 
Septemberforligets innehåll. För de organisationsförslag som Berg under 1906 
och 1907 framlade inom SAF var den danska överenskommelsen 1899 tydligen 
en central del av underlaget. I bakgrunden fanns sedan 1880-talet en personlig 
och affärsmässig nära relation mellan Berg och Alexander Foss, ledande person 
i dansk cementindustri liksom i den 1898 bildade danska arbetsgivarföreningen. 
Inskriptionen på den silverpokal (i författarens ägo) som Foss överlämnade till 
Berg på dennes 60-årsdag talar om deras mångåriga vänskap och samarbete. 

224 Falkenström till Berg 9/1 1906, SkCem, F1A:2, arbetsgivarorganisationer 
1906/81ff.
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Bergs i brevet avläsbara irritation på SAF gällde även den för honom 
viktiga frågan om en permanent statlig förlikningsmannainstitution för 
arbetskonflikter. Ett första förslag till en sådan hade framlagts i riksdagen 
1903. Det hade fallit i den konservativt dominerade första kammaren, men 
efter överarbetning återkommit i ett kommittéutlåtande i början av 1906. 
Under mellantiden hade två stora verkstadskonflikter inträffat. 

Statliga medlare hade med parternas medgivande utsetts av regeringen 
ad hoc för att få slut på dessa och andra konflikter, vilket för många iaktta-
gare hade understrukit att ett permanent förlikningsorgan behövdes. Men 
alla var inte positiva. På arbetsgivarsidan ansåg många att detta vara något 
som parterna borde lösa utan statlig inblandning, särskilt sedan man for-
merat sig i organisationer. Att säga ja ett förlikningsinstitut kunde uppfattas 
som att man medgav arbetsmarknadsorganisationernas likställighet inför 
staten och i offentligheten, något som patriarkalt lagda arbetsgivare instink-
tivt värjde sig emot.225

Industria hade i oktober 1905 och januari 1906 skrivit kritiska artik-
lar om det väntade förslaget. Detta kommenterades i två brev från Berg 
till den efter metallkonflikterna erfarne medlaren Henning Elmquist. Berg 
konstaterade att SAF-organet gjutit sin galla över det ännu inte ens presen-
terade utredningsförslaget och ville samråda om hur Industria borde bemö-
tas. Han ansåg dess yttrande ”oförskämdt, sådant som man fann endast i 
socialist- och högertidningar”.226 Sannolikt uppmuntrad av Elmquist, vars 
svar inte finns bevarat, skrev Berg ett inlägg till Industria.227 Han berättade 
senare för medlaren att artikeln blivit införd och att han i tidningen fått 
”en avbasning i starka fraser”.228 Ännu några veckor senare konstaterade han 
att ”Industria är oförbätterlig” och uttalade avsikten att vid ett förestående 
möte i SAF offentligt angripa tidningen.229  

225 En som 1906 värjde sig var John Bernström, som i riksdagen talade mot 
förslaget, se ovan s. xx, Han hade som VF:s ordförande efterfrågat och 
accepterat statliga medlingsinsatser i både 1903 års konflikt och än mera i 1905 
års.

226 Berg till Elmquist 22/1 och 25/1 1906, SkCem B1E:24.
227 Historikern Hans Dahlqvist verkar i sin genomgång av Industrias roll som 

språkrör för SAF ha förbisett denna polemik mellan tidningen och företrädaren 
för ett av SAF:s största medlemsföretag. Dahlqvist hävdar (s. 28) att intern 
debatt inte förekom i Industria, vilket alltså inte är korrekt. Bergs inlägg kan 
dock ses som ett undantag från vad som annars var regel. Han förefaller ha 
varit tämligen ensam bland kollegorna om att vid denna tid bedriva offentlig 
opinionsbildning för sina idéer.

228 Berg till Elmquist 20/2 1906, SkCem B1E:24.
229 Berg till Elmquist 7/4 1906, SkCem B1E:24.
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Bergs insända artikeltext inleds med orden: 

Då tidskriften Industria uppgifver sig vara organ åt Svenska Arbetsgifvarefören-
ingen, förutsätter jag att dess uppgift jämväl är att lämna opartiska meddelanden 
om de lagförslag i arbetarefrågor som framställas, samt däröfver göra motiverade 
uttalanden. Enligt min mening har tidningen dock i fråga om lagförslaget an-
gående medling i arbetstvister låtit förleda sig till att hufvudsakligen se frågan 
endast ut partipolitisk hänsyn och har affärdat hela saken med vanliga politiska 
fraser […].230

Berg skrev att ett första villkor för en tidning som ville förena Sveriges samt-
liga arbetsgivare till samarbete torde vara att i diskussioner om arbetarlag-
stiftningen hålla borta all politik: arbetsgivarnas intressen ”i arbetarefrå-
gor” var för honom desamma, oavsett deras skilda politiska ståndpunkter. 
Han fortsatte: ”Vår styrka gent emot arbetarnas intressen kan ej tjänas ge-
nom att vår arbetsgifvareförenings organ söndrar oss i politiska partier, och 
de vanliga beklagandena att arbetarna införa politik i sina fackföreningar 
måste förefalla löjliga om vår förening hemfaller åt samma fel.”231

Där gick tydligen en gräns för vad Industria ansåg sig kunna publicera. 
Inledningsavsnittet lyftes  ut och ersattes av en kort uppgift att kritik rik-
tats mot tidningen för att den skulle ha låtit politiska synpunkter spela in. 
Sedan följde återstoden av Bergs artikel och på den en utförlig kommentar 
av redaktören. 

Dessa texter behöver inte detaljrefereras. Den punkt där Bergs mening i 
sak kolliderade med tidningens framkommer i hans konstaterande: ”Våra 
arbetsgifvareföreningar hafva […] ännu ej framfödt någon man som vi-
sat förmåga att bilägga strejker. Hittills är det de af regeringen förordnade 
förlikningsmännen, som därmed lyckats.”232 Uppfattningen avvisades av 
Industria, som sade sig inte kunna inse hur en ”byråkratisk ämbetsman-
nainstitution” kunde fungera bättre än förlikningsnämnder utsedda av ”de 
svenska näringarnas män”.233 

230 ”Ytterligare om arbetstvistmedlingskomiténs [sic] förslag”, maskinskrivet 
manuskript till R.F. Bergs artikel, daterat 7/2 1906, SkCem, F1A:2, 
arbetsgivarorganisationer 1906/1-5.

231 Ibid.
232 Industria 1906, nr 4, s. 38.
233 Ibid. s. 39.
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I avslutningen gav tidningen sitt svar på Bergs inledande kritik, som man 
inte hade tryckt, i följande deklaration:

Industria drifver ingen annan ”politik”, än den som afser att i görligaste mån 
samla alla svenska industriidkare till ett samfälldt häfdande af den svenska 
industriens sociala, ekonomiska och legislativa lifsintressen. Om därvid en och 
annan anmärkning måste riktas icke blott emot den gemensamma motståndaren 
socialismen, utan äfven mot vissa ensidiga partimaskinationer, som kunna göra 
sig gällande till förfång för nyssnämnda befogade sträfvanden, så sker detta så 
litet af ”partipolitisk hänsyn” att dylika anmärkningar fastmera uteslutande äro 
dikterade af den fordran på verklig objektivitet och opartiskhet gent emot höger 
eller venstersynpunkterna, som enligt Industrias utgifvares uttryckliga mening 
måste vara rättesnöret för den svenska industrialpolitiken.234

Att hävda industrins intressen var för tidningen liktydigt med att vara emot 
”den gemensamma motståndaren socialismen”. När Industria skrev om 
sin opartiskhet i förhållande till höger- och vänstersynpunkter åsyftades 
den borgerliga vänstern, dvs. liberalerna. Hur R.F. Berg skulle klassificeras 
politiskt måste Industria efter detta meningsutbyte – och efter Uppsalatalet, 
som man måste ha känt till – ha varit genuint osäker om.235

För Berg, som inte ville se fackföreningarna som för evigt försvurna åt 
socialdemokratin och än mindre åt socialismen i dess revolutionära tappning, 
fanns vid denna tid inga betänkligheter mot att erkänna fackföreningssidan 
som likaberättigad part med arbetsgivarorganisationerna. Det gällde i 
förlikningsnämnder liksom i arbetsförmedlingar, sannolikt då också i andra 
sammanhang, där balansering av partsståndpunkter kunde förenas med 
samling kring intressen som var gemensamma över parts- och partigränser.

Här visar sig skiljelinjen mellan Bergs aktuella hållning och den primärt 
antisocialistiska arbetsgivarattityd som Industria och John Bernström 
stod för, och som Berg själv hade gett uttryck för åren närmast före 
sekelskiftet. För den senare hållningen var tanken på två likaberättigade 
parter främmande eller rentav frånstötande. Endast om man tänker sig att 
”antisocialism” från en konservativ utgångspunkt kunde uppfattas, inte 
som ett politiskt ställningstagande utan snarare som ett apolitiskt sådant, 
får det senast återgivna Industria-citatet en logisk mening. När tidningen 
234 Ibid. s. 40. Kursiveringar i originalet. Industrias utgivare var vid denna tid inte 

organisationen SAF utan redaktören Hjalmar Wallgren. Detta understryker 
vikten av att i varje fall vid denna tidpunkt göra distinktionen mellan 
organisationens och tidningens åsikter.

235 Osäkerheten visade sig senare i Industrias nekrolog efter Bergs död.
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kritiserade fackföreningsmedlemmar för aktioner som uppfattades ske i 
socialismens namn var det för Industria uppenbarligen ett ställningstagande 
utanför politikens sfär. 

För Berg var detta däremot ett politiskt ställningstagande av tidningen, 
liksom det måste ha varit för samtida fackförbunds- och arbetarpress. 
Sådana uttalanden från arbetsgivarorganisationen var för Berg inte 
produktiva bidrag till arbetarfrågans lösning. För arbetarrörelsen måste ett 
sådant ställningstagande från Industria ha varit vad man normalt väntade 
sig. Likaså var det bekräftande för dem inom rörelsen som, i likhet med 
Branting 1906, ansåg att den fackliga och den politiska kampen var 
obönhörligt sammanflätade, och att symbiosen SAP-LO följaktligen var 
logisk och nödvändig.  

Bergs kritik av SAF fortsatte i brevväxlingar med Falkenström och 
Östberg i maj och juni 1906. Det gällde bl.a. SAF:s ekonomiska bidrag till 
antisocialistisk verksamhet. Östberg hade i ett brev sökt för Berg motivera 
att ett visst sådant stöd beviljats med att SAF 

alltid erkänt arbetarnas rättigheter och [vi] hava ingen tanke på någon annan 
väg. Men då de göra sig skyldiga till kränkningar af andras frihet kunna vi 
ej anse detta vara rätt. Så länge det skamliga förföljelsesystemet fortsättes är 
det omöjligt att åstadkomma en enhetlig arbetareorganisation [och då] högst 
befogadt att söka motverka den meningen bland arbetarskarorna att allt är 
tillåtet för de socialistiska arbetarna och att den självständiga arbetaren får 
svältas ihjäl. 236

Enligt SAF-ordföranden var det inget ingrepp i någons rättighet när SAF 
stödde personer som ”på övertygandets väg söka få en rättfärdigare mening 
spridd”, detta eftersom socialisterna ”agiterar så skarpt för sina åsigter 
att det knappast kunna förmena andra att tala för sin mening”.237 Berg 
hade vid denna tid inte mycket till övers för icke-organiserade aktörer på 
någondera sidan partsgränsen och tog inte intryck av Östbergs argument. 
Cementbolagschefens svarsbrev handlade om det förkastliga i att ge bort 
pengar till vad han såg som värdelös propaganda. I stället borde SAF satsa 
på att anställa kompetenta krafter i den egna organisationen, eftersom 
”arbetareföreningarna anlita personligheter, som i regeringskommittéer och 

236 Östberg till Berg 1/5 1906, SkCem F1A:2, konvolut Skånes arbetsgivarförbund 
inom byggämnesföreningen/29

237 Ibid.
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riksdag verkligen kunna göra sig gällande och skaffa sig inflytanden”.238 
I ett följande brev till Falkenström skrev Berg sarkastiskt att det är 

”lyckligt för socialisterna att så mycket splittring och obestämdhet finnes 
bland arbetsgifvarne och att vi hafva en så utmärkt tidskrift, att man i den ej 
får kännedom om något, utan att den synes understödja hemlighetsmakeri 
och splittring”.239

Här ser vi ett annat uttryck för skiljelinjen mellan Bergs och SAF-
ledningens aktuella hållningar. Berg såg framför sig vad som borde eftersträvas 
för framtiden, hans bild av arbetsmarknaden var en vision av det han trodde, 
eller i varje fall hoppades, skulle kunna uppnås. SAF-ledningen utgick från 
vad som för ögonblicket var för handen, från de ofullkomligheter man såg i 
detta som borde korrigeras. Dit hörde trakasserierna från de organiserade 
mot de icke-organiserade, de senare av Östberg kallade ”de självständiga”.  

SAF-ledningens syn på sistnämnda punkt hade Berg ännu i maj 1902 
omfattat – det framkom i hans brev till John Bernström. Men sedan dess hade 
han tänkt om och någonstans på vägen bestämt sig för att samma synsätt 
måste tillämpas vid betraktandet av båda parterna på arbetsmarknaden. En 
fråga som då bör ha infunnit sig för honom kan formuleras så: vore det inte 
konsekvent att tala om ”självständiga” (dvs. icke-organiserade) arbetsgivare 
i samma positiva mening som man talade om självständiga arbetare? Om 
självständighet sågs som något oönskat på arbetsgivarsidan, där man nu 
uppmanades att organisera sig, hur kunde den då ses som något positivt på 
arbetarsidan? 

Frågorna pekar på den underliggande makt- och inflytandeaspekt som 
spelet på arbetsmarknaden och den s.k. arbetarfrågan handlade om. Vad, 
om något, av sin makt och därmed förenad auktoritet var arbetsgivarna 
villiga att släppa ifrån sig? Vad var fackföreningarna och deras medlemmar 
villiga att nöja sig med? Vilket slags maktbalans var möjlig att förena med 
önskemål om fortsatt utveckling, industriell tillväxt och standardhöjning? 

 

238 Berg till Östberg 8/5 1906, SkCem F1A:2, Skånes arbetsgivarförbund inom 
byggämnesföreningen/30 ff. Meningsskillnaderna rörande SAF:s bidrag till 
antisocialistisk verksamhet återkommer i kapitlet om Theodor Adelswärd.

239 Berg till Falkenström 28/5 1906, SAF E1A:4, SkCem B1E:24.
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Men Bergs kritik under första halvåret 1906 gällde också SAF-organisationens 
bristande administrativa kompetens, för honom bevisad av dess senfärdighet 
med intagandet av en grupp företag i en planerad branschorganisation för 
byggmaterialindustrin i Skåne, som Berg i början av året samlat till ett 
möte och övertygat om att de borde organisera sig.  I juni fick han meddela 
SAF:s styrelse att Skåneföretagen hade tröttnat på att vänta på besked och 
valt en annan väg för sin organisering som arbetsgivare.240 

Kontakten med SAF-ordföranden Östberg utvecklades ändå positivt, 
något som skulle visa sig när organisationen i november 1906 drabbades 
av en intern kris och styrelsen av beslutsförlamning. Innan vi återkommer 
till dessa händelser skall vi uppmärksamma två avtalsfrågor samt därefter 
utförligare behandla två offentliga anföranden i arbetsgivarfrågan av Berg, 
i augusti och oktober 1906.

Bergs brev till Transportarbetareförbundets Charles Lindley och det 
avtal som Malmö Stuveri AB vid samma tid gjorde med hamnarbetarfacket 
i Malmö 1906 har omnämnts i samband med skildringen av 1898 års 
hamnkonflikt.241 Brevet och avtalet behandlar också en inte förut beskriven, 
principiellt intressant och ny regel. Den gällde ett specifikt undantag från 
avtalets generella stadgande om förbud mot stridsåtgärder under pågående 
avtalsperiod. Undantaget hade under förhandlingarna 1906 begärts 
av hamnarbetarfacket. Man ville även under en löpande avtalsperiod, 
då fredsplikt gällde, kunna neka lossning och lastning av sådana fartyg 
som av Transportarbetareförbundet förklarats i blockad, t.ex. på grund 
av ouppklarade tvister i en annan hamn. Berg godtog efter viss tvekan 
detta synsätt men ansåg att en sådan regel måste vara ömsesidig; även 
arbetsgivarsidan kunde vilja tillgripa sympatiåtgärder under en avtalsperiod. 
Fackförbundet accepterade ömsesidigheten. Principen i Malmöavtalet 1906 
blev att de lokala avtalsparterna skulle ha rätt att frångå avtalets fredsplikt 
i sådana fall där de av sina respektive huvudorganisationer ålades att göra 
detta. Sympatiåtgärder som beslutats i sådan ordning blev alltså tillåtna, 
oberoende av vad avtalet annars stadgade. 

240 Berg till SAF:s styrelse 20/6 1906, SkCem B1E:24.
241 Berg till Lindley 27/4 1906, SkCem B1E:24. Aftal emellan Malmö Stufveri AB å 

ena sidan samt Sv. Transportarbetareförbundets afdelning i Malmö å den andra, 
daterat 16 maj 1906, § 5, SkCem F1A:1.
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Frågan nämns här för det principiella intresse den kom att få inom andra 
branscher; vi skall senare se hur denna princip i december 1906 ensidigt 
infördes av SAF på  arbetsgivarsidan. Det kan alltså hävdas att Berg och 
Lindley, eller de organisationer de företrädde, tidigare än på andra håll 
blev överens i en principfråga som man under de följande åren skulle få 
ta ställning till i andra organisationer. Fredspliktens undantagsregel för 
sympatiåtgärder var vad hamnarbetarnas organisationer åren 1907-08 skulle 
komma att utnyttja i så stor omfattning att den utlöste den händelsekedja 
som nådde sin kulmen i Amaltheasprängningen.

Några dagar efter hamnavtalet 1906 slöts det första kollektivavtalet 
för Cementaktiebolaget i  Limhamn. Här ingick den av SAF sedan 1905 
påbjudna § 23-formuleringen. Föreningsrättsklausulen var omsorgsfullt 
formulerad med rätten att tillhöra eller stå utanför förening, ingen skulle 
kunna avskedas på sådan grund. Arbetarrepresentanterna förband sig att 
lämna sina kamrater full frihet i föreningsfrågan.242

Patriarkens abdikation
Utöver vad som här har redovisats hann R.F. Berg under första halvåret 1906 
med att – förutom att sköta Cementaktiebolaget med dotterbolag – bilda 
en arbetsgivarförening för de privata järnvägsföretagen i Sydsverige. I denna 
näringsgren var han involverad genom sitt initiativ till och engagemang i 
det privata järnvägsföretaget Malmö-Limhamn, där han ingick i styrelsen.  

242 Protokoll 26/4 1906 ang. avtal i Limhamn mellan Skånska Cementaktiebolagets 
befäl och arbetarna vid cementfabriken och kalkstensbrottet samt kalkugnarne 
i Limhamn, SkCem F1A:1. Avtalet var undertecknat av företrädare för Grov- och 
Fabriksarbetareförbundets avdelning, liksom av Svenska Arbetareförbundet 
och representanter för de oorganiserade (på samma sätt som skett i det förut 
nämnda Lommaavtalet 1903). Berg ledde förhandlingarna. I den fackliga 
historiken (Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet avd 60 Limhamn 1898-
1948 s. 19-31) återges hela avtalstexten. I en följande kommentar (ibid. s. 32ff) 
hävdas att Berg först slutit avtalet enbart med fackföreningen, att de övriga 
arbetargrupperna hade skrivit på i efterhand och avtalet tryckts och spridits i 
en version som skulle visa att Arbetareförbundet deltagit i förhandlingarna som 
likaberättigad part med fackföreningen, något som man där indignerat värjt 
sig emot och ansett att man blivit lurade av Berg. Den fientliga hållningen mot 
Arbetareförbundet går igen i fackföreningshistoriken från 1948. Lundin återger 
en skildring från 1906, utan någon motsvarighet i den fackliga historiken, som 
belyser de hätska relationerna mellan de två arbetarorganisationerna (Lundin 
s. 174 f). Enligt Lundin (som stöder sig på Arbetareförbundets tidning, vars 
skildring kan vara dramatiserad) hade förbundets sekreteraren Josef Nilsson, 
av socialisterna pejorativt kallad ”Gule Josef”, varit i Limhamn för att skriva 
på cementavtalet. I anslutning därtill höll han ett offentligt möte som avbröts, 
enligt förbundstidningen av ”socialistiska bråkmakare”. Nilsson med följeslagare 
fick fly hals över huvud och undgick med knapp nöd misshandel.
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Vid ett teknikermöte i Norrköping i augusti samma år höll Berg ett 
anförande – det andra av  hans linjetal – där han presenterade den nya 
arbetsgivarorganisationen. Han tänkte sig att även de statliga järnvägarna 
senare skulle kunna ingå där.243 Samma föreningsmodell ville han nu 
införa för alla landets kommunägda verksamheter. För verksamheter som 
till skillnad från industrin inte var utsatta för internationell konkurrens – 
t.ex. kommunikationsföretag, post och telegraf, renhållning, vatten- och 
energiförsörjning – borde man skapa allomfattande organisationer för vardera 
parten. Mellan dessa organisationer skulle avtalas om regler för lösande av 
tvister. Man borde här kunna uppnå att alla slags tvister, även lönefrågor 
och andra intressetvister, skulle lösas genom obligatorisk medling och i 
sista hand skiljedom. På det viset skulle stridsåtgärder inom den offentliga 
sektorn kunna elimineras. Rörande den privata, konkurrensutsatta sektorn 
upprepade Berg sin ståndpunkt från Uppsalatalet. Stridsåtgärder måste 
vara möjliga som sista utväg, men med utbyggda organisationer, avtalade 
förhandlingsregler och en etablerad statlig förlikningsinstitution borde det 
mesta även här kunna lösas utan arbetsinställelser. 

 Berg berättade att han i Malmö stadsfullmäktige agerade för införande 
av kollektivavtal för stadens arbetare. Han fick till stånd ett uttalande 
från teknikermötet om att en modell för arbetsgivarförening för städernas 
industriella verk och deras byggnadsverksamhet borde utarbetas i en 
kommitté med representanter för olika städer. 

I talets avslutning uttalade han att de flesta arbetare inte önskar konflikter 
och att deras organisationer redan bevisat tillräckligt vad de kunde uppnå 
genom strejker. De borde nu vara sinnade att skaffa sig det ytterligare 
inflytande som de ansåg sig behöva på fredlig väg. Arbetsgivarorganisationerna 
var nu en makt som motparten måste räkna med. Ju kraftigare, enigare 
och ju mera fredlig i uppträdandet arbetsgivarsidan visade sig, desto mer 
inbjudande blev den till överenskommelser. ”I hvilket land på jorden 
borde väl mer hopp kunna finnas om en fredlig öfverenskommelse mellan 
arbetsgifvare och arbetare än i vårt land, där spänningen är relativt så svag, 
och där historien bär vittnesbörd om att folkklasserna ständigt kunnat 
enas, då tiden framfört nya rättfärdiga kraf på ändringar i rättigheterna.”244

243 R.F. Berg, Om arbetsgifvareföreningar särskildt för järnvägar och kommunala 
verk. Föredrag vid Fjärde Svenska Teknikermötet i Norrköping 1906. Malmö 
1906.

244 Ibid. s. 4.
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Några veckor tidigare hade R.F. Berg skickat stadgarna till järnvägarnas nya 
arbetsgivarförening till Henning Elmquist, med kommentaren att de borde 
kunna stå som modell för en arbetsgivarförening för landets städer. Berg 
avsåg att övertyga de skånska städerna om att bli föregångare och exempel 
för övriga landet, på samma sätt som de skånska privatjärnvägarna enligt 
honom var på väg att bli det inom sin näringsgren.245 Brevet avslutades med 
en kommentar som är belysande för vad som nu för honom tydligen hade 
blivit en mission: nödvändigheten av en stark organisering av båda parter 
och kollektivavtalens införande på hela arbetsmarknaden. Han skrev om 
betydelsen av förhandlingsatmosfären, ”de ofta spända och obehagliga 
förhandlingarna mellan enskilda arbetsgivare och deras arbetare”, och 
fortsatte:

Det är tydligt att, om initiativet [till att förhandlingar sker via respektive orga-
nisationer] tages af arbetsgifvare och icke såsom hittills ensamt af arbetare eller 
deras ofta förhatade agenter, komme hela fackföreningsfrågan af de konservativa 
arbetarna att betraktas med andra ögon. Den fullt berättigade ekonomiska frå-
gan komme då att framstå såsom hufvudsaken och den politiska frågan blefve 
därmed tillbakaskjuten. Samtliga fackföreningar skulle hastigt växa och de bästa 

arbetarne skulle icke längre draga sig för att därtill ansluta sig. 246

Berg bekräftar här sin ståndpunkt i ordalag som är tydligare än 
Uppsalatalets. Arbetsgivarsidan bör, i eget intresse, ta initiativ till förbundsvis 
framförhandlade kollektivavtal och därmed verka för högsta möjliga fackliga 
anslutning på arbetarsidan. Att söka förhindra fackföreningarnas kollektiva 
anslutning till socialdemokratin är inte längre ett alternativ. Arbetsgivarna 
har däremot möjlighet, menar Berg, att genom sitt eget agerande framhäva 
fackets funktion som intresseorganisation och därmed medverka till att 
dess politiska roll skjuts i bakgrunden.

I oktober 1906 följde det tredje av Bergs linjetal, hållet i Karlskrona 
Allmänna diskussionsförening. Det utkom samma år i CSA:s skriftserie 
med titeln I arbetsgivarefrågan.247 

245 Berg till Elmquist 25/6 1906, SkCem B1E:24.
246 Ibid.
247 R.F. Berg, I arbetsgivarefrågan, Centralförbundets för Socialt Arbete 

småskriftserie, Stockholm 1906. Föredraget hölls 20/10 1906. Inbjudare var 
CSA-medarbetaren och sjöofficeren Erik Palmstierna, som periodvis var 
stationerad i örlogsstaden. Det framgår av två brev (Berg till Palmstierna 25/3 
och 29/3 1906, SkCem B1E:24). Förhållandet bekräftar den tidigare nämnda 
nära relationen mellan dessa två och CSA.
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Flera av idéerna från Uppsalatalet återkom här, men ett nytt anslag finns 
i talets inledning. Berg tog sin utgångspunkt i de ”fyra större väckelser”, 
som under det senaste halvseklet haft inflytande på svenska folket. Han 
beskriver dem på följande sätt.

Den religiösa väckelsen, de frireligiösa rörelser som bl.a. genom 
”prästerskapets oförmåga att förstå” har inte uppnått samma nationella status 
som de fått i Danmark. Detta har i huvudsak varit en underklassrörelse, 
även om många av dess medlemmar genom flit och sparsamhet blivit 
välbärgade.

Nykterhetsrörelsen, godtemplarna. Även denna sägs vara framvuxen i 
huvudsak som en underklassrörelse med anglosaxiska rötter, i opposition 
till den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen med dess rötter i överklassen.  

Folkbildningsrörelsen som utgått från överklassen. Enligt Berg omfattas 
den med stigande intresse från ”de djupa leden”, men den har ännu inte 
funnit sin form och inte fått det inflytande den förtjänat.
Den sociala väckelsen, som utgått från underklassen, leds av denna och blivit 
mera omfattande än de föregående tre. Den är, enligt Berg, 

icke ensamt en ekonomisk klassrörelse, utan är djupt rotad och fullt berättigad dels 
genom förändrade förhållanden inom samhället och dels därigenom, att den afser 
att skaffa den kroppsarbetande delen af befolkningen de bättre lefnadsförhållanden i 
alla afseenden, hvartill de genom ökad bildning fostrats.248

Utmärkande för dessa väckelser är enligt Berg att de från början betraktats 
med misstänksamhet och av folkmajoriteten ansetts som samhällsfarliga. 
De har alla varit behäftade med ensidigheter och ytterlighetsriktningar, 
vilka drag förstärkts i den mån rörelserna stöttes bort från det etablerade 
samhället. Man bör därför inte förundra sig över att den ur arbetarklassen 
framväxta sociala väckelsen, som enligt Berg aktualiserat en stor mängd 
oordnade rättsförhållanden, länge har förblivit främmande och oförstådd. 
Men av detta bör nu slutsatsen dragas 

att representanterna för den gamla samhällsuppfattningen böra med moget allvar 
upptaga en samvetsgrann prövning av allt det nya, som frambäres, och noga skilja 
mellan guldet och slaggen däruti. Framför allt måste de söka […] förhindra att olika 
folkgrupper sluta sig samman inom sig själfva, så att de komma att stå oförstående 
gentemot hvarandra, och att ett misstrons gap uppstår dem emellan. Detta sker 

248 Berg 1906 s. 3 f.
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genom att teoretiska ytterlighetsåsikter, uttalade inom hvardera gruppen, göras till 
stämplar, hvarmed man märker hvarenda gruppmedlem.249

Hans konklusion innebär att parterna på arbetsmarknaden måste 
”förtroendefullt och direkt förhandla” om ”faktiska frågor” och att man 
”lämnar de oklara teorierna”.  Därför bör ”de politiska personerna så vitt 
möjligt [hållas] borta från förhandlingarna.”250Han talar om ”Manchester-
systemets till ett kaos ledande frihet” och fortsätter: ”Det är vår tids uppgift 
att därur forma en ny ordning.”251 

Avtalen mellan arbetsgivare och arbetare har, anser han, utvecklats i 
faser efter att först ha varit personliga och individuella, mellan en enskild 
arbetsgivare och en arbetare. I en andra fas har växande och alltmer 
opersonliga storföretag stått mot individuella arbetare, vilket i sin tur utlöste 
fackföreningarnas bildande: den tredje fasen. I denna fick arbetarsidan ett 
övertag gentemot de ännu var för sig agerande arbetsgivarna, särskilt genom 
att den fackliga organiseringen snabbt fick nationell och internationell 
omfattning. Därför måste den logiska fortsättningen i en fjärde fas bli 
bildande av opersonliga arbetsgivarorganisationer och avtal mellan dessa 
och lika opersonliga arbetarorganisationer. Detta får som sin slutform 
ömsesidigt kollektiva avtal, vilka då måste vara tydliga och skriftliga.252

Berg beskriver här vad som kan ses som en stegvis avveckling av både 
ett auktoritärt och ett didaktiskt patriarkalt system. Det äldre, i bästa fall 
personliga och förtroendefulla och ofta muntliga avtalsförhållandet får vika 
för det opersonliga, det kollektiva och skriftligt avtalsreglerade. Det finns 
hos Berg inget beklagande av detta, snarare en insikt om att utvecklingen 
av storindustriell drift följer vissa lagar, har vissa obönhörliga konsekvenser. 
Han talar om nödvändigheten för storindustrin att snarast organisera en 
gemensam överledning av de olika arbetsgivarföreningarna, ”för att hålla 
ordning på arbetarne, som på arbetsgifvarne”. 

249 Ibid. s. 5. Syftningen i sista meningen är otydlig, men innebörden måste vara att 
”misstrons gap” uppstår genom att ”ytterlighetsåsikter” felaktigt uppfattas som 
representativa för hela den grupp inom vilken de framförts.

250  Ibid.
251 Ibid.
252 Ibid. s. 6.
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De av hans kolleger som ännu inte vill gå in i arbetsgivarföreningarna tar på 
sig ett oerhört ansvar genom att inte ta sig tid att sätta sig in i den fråga, som 
enligt Berg är avgörande för industrins bestånd. ”Det skräckregemente, 
som skulle införas i landet genom flera inbördes oeniga arbetsgifvare- och 
arbetareorganisationer […] borde förstås af tänkande arbetsgifvare, och 
mången som lättsinnigt för slagordet ’arbetets frihet’ på sina läppar, vet 
icke, att han härmed befordrar förutnämnda anarkistiska tillstånd.” 253

Detta uttalande innehåller, som vi kan se, en kraftig maning till 
enighet på arbetsgivarsidan. Det innehåller implicit också ett avrådande 
till arbetsgivarna från att, under parollen om arbetets frihet, söka söndra 
arbetarsidan genom att stödja eller framhäva organisationer som Svenska 
Arbetareförbundet som alternativ till fackföreningarna. Ett sådant 
handlande, som för Berg i maj 1902 tedde sig naturligt, har 1906 blivit 
liktydigt med att befordra ett anarkistiskt tillstånd.

Han riktar ännu en uppmaning till sina arbetsgivarkolleger. Om 
hållbara överenskommelser med arbetarsidan skall kunna träffas måste 
man först arbeta bort föreställningen att arbetarrörelsens ledare önskar strid 
för stridens skull, och att detta bara kan förhindras genom arbetsgivarmakt. 
”Den bestämda öfvertygelsen, jag bildat mig, är, att ej endast de tänkande 
och förståndiga bland arbetarrörelsens ledande män, utan äfven den stora 
massan av arbetare […] afsky strider lika mycket som arbetsgifvarne.”254

 I talets avslutning finns en flera gånger citerad deklaration av Berg:

Jag skäms ej säga, att jag i mycket har ändrat mina tankar, sedan jag för 17 
år tillbaka fick upplefva och utkämpa den första socialiststrejken i Sverige vid 
Lomma 1889. Det förundrar mig icke, om flere ej i allt kunna förstå mig eller 
genast övergå till min uppfattning. Det har kostat mig att offra många fördomar 
och många gamla axiom; att utbyta många gamla tankar emot nya; att släppa 
äran af att vara en välgörande patriark och att utbyta den emot att glädjas öfver 
ett folk som kan hjälpa sig själf. Detta har lyckats mig, så att jag nu vida föredrar 
denna glädje framför den gamla äran. Min hjälp däruti har varit att jag verkligen 
älskade de arbetare, för vilka jag blivit ledare och nu inser, att just denna kärlek 
fordrat det offer jag har gjort.255

253 Ibid. s. 8 f.
254  Ibid. s.15.  
255  Ibid. s.15 f. Citatet återgavs av Gustav Möller vid invigningen av R.F. Berg-

statyn i Limhamn 1940 (Arbetet 6/12 1940) och förekommer med olika 
utförlighet på flera ställen i arbetarrörelsens historik, som i Svenska Grov- och 
Fabriksarbetareförbundet avd. 60, Limhamn 1898-1948, s. 12 och hos Uhlén, s. 
154.
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I detta tal finns en för sin tid sannolikt ovanlig parallell mellan andra 
väckelserörelser och arbetarrörelsen. Syftet var rimligen att, för en förmodat 
skeptisk publik inom borgerligheten och bland arbetsgivarna, framställa 
arbetarrörelsen som mindre fruktansvärd, mera fattbar och hanterbar än 
som var vanligt i konservativ press och i Industria. Vi kan ana att Bergs egen 
erfarenhet av det underifrån-perspektiv han själv hade upplevt – genom 
sitt engagemang i söndagsskolan och olika fria samfund, där företrädare 
för statskyrkan spelat överhetens roll – hade hjälpt honom till detta 
försonande perspektiv på arbetarrörelsen. Vi har sett hans avståndstagande 
från en manchesterliberal hållning till arbetsmarknadsfrågorna, liksom 
från begreppet arbetets frihet i dess dogmatiska tillämpning. Den rådande 
skillnaden i rättsuppfattning rörande arbetets frihet måste få sin lösning 
förhandlingsvägen. Fullständig organisering på båda sidor och kollektiva 
avtal mellan huvudorganisationer skulle borga för en, så långt möjligt, 
fredlig utveckling på arbetsmarknaden. Det danska Septemberforliget är 
alltjämt hans förebild. 

SAF-kris och handlingsprogram
Inom SAF var hösten 1906 en intern kris under uppsegling, beroende på 
skilda meningar rörande kollektivavtalsformens lämplighet, men också 
om vilket förhållningssätt föreningen överhuvudtaget skulle inta gentemot 
arbetarrörelsen och om relationen till andra arbetsgivarorganisationer. 
Förhållandet till VF hade försämrats under slutfasen av verkstadskonflikten 
1905. Hallendorff skriver att SAF-ledningens agerande i denna situation inte 
vittnade ”[o]m större klokhet eller kraft från ledningens sida”, ett omdöme 
som får anses syfta på att SAF hade ingett VF överdrivna förhoppningar 
om ett mera omfattande sympatistöd än vad man i praktiken kom att 
erbjuda.256 

SAF:s arbetsmetod innebar under de första åren främst att bistå enskilda 
företag i uppkomna lokala konflikter, vilkas antal ökade. Organisationen 
sviktade sannolikt under en växande arbetsbörda.257 En rimlig bedömning 
är att man i lika hög grad pressades av osäkerhet och oenighet om sin egen 
långsiktiga målinriktning, den som R.F. Berg hade efterlyst.

256 Hallendorff  s. 72.
257 Ibid. s. 72 ff.



258

I september 1906 befarade SAF-ledningen att en då uppstådd anhopning 
av lokala konflikter var på väg att utvecklas till en mera omfattande strid 
– i så fall den första större konflikten för SAF att hantera. Som svar på 
några frågor från styrelsen, enligt Hallendorffs kritiska efterhandsbedöm-
ning vittnande om ”mera tvekan än i dåvarande läge kunde vara lämpligt”, 
vidtog föreningens inkallade extra fullmäktigemöte en spontan åtgärd utan 
att låta sig hindras av att stadgarnas regler inte tillät detta.258 Man beslöt 
nämligen att genast förstärka den fem man starka styrelsen med ytterligare 
fyra. Berg, som vid det här laget tillhörde SAF:s fullmäktige, blev en av 
förstärkningarna. Han lanserade redan vid samma möte en av de huvud-
tankar vi redan sett honom uttrycka, då han föreslog ett principuttalande 
om att SAF:s huvuduppgift skulle vara att samla alla arbetsgivare i Sverige 
och sluta ett avtal med arbetarnas huvudorganisation enligt modell av det 
danska Septemberforliget. Hans förslag överlämnades för behandling till 
den förstärkta styrelsen.259 

Mellan Berg och SAF-ordföranden G.F. Östberg uppstod nu ett mera 
förtroligt förhållande än vad som framgått av deras brevväxling 1904 och 
1905.260 En månad efter Bergs inträde i SAF-styrelsen fick han i ett person-
ligt brev från Östberg veta att kontakt med LO blivit etablerad och att LO-
ordföranden Herman Lindqvist för Östberg förklarat sig villig att samla 
sina berörda medlemsförbund till förhandlingar med SAF,  för att man 
gemensamt skulle söka få slut på de pågående lokala konflikterna. Östberg 
skrev: ”Jag hade knappast väntat mig att [Lindqvist] var villig att nu träda 
i breschen men sätter värde därpå […] ett tecken till att arbetarne själfva 
önska få ett slut på dessa strider.”261 Visserligen befarade Östberg att nya 
fackliga attacker under 1907 eller 1908 kunde riktas mot VF, men detta 
var inte för honom något som talade emot en utveckling av LO-kontakten. 
Östberg tänkte föreslå parterna förhandlingar med Hugo Hamilton, leda-
ren av verkstadsförhandlingarna i oktober 1905, som neutral ordförande. 
Östberg skulle även informera de övriga arbetsgivarorganisationerna. 

258 Ibid. s. 79.
259 SAF-fullmäktigeprotokoll 12/11 1906, Bergs förslag i § 13, SAF A2A:1.
260 G.F. Östberg (1847-1924), företagare och riksdagsman för lantmannapartiet, 

var en av SAF:s tre grundare och dess ordförande från starten 1902 till 1907. Se 
vidare Hallendorff och De Geer.

261 Östberg till Berg 7/12 1906, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1906/87.
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Han skrev till Berg att ”ögonblicket är nog icke det rätta att nu börja 
förhandla om sammanslutning, men vänskapligt rådslag måste ju verka till 
samförstånd och förbereda ett intimare samarbete […] till tiden är inne för 
en fullständig förening”. Brevet är undertecknat ”Din tillgifne vän GFÖ.”262 
Detta visar på ett samförstånd mellan Berg och Östberg och tankar på ett 
agerande i linje med vad Berg förordat i sina linjetal. Det var upprinnelsen 
till de förhandlingar som skulle leda till det första avtalet mellan SAF och 
LO, 1906 års decemberkompromiss. Berg verkar vara den förste som inom 
SAF öppet förordat att man borde söka få ett centralt avtal direkt med 
LO. Den förstärkta SAF-styrelsens följande beslut gällde endast att genom 
LO:s förmedling få till stånd en överenskommelse med de av de lokala 
konflikterna berörda fackförbunden. 263 Östberg hade sedan, med stöd av 
Bergs uttalande i SAF:s fullmäktige och den följande diskussionen i den 
förstärkta styrelsen, sett till att få ett enskilt möte med LO:s ordförande. 
Han hade överraskats av en positiv reaktion från denne och bestämt 
sig för att snabbt gå vidare med att få till stånd en direkt förhandling 
mellan huvudorganisationerna. Det är oklart om Östberg redan på detta 
stadium, på det sätt som Berg uppenbarligen ville, siktade till en vidare 
överenskommelse med den fackliga sidan än till att enbart lösa ett antal 
pågående lokala konflikter,

Östbergs kommentar om en befarad facklig offensiv mot VF säger 
något om hur arbetsgivarsidan såg på styrkeförhållandet mellan parterna 
efter den stora kraftmätningen 1905. Den hade inte alls slutat med den 
seger för arbetsgivarsidan som man från början förväntat sig. SAF:s 
sympatiåtgärder för VF hade uteblivit. Arbetarsidan hade effektfullt 
demonstrerat vad tvärfackliga sympatiaktioner kunde åstadkomma även 
över nationsgränserna. 1906 var det arbetsgivarna som oroades av verkliga 
och väntade fackliga attacker. 

Östberg hade uppenbarligen tagit fasta på Bergs uppmaning att söka 
ena och hålla ihop arbetsgivarorganisationerna. Tonen och innehållet 
i hans personligt hållna decemberbrev låter förstå att de två var på väg 
mot en gemensam syn på vad en ny arbetsgivarpolitik borde innehålla. 
262 Ibid.
263 Enligt den förstärkta styrelsens protokoll från mötet 23-24/11 1906, § 4 

(SAF A3A:4) beslöt man försöka att genom LO:s förmedling få till stånd en 
förhandling med de av konflikterna berörda fackförbunden. Jfr. Hallendorff (s. 
80f) som bygger på Falkenströms minnesbilder 20 år i efterhand och hävdar att 
SAF i november 1906 ville rikta ultimatum till LO för att få de lokala konflikterna 
hävda. Det senare stöds inte av Östbergs skildring av kontakten med Lindqvist. 



260

Det bekräftas av ett svarsbrev från Berg några dagar senare, till vilket han 
bifogat en sjusidig promemoria. 

Denna innehåller detaljerade förslag rörande de policybeslut och andra 
mått och steg som SAF enligt Berg borde vidta.264 

Det framgår av svarsbrevet att Berg diskuterat promemorians innehåll med 
sin förtrogne Henning Elmquist, men också med den socialdemokratiske 
Malmöriksdagsmannen Nils Persson. Den senare kontakten är remarkabel. 
Persson var som Murarförbundets ordförande en av förgrundsfigurerna 
både inom SAP och på den fackliga sidan. Här bekräftas alltså den relation 
mellan de två som vi kunde märka vid bildandet av arbetsförmedlingen 
i Malmö 1904. Från Persson hade Berg fått beskedet att denne, liksom 
Herman Lindqvist, var positivt inställd till promemorians innehåll på den 
väsentliga punkten om en utvecklad förlikningsmannainstitution. 

Decemberpromemorian, som den fortsättningsvis skall benämnas, är 
inte känd i tidigare forskning. Den behandlar Bergs tankar om principer 
och arbetssätt för SAF:s politik och verksamhet.265 Den innehåller följande 
förslag, ordnade i tre huvudavsnitt. I avsnitt I föreslås inrättandet av en 
gemensam centralstyrelse för landets arbetsgivarföreningar för att samordna 
dessas politik och uppträdande. Idén om en enda alla omfattande 
arbetsgivarförening måste man, enligt Berg, för närvarande avstå från att 
tänka på. Underförstått får antas vara att denna av Berg tidigare uttalade idé 
tills vidare fick anses orealistisk med tanke på den rådande kyliga relationen 
mellan SAF och VF.

264 Berg till Östberg 18/12 1906, med bifogad PM, den senare odaterad och ej 
undertecknad (SkCem, F1A:1 arbetsavtal 1903-1936/s. 39 samt s. 41-47) Berg 
skriver i brevet att han inte undertecknat promemorian med förhoppningen 
att Östberg skulle sprida den bland välvilliga personer i SAF och de andra 
arbetsgivarorganisationerna och att om den befunnes innehålla något värdefullt 
”må vem som vill ställa sig i spetsen för saken”.

265 Kursiveringarna av vad jag uppfattar som nyckelbegrepp i promemorian är 
mina egna. Att Hallendorff och senare SAF-historiker inte har observerat 
decemberpromemorian kan bero på att den sannolikt inte finns i SAF:s 
arkiv. Den kan under våren 1907 ha stannat hos Östberg. Berg överlämnade 
visserligen i juni 1907 promemorian till den då tillträdde SAF-chefen Hjalmar 
von Sydow, men den verkar inte finnas bevarad bland dennes papper. Schiller, 
som liksom Hallendorff refererar Bergs  förslag till program för SAF från maj 
1907, har uppfattat decemberdokumentets existens men inte haft tillgång till 
det (Schiller s. 65 ”Den förhandlingsordning Berg säger sig ha lämnat utkast 
till”).
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I avsnitt II förordas upprättandet av en gemensam positionslinje som underlag 
för ett arbetsgivarföreningarnas program, med följande sju punkter: (a) 
att arbetsgivarna skall vara de som ”leda arbetet samt antaga och avskeda 
arbetare”, (b) att man skall ”ge och fordra” full föreningsfrihet, (c) att 
arbetsgivaren vid anställande och avskedande skall ta hänsyn till arbetares 
duglighet, ålder och hemort, (d) att förmän i vissa fall inte fick tillhöra 
fackföreningar och på anhållan skulle befrias från sådant medlemskap, (e) 
att det stipulerades förbud mot konkurrensbegränsningar i kollektivavtal, 
(f) att sådana avtal snarast upprättas med fackföreningarna av grupper av 
företag; branschvis eller på samma ort, samt (g) att regler införes i alla avtal 
om ömsesidig fredsplikt under pågående avtalsperiod, liksom skyldighet för 
parterna att vid tvister underkasta sig förlikning och i vissa fall skiljedom.

Om vi närmare granskar dessa punkter ser vi att punkten (a) uttrycker 
en vid tillfället redan etablerad arbetsgivartolkning av arbetets frihet, 
införd i SAF:s stadgar 1905. Punkten (b) får förstås som respekt för 
rätten till att tillhöra eller inte tillhöra förening – också en vid denna tid  
etablerad arbetsgivarhållning. Hit hörde även för den för båda parterna 
mindre självklara rätten att ingen fick diskrimineras på grund av sitt val 
av organisationstillhörighet.266 Punkt (c) innebär en viss restriktion på 
arbetsgivarens tillämpning av arbetets frihet, något som inte godtogs av SAF 
om den gjordes som en skriftlig utfästelse.267 Punkt (d) var kontroversiell på 
fackföreningssidan, eftersom den kunde innebära krav på att arbetare som 
befordrades till förmän omedelbart skulle utträda ur facket. Punkt (e) riktade 
sig mot en företeelse som man nyligen sett exempel på i byggbranschen 
i Skåne, att vissa arbetsgivare och fackföreningar lokalt avtalade om att 
ge varandra ensamrätt eller företrädesrätt till anställning respektive till 
arbetskraft. Genom detta satte man konkurrensen ur spel, vilket missgynnade 
kunder och tredje man. Punkt (f) innebar kollektivavtalsmodellens 
konsekventa genomförande på alla arbetsmarknadens nivåer, vilket 
ännu var en omdiskuterad ståndpunkt på arbetsgivarsidan. Punkt (g) 
markerar inriktningen att nå konfliktlösningar utan stridsåtgärder och att 
avtalsmässigt binda parterna vid denna inriktning.

266 För denna tolkning av Bergs avsikt finns stöd i den föreningsfrihetsklausul han 
formulerade i det kollektivavtal som träffades i Lomma 1903 (ovan s. xx).

267  Detta kommer vi att se exempel på i kap. 5
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Samtliga inslag i denna positionslinje bör ha tett sig mer eller mindre 
kontroversiella, endera på arbetsgivarsidan (punkterna c, f, och g) eller på 
arbetarsidan (punkterna a och d), eller i båda lägren (punkterna b och e).

I decemberpromemorians avsnitt III sägs att en övergripande 
överenskommelse bör träffas mellan arbetsgivarnas och arbetarnas 
organisationers centralstyrelser om en förhandlingsordning för framtida 
förhandlingar, byggd på positionslinjens grund. Ett centralt inslag häri skulle 
vara en gemensam, partssammansatt förliknings- och skiljemannainstitution, 
organiserad regionalt med en central instans i Stockholm. Den skulle ges 
befogenhet att ingripa medlande vid såväl lokala som mera omfattande 
konflikter. Parterna skulle överenskomma att respektera dess utslag. 
Berg utvecklar detaljerat tankarna om en förhandlingsordning enligt sin 
grundidé, att konflikter skall underkastas obligatorisk medling och därmed 
så långt som möjligt lösas utan stridsåtgärder. 

I en punkt (III e) nämns de särskilda förhållanden som enligt Berg kunde 
förekomma vid stuveribolag, det vi sett exemplifierat i stuveriavtalet i Malmö 
1906. Inom just detta område kan, skriver han, ett avtal eventuellt gå ut på 
att fackföreningen tar på sig att på överenskomna villkor tillhandahålla ett 
begärt antal arbetare åt arbetsgivaren för viss tid och till på förhand avtalat 
pris. Alternativt träffar man avtal som i andra branscher, med löne- och 
ackordssatser samt regler för arbetets utförande, varvid arbetsgivaren antar 
och avskedar dem som utför arbetet.268

Det första av dessa alternativ bygger på Bergs erfarenheter från Malmö 
av det speciella arbetsförhållandet i hamnarna. Detta kunde för honom 
motivera något som kan ses som ett avsteg från huvudprincipen arbetets 
frihet. Det är den faktiska innebörden av detta alternativ, där det inte är 
hamnarbetsgivaren som väljer vem han anställer och avskedar. I stället avgör 
fackföreningen vilka arbetare som skall rekryteras till att göra stuvarjobbet, 
delvis på en dag-för-dag-basis. Facket övertar vid en sådan ordning en del 
av arbetsgivarfunktionen; man uppträder likt det som långt senare kommit 
att kallas ett bemanningsföretag, en underleverantör av en tjänst till en 
beställarorganisation.

R.F. Berg hade med sitt agerande i Malmö Stuveri AB efter 1898 
och i det stuveriavtal han träffat under 1906 tillämpat denna modell 
och därmed gått långt i tillmötesgående av arbetarsidan, något som 

268 Bergs decemberpromemoria, avsnitt III, punkt e).
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Transportarbetareförbundets förut redovisade kommentarer bekräftar.269 
Han hade låtit de organiserade hamnarbetarna utse sina egna förmän och 
överlämnat den dagliga rekryteringen åt fackföreningen till dem. Detta 
arbetarstyrda ”företag” (vilket det inte var i formell mening, men väl till 
sitt funktionssätt) kunde fungera så länge det levererade till belåtenhet – 
annars hade dess uppdragsgivare möjlighet att återta förmansfunktionen 
till bolaget och själv anställa och avskeda som i andra branscher. 

Förutsättningarna för överenskommelser såg dock olika ut i olika 
hamnar. Transportarbetarna var sena att organisera sig, deras fackförbund 
var 1906 bland de yngsta inom LO. Hamnarbetsgivarnas organisering var 
vid denna tid i sin början. De privata stuveribolag som fanns, som det i 
Malmö, var ännu inte anslutna till SAF. Under 1907 skulle en strid segla 
upp i Norrköpings hamn kring frågan om makten över arbetet – den 
man i Malmö hade löst enligt den modell som Berg infört 1898. Striden 
eskalerade 1908 till en nationell hamnkonflikt, genom att hamnarbetarna 
utlöste fackliga blockader mot fartygslaster som hanterades av andra än den 
egna organisationens medlemmar. Det drabbade alltfler av landets hamnar 
och blev ett hot mot hela industrins verksamhet. Arbetsgivarna svarade 
med att anlita arbetsvilliga strejk- och blockadbrytare, delvis inskeppade 
från England. Det ledde i sin tur till våldsamma motsättningar. I denna 
situation inträffade sprängningen av logementsfartyget Amalthea i juli 
1908.270 

Kompromiss med konsekvenser
De förhandlingar som G.F. Östberg och Herman Lindqvist överenskommit 
om ägde rum vid en rad täta möten under perioden 11-20 december 
mellan två delegationer, ledda av ordföranden Hugo Hamilton. Den fem 
man stora arbetsgivardelegationen leddes av Östberg. Berg ingick inte i 
denna. Arbetarsidans lika stora delegation leddes av Lindqvist. Där ingick 
transportarbetarnas Charles Lindley men inte Ernst Blomberg; metallfacket 
tillhörde inte de berörda förbunden.

Den följande decemberkompromissen mellan SAF och LO och dess 
efterspel under första halvåret 1907 – fram till att Östberg lämnade SAF-
ledningen och Hjalmar von Sydow trädde till i slutet av maj – innehåller 
269 Transportarbetaren nr 3-1906 s. 3.
270 Hamnkonflikterna 1907-08 är behandlade i Berättelse öfver 

Transportarbetareförbundets verksamhet 1907-1910, senare av Schiller s. 73-77 
samt Tidman s. 170-175.
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flera principiellt viktiga händelser som berörts i tidigare historieskrivning.271 
I den följande framställningen kompletteras historieskrivningen rörande 
delar av detta förlopp, visas på vissa inträffade händelsers inbördes 
samband och på hur de belyser skillnader i arbetsgivarnas synsätt på en 
punkt: rollfördelningen i beslutshänseende mellan organisationen SAF och 
dess delägarföretag. Framställningen bygger delvis på i tidigare forskning 
inte utnyttjat material, främst från Cementaktiebolaget men också från 
SAF och LO. Det ger en kompletterande och bitvis ny belysning av detta 
uppmärksammade skede i svensk arbetslivshistoria. 

Decemberförhandlingarna ledde till en överenskommelse mellan SAF 
och LO om hur de åtta pågående lokala konflikterna i princip skulle lösas, 
samt en uppmaning till de lokala parterna i varje konflikt att förhandla 
fram specifika lösningar före det stundande årsskiftet. Gemensamt för 
dessa åtta konflikter hade varit ett motstånd från arbetarsidan mot att 
acceptera § 23-bestämmelsen, det första uttrycket för arbetets frihet, i lokala 
kollektivavtal. Att SAF från sina utgångspunkter bestämt måste hålla på 
denna regel hade den förstärkta styrelsen med Berg varit enig om; detta var 
för SAF spärren mot krav som man allt oftare upplevde från den fackliga 
arbetarsidan på att bestämma över valet av både arbetskamrater och förmän. 
Denna knäckfråga löstes i förhandlingarna enligt ett kompromissförslag 
av ordföranden Hamilton med en text i överenskommelsens inledning 
som lade fast arbetsgivarnas rätt att leda arbetet och anställa och avskeda 
arbetare, oavsett deras organisationstillhörighet. Samtidigt stadgades att 
föreningsrätten på båda sidor skulle ”lämnas oförkränkt” – en formulering 
som ansågs täcka både den positiva och den negativa föreningsrätten. Till 
detta lades en möjlighet för arbetarsidan att, i de fall man misstänkte att 
avskedanden hade skett på grund av facklig tillhörighet (med åtgärder ”som 
kunna tolkas såsom angrepp på föreningsrätten”) påkalla undersökning för 
att kunna få rättelse innan några åtgärder vidtogs.272

Vid sidan av den gemensamt antagna avtalstexten gjorde LO-sidan ett 
eget uttalande: vägran att arbeta tillsammans med strejkbrytare borde inte 
betraktas som avtalsbrott. SAF krävde och fick en formell bekräftelse på 
att det inte innebar mer än att LO framförde en åsikt. Det var så långt 
arbetarsidan kom med att få fram sin syn på denna punkt i arbetets frihet, 

271 Hallendorff s. 75-84; Casparsson s. 267-277;  Adlercreutz s. 344-350; Lohse s. 
71-90; Schiller s. 39-49.

272 Hallendorff s. 82; Lohse s. 74.
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där meningarna mellan parterna gick isär på det sätt de gjort också i VF:s 
förhandlingar med fackförbunden 1904-05.273

Ytterligare en princip klargjordes vid decemberförhandlingarna utan 
att uttryckas i den skriftliga överenskommelsen. Det gällde rätten för 
arbetsgivarsidan att vidta sympatiåtgärder, i deras fall sympatilockouter.274 
I kollektivavtal på företagsnivå föreskrevs ofta ömsesidig fredsplikt 
under avtalsperioden, ett för arbetsgivarna viktigt motiv för att alls 
träffa kollektivavtal. Frågan var om en sådan fredsplikt hindrade företag 
att delta i av SAF beslutade sympatilockouter, något som i så fall skulle 
beröva arbetsgivarna deras främsta stridsmedel. Arbetarsidan brukade i 
motsvarande lägen inte anse att det fanns hinder för dem att sympatistrejka; 
när det skedde togs, enligt arbetsgivarnas mening, sällan någon hänsyn till 
fredsplikt i gällande avtal. 

Frågan hade behandlats av SAF:s förstärkta styrelse i november 1906, 
vilken pragmatiskt och utan juridiska utredningar hade beslutat att en så 
snäv tolkning av kollektivavtalets fredsplikt inte var möjlig. I så fall vore 
SAF handlingsförlamad och meningslös som organisation.275 Den på detta 
vis tydliggjorda principen, att ett gällande kollektivavtal med fredsplikt inte 
skulle anses vara brutet genom en sympatilockout, meddelades i pressen och 
under decemberförhandlingarna till LO-sidan. LO reagerade först negativt 
men godtog under 1907 denna princip som en ömsesidig regel: inte heller 
sympatistrejker som beslutats i vederbörlig ordning skulle anses som brott 
mot löpande kollektivavtal.276

Samma ömsesidiga syn på sympatiåtgärder hade utan större dramatik 
förhandlats fram och införts i det hamnarbetaravtal som blev träffat i Malmö 
i mars 1906. Då hade det skett på arbetarsidans begäran.277 Hamnarbetarnas 
främsta konfliktvapen vid sidan om strejk var att förklara lastning eller 
lossning av utpekade fartyg i blockad och att göra detta effektivt i flera 
hamnar än den egna. Denna möjlighet till sympatiåtgärd ville man inte 
avtala bort. R.F. Berg hade vid förhandlingarna 1906 accepterat detta, och 
man hade enats om ömsesidig rätt till att delta i av central organisation 

273 Betr. VF se ovan s. xx. Ang. de olika momenten och tillämpningarna av arbetets 
frihet, se ovan, s. xx.

274 Redogörelsen om sympatiaktionerna följer Lohse, s. 90 ff.
275 SAF styrelseprotokoll 24/11 1906 § 11, SAF A3A:4.
276 Hallendorff s. 182; Lohse s. 91. 
277 Charles Lindley, som ingick i LO-delegationen i december 1906, bör ha sett 

denna parallell; han hade godkänt Malmöavtalet samma år. Ingenting om detta 
nämns i förbundets historik eller Lindleys memoarer.
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beslutad sympatiåtgärd under löpande avtalsperiod, utan att det skulle 
anses som avtalsbrott. 

Behandlingen på förbunds- och företagsnivå av de åtta konflikterna ledde 
till att börja med endast i ett par av fallen till att fackförbundssidan sade sig 
beredd att göra upp så som decemberkompromissen förutsatte. Den löpte 
därför risken att haverera innan den fullbordats. Detta fick SAF att i mitten 
av januari 1907 hota med storlockout om inte alla de åtta uppgörelserna blev 
klara inom en vecka.278 LO-ledningen var inte rustad för en stor konflikt och 
önskade ingen sådan. Man lyckades tillgodose SAF:s krav genom att ålägga 
de lokala fackföreningarna att anta decemberkompromissen, vilket skedde. 
Lockouthotet från SAF drogs tillbaka och uppgörelsen var i hamn.279 

I senare forskning har man spekulerat kring om SAF:s lockouthot i 
själva verket kom till i tyst samförstånd med LO-ledningen för att ge den 
möjlighet att sätta tryck på sina egna medlemmar och få dessa att acceptera 
decemberkompromissen. Till denna fråga skall vi strax återkomma.

Det skulle snart efter att decemberkompromissen var klar och 
undertecknad visa sig att inte alla i SAF-kretsen var nöjda med utgången. 
Den strid som man tidigare på några håll hade sett som ofrånkomlig, eller 
t.o.m. sett fram emot, hade i sista minuten blåsts av.280 Motsättningarna 
kunde anas när en minoritet på sex ledamöter i SAF:s fullmäktige den 22 
januari reserverade sig mot den då formellt antagna decemberuppgörelsen. 
De sex såg den som ett avsteg från organisationens ursprungliga ståndpunkt. 
En storlockout borde ha satts i kraft.281 Internt missnöje inom SAF hade 
även tidigare under januari, före det utfärdade lockouthotet, uppfattats av 
Östberg, vilket fått honom att mobilisera stöd för sin egen hållning.282 Även i 
278 SAF styrelseprotokoll 16/1 1907 § 1 med bilaga B, SAF A3A:4.
279 Hallendorff s. 83f; Lohse s. 76. Ordet “ålägga” torde innebära att LO-ledningen 

gick över gränsen för sina formella befogenheter gentemot medlemsförbund 
och medlemmar, något som Casparssons beskrivning (s. 268f) får anses 
bekräfta. 

280 Lohse skriver (s. 71f) att vid SAF:s styrelsemöte i september 1906 bedömdes 
konfliktläget innebära att en större strid inte verkade kunna undvikas, vilket 
föranledde inkallandet av det extra fullmäktigemötet den 12 november (jfr 
Hallendorff  s. 75).

281 SAF:s fullmäktigeprotokoll 22/1 1907 § 4, SAF A2A:1. Jfr  Lohse s. 76f samt s. 
244f not 141.

282 Östberg skrev till Berg 4/1 1907 (SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 
1907/181 ff) att han var oroad av att det hållits slutna möten inom SAF som 
han fått vetskap om först i efterhand, där styrelsens vice ordförande Oscar 
Carlsson varit en ledande kraft och Östberg klandrats för undfallenhet vid 
decemberförhandlingarna. I ett personligt telegram från Östberg till Berg 
(ibid. s. 211) med kallelse till SAF:s styrelse och fullmäktige den 22-23 januari 
förklarade den förre att problem kunde väntas vid mötet och att Bergs närvaro 
var viktig. Deras bundsförvantskap är tydligt.
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delar av den konservativa pressen hade decemberuppgörelsen under de första 
två veckorna i januari klandrats som alltför oförmånlig för arbetsgivarna.283

R.F. Berg stödde Östberg och bejakade decemberkompromissen. Berg 
hade, trots sin under 1905 demonstrerade motvilja mot lockouter, biträtt 
SAF:s januaribeslut att varsla om storlockout. Detta till synes ologiska 
uppträdande av cementbolagschefen får sin förklaring i ett brev till Östberg 
ett par veckor efter kompromissen. Berg gladdes åt det samarbete han 
och Östberg hade utvecklat, och ”det goda resultat, vi hitintills vunnit”. 
Han bifogade en ny PM, ett tillägg till decemberpromemorian föranlett 
av decemberkompromissens innehåll. Berg underströk värdet av att 
arbetsgivarna nu måste ha märkt att det var möjligt att vinna en seger 
utan strid ”enbart genom det eniga uppträdandet”.284 LO borde efter detta 
vara mera villigt till direkt förhandling. I hela landet borde man enligt 
Berg nu ha förstått att det var SAF:s ”kraftiga hållning” som gett LO-
ledningen ”både mod och kraft att utfärda en befallning till de uppstudsiga 
fackföreningarna”.285 Detta hade, ansåg han, ”åtminstone för tillfället 
[tillintetgjort] den anarki, som hotade att inträda i fackföreningarna och 
därigenom i hela arbetarrörelsen”.286

Tydligt är att lockouthotet i januari 1907 av Berg och Östberg sågs 
som ett taktiskt drag. Det saknas belägg för att det skulle ha tillkommit 
i ett direkt samförstånd med LO-ledningen, men misstankarna därom 
styrks av vad som här redovisats. LO skulle utsättas för ett tryck och 
med hänvisning till det kunna utfärda något som kom nära en order till 
de berörda fackföreningarna att rätta in sig i ledet. LO ”ålade” dessa att 
biträda uppgörelsen, trots att stadgarna inte gav LO-ledningen en sådan 
makt. SAF-taktiken hade alltså gått hem.287

283 Lohse s. 81 f.
284 Berg till Östberg 6/2 1907 med bifogad odaterad PM, SkCem F1A:2, 

arbetsgivarorganisationer 1907/s. 243-248 samt 212-214, citaten s. 243. Denna 
andra PM innehåller i punktform de bestämmelser som enligt Berg borde 
infogas i SAF-företagens kollektivavtal. Berg menade att dessa bestämmelser 
snarast borde fastställas gemensamt av SAF och LO. Tydligen önskade han sig 
en tilläggsöverenskommelse till decemberkompromissen, som skulle eliminera 
det slags diskussioner med enskilda fackföreningar som legat bakom de åtta 
lokala konflikterna.

285 Berg till Östberg 6/2 1907, s. 243f .
286 Ibid. s. 244.
287 Bergs brev ger stöd för De Geers (s. 49) och senare Peter Swensons 

spekulationer (Swenson, ”Solidaritet mellan klasserna. Storlockouten och 
Saltsjöbadsandan” i Christer Lundh (red.), Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet, 
Stockholm 2009, s. 51) att lockouthotet i januari 1907 av i varje fall vissa 
medlemmar i SAF-styrelsen ansågs tillkommet till LO-ledningens stöd, och 
att ett tyst samförstånd härom förelegat mellan huvudorganisationernas 
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Men hade denna taktik varit uppenbar för SAF-styrelsen? Hade Östberg 
och Berg agerat taktiskt även gentemot en mera stridsbenägen falang 
bland sina egna? Trots att decemberuppgörelsen godkänts med till synes 
betryggande majoritet av SAF 22 januari fanns det kvar inre motsättningar. 
Dessa framkom i februari och mars vid upplösningen av en av de åtta 
konflikterna, den vid Kosta Glasbruk, då principiella ståndpunkter 
ställdes emot varandra. Konfliktens praktiska lösning hade efter 
decemberuppgörelsen delegerats till en tremannagrupp, SAF-ordföranden 
Östberg, LO-ordföranden Lindqvist och en neutral förlikningsman. Den 
avgörande frågan var om följdbesluten till decemberkompromissen, den 
turordning i vilken de strejkande i Kosta borde återtas i arbete, skulle gå 
före principen att den enskilde arbetsgivaren var suverän att bestämma i 
anställningsfrågor. Kostaledningen, som sedan strejkens början sommaren 
1906 velat göra sig av med några ungsocialistiska agitatorer bland arbetarna, 
hävdade den senare synpunkten. Man kunde hänvisa till ett besked i 
denna riktning man hade fått från Östberg i augusti 1906, långt innan 
någon decemberkompromiss var påtänkt. SAF-ordförandens mening 
i februari 1907 var att företagets planerade återanställningar stred mot 
huvuduppgörelsen, decemberkompromissen. SAF:s förhandlare hade då 
enats med LO-sidan om att återtagande av strejkande arbetare skulle ske 
med hänsyn endast till deras arbetsmeriter och erfarenhet.

Kostaföretaget, som i februari fick stöd av den förstärkta SAF-styrelsens 
majoritet, ansåg att Östberg i sin överenskommelse med Lindqvist och 
förlikningsmannen hade gått för långt i tillmötesgående av arbetarsidan. 
Östberg blev desavouerad av sin egen styrelse vid dess möte 15-16 februari 
1907. Berg var då inte närvarande.288 Av hans brev till Elmquist och Östberg 
under tiden som följde framgår att han, till skillnad från den övriga SAF-
styrelsen, stödde Östbergs ståndpunkt i Kostafrågan.289 Samstämmigheten 
mellan de två om vad som borde vara organisationens kommande inriktning 
var stor. Deras brevväxling under de första månaderna 1907 ger en ny 
belysning av decemberkompromissens efterspel och av det följande skiftet 
i SAF-ledningen. 

förhandlare.  
288 SAF styrelseprotokoll 15-16/2 1907 § 2 med Kostaföretagets skrivelse (bilaga) s. 

314f, SAF A3A:4.
289 Berg till Elmquist 12/3 1907, Henning Elmquists samling, KB (återgivet av Schiller 

s. 44); Berg till Östberg 13/3 1907. SkCem F1A:2 arbetsgivarorganisationer 1907/
ej sidnumrerat.
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Innan vi redovisar mera av denna korrespondens skall Kostaaffärens 
avslutning grundligare behandlas, därför att den är principiellt viktig, då 
den visar sig vara ofullständigt skildrad i SAF:s tidigare historieskrivning, 
men också därför att den belyser motsättningen mellan arbetsgivarna i 
den principfråga vi sett i slutet på 1905 års verkstadskonflikt. Frågan var 
i vilka situationer arbetsgivarkollektivets intresse kunde tillåtas gå före det 
individuella företagets? 

Hallendorff skriver, tämligen kryptiskt, att avslutningen av Kostaaffären 
”mötte åtskilliga svårigheter” och att ordföranden Östberg av sin styrelse 
blivit ”skarpt tadlad samt […] i viss mån desavuerad”.290 Lohse nämner 
desavoueringen av Östberg och har noterat att det fanns en senare avslutning 
på Kostakonflikten. Han redovisar det endast med att ett beslut togs av 
den partssammansatta förhandlingskommittén som ”gav företaget [Kosta] 
mycket liten rörelsefrihet”.291 De Geer skriver att Östberg blev desavouerad 
och fick ”en knäpp på näsan”, samt att han från mitten av februari 1907 inte 
mera deltog i SAF-styrelsen.292 Det senare är inte korrekt. Östberg deltog i 
SAF:s arbete och ledde styrelsemötena ända fram till fullmäktigemötet 31 
maj 1907, då han avgick ur styrelsen. 

Som Lohse utan närmare förklaringar nämner fick den partssammansatta 
förhandlingskommittén under Hugo Hamilton, som hade avslutat sitt 
arbete i december 1906, återinkallas i februari 1907 för att lösa Kostaaffären. 
Denna procedur hade föreslagits från SAF som sista utväg och accepterats 
av LO. Därifrån hade man tidigare avvisat den av Kostaföretaget önskade 
tolkningen av decemberkompromissen, som SAF-styrelsen hade anslutit sig 
till när man desavouerade Östberg. 

Förhandlingskommittén sammanträdde den 9 mars och blev enig i sitt 
ställningstagande. Hamiltons protokollsjustering två dagar senare bekräftar 
detta. Vid SAF:s följande styrelse 14 mars föredrogs kommitténs utlåtande 
och dess protokoll. SAF-styrelsen konstaterade att det av handlingarna från 
kommittén ”framgick att överenskommelse träffats mellan de delegerade 
angående sättet för de strejkandes återtagande […] vid Kosta Glasbruk”.293 

290 Hallendorff s. 85, not 1.
291 Lohse s. 77f  samt s. 82f, citatet s. 77.
292 De Geer s. 50.
293 SAF styrelseprotokoll 14/3 1907 § 11, SAF A3A:4. I SAF-arkivet saknas bland 

detta styrelsemötes handlingar både förhandlingskommitténs protokoll och 
tillhörande missivbrev. Handlingarna finns däremot bevarade i LO:s arkiv, 
F19A:5, konvolut ”de åtta mindre konflikterna”.
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SAF-styrelsen skrev i sitt protokoll helt enkelt att man inte hade något att 
erinra mot den redovisade överenskommelsen. 

Vad stod det då i förhandlingskommitténs protokoll, det som SAF-
styrelsen inte hade någon erinran emot? Det innehöll något som från SAF:s 
synpunkt måste ha varit helt oönskat och därtill genant: en fullständig 
bekräftelse av det som G.F. Östberg och Herman Lindqvist hade varit 
överens om i januari. Kommitténs beslut gick till och med något längre 
än januaribeslutet vad gällde åläggande för Kostaföretaget att återta de 
strejkande arbetarna. SAF-styrelsens majoritet –
som hade desavouerat Östberg – blev i sin tur desavouerad av 
förhandlingskommittén, till vilken man själv hade hänskjutit frågans 
avgörande och i vilken man var representerad med fyra av sina 
styrelseledamöter.294 Dessa fick i praktiken vara med om att desavouera sig 
själva i närvaro av motpartens representanter i kommittén. 

Att Östberg därmed fick ett slags upprättelse är ett faktum som inte går 
att utläsa i tidigare SAF-historik. Men värdet av detta var begränsat. Utfallet 
i Kosta gav nya argument åt Östbergs kritiker i SAF-lägret. De kunde hävda 
att det bakslag för arbetsgivarsidan som Kostaaffären från deras synpunkt 
innebar bottnade i att SAF:s förhandlare redan i decemberuppgörelsen 
hade visat alltför stort tillmötesgående mot LO-sidan.

Ett eftermäle till denna säregna historia finns i Charles Lindleys 
memoarer.295 Lindley, som enligt protokollen deltog i Kostauppgörelsens 
slutfas, skrev långt senare att Falkenström hade drivit en förtalskampanj mot 
Östberg, vilken påstods ha svikit arbetsgivarnas intressen i Kostauppgörelsen. 
Lindley skulle, efter att ha uppfattat detta vid förhandlingskommitténs 
möte (han måste antas syfta på mötet 9 mars), ha angripit Falkenström 
och kallat dennes uppträdande mot sin egen styrelseordförande skamligt. 
Efter det skulle en av arbetsgivarrepresentanterna, Henrik Göransson, chef 
för Sandvikens järnverk, ha sträckt fram handen och sagt: ”tack ska du ha, 
Lindley”.  

294 Förhandlingskommitténs protokoll (fullständig rubrik är ”Protokoll vid 
sammanträde mellan de delegerade för [SAF och LO] å Hotell Kronprinsen 
lördagen den 9 mars 1907 kl. 7 e.m”, LO F19A:5, de åtta mindre konflikterna). 
Arbetsgivarrepresentanterna var enligt protokollet Gustaf Falkenström, Henrik 
Göransson, B. Martin, Axel Bergengren och G.A. Lindström. Östberg tillhörde 
förhandlingskommittén men hade undanbett sig att delta (uppgiften i hans brev 
till Berg 11/3 1907). Av de fem representanterna tillhörde alla utom Martin SAF-
styrelsen som ordinarie eller suppleanter.

295 Lindley 1987 s. 209 f.
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I denna närmast surrealistiska skildring stiger deltagarna ur sina partsroller. 
LO-representanten läxar upp SAF:s verkställande direktör för att denne 
skulle ha varit illojal mot sin egen ordförande och får för detta ett tack 
från arbetsgivarsidan. Skildringen kan, som Schiller skriver, antas vara 
dramatiserad. Den kan ändå rymma ett stort mått av verklighet.296 
Bakgrunden finns belagd i de här refererade, protokollförda mötena i SAF-
styrelsen och i förhandlingskommittén under februari och mars 1907. 

Det till synes osannolika händelseförloppet styrks också av ett brev från 
Östberg till Berg två dagar efter Kostafrågans upplösning. SAF-ordföranden 
redogjorde för vad han kallade Falkenströms dubbelspel och hur denne 
under hand agerat emot Östberg visavi SAF:s övriga styrelseledamöter – 
Berg undantagen. Östberg återgav den skildring han sade sig ha fått av 
Hugo Hamilton från förhandlingskommitténs sista möte:

Det slutade på lördagsnatten [9 mars] så, att Kosta måste taga 
tillbaka alla arbetarna, alldeles såsom jag velat […]. Det kunde icke 
sluta på annat sätt. Hamilton sade, att det var det obehagligaste 
sammanträde han varit med om och han hade varit på väg att 
gå ifrån alltsammans. Han hade haft ett otroligt arbete att få 
Falkenström att bekänna sanningen och hade det intrycket, att 
arbetsgifvareföreningen måst schavottera under hela tiden.297

Östberg tillade: ”det må vara dem [SAF-styrelsen] en lexa för framtiden”. 
Han uteslöt nu inte möjligheten att kunna stå kvar i styrelsen, vilket 
han tidigare under Kostaaffären uttryckt tveksamhet om. Östberg var 
visserligen i hög grad part i målet i denna affär, men de här i övrigt skildrade 
omständigheterna gör att hans besked i brevet har trovärdighet. 

Några dagar senare skrev Östberg till Berg att SAF måste ”överge 
knytnävspolitiken” och ”blir nog tvingad dertill förr eller senare”.298 Han 
ansåg det vara en öppen fråga om han själv skulle lämna SAF-styrelsen 
men var övertygad om att Falkenström måste bort. Han ville göra några 
ändringar i Bergs senaste PM och bifogade ett nytt textförslag. Berg 
konstaterade i sitt svar att skillnaderna mellan deras förslag var små. 

296 Schiller s. 42 f.
297 Östberg till Berg 11/3 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 162 f. 
298 Östberg till Berg 17/3 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/ s. 167.
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Han diskuterade möjliga nya namn i SAF-styrelsen och som efterträdare 
till Falkenström.299 En vecka senare skrev Östberg på nytt till Berg:

[D]et finns två riktningar inom SAF hvaraf den ena vill genom förhandlingar 
på ett tidigt stadium bilägga uppkomna tvister i personfrågor, med iakttagande 
att man framför allt handlar rättvist och äfven håller efter oförståndiga eller 
oresonliga arbetsgifvare, samt sparar sina krafter till strider, som angå stora 
och viktiga ekonomiska intressen, hvaremot den andra gärna går till strid 
om småsaker som man låter utveckla sig till stora frågor, och alltid vill stödja 
arbetsgifvarna, huru oklokt och orättvist de än må gå tillväga. Dessa olika 
uppfattningar hafva inom styrelsen framträtt under den stora konflikten i fjol, 
och dess efterspel angående Kosta. Jag är för min del öfvertygad om att den förra 
vägen är den riktiga och som bäst gagnar föreningens intressen. Falkenström, 
Carlson och flera skåningar hafva däremot alldeles motsatta åsigter. De önskade 
lockout i januari och äro ganska förargade på mig emedan jag afstyrde denna 
sammandrabbning […].300

Östbergs ordval – att det var han som avstyrt den varslade januarilockouten 
1907 – stämmer med den förutnämnda hypotesen. Han anser sig ha 
haft kontroll över situationen i januari, vilket styrker att han då agerade i 
samförstånd med LO-ordföranden Lindqvist.

 Hade en närvaro av Berg vid de kritiska styrelsemötena i SAF i februari 
och mars påverkat det fortsatta händelseförloppet? Om vi förutsätter att 
Berg redan då skulle ha stött Östbergs ståndpunkt hade denne i varje fall 
sluppit att ensam argumentera för sin syn i Kostaärendet. Diskussionen 
i styrelsen hade då sannolikt blivit annorlunda än den nu blev. Hade 
det kunnat leda till att man bryggat över den spricka mellan SAF:s två 
riktningar som Östberg beskrev, som blev tydlig i februari i SAF-styrelsen 
och drygt tre månader senare ledde till ett dramatiskt skifte i föreningens 
ledning? 

Det kan inte uteslutas. Opinionsläget inom SAF våren 1907 var labilt, 
flera av de styrelsemedlemmar som i februari vände sig mot Östberg hade 
i januari stött honom mot den interna opposition som då fanns. Enligt 
Lohse kunde före Kostaärendets behandling inga fasta eller tydliga 
gruppbildningar skönjas inom SAF. 

299 Berg till Östberg 24/3 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/ s. 173 f.
300 Östberg till Berg 28/3 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 

149ff. ”Carlsson” syftar på Oscar Carlsson, SAF:s vice ordförande och chef för 
Stockholms Superfosfat AB. 
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”Situationen synes ha växlat från fas till fas.”301  Arbetsgivarnas ambivalens 
inför vilken grundhållning man borde inta mot LO-sidan var under årets 
första månader påtaglig. ”Det står och väger”, skrev Berg till det skånska 
Sockerbolagets chef Carl Tranchell i slutet av mars, i en brevväxling som 
strax skall kommenteras. 

En fråga som inte med säkerhet kan besvaras är om den våg som 
Berg vid detta tillfälle såg framför sig redan hade tippat över till Berg-
Östberglinjens nackdel. Lohse antyder denna möjlighet när han skriver 
att sammandrabbningen rörande Kosta ledde till att de inom SAF som 
vid nyåret var oppositionella mot Östberg vann över de mera neutrala 
styrelseledamöterna på sin sida.302 Lohses antagande ter sig rimligt, men hur 
snabb och hur omfattande denna process var förefaller mera osäkert. Lohses 
slutsats, att Östberg redan i februari skulle ha isolerats inom SAF, är inte 
underbyggd. Indikationer finns på att, förutom Berg, ordföranden i SAF:s 
fullmäktige Robert Almström och flera styrelseledamöter under våren 1907 
tillhörde Östbergs anhängare. SAF-ordföranden skrev i början av april till 
Berg att Almström meddelat honom att de arbetsgivare han talat med ville 
se Östberg kvar i styrelsen. Östbergs kommentar var ”att F. [Falkenström] 
måste avgå synes nu vara klart för alla”.303

I detta brev, liksom i ytterligare två under samma vecka från Berg till 
Östberg, diskuteras tänkbara namn som Falkenströms efterträdare.304 Som 
möjliga nämns den liberale politikern och f.d. statsrådet Axel Schotte samt 
två av landets justitieråd, Edvard Petrén och Åke Thomasson. Berg hade 
fört samtal med Schotte men inte lyckats övertyga denne om att kandidera 
som SAF-chef.305 Schotte hade föreslagit Petrén. Thomasson ansågs av Berg 
mycket lämplig. Denne hade enligt Östberg tillfrågats, sagt sig intresserad 
men sett det som svårt att lämna sin just tillträdda tjänst i vad som då 
officiellt hette Konungens högsta domstol.

301 Lohse s. 77-83, citatet s. 78.
302 Lohse s. 83.
303 Östberg till Berg 3/4 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 

153. Rörstrandschefen Almström var den äldste inom SAF:s ledande krets 
och fullmäktiges ordförande. Han hade tillsammans med Östberg grundat 
organisationen 1902.

304 Berg till Östberg 2/4 och 6/4 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 
1907/s. 140-146 samt 154 f.

305 Jfr De Geer som skriver (s. 50) att det är oklart om Schotte någonsin fick 
erbjudandet att bli SAF-chef. 



274

Vad dessa brev visar är att Östberg i april 1907 agerade med utgångspunkten 
att stanna kvar i SAF-ledningen. Han var alltjämt styrelseordförande, 
planerade för ett byte på posten som verkställande direktör och ansåg sig 
uppenbarligen, liksom Berg, ha mandat att självständigt diskutera och 
kontakta kandidater till denna befattning. Det styrker bedömningen att 
SAF:s framtida inriktning och organisation vid denna tid var en öppen 
fråga inom dess ledande kretsar.

Den konflikt som i februari och mars kom i dagen mellan vad som 
successivt utvecklades till två SAF-läger, företrädda av den medlingsinriktade 
ordföranden Östberg och den mera konfliktbenägne och intrigante 
direktören Falkenström, kunde ha slutat med att den senare fått lämna 
organisationen. Berg och Östberg såg det som nödvändigt och uppfattade 
att det fanns stöd för ett sådant beslut på flera ledande håll inom SAF. 
Men det blev Östberg som vid SAF:s fullmäktige i slutet av maj lämnade 
styrelsen. Falkenström blev kvar, men nerflyttad till en nyinrättad post som 
biträdande SAF-direktör. En 45-årig jurist och statstjänsteman, Hjalmar 
von Sydow, rekryterades till den dubbla rollen som organisationens 
ordförande och verkställande direktör. Han var svärson till en av SAF:s 
styrelseledamöter, chefen för Höganäsbolaget Viktor Schwartz, och 
skulle snart, som Lohse uttrycker det, visa att detta ”icke var hans enda 
kvalifikation”.306 Häradshövdingen von Sydow skulle i själva verket under 
de kommande 25 åren ”sätta sin stämpel på SAF:s utveckling”.307

Två dagar efter chefsbytet blottlades den interna SAF-schismen i Dagens 
Nyheter, som skrev om ”palatsrevolution” i SAF och att Kostakonflikten 
hade bringat Östberg på fall.308 Detta följdes av artiklar i flera tidningar. 
Östberg valde att offentligt framföra sin version av vad som hänt, med skarp 
kritik mot Falkenström och dem som följt dennes linje i Kostaärendet. 

306  Lohse s. 93. Schwartz nämns av Lohse (s. 78) som en av SAF-styrelsens tidiga 
opponenter mot decemberkompromissen;  han kan alltså väl tänkas ha verkat 
för att få någon annan än Östberg på ordförandeposten. 

307 Hallendorffs formulering av år 1927 (s. 88), då von Sydows SAF-regim hade 
varat i 20 år. 

308 DN 2/6 1907.
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Östberg redovisade sina synpunkter på de två alternativa vägval för 
arbetsgivarpolitiken som han såg, dem vi känner från hans brev till Berg 
den 28 mars. Han avslutade: ”Förhandlingspolitiken är enligt min mening 
bättre än knytnävspolitiken. Skulle denna mening inte alldeles komma att 
delas av dem, som nu tagit ledningen [inom SAF], så är jag dock öfvertygad 
att de förr eller senare skola komma till insikt om, att min uppfattning i 
detta fall är den rätta.”309 Kritiken hade inte sin udd mot efterträdaren von 
Sydow men mot de enligt Östberg konfliktbenägna styrelsemedlemmar, 
som tillsatt den nye SAF-chefen.

Ännu en brevväxling från den intensiva våren 1907 finns det anledning 
att uppmärksamma. Berg sökte under mars vinna den nybildade svenska 
sockerkoncernens ledare, Carl Tranchell, för sin och Östbergs förhandlings-
inriktade linje.310 Tranchell hade genom Berg fått del av Östbergs PM den 17 
mars om förhandlingsordning m.m. Tranchell svarade att han inte trodde 
på någon arbetsfred annat än efter en föregående ordentlig strid, vilken ar-
betsgivarna med energi borde förbereda sig för. Han beklagade att tillfället 
i januari inte tagits tillvara (vilket betyder att han i varje fall i efterhand var 
motståndare till den linje Berg och Östberg då hade drivit). I ett senare brev 
utvecklade Tranchell sin ståndpunkt: skulle man kunna nå något väsentligt 
i en förhandling måste man först ingjuta respekt hos motparten för sin egen 
styrka och visa att man vågade utnyttja den. Den respekten saknades enligt 
Tranchell på arbetarsidan – kanske inte bland deras ledare men hos arbe-
tarna i allmänhet. SAF hade enligt honom skötts på ett alltför slappt sätt 
för att vara respekterat. Att ”på öfvertygelsens väg bibringa arbetareflocken 
något sunt förnuft” såg Tranchell knappast som möjligt. En lockout ansåg 
han därför nödvändig, som styrkedemonstration. 311

 

309 Citatet ur Stockholms Dagblad 3/6 1907. Där återgavs även ett uttalande av 
Falkenström med anklagelser mot Östberg för att ha ”förlamat vår verksamhet 
utåt och kastat föreningen i inbördes tvister, hvaråt våra fiender nu hafva 
sin glädje”.  I DN 4/6 1907 framförde Östberg och Falkenström ytterligare 
anklagelser mot varandra.

310 Carl Tranchell (1849-1919) hade 1907 fusionerat de största av landets 
sockerfabriker i Svenska Sockerfabriks AB och utvecklat betsockerhanteringen 
till en storindustri. Han deltog i många andra skånska företag och hade varit 
med vid försöket att bilda en nationell arbetsgivarorganisation 1898. Han 
invaldes 1908, efter Bergs död, i SAF:s styrelse (SU 1954, sp. 782f, Hallendorff s. 
208. )

311 Tranchell till Berg 22/3 och 27/3 1907, citatet i det senare brevet, SkCem F1A:2, 
arbetsgivarorganisationer 1907/s. 147f. 
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Berg hade i sitt svar på Tranchells första brev gjort en lång, som det skulle 
visa sig resultatlös, argumentation för sin och Östbergs förhandlingslinje. 
I brevet, som inleddes med orden ”Käre vän” (medan Tranchell mera 
återhållsamt började sina två brev med B.B.), sade Berg sig förstå att 
Tranchell stod i valet mellan att ”sluta [sig] till dem som jag betecknar som 
jernhandens parti eller till dem som föredraga [oläsligt] förhandlingspolitik”. 
Berg skrev att ”det står och väger” i SAF-styrelsen rörande organisationens 
vägval. Han fortsatte, med vad som får uppfattas som ett koncentrerat 
uttryck för hans egen aktuella hållning: 

Jag vågar ingalunda säga att vi nå [en varaktig fred] utan strid, men jag anser att 
vårt mål måste vara fred och att vi med enighet och fasthet skola gå mot detta 
mål, ständigt sökande fredens väg, men ock färdiga till strid tum för tum då vi ej 
kunna genomföra vår plan. Vi böra ej tro att man på denna väg ej kan nå målet 
[…]. Att genom någon åtgärd generellt stuka arbetaren är både en moraliskt 
dålig väg och en väg som bestämdt misslyckas [...]. Organisation är det hvarmed 
arbetarledarne vilja lyckliggöra folket, organisation är det som vi arbetsgivare 
framför allt behöfva.312

Att söka ”stuka arbetaren” var en väg Berg förkastade av dubbla skäl: 
pragmatiska och moraliska. Eller med Webers begrepp, både målrationella 
och värderationella.

 Överensstämmelsen mellan Östbergs och Bergs hållningar i fråga om 
vad som borde vara SAF:s linje hade under våren 1907 blivit nära nog total. 
Berg ansåg uppenbarligen att Östberg var den som hade påverkats till en 
förändrad inställning. Det framgår av vad han i anslutning till Kostaaf-
färens första fas skrev till Henning Elmquist: Östberg har ”fallit för de 
konservativa [inom SAF], jag tror att han faller med ära och tvingar saken 
framåt. Jag har sällan funnit en äldre man, som med en sådan rättfärdighet 
ändrat åsikter och vågat visa detta”.313 

Schillers formulering om Berg, att denne hade ”varit Östbergs man i 
både ord och handling”, måste ifrågasättas.314 Schiller menade troligen att 
en idémässig påverkan mellan de två gått endast i ena riktningen, från Öst-
berg till Berg. Den påverkan som gick i den andra riktningen framstår, efter 

312 Berg till Tranchell 24/3 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907, s. 
175-178.

313 Berg till Elmquist 12/3 1907, KB, Henning Elmquists samling. Se även  Schiller s. 
44.

314 Schiller s. 47 f.
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vad som här har redovisats, som betydligt starkare. Bergs idéer om vad SAF 
borde vara gick tillbaka till hans styrelse-PM 1902 och hade utvecklats i 
hans linjetal 1905 och 1906. Östbergs förändrade hållning framstår som 
tydlig först från slutet av 1906. 

 När Berg sade sig tro att Östbergs handlande skulle ”tvinga saken fram-
åt” trodde han fel, sett i efterhandsperspektivet. Den sak Berg syftade på 
skulle, sett efter hans uppfattning, under de år som närmast följde tvingas 
inte framåt utan bakåt. Detta visade sig i den med en hårsmån avvärjda 
storlockouten 1908 och den följande storstrejken 1909.315 I det labila opini-
onsläge som rådde bland arbetsgivarna under vårmånaderna 1907, då det 
enligt Berg stod och vägde, visade sig till sist Tranchells auktoritärt patriar-
kala hållning – uttryckt i frågan hur man skulle få dem han kallade ”arbe-
tarflocken” att ta reson – vara mera representativ för SAF:s medlemsopinion 
än vad Bergs och Östbergs förhandlingsinriktade inställning var. Kosta-
uppgörelsen och det sätt på vilket den utåt framställdes av Falkenström 
och andra som varit emot den blev möjligen vattendelaren, i varje fall sett 
i efterhand. Dess utfall verkade till den Berg-Östbergska linjens nackdel, 
vilket slutgiltigt bekräftades när SAF-ordföranden lämnade organisationen 
i slutet av maj 1907. 

I mitten av samma månad kan vi notera den enda brevkontakt som 
verkar ha förekommit mellan Berg och Theodor Adelswärd. De hade se-
dan 1905 mötts flera gånger i SAF:s fullmäktige och bör ha uppfattat att 
de på likartade grunder hade funnit skäl för kritik av organisationens po-
litik. Adelswärd tillhörde våren 1907 ett organisationsutskott inom SAF. 
Berg översände sin decemberpromemoria med kommentarer rörande vad 
han såg som brister i arbetsgivarnas organisering. Enligt Berg medförde det 
att man inte gjorde sin kraft tillräckligt gällande gentemot det tilltagande 
”sjelfsvåldet bland arbetarne”; följden blev strejker som på grund av bris-
ter i arbetsgivarnas organisation inte bemöttes effektivt. Han uppmanade 
Adelswärd att driva på i organisationsfrågorna och ofta tala om dessa inom 
det utskott denne tillhörde.316 

315 Se härom Schiller, beträffande händelserna 1908 speciellt s. 73-103.
316 Berg till Adelswärd 16/5 1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 

130 ff (kopia). Originalet i BAA, Theodor Adelswärds handlingar, konvolut 
”arbetsgivarorganisationer”. Adelswärds svar, som enligt dennes påteckning på 
Bergs brev avsändes två dagar senare, har inte återfunnits.
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Vid SAF:s fullmäktigemöte 31 maj 1907 framlade Berg ett nytt dokument, 
kallat ”Program för S.A.G.F.s [SAF:s] närmaste arbete”.317 Innehållet utgör 
ett koncentrat av hans promemorior från december 1906 och februari 
1907. Det drygt två sidor långa majprogrammet är uppdelat på sju 
punkter, som tillsammans anger hur SAF skall eller bör arbeta. SAF bör 
arbeta för kollektivavtalens införande på alla nivåer. Föreningsrätten skall 
iakttas fullt ut och på ett sätt som garanterar lika rätt för arbetare av olika 
organisationstillhörighet. SAF skall söka uppnå ett huvudavtal med LO 
av större omfattning och varaktighet än decemberkompromissen, byggd 
på en arbetsgivarnas positionslinje och en förhandlingsordning enligt vad 
Berg tidigare lämnat förslag till; uppenbarligen syftar han på sina tidigare 
promemorior. 

Samordning med övriga arbetsgivarföreningar bör eftersträvas. I sin 
sista punkt föreslår Berg vad han tydligen vill se som överordnad princip 
för SAF:s verksamhet: ”de minsta tvister [bör] genast omhändertagas av 
organisationen samt med energi behandlas, så att de om möjligt hastigt 
biläggas”. Skulle strejk utbryta även efter förhandling och skiljedom får den 
inte fortgå länge. På denna punkt måste Bergs förord för vad han kallar 
”mycket kraftig åtgärd” från SAF tolkas som att lockout, som hot eller som 
åtgärd, kunde tillgripas som sista utväg ”så att arbetarne antingen gifva med 
sig eller en vidsträckt arbetsnedläggelse sker för kort tid”.318 

Att majprogrammet saknar referenser till decemberkompromissen kan 
förklaras av att Berg visste att dess värde var omstritt i SAF-kretsen. Ett 
ytterligare skäl kan ha varit att denna uppgörelse, trots sin principiella vikt, 
formellt bara gällde de åtta lokala konflikterna, vilket Schiller påpekat.319  
Kompromissen innehöll heller ingenting om flera punkter som Berg ville 
se i ett huvudavtal: regler om förmäns ställning, obligatorisk skiljedom i 
rättstvister, garanti för att förhandlingar skedde när ett avtal löpte ut.

Till sitt program hade Berg förberett en muntlig förklaring att framföras 
i fullmäktige. Förklaringen finns bevarad som handskrivet manuskript – 
om den verkligen framfördes framgår inte av SAF:s beslutsprotokoll.320 I 
detta manus konstaterade Berg att SAF ännu 1907 saknade ett program 
317 SAF fullmäktigeprotokoll 31/5 1907 § 8 samt bil. B, s. 134ff, SAF A2A:1. 
318 Bergs majprogram är refererat av Hallendorff (s. 123f), med den knapphändiga 

kommentaren att Berg säkert inte var ensam om dylika tankar. Programmet 
återges i sammanfattning hos Schiller s. 64f.

319 Schiller s. 64f.
320 Handskrivet manus utan rubrik, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 

123f.
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för sin verksamhet och att i det personförslag till SAF-styrelse, som man 
samma dag skulle tillsätta, fanns starkt divergerande uppfattningar om 
verksamhetens inriktning. Han fann det nödvändigt att de viktigaste 
verksamhetsprinciperna bestämdes före styrelsevalet. Berg hänvisade till 
sina tidigare förslag, som han nu sade sig lägga fram i nedkortad form, 
och bad de föreslagna styrelsemedlemmarna att antingen ansluta sig till 
hans förslag eller ta avstånd från det. ”Våra val komma då ej att ske helt i 
blindhet.”321

 Någon genomgång av Bergs programförslag skedde inte i fullmäktige. 
Det remitterades i stället till SAF-styrelsen, där det bordlades och 
sedan aldrig kom upp till realbehandling. SAF:s ledningskonflikt hade 
kulminerat samma dag som förslaget presenterades, man hade bytt ledning 
och var inte redo för någon diskussion om det egna arbetets inriktning. 
Styrelsevalen fick ske ändå. Östberg avgick. Berg invaldes i den ordinarie 
styrelsen, vars numerär ökades till nio.322 Den nyvalde ordföranden, tillika 
verkställande direktören Hjalmar von Sydow var ännu ett oskrivet blad. 
Att en ny inriktning på styrelsearbetet var på väg signalerades dock av att 
Oscar Carlsson, som redan i januari 1907 stått i opposition mot Östberg, 
omvaldes till vice ordförande.

Hallendorffs undflyende kommentar till ordförandeskiftet lyder: ”I vilken 
mån här personliga missnöjesanledningar förelegat, skall lämnas därhän”.323 
Historietecknaren värderar på antal ställen Östbergs ordförandeskap, 
vilket genomgående sker med kritiska formuleringar.324 Kostakonfliktens 
här redovisade upplösning nämns inte, inte heller får man veta skälen till 
Falkenströms detronisering. Denne hade deltagit genom Kostaaffärens hela 

321 Ibid. Vad jag kunnat finna hade Bergs båda PM från december 1906 och februari 
1907 överlämnats till Östberg, och möjligen senare till andra i styrelsen, men 
aldrig redovisats inför styrelsen i dess helhet. Tänkbart är därför att Bergs 
program den 31 maj framstod som svårbegripligt för dem som inte kände till 
hans tidigare PM. 

322 Berg fanns inte med på förslaget till styrelse från den valberedning som 
lanserade Hjalmar von Sydow. Det måste tolkas som att företrädare för en 
hårdare SAF-linje än den Berg-Östbergska dominerade i beredningen, där dock 
Östberg ingick (Hallendorff s. 87). Skälen för att Berg valdes framgår inte av 
SAF:s fullmäktigeprotokoll 31/5 1907 med tillhörande handlingar (SAF A2A:1 
och A2B:1). Östberg hade meddelat att han inte ville omväljas till styrelsen 
(Hallendorff s. 87). Sannolikt hade han under veckorna före styrelsevalet, men 
först då, konstaterat att den linje han företrätt inte skulle få tillräckligt stöd och 
föredragit att självmant dra sig tillbaka. 

323 Hallendorff  s. 87.
324 Hallendorff  s. 49, 72, 76f, 79, 85 (not) samt 87. Östberg hade avlidit 1924, tre 

år innan historiken kom ut. Schiller (s. 43) har noterat denna kritiska ton mot 
Östberg hos Hallendorff .
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förlopp och varit en kontroversiell part i maktkampen före och under 1907 
års omorganisation i SAF. Samme Falkenström fungerade 20 år senare som 
Hallendorffs muntliga källa för organisationens 25-årsskrift. Att den avsatte 
SAF-chefen skulle ha redovisat några hågkomster som kunde framstå som 
mindre smickrande för honom själv framgår inte av Hallendorffs historik 
och förefaller inte troligt.325 

Två budskap till Hjalmar von Sydow
Fullmäktigemötet och skiftet i SAF-ledningen ägde rum en fredag. Berg 
måste ha använt tiden under hemresan till att begrunda det nya läge som 
uppstått inom SAF och bestämt sig för hur han skulle gå vidare. Redan 
på måndagen avsände han två brev till den nytillträdde SAF-chefen. Berg, 
som tydligen inte kände von Sydow sedan tidigare och hade förordat 
andra kandidater till befattningen, var angelägen att genast söka påverka 
den nye till förmån för sina idéer. Berg översände med förklarande 
kommentarer texterna till sina linjetal 1905 och 1906, december- och 
februaripromemoriorna och några andra dokument som underströk hans 
uppfattningar om arbetsgivarpolitiken, samt uppmanade von Sydow att efter 
konsultationer inom SAF-styrelsen snarast skapa sitt eget handlingsprogram 
för organisationen. Bergs ena brev slutar med en principdeklaration, vars 
innehåll i tydlighet går utöver hans skriftliga program 31 maj.

Angående vår förenings arbete anser jag, att den måste föra sina strider, så att 
den ständigt segrar, samt att föreningens fordringar på förhand måste vara så 
preciserade, att man i hvarje fall kan bevisa, att man segrat. Följden häraf blir, 
att striden måste föras med största försiktighet och stora drabbningar undvikas. 
En orubbligt fast positionslinje och långsamt men säkert framåtgående anser jag 
vara nödvändigt. 326

Det andra brevet behandlar den under våren uppflammade stuverikonflikten 
i Norrköping, som redan från början var en principiell strid om arbetets 
frihet. SAF var väg att bli indragen trots att man inte var formellt förbunden 
med den lokala arbetsgivarparten. Det arbetarstyrda stuvarkooperativet 
såg sitt sedan 1890 etablerade verksamhetsmonopol i Norrköpings hamn 

325 Hallendorff  s. 80f samt s. 182. Att Kostaaffärens säregna upplösning inte 
redovisas av Hallendorff och senare SAF-historiker tolkar jag som att 
handlingarna rörande denna händelse (se ovan not 290 xx) hade förkommit 
inom SAF redan före år 1927.

326 Berg till von Sydow, två brev daterade 3/6 1907, SkCem F1A:2, 
arbetsgivarorganisationer 1907/ s. 114-119.
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hotat. Man vägrade utföra lastnings- och lossningarbeten, vilket stoppade 
verksamheten vid alltfler företag i regionen. Det hade föranlett dess 
konkurrent – ett nybildat stuveriaktiebolag med en lokal ägarkrets liknande 
den i Malmö 1898 – att inkalla ett par hundra engelska arbetsvilliga/
strejkbrytare. Utan att vara SAF-medlem begärde bolaget vid denna tid 
stöd från SAF.327 

Berg refererade till sina arbetsgivarerfarenheter från Malmö hamn och 
tillrådde en försiktig SAF-strategi. Ett kraftigt agerande kunde lätt få till 
följd att konflikten spreds till andra hamnar – en förutsägelse som skulle 
besannas under 1908. Vägen till en uppgörelse gick enligt Berg via LO. 
Med hänvisning till decemberkompromissens formuleringar borde denna 
organisation uppmanas att pressa stuvarkooperativet till en uppgörelse.328 
Berg förklarade samtidigt för von Sydow att det nya stuveriaktiebolagets 
agerande var alltför utmanande: ”användande af sträjkbrytare är en 
mycket farlig metod, som vi här nere i Skåne icke mera våga tillgripa”.329 
Norrköpingsbolaget accepterades tills vidare inte, meddelade Berg, av sina 
motsvarigheter i andra hamnar som medlem i den arbetsgivarförening som 
han nu, sin vana trogen, var på väg att bilda även för denna näringsgren. 

Cementbolagschefen använde ordet strejkbrytare, som han gjort i 
Uppsalatalet 1905; han skrev inte om arbetsvilliga. Han visade därmed 
förståelse för arbetarsidans perspektiv på den för dem förhatliga företeelse 
som det organiserade strejkbryteriet utgjorde. Brevet klargör indirekt att 
på försommaren 1907, ett drygt år före sprängningen på Amalthea, rådde 
i Malmö hamn alltjämt de fredliga förhållanden som hade bekräftats i 
Transportarbetareförbundets kommentar efter 1906 års stuvaravtal.

Berg varnade von Sydow för att tro att en större SAF-lockout till stöd 
för stuveriaktiebolaget i Norrköping kunde få SAF-företagens stöd. Hans 
synpunkt hörsammades till en del då SAF-styrelsen, när den en månad 
senare beslöt att varsla om sympatilockout, begränsade den till de närmast 
berörda: de SAF-anslutna företagen i Norrköping. Lockouten verkställdes 
aldrig.330 

327 Se härom Schiller s. 73f.
328 Berg till von Sydow 3/6.1907, SkCem F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 

114-117.
329 Ibid. s. 118f.
330 Schiller s. 74. Skälet mot verkställandet var att man i SAF fann att lockout vore 

verkningslös utan ett samförstånd med fartygsredarnas organisation, vilket 
senare kom till stånd genom en överenskommelse i slutet av 1907.
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Några svar från von Sydow på Bergs båda brev har inte påträffats. 
Sommaren 1907 verkar R.F. Berg inte märkbart ha låtit sig nedslås av att 

hans bundsförvant Östberg hade lämnat SAF. Cementbolagschefen agerade 
en månad senare på organisationens uppdrag; detta enligt hans egen uppgift. 
Det gällde en informell kontakt med den statligt utsedde medlare som 
sökte finna en lösning på Norrköpingskonflikten.331 Saken framgår av ett 
brev från Berg till medlaren efter att konflikten varit uppe på SAF:s styrelse 
8 juli, då man beslöt om begränsat lockoutvarsel i Norrköping.332 Berg 
gjorde i brevet en redovisning av stuveriarbetets historik och organiseringen 
i landets olika hamnar och underströk att övriga stuveriarbetsgivare såg 
med ogillande på och inte ville bli indragna i Norrköpingskonflikten. Hans 
rekommendation var i linje med brevet till von Sydow en månad tidigare; 
man borde i medlingsarbetet engagera LO-chefen Herman Lindqvist, 
enligt Berg den ende som vore i stånd att utöva tryck på Lindley och hans 
medlemmar i Norrköping. Rekommendationen visar Bergs förtroende för 
LO-chefens auktoritet och en insikt i hur relationerna mellan de fackliga 
ledarna fungerade, sannolikt underbyggd av erfarenheterna från januari 
1907 och av Bergs kontakter med Henning Elmquist. Medlaren följde inte 
rådet, medlingen misslyckades och följden blev strejkvågen i hamnarna. Ett 
år senare, i juli 1908, var det påtryckningarna från LO-ledningen som fick 
hamnarbetarna att till sist foga sig i den uppgörelse som kunde avsluta den 
långa hamnkonflikten. 

Berg representerade SAF i november 1907 tillsammans med von 
Sydow vid det första nordiska arbetsgivarmötet i Köpenhamn. Han 
gjorde inlägg i en diskussion om vilken lagstiftning som borde eftersträvas 
rörande arbetsmarknaden, en fråga som skulle behandlas av den i Sverige 
just tillsatta statliga arbetsavtalskommittén. Berg tillrådde försiktighet 
med statlig inblandning i arbetsmarknadens funktioner, men var för en 
lagreglering av principen att ingångna avtal skall hållas. Det skulle innebära 
att fackföreningar liksom arbetsgivarföreningar kunde ådömas skadestånd 

331 Medlarorganisationen hade, efter debatten i Industria införts från början av 1907, 
den bör alltså vid denna tid har varit tämligen oerfaren.

332 Schiller s. 74. Berg till borgmästaren K.H. Bergendahl, Växjö (den utsedde 
medlaren) 9/7 1907 (SkCem, F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907/s. 
120ff). Berg lämnar här synpunkter på förhållanden i övriga hamnar och 
förutsättningarna för medlingsarbetet, enligt vad han skriver sker det på 
uppmaning av SAF-styrelsen och Henning Elmquist. Styrelseprotokollet för 8/7 
nämner inte att Berg fick detta uppdrag; tänkbart är att han själv föreslagit det 
och endast informellt förankrat det hos en eller flera styrelseledamöter.
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vid avtalsbrott.333 I ett brev några dagar senare uttryckte Berg glädje över det 
goda intryck von Sydow gjort i den nordiska kretsen.334 Frågan om privata 
arbetsförmedlingar, som varit ett skäl för Bergs kritik mot SAF år 1905, var 
snart efter von Sydows inträde borta från organisationens dagordning. 

SAF verkar hösten 1907 på några punkter ha lagt om kursen på ett sätt 
som stämde med Bergs intentioner. En av hans käpphästar, att SAF borde 
nå en överenskommelse med LO om en förhandlingsordning, verkade 
vara på väg sedan von Sydow i augusti 1907 hade anmält att arbetet med 
att få fram ett sådant förslag hade påbörjats.335 I ett tidningsuttalande 
något tidigare hade Falkenström meddelat att SAF arbetade för att nå en 
bindande förhandlingsordning mellan huvudorganisationerna av samma 
slag som det danska avtalet 1899. SAF skulle, enligt sin före detta chef, 
ha framfört förslag till LO om detta vid decemberförhandlingarna 1906, 
vilket arbetarsidan sades då ha avvisat.336 

Schiller har noterat Falkenströms uttalande och konstaterar att dess 
närmast sensationella innebörd skulle vara att SAF redan i slutet av 1906 
inte bara hade godtagit Bergs förslag om en förhandlingsordning utan även 
fört fram det till LO under decemberförhandlingarna samma år.337 Schillers 
korta kommentar, att decemberförhandlingarnas protokoll inte nämner 
något sådant, andas forskarens misstro mot den förre SAF-chefen. Schiller 
hade emellertid inte tillgång till Bergs decemberpromemoria, där idén om 
gemensam förhandlingsordning var en central punkt. Om man inte skall 
tro att Falkenström helt fabulerade kan en förklaring vara att Östberg, som 
gillade Bergs tankar, nämnde idén under förhandlingarna med LO dagarna 
efter att han mottagit promemorian från Berg. Falkenström deltog och var 
följaktligen medveten om vad som sagts. Frågan om en förhandlingsordning 
låg vid sidan om decemberförhandlingarnas omedelbara syfte; LO-sidan 
kan därför tänkas ha avböjt en diskussion man inte var förberedd för utan 
att man nödvändigtvis var negativ i sak. Falkenström kan senare, i den 
konjunktur som rådde efter von Sydows tillträde, ha funnit det lämpligt att 
retroaktivt ställa sig bakom samma idé. 

333 Schiller s. 50f.
334 Berg till Elmquist 17/11 1907, Henning Elmquists samling, KB.
335 SAF styrelseprotokoll 10/8 1907 § 6, SAF A3A:4. Jfr Schiller s. 66
336 SvD 28/7 1907; Schiller s. 65f.
337 Schiller ibid.
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Idén om en förhandlingsordning representerade inte något principiellt nytt 
eller okänt. Som nämnts ingick det en sådan i det danska Septemberforliget. 
Verkstadsavtalet från november 1905 innehöll en sådan ordning, låt vara på 
branschnivå och av mindre utförligt slag än i Bergs modell. 

Norrköpingskonflikten fick ingen lösning. Den ledde till en fortsättning 
i flera Norrlandshamnar och spred sig våren 1908 som en flodvåg till 
alla landets större hamnar. Transportarbetareförbundet tappade till sist 
kontrollen över sina medlemmar, pressades att betala understöd för strejker 
man inte hade beslutat och fick sin ekonomi förstörd.338 Malmöavtalet 
från 1906 sopades undan av flodvågen. Möjligen sattes det på ett formellt 
korrekt sätt ur spel av klausulen att centralt beslutade sympatiaktioner inte 
utgjorde avtalsbrott, men det hade knappast under några omständigheter 
hållit inför stormen i hamnarna. I takt med att fartygslaster blockerades 
och de ordinarie hamnarbetarna lade ner arbetet släppte arbetsgivarnas 
hämningar mot att rekvirera utländska arbetsvilliga, vilket skedde i många 
hamnar. Det provocerade ytterligare både de fackligt organiserade och mera 
radikala grupper bland arbetarna. Natten till 12 juli exploderade bomben 
på Amalthea. Samma dygn inledde en statlig förlikningskommission det 
arbete som en vecka senare, efter dramatiska turer och stark press från 
LO på transportarbetarna, resulterade i en uppgörelse som den gången 
avvärjde en ännu större kraftmätning mellan parterna.339  Som R.F. Berg 
hade framhållit ett år tidigare fanns nyckeln till konfliktens lösning hos 
LO-ledningen. 

Berg slapp själv att uppleva hamnkonfliktens slutfas, som också satte 
punkt för den arbetsledningsmodell han infört, den som i mer än nio år 
varit grund för arbetsfreden i Malmö hamn. Han avled 8 december 1907 
under ett Stockholmsbesök i vad som visade sig vara akut sockersjuka. 
Nekrologerna visar att han efter sina framträdanden 1905 och 1906 blivit 
en känd och respekterad företagsledare i hela landet och i olika läger. 
Gustav Möllers erkännsamma ord i Arbetet är nämnda. Social-Demokraten 
skrev att Berg var ”en stor arbetsgivare […] en kapitalist som arbetarklassen 
kunde komma till tals med, vilket den för rättfärdighet kämpande klassen 
sätter värde på”.340 Dagens Nyheter skrev om hans ”rastlösa andes iver” och 

338  Berättelse öfver Svenska Transportarbetareförbundets verksamhet 1907-1910, 
Stockholm 1911, s. 77ff.

339 Schiller s. 73-77, s. 85-86 och 92-99; Tidman s. 170-179.
340 Arbetet och S-D 9/12 1907.
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hyllade Berg som ”en av landets största arbetsgifvare, skapare […] av ett 
av dess främsta industriella verk”. Den liberala tidningen såg ett samband 
mellan Bergs kristna livsuppfattning och att han före andra hade erkänt 
”arbetarklassens likaberättigande vid arbetsaftalets uppgörande”.341 

Industria hyllade den bortgångne styrelseledamoten men skrev i mindre 
positiva vändningar om Bergs benägenhet att ofta byta åsikt. Tidningen 
såg hans omvittnade personliga hjälpsamhet som storartad men påpekade 
att den efter hans död måste vålla svårigheter för alla egnahemsägare 
han gått i borgen för. Politiskt var Berg enligt Industria ingen partiman, 
ingen rättrogen liberal men en som under sina senare år i vissa frågor stod 
socialismen nära. Man betonade Bergs visade idérikedom under hans korta 
tid i SAF-styrelsen; många förslag från honom sades vila på styrelsens 
bord där de ”måhända få vänta på sitt genomförande”.342 Läsaren blir inte 
övertygad om att SAF-organet verkligen beklagade detta.

Summering och slutsatser
Vi kan sammanfattningsvis beskriva utvecklingen av R.F. Bergs syn i 
arbetarfrågan och på arbetsgivarrollen i följande kronologi.

Före 1898 företräder han en auktoritär, bitvis didaktisk, patriarkal 
hållning med påtaglig religiös färg liksom en uttalad antisocialism och 
motvilja mot fackföreningar. Han uppträder också i en samhällsbyggarroll. 
Det kommer till uttryck vid Lommakonflikten 1889 och i den medvetna 
utvecklingen av samhällena Limhamn och Lomma, liksom i Malmö. 
Arbetsavtal är individuella. Det är denna närmast arketypiska patriarkbild 
av Berg som går igen i Johan A. Lundins avhandling Näten på Limhamn. 
Den förändras där inte märkbart över tiden och blir därför statisk.  

Åren 1898-1901 konfronterar Berg på olika sätt den alltmer 
välorganiserade arbetarrörelsen i Limhamn och Malmö. Försöket att bilda 
en nationell arbetsgivarorganisation verkar under en kort period lovande, 
men misslyckas. Bergs både auktoritära och didaktiska patriarkalism 
märks i jubileumstalet 1898. I hamnkonflikten samma år finner han en ny 
framgångsväg i ett oväntat och tidigare inte uppmärksammat samarbete 
med sin vedersakare Axel Danielsson. Deras överenskommelse får en 
principiell räckvidd i den följande organiseringen av förmansarbetet. Det 
är osäkert hur medveten Berg från början är om detta, men han märker 
341 DN  9/12 1907.
342 Industria nr 26 1907.
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efterhand att den bidrar till en ny relation med den fackliga arbetarsidan 
som innebär fördelar för båda parter. 

År 1902 tar hans tankar om en organisering av arbetsgivarrollen 
form i en styrelse-PM. Kontakten med CSA:s blivande ledning etableras. 
Situationen på arbetsmarknaden innebär att växande fackliga organisationer 
står mot enskilda företag, vilkas organisering ännu tagit fart. De som 
organiserar sig får förhandlingsassistans från ett SAF som ännu söker sina 
verksamhetsformer. VF går i bräschen för en offensiv arbetsgivarpolitik och 
kritiseras för detta av Berg. Först i slutet av 1904 inträder cementkoncernen 
efter tvekan i SAF. Berg tar ställning för och driver i Malmö fram 
en kommunal arbetsförmedling, i strid med SAF:s ståndpunkt men i 
samförstånd med arbetarsidan och inspiration från CSA-kretsen. 

Perioden 1905-07 inleds med Bergs avståndstagande från Verkstadsför-
eningens storlockout 1905. Hans syn på arbetsgivarrollen får en moralisk 
ton i Uppsalatalet, vars budskap fördjupas i två följande tal 1906. Berg går i 
offentlig polemik med Industria. Han avlägger officiellt sin patriarkroll och 
ser i socialdemokratin en social väckelserörelse, jämförbar med den andliga 
väckelse ha själv ingår i. Han gläds över att tycka sig se ett folk som kan 
hjälpa sig själv, med formuleringar som markerar hans egen rörelseriktning 
mot en emancipatorisk patriarkalism. Berg inträder i SAF-styrelsen och tar 
initiativ som mynnar ut i de första förhandlingarna mellan SAF och LO 
och den följande decemberkompromissen 1906. Hans decemberpromemo-
ria med dess verksamhetsprogram för SAF blir inledningen till hans nära 
samarbete med SAF-ordföranden Östberg. I efterspelet till decemberkom-
promissen hamnar de två under våren 1907 i minoritet inom SAF, vars 
mera militanta falang segrar. Berg ger förhoppningsfulla råd till den nya 
SAF-chefen och klargör sin aktuella syn i en central fråga: användande av 
inhyrda strejkbrytare är alltför riskabelt för att kunna tillrådas.  

Bernt Schiller ägnar i sitt arbete om storstrejken 1909 avsevärt utrymme 
åt Bergs insatser under sin korta tid inom SAF – avsevärt även med tanke 
på att cementbolagschefen genom sin död utgick ur handlingen 1½ år före 
storstrejken. Schiller diskuterar vilken betydelse Berg och hans förslag fick 
inom organisationen. (Med ”förslag” syftar Schiller på det som han hade 
tillgång till: Bergs kortfattade program från maj 1907.)  Cementbolagsche-
fen beskrivs som ”radikalare än flertalet av sina kolleger i styrelsen inte bara 
politiskt, utan även i sin syn på kollektivavtalets och organisationsväsendets 
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framtidsmöjligheter”. Åtskilligt talar enligt Schiller för Bergs personliga be-
tydelse inom SAF, men ”viktigare […] och odisputabelt är emellertid, att 
Bergs förslag på väsentliga punkter överensstämde med den av Svenska ar-
betsgivareföreningen förda politiken.”343

Det sist citerade påståendet är möjligt att både instämma i och invända 
mot. Orden ”på väsentliga punkter” gör det tänjbart. Överensstämde Bergs 
idéer verkligen i väsentlig grad med den av organisationen under våren 
1907 förda politiken? Eller med någon politik som SAF därefter kom att 
föra? Och om idéerna redan överensstämde, vilken var då Bergs personliga 
betydelse, vilken skillnad gjorde han i så fall inom SAF?

Schillers kommentar får vara utgångspunkt för en avslutande 
genomgång av hur det var med den påstådda överensstämmelsen på några 
väsentliga punkter, i första hand vad gäller synen på arbetets frihet. Berg 
var vid mötena i november 1906 enig med den övriga SAF-styrelsen om 
vikten av § 23-regelns framhävande i kollektivavtalen, liksom vid den 
förhandlingskontakt med LO, som han föreslog. I Uppsalatalet ett år 
tidigare hade han uttalat att arbetsgivarna måste acceptera ett visst mått av 
kollektivitet om man inte ville förlora hela friheten. I Karlskronatalet hade 
han i samma anda varnat för att ett lättsinnigt användande av ”slagordet 
arbetets frihet” kunde befordra anarki. Tillsammans markerar dessa utsagor 
att arbetets frihet för honom var något väsentligt men en princip som inte 
fick hårdras. Själv hade han redan 1898 tänjt dess innebörd i en riktning 
som tillmötesgick arbetarsidan, genom reglerna vid hamnen i Malmö.

När principfrågan 1907 ställdes på sin spets i Kostafallet tog han ställning 
för att den enskilde arbetsgivarens beslutanderätt i en anställningsfråga 
faktiskt kunde åsidosättas genom beslut av arbetsgivarorganisationen; den 
senare skulle alltså ha tolkningsföreträde i förhållande till delägarföretaget 
när det gällde tillämpningen av arbetets frihet. Kollektivets intresse måste 
med andra ord ges företräde framför det individuella företagsintresset – det 
var själva innebörden av att man bildat och tillhörde en organisation.344 Men 
detta synsätt – som var en direkt motsvarighet till det som fackföreningar 
tillämpade gentemot sina medlemmar – kunde inte SAF-styrelsen i februari 
1907 godta, i varje fall inte när dess praktiska konsekvenser blev tydliga i 
Kosta. Östbergs och Bergs linje fick den gången stryka på foten. 
Här gick en rågång mellan SAF-majoritetens och Bergs hållningar.
343 Schiller s. 68, gäller även det föregående citatet.
344 Jfr diskussionen av organisationsbegreppets innebörd i slutet av kapitel 3, s. xx.,
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I Bergs brev till Carl Tranchell i mars 1907 anförde han både moraliska 
och pragmatiska invändningar mot tanken på att ”stuka” arbetarsidan. 
Där skrev han också att öppna strider, i de fall de inte gick att undvika, 
måste föras i små steg och sikta mot tydligt uppsatta mål. Samma slags 
resonemang fanns i hans brev till von Sydow i juni samma år, där han 
varnade för användandet av organiserade strejkbrytare.

Ställer man dessa uttalanden i relation till den politik SAF kom att följa 
åren efter Bergs död, i synnerhet under storstrejken 1909, är frågan om det 
här inte fanns en annan skiljelinje. Var det inte just en ”stukning” av både 
den fackliga och den socialdemokratiska arbetarrörelsen som SAF under 
storstrejkens slutfas eftersträvade, eller i varje fall åstadkom? I så fall rådde 
även här en skillnad mellan Berg och SAF:s hållningar. 

Ytterligare kan sägas att Schiller, som tillskrev Berg betydelse inom 
centralorganisationen SAF, ändå inte var medveten om cementbolagschefens 
roll för de hamnfackliga förhållandena. I Schillers skildring av striden om 
makten i hamnarna, som är central i den del av hans arbete som behandlar 
storstrejkens förhistoria, uppmärksammas inte Bergs roll. Också här 
finns en skillnad mellan Bergs arbetsgivarhållning före respektive efter 
1898. Nämnda år tillämpade han principen arbetets frihet tämligen fritt 
och efter eget huvud, vilket skedde i den oskrivna (och senare i den 1906 
skrivna) hamnöverenskommelsen för Malmö. Han gav därmed motparten 
ett förtroende som denne förstod att uppskatta och ta vara på. Resultatet 
blev nio år av fredliga förhållanden i Malmö hamn, en utveckling som 
efter Bergs död bröts av 1908 års arbetsnedläggning i alla landets hamnar 
och arbetsgivarnas följande inkallande av organiserade arbetsvilliga/
strejkbrytare.

SAF skulle 1907 under von Sydows ledning komma att slå in på en resolut 
linje i hamnkonflikterna. I slutet av året, vid tiden för Bergs död, beslöt 
man mot dennes tidigare avrådande att stödja det privata stuveribolaget i 
Norrköping. Detta bolag hade tillkommit för att bryta vad man såg som 
ett fackligt monopol på hamnarbetet, vilket skapat en hård motsättning 
till de organiserade stuveriarbetarna. I princip var det samma situation 
som rått i Malmö hamn under september 1898, veckorna före Bergs och 
Danielssons överenskommelse. Men i slutet av 1907 fanns, till skillnad mot 
vad som varit fallet 1898, ett nyligen omorganiserat SAF med behov av att 
visa styrka utåt för att höja både sin yttre och sin inre legitimitet. SAF:s 
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hållning blev från denna tidpunkt att arbetets frihet måste upprätthållas 
”med alla till buds stående medel”, som von Sydow senare uttryckte det i ett 
styrelsedokument i juli 1908. Han sade sig då vara övertygad om att han 
talade för SAF:s samtliga delägare.345 Situationen hade på våren 1908 närmat 
sig anarki i de större hamnarna. Detta kunde enligt Schillers berättelse lösas 
upp av den statlige medlaren Ernst Günther, i sista ögonblicket innan en 
nationell lockout skulle ha lösts ut av SAF, i en spontan samverkan mellan 
LO:s Herman Lindqvist och en nyvald styrelseledamot i SAF, Johannes 
Hellner.346 

Detta hamnfackliga exempel visar att R.F. Bergs tillämpning av arbetets 
frihet av år 1898 var  väsentligt mera pragmatisk än den som SAF kom att 
följa åren efter hans död  En intuitiv split vision, förståelse för motpartens 
kollektivistiska tänkande, hade för cementbolagschefen visat sig leda till 
framgång. Den uppmjukade variant av principen som R.F. Berg hade prak-
tiserat i Malmö hamn kom till uttryck i hans tal i Uppsala och Karlskrona. 
Han intog där den ingenjörsposition som tidigare uppmärksammats, rollen 
som medlare mellan arbetets och kapitalets intressen. Uttryckt i Webers 
termer innebar Bergs ståndpunkt att centrala värderationella argument ib-
land måste avvägas och balanseras av målrationella. 

En annan sida av arbetets frihet gällde synen på strejkbrytare/arbetsvil-
liga. Berg hade använt sig av sådana i Lomma 1889. Erfarenheten innebar 
att han inte upprepade manövern vare sig där eller i Limhamn. Däremot 
utnyttjade han arbetsvilliga under initialfasen av hamnkonflikten 1898. 
När det ledde till avsett resultat bytte han strategi och införde, med stöd 
av uppgörelsen med Axel Danielsson, den befälsmodell som sedan kom att 
fungera väl i nio år. Uppgörelsens efterspel innebar, trots hans försök att 
försona arbetargrupperna, att strejkbrytarna jagades bort. Berg drog uppen-
barligen sina slutsatser av detta. 1902 skrev han i sin styrelse-PM i Cemen-
taktiebolaget att man för att nå fram till ett gemensamt rättsmedvetande 
”måste slåss till man blifver sams, såsom vi gjorde som pojkar”.347 

345 PM av Hjalmar von Sydow 1/7 1908 till SAF:s extra stämma, SAF 
stämmoprotokoll 8/7 1908 § 6 med bil. B, SAF A1A:1. Jfr Hallendorff  s. 98ff.

346 Schiller s. 94-98. Händelsen innebar att medlaren i ett avgörande ögonblick 
närmast kuppartat drev igenom en uppgörelse med spontan hjälp av de två 
nämnda, utan att detta var förankrat hos de involverade organisationerna. De 
stämningar som verkade för en stor urladdning på arbetsmarknaden hölls efter 
detta temporärt tillbaka men utlöstes i stället i storkonflikten 1909.

347  Bergs PM, bilaga till Cementaktiebolagets styrelseprotokoll 27/8 1902 § 55, 
SkCem A1:13. 
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Kanske föresvävade honom minnet av hamnslagsmålet i Malmö 1898. I 
maj 1907 avrådde han Hjalmar von Sydow från att använda strejkbrytare; 
i Malmö vågade man inte mera göra det. Även på denna punkt skilde han 
sig 1907 från den principiellt och värderationellt grundade politik, med ut-
nyttjande av arbetsvilliga, som SAF skulle komma att följa 1908 och 1909.  

En ytterligare motsättning mellan SAF och Berg gällde redigeringen av 
Industria och dess politiska uttryckssätt. En annan gällde Bergs negativa 
inställning till att SAF i hemlighet finansierade antisocialistiska skrifter och 
propaganda, något som fortsatte även efter von Sydows tillträde.348

Till detta kom olika synsätt på vad som kan kallas arbetarfrågans 
moraliska sida. Att med maktmedel trycka ner och ”stuka” arbetarsidan 
var en tanke som Berg 1907 tog avstånd från av  uttalat moraliska skäl. 
Rättfärdigheten måste sättas före barmhärtigheten som rättesnöre även 
på arbetsmarknaden, det var hans moraliska, värderationella budskap i 
Uppsalatalets avslutning.349 I Karlskronatalet hade han jämställt den sociala 
väckelsen, arbetarrörelsen, med den frireligiösa väckelse han själv hade lång 
erfarenhet av och vigt en stor del av sitt liv åt. Tjänandet av medmänniskan 
var ett kristet och moraliskt rättesnöre och en drivkraft bakom hans, enligt 
många vittnesmål, rastlösa strävande mot ett bättre sakernas tillstånd inom 
en rad samhällsområden.350

”Arbetarfrågan” var tidens stora sociala fråga. För R.F. Berg av år 1905 
och därefter kunde den lika gärna kallas ”arbetsgivarfrågan”. Uppsalatalet 
har det förra ordet som rubrik, Karlskronatalet det senare. De båda frågorna 
blev för honom varandras spegelbilder och handlade i grunden om samma 
sak: hur skapa varaktiga förutsättningar för fredliga och förtroendefulla 
relationer på arbetsmarknaden?

348 Om detta finns en brevväxling (von Sydow till Berg 2/11 1907, SkCem F1A:2, 
arbetsgivarorganisationer 1907/ s. 249) enligt vilken SAF, trots kritik från Berg 
i ett föregående brev, hade inköpt 20.000 ex. av en propagandabroschyr som 
von Sydow säger skall distribueras via en annan avsändare än SAF. Bergs brev 
är inte bevarat.

349 När S-D avslutade sin nekrolog om Berg 9/12 1907 med en hänvisning till 
”den för rättfärdighet kämpande klassen” kan det mycket väl ha varit en 
alludering på ordvalet i Bergs Uppsalatal 1905 (avsnittet om rättfärdigheten och 
barnhärtigheten), som blivit uppmärksammat inom arbetarrörelsen och hade 
kommenterats av Branting.

350 Många av intresseområdena har här inte nämnts; det handlade om insatser 
inom nykterhetsarbetet, folkbildningen (föreläsningsförening och bibliotek), 
folkhygienen (badhusbygge), fångvården, sjömansmissionen, startande av 
sparbank. Se härom Mellvig s. 77, s. 80-84, s. 135-142 och s. 171-177.
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Berg utvecklade under sina sista år ett på en gång pragmatiskt, dvs. 
nyttoinriktat, och moralbaserat förhållningssätt, en inställning som kan 
beskrivas som målrationell och värderationell. Den pekade bort från 
den auktoritärt eller didaktiskt patriarkala stil som inte i längden blev 
hållbar för honom, i riktning mot ett klimat av respekt mellan parter och 
befolkningsgrupper och av ömsesidigt förtroende. Detta går igen i hans tal, 
i hans decemberpromemoria 1906 och fortsättningen februari 1907, liksom 
i hans SAF-program i maj samma år. 

Dock sakna ett tydligt ställningstagande i rösträttsfrågan. Att Berg i 
likhet med riksdagens dåtida liberaler var för en stegvis reformering i 
riktning mot allmän rösträtt kan vi utgå ifrån.351 Vad han ansåg om kvinnlig 
rösträtt är okänt, men troligen var han inte positiv. Bergs kvinnosyn var, 
att döma av det lilla som är känt, lika patriarkal som hos flertalet av tidens 
industriledare.

När han från 1905 offentligt börjar framträda och tala inför publik 
om arbetarfrågorna har han en tydlig vision att föra fram och förklara. 
Hans mission, det självpåtagna eller av en uppfattad högre makt givna 
uppdraget, är att föra ut visionen, predika den för de ännu icke troende. 
Det är lätt att utifrån den kallelsetanke som Berg bekände sig till, föreställa 
sig att både missionen och inspirationen till en del stammade från hans 
kristna tro och att de hjälptes av hans i linjetalen demonstrerade retoriska 
förmåga och tillgången till det metaforiska språk han hade tillägnat sig 
som söndagsskollärare. Ett sådant samband mellan trosuppfattningen och 
livsgärningen noterades i Bergs samtid av flera iakttagare –  Gustav Möller, 
Paul Rosenius, Bernhard Hansson – liksom i nekrologerna efter hans död. 

Om det skulle vara möjligt att skriva under på Schillers omdöme 
att Bergs förslag på vissa väsentliga punkter stämde med den av SAF 
förda politiken måste man tillfoga att hans idéer på andra, minst lika 
centrala punkter inte stämde med denna politik. Visst fanns områden av 
överensstämmelse. Men en lika befogad slutsats är att Berg i SAF-kretsen 
divergerade från dess huvudfåra i sådan grad att han, sedd i efterhand, mera 
gör skäl för den beteckning Mats Lindqvist på andra grunder tilldelade 
honom: en ”modernistisk rebell”.352 Inom arbetsgivarkretsen var han en 
som väckte respekt med vad han presterat i Cementaktiebolaget, en som 
man lyssnade till men som vad gällde arbetsgivarpolitiken sannolikt av 

351 Ett uttalande från det tillfälle då Berg kandiderade till riksdagen anger detta 
(SDS  28/12 1906).

352 Lindqvist 1991 s. 257.
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många sågs mera som välmenande idealist än som realist; en kraft vars 
största betydelse i efterhand kan sägas vara att han lanserade tankar som 
senare kom till utförande. Förhandlingsordningen mellan SAF och LO 
blev verklighet först med Saltsjöbadsavtalen 1938, då man också gjorde den 
oskrivna överenskommelsen att arbetsgivarna inte längre skulle utnyttja 
organisationer av arbetsvilliga/strejkbrytare.353 När Industria i december 
1907 förutsade att många av Bergs idéer skulle få vänta på sitt genomförande, 
hade det, sett ur eftervärldens perspektiv, åtskilligt fog för sig. 

År 1940, två år efter Saltsjöbadsavtalens undertecknande och 33 år efter 
Bergs död, restes en staty föreställande honom i Limhamn. Gustav Möller, 
då socialminister, invigningstalade och vittnade om de intryck Bergs 
personlighet gjort på honom i hans ungdom. Han citerade den passus från 
Karlskronatalet 1906 som handlar om patriarkens abdikation och såg den 
förändrade syn på arbetarrörelsen som Berg där vittnat om som betecknande 
för en senare tids utveckling i samhället och på arbetsmarknaden. Berg 
var för Möller ett uttryck för denna utveckling.354 I sina postumt utgivna 
minnesanteckningar satte Möller cementbolagschefens centrala tanke, att 
man genom stark ömsesidig organisering kan skapa fredliga förhållanden på 
arbetsmarknaden, i samband med vad som uppnåtts i Saltsjöbaden 1938.355 

353 Flink s. 145f; De Geer s. 104f; Åmark s. 153.
354 Arbetet 6/12 1940.
355 Möller 1971 s. 143: ”det tog närmare 50 år innan hans dröm om fred på 

arbetsmarknaden kunde förverkligas”.  Det framgår att Möller syftar på tiden 
från Lommakonflikten 1889 till Saltsjöbadsavtalen 1938. 
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Kapitel 5.  Theodor Adelswärd 

Baronen Theodor Adelswärd var fideikommissarie till baroniet Adelswärd, 
en av Sveriges största lantegendomar. Från 1880-talets början och under 
den period avhandlingen omfattar ledde och utvecklade han framgångsrikt 
och på nya områden den industriella verksamheten i Åtvidaberg, den ort 
som han samtidigt sökte forma till ett industriellt mönstersamhälle efter 
sina egna ideal. Han var involverad i flera arbetskonflikter och den ledande 
kraften bakom tillkomsten år 1905 av Sveriges Träindustriförbund, en av 
de tidiga arbetsgivarorganisationerna. Politiskt var han liberal med för tiden 
radikala drag, riksdagsledamot i flera omgångar under 1900-talet, under 
åren 1911-14 finansminister i Karl Staaffs andra regering. 

Adelswärds olika roller i Åtvidaberg – arbetsgivaren, mark- och fastig-
hetsägaren och samhällsutvecklaren – är nära förbundna med varandra. 
Det fanns en lång förvaltartradition att bygga på, han var som fideikom-
missarie den sjätte generationen av familjen. Den auktoritet han utövade 
var, som vi med hjälp av Webers begrepp kan konstatera, legal (genom 
kontrollen av markegendom och företag) och traditionell (genom adelskap 
och familjetradition). Den bör redan före undersökningsperioden även ha 
haft karismatiska drag genom den av Adelswärd genomförda omläggning-
en från kopparhantering till träindustriell verksamhet, något som innebar 
att bruket kunde överleva efter att malmtillgångarna tagit slut.

Här kommer att analyseras utvecklingen av Theodor Adelswärd som 
arbetsgivare i och utanför de arbetsgivarorganisationer han var med om att 
forma, liksom hans förhållande till fackföreningsrörelsen och socialdemo-
kratin. Vid sekelskiftet motsatte han sig de fackliga strävandena vid bruket. 

Theodor Adelswärd
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Men i historieskrivningen om det tidiga 1900-talets arbetsmarknad och 
sociala förhållanden i Sverige skildras han av flera som en till fackförening-
arna förstående, vänsterradikal avvikare bland arbetsgivarna.1 

Förklaringen till denna skenbara paradox är att han under sin verk-
samma tid hann ompröva och radikalt ändra sin inställning till den or-
ganiserade arbetarrörelsen. Hur en aristokratisk och patriarkalisk hållning 
kunde samsas med en liberal åskådning och hur den process såg ut som fick 
honom att med tiden förändra sin inställning och bli en reformivrare och 
organisationsbyggare bland arbetsgivarna är frågor som skall behandlas.

Ett parallellt händelseförlopp, som även det återspeglar en förändrad 
inställning i arbetsmarknads- och demokratiseringsfrågorna, är den första 
delen av Adelswärds karriär som nationell politiker. Den började med valet 
till riksdagens andra kammare 1905 och avbröts tillfälligt 1908 då han inte 
blev omvald. Fortsättningen från 1911 ligger utanför ramen för detta ar-
bete. Även hans verksamhet och uttalanden i politiska sammanhang kom-
mer att studeras. 

Brukstradition och radikalism
Familjen Adelswärds långa tradition i Åtvidaberg motiverar en historisk 
tillbakablick. Ätten grundades 1719 då officeren i Karl XII:s krigsmakt, 
ryttmästaren Johan Hultman, blev adlad. Han kom ur en köpmans- och 
industriidkarsläkt i Norrköping, som framgångsrikt ägnat sig åt handel 
med bland annat metaller samt åt rederiverksamhet. Det var ryttmästarens 
son, Johan Adelswärd (f. 1718), som år 1753 fick kunglig stadfästelse av ett 
fideikommiss, baroniet Adelswärd, och därmed blev den förste baronen.2 
Han följde ett vanligt mönster bland 1700-talets köpmän, att investera 
handelsvinsterna i fast egendom och bakomliggande produktion.3 Baronen 
inköpte sålunda en del i den sedan 1400-talet bedrivna kopparhanteringen 
i Åtvidaberg.4 På 1770-talet förvärvade han egendomen Näs, det blivande 
Adelsnäs, och köpte 1783 ut övriga ägare i kopparverket, vilket lades till 
fideikommisset. ”Därmed hade både den stora jordegendomen och kop-

1 Westerståhl s. 307; Schiller s. 34f samt 58-62; Östlund, s. 392-403. Den 
motsatta bilden med Adelswärd som en till de fackliga strävandena negativ 
arbetsgivare finns hos Lohse s. 52f samt hos Casparsson s. 99ff.

2 Ett baroni är ett godskomplex som medför titeln baron åt sin ägare (SU 1947, 
del 3 sp. 170). Det Adelswärdska baroniet var år 1900 och är år 2011 det enda i 
Sverige. 

3 Hellström et al. s. 23.
4 Ibid. s. 13f.
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parverket, ja hela Åtvidabergs väl och ve lagts i en mans hand”, skriver 
brukssamhällets historiograf Sven Hellström.5

Man finner spår av för sina tidsförhållanden frisinnat och radikalt tän-
kande i familjens tidigare generationer. Jan Carl Adelswärd (f. 1776), son-
son till den förste baronen, hade på 1790-talet vistats i Paris och anses ha 
påverkats av revolutionsidéerna.6 Han ingick vid Norrköpings riksdag år 
1800, tillsammans med bl.a. Hans Järta, i en ungdomligt radikal opposi-
tion inom Riddarhuset. Det gällde ett bevillningsförslag som skulle gynna 
kungamaktens ställning. Händelsen innebar som bekant att den tidigare 
Hans Hierta – senare det stora namnet bakom 1809 års regeringsform – 
och andra yngre adelsmän i protest avsade sig adelskapet och antog borger-
liga namn: Hierta blev Järta. Även Jan Carl Adelswärd hade först avsagt sig 
adelsnamnet men hejdats av sin far, som förklarat att i så fall skulle enligt 
gällande regler Adelsnäs gå ur familjens händer och den föraktade kungen 
utse en annan huvudman för baroniet.7 Händelsen kan ses som exempel på 
hur ett i Webers mening värderationellt handlande får vika för ett målra-
tionellt.

Ett intresse för 1700-talets upplysningsidéer kan avläsas i Adelsnäs äld-
re bibliotek, kallat ”det franska”, som innehåller tidiga upplagor av Voltaire 
och Rosseau samt inbundna årgångar av La Gazette de France från tiden för 
revolutionen. Familjen var av tradition språkligt och kulturellt franskorien-
terad. I boksamlingen märks även ett intresse för engelska liberala idéer ge-
nom förekomsten av verk som Smiths Wealth of Nations och Mills Principles 
of Political Economy. Ett par hyllmeter litteratur, statistik och rapporter från 
1880-tal till 1920-tal, dvs. från Theodor Adelswärds tid, finns i en avdel-
ning med rubriken ”arbetarfrågan”. Det gäller skrifter rörande sociala för-
hållanden och arbetslivsfrågor från Europa och USA, åtskilliga på engelska, 

5 Ibid. s. 22ff, citatet på s. 24. 
6 Hellström et al. s. 223. Besöket i Paris kan sättas i samband med att baroniet 

Adelswärd sedan 1789 prenumererade på den officiösa La Gazette de France, 
som från 1792 var dagstidning och under revolutionen spelade rollen som 
”patriotiskt organ” (NF 1908, band 9, sp. 827f). Tidningen från 1789-1811 finns i 
Adelsnäs franska bibliotek.

7 Uppgiften hos Berndt von Schinkel, Minnen ur Sveriges nyare historia, 
Stockholm 1854, fjärde delen s. 99f . von Schinkel (1794-1882) var en av Karl XIV 
Johans förtrogna och av denne städslad historiograf (SU 1953, band 25, sp. 461), 
vilket inte bör ha påverkat hans skildringar av händelser före kungens ankomst 
till Sverige. De radikala stämningarna inom adeln vid Norrköpings riksdag 1800 
och Jan Carl Adelswärds medverkan har behandlats av Mikael Alm, Kungsord i 
elfte timmen, Stockholm 2002, s. 259-263. 
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tyska och franska. Här finns bl.a. den tyske socialdemokraten och agitatorn 
Ferdinand Lassalles Arbetareståndet och vår tid i svensk översättning från 
1885, samt den radikale nationalekonomen och socialdemokraten Gustaf 
Steffens arbete Lönearbetaren och samhället i sju delar från 1899-1900. 

Theodor Adelswärds farfar, August Theodor (f. 1803), var en regelbun-
den läsare av Hiertas Aftonbladet, något som enligt hans dotters levnads-
teckning ansågs mycket radikalt av omgivningen. Han var bland dem inom 
adeln som 1866 stödde Louis de Geer vid beslutet om ståndsriksdagens 
avskaffande.8 Hans son Axel (f. 1828) – officer, ingenjör och far till vår 
huvudperson – blev vittberest som järnvägsbyggare på 1850-talet i USA 
och senare i Sverige, med tiden gift med Augusta Berg (f. 1836) som kom 
från en familj av framgångsrika industridkare i Nääs i Västergötland.9 Axel 
Adelswärd medförde från sina Amerikaår intryck av amerikansk livsstil och 
marknadsliberal utveckling, vilket visats i en uppsats av Björn Jonsson år 
2003.10

Theodor Adelswärd  blev efter kadettutbildning vid Sjökrigsskolan och 
studentexamen elev vid Teknologiska Institutet och Bergshögskolan, där 
han utexaminerades 1881. Efter utlandsresor blev han 1883, 23 år gammal, 
tillsatt av sin far och sin farfar – den senare var den dåvarande fideikommis-
sarien – som disponent och ansvarig för baroniets verksamhet.

Hos Theodor Adelswärd framkom en liberalt frihandelsvänlig hållning 
när han på 1890-talet förekom som riksdagskandidat men förlorade mot 
konservativa östgötska lantmän.11 

8 Lizinka Sidenbladh, August Theodor Adelswärd. Några anteckningar av hans 
dotter Lizinka Sidenbladh  född Adelswärd, Stockholm 1926, s. 27.

9 Uppgifterna om Theodor Adelswärds förfäder ur Adelskalendern 2006. (Det 
inom familjen återkommande förnamnet Theodor stavas där genomgående 
utan bokstaven h.) Två av de tidigare fideikommissarierna på 1800-talet hade, 
liksom Axel Adelswärd, valt hustrur utanför adeln, ett konvenansbrott som kan 
tas som en yttring av en frisinnad Adelswärdsk familjetradition.

10 Björn Jonsson, ”Axel Adelswärds resa till Amerika 1855-1856”, C-uppsats  
2003:098 Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap. http://epubl.luth.se/1402-1773/2003/098/LTU-CUPP-
03098-SE.pdf. 2011-01-16.

11 Adelswärd 1905 i Östgöten och Östgöta-Correspondenten 9/8 1905.
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Sverige hade enmansvalkretsar och inkomst- och förmögenhetsstreck, som 
gjorde att få ännu var röst-berättigade. 1905 valdes han första gången till 
riksdagen och inledde därmed sin politiska karriär. 

Kopparhanteringens uppgång och senare nedgång kom att prägla byg-
den under 1800-talet. Kulmen nåddes på 1860-talet, då Åtvidaberg var en 
större producent än det mera ryktbara Stora Kopparberg i Falun.12 Under 
1800-talets sista tre decennier minskade verksamheten kraftigt på grund av 
sinande malmtillgångar. Åtvidabergs dittills stigande invånarantal reduce-
rades under perioden med en tredjedel, från ca 5000 till 3300.13

Kersti Ullenhag (Sågvall-Ullenhag) har kartlagt den åtvidabergska 
gruvdriftens tillbakagång, en utveckling som fortsatte sedan Adelswärd 
tillträtt som chef.14  Malmhanteringen var då sedan länge en förlustaffär 
som baroniet endast bitvis kunde kompensera med överskott från annan 
verksamhet. Man tärde alltså på kapitalet.15 En omläggning av verksamhe-
ten i lönsammare riktning måste ha tett sig nödvändig. Redan i slutet av 
1883, hans första år som ansvarig för bruket och fideikommisset, skrev den 
23-årige Theodor Adelswärd bekymrat till sin två år äldre studiekamrat, J.J. 
Gibson i Jonsereds Industrier, om vad han kallade

Åtvidabergs arbetarefråga, hvilken jag sannerligen tror är ett värre 
problem att lösa än den stora arbetarefrågan, hvarom man nu får läsa 
till sitt lystmäte i alla tidningar. Jag har här en arbetspersonal hvaraf  
75 procent är öfver 50 år och mer och mindre odugliga till allt arbete 
samt dessutom enkor en masse att trösta i bedröfvelsen. Jag är färdig att 
taga mig vatten öfver hufvudet ibland, fideikommisset är egentligen 
ingenting annat än en fattigvårdsinstitution.16

12 Sågvall-Ullenhag, s. 11. 
13 Hellström et al. s. 33 och 35.
14 Arbetarantalet i kopparhanteringen med brytning och förädling var i början 

av 1870-talet över 1.100, tio år senare ca 600, ytterligare tio år senare ca 250 
(Sågvall-Ullenhag s. 22). Utvandringen till Amerika var under dessa år avsevärd, 
många åtvidabergare fortsatte där inom kopparhantering.

15 Ibid. s. 35f.
16 Adelswärd till Gibson 6/12 1883 (samlingen brev från Theodor Adelswärd 

till J.J. Gibson, Gibsonska familjearkivet, GLA). John James Gibson (1858-
1932, kallad J.J. eller Jimmy) var verksam vid det av hans skotska förfäder 
grundade Jonsereds Industrier. Adelswärds relation till Gibson gick tillbaka 
till deras gemensamma studietid vid Teknologiska institutet, vilket framgår av 
deras omfattande brevväxling från 1883 och in på 1900-talet, men troligen var 
kontakten av äldre datum. Adelswärd vistades, enligt muntliga uppgifter från 
hans familj, under uppväxtåren tidvis hos morföräldrarna Berg, som ägde Nääs 
egendom och industrier och sannolikt hade en kontakt med familjen Gibson. 
Båda företagen bedrev textil produktion och avståndet Nääs-Jonsered är 
knappt 20 km.
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Theodor Adelswärd inledde under 1880-talet en förändringsprocess med att 
införa nya industriella verksamheter. Det innebar en radikal omställning 
som skulle sträcka sig över två decennier, från traditionellt bergsbruk till 
skogshantering som dock endast delvis kunde tillhandahålla råvaran för 
de nya industrierna. Efter en början med sågverksdrift utvecklades på 
1890-talet en träbaserad industri för tillverkning av vagnshjul, snickerier 
och möbler. Parallellt med detta skapades en modern produktion av elkraft 
från baroniets vattendrag. För att öka möjligheterna till extern finansiering 
ombildades åren närmast före och efter 1900 de olika verksamheterna – 
hjulfabriken, snickeriet med möbeltillverkningen, byggnadsverksamheten 
och kopparverket – till separata aktiebolag. Syftet var att möjliggöra tillskott 
av nytt kapital, enligt de regler som aktiebolagsformen tillhandahöll. 1906 
sammanfördes flertalet av de nya bolagen, vari Theodor Adelswärd var den 
dominerande men inte ende ägaren, till det nybildade AB Åtvidabergs 
Förenade Industrier. Motivet för detta var att förbereda en börsintroduktion.

Framgångarna visade sig tidigt, framför allt för snickeriverksamheten. 
Grunden för denna var en satsning på det nya produktområdet kontors-
möbler i ek, utförda i amerikansk stil, som Adelswärd fått upp ögonen för 
på världsutställningen i Paris 1889. Han var tidigt ute på detta område 
och Åtvidabergsföretaget blev snart en känd leverantör i hela Europa.17 Fö-
retagsgruppens framgångar präglade samhället. Under 1900-talets första 
år vände befolkningsutvecklingen. Municipalsamhället Åtvidaberg hade år 
1910 4.000 invånare, ett antal som de följande åren fortsatte att stiga. Den 
industriella omställningen hade gett positiva resultat i en tid då många av 
1800-talets brukssamhällen tynade bort. Adelswärd hade visat prov på det 
som enligt Schumpeter ”gör entreprenören till entreprenör”, förmågan att 
genomföra nya och oväntade kombinationer av produktionsresurser.18

Parallellt med denna bolagisering och modernisering av produktionen 
pågick en förändring av brukets yttre miljö, liksom av relationen arbetsgi-
vare - arbetare. 

17 Sågvall-Ullenhag s. 44ff samt s. 222 f; Hellström et al. s. 88.
18 Schumpeter 1994 s. 1-9, citatet s. 7.
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Samhällsbyggaren 
Theodor Adelswärd fortsatte en familjetradition, karakteriserad av person-
ligt bestämmande, engagemang och ansvar för utvecklingen av brukssam-
hället Åtvidaberg. Detta samhälle hade baroniet och dess fideikommissarier 
ända från bildandet medverkat till att bygga på deras egen mark och från 
vad som på 1500-talet uppstått som en kyrkby för några omgivande gårdar.

Engagemanget omfattade inte bara den yttre och fysiska utan även 
den andliga verksamheten. Sedan 1779 hade baroniet patronatsrätten för 
Åtvidaberg, vilket betydde att baronen tillsatte församlingsprästen och åtog 
sig ett ansvar för den kyrkliga verksamheten. Familjen initierade och be-
kostade under 1800-talet renoveringar och nybyggnad av en kyrka i Åt-
vidaberg.19 På det tidiga 1900-talet vidgades Adelswärds intresse till ett 
gynnande av frikyrkoförsamlingarna, främst Missionsförbundet och bap-
tisterna. Det gällde lokalupplåtelser, senare tilldelning av mark och eko-
nomiska bidrag till kyrkobyggen. Att understödja de fria trossamfundens 
verksamhet – liksom nykterhetsrörelsen – handlade i Theodor Adelswärds 
fall snarast om att uppmuntra dessa folkrörelsers fostrande roll i förhållande 
till arbetarbefolkningen. Han var själv inte nykterist och ingen flitig kyrko-
besökare, trots patronatsrätten.20 

19 Hellström et al. s. 47-50. Patronatsrätten, som avskaffades i Sverige 1922, hade 
anor från medeltiden, då kyrkor ofta bekostades av stora markägare. En ny 
kyrka byggdes i Åtvidaberg på 1880-talet, då den gamla 1500-talskyrkan inte 
räckte till. Den senare bevarades som kyrkoruin för utomhusgudstjänster och 
har senare återställts som kyrka genom en insats av familjen Elof Ericsson, 
vilken på 1920-talet tog över bruksledningen och fortsatte ätten Adelswärds 
patriarkala och filantropiska tradition.

20 Det bekräftas av dottern Anna Sparre, som skriver om fester på familjegodset 
Adelsnäs. Sparre citerar minnesanteckningar från en morbror som i perioder 
bodde på godset och på söndagarna ofta fick följa sin storasyster, friherrinnan, 
till Åtvids kyrka där familjen hade egen kyrkbänk på framträdande plats. 
Baronen besökte enligt svågern sällan kyrkan (Sparre s. 58). 
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Däremot verkar han gärna ha sett att statskyrkan fick konkurrens om att 
påverka arbetarsjälarna.21

Tätorten fick sin form i takt med kopparnäringens upp- och nedgång 
och baroniets följande utveckling. Hellström har redovisat detta i kartor 
över samhället från 1699 och framåt med kommentarer.22 Nämnda år 
låg på platsen för det blivande Åtvidaberg ett par bondgårdar, en kyrka, 
klockargård och en kvarn. På 1770-talet etablerades kopparverket, i 
anslutning till den fors med möjlighet till kraftutvinning som gick genom 
samhället, och de första arbetarbostäderna byggdes. Vid 1800-talets mitt 
hade det gatunät börjat utvecklas som delvis består ännu på 2000-talet. Ett 
antal bostadshus hade uppförts. En spektakulär stallbyggnad i koppar och 
nyklassisk empirestil tillkom vid denna tid och anses alltjämt som en stor 
sevärdhet. Den byggdes på uppdrag av Jan Carl Adelswärd för att hysa det 
stora antal hästar som gruvnäringens transporter förutsatte. Dess karaktär 
av monumentalbygge och framträdande placering i brukssamhällets mitt 
gör tydligt att det även tänktes manifestera baroniets och hela samhällets 
storslagna status för invånare och besökare.23

Theodor Adelswärd fortsatte familjetraditionen vad gällde engagemang 
i samhällets utformning. När brukets produktion i slutet av 1800-talet 
ställdes om till träförädling kom den industrisysselsatta befolkningen att i 
ökande grad bosätta sig i centralorten, som 1902 blev municipalsamhälle. 

21 Hellström et al. s. 198ff. Där framgår att Adelswärds gynnande av frikyrkorna 
förargade församlingsprosten, vilken motarbetade fria samfund och predikande 
av lekmän. I Åtvidabergs missionsförsamlings medlemsblad 2007 omtrycktes 
en tidningsintervju från 1960-talet rörande missionskyrkans tillkomst år 1907. 
Adelswärd hade ställt mark till förfogande för bygget men kallat församlingens 
ritningar för ”ladugårdsarkitektur” (Hellström et al. s. 199). Adelswärd utsåg ny 
arkitekt, Isak Gustaf Clason och betalade dennes arvode samt kostnaden för ett 
kyrktorn som församlingen inte hade råd med. Enligt intervjun hade baronen 
sedan frågat församlingsordföranden (den som långt senare intervjuades) om 
han, Adelswärd, fick bli medlem i församlingen. När han då fått en tveksam 
reaktion skulle hans kommentar ha varit: ”jag förstår, jag tillhör inte de väckta”, 
en indikation på att han inte själv såg sig som särskilt varmt troende. Till detta 
skulle ordföranden ha svarat att församlingen gärna ville be för baronens och 
friherrinnans frälsning och då uppfattat att Adelswärd blivit påtagligt rörd. 
Johannes församlings och SMU-blad 3-2007, Åtvidaberg 2007. 

22 Hellström et al. s. 41-44.
23 Ibid. Det framgår att man för stallets utformning anlitade välrenommerade 

byggare och arkitekter (Jonas Jonsson och C.E. Ferngren), en tradition som 
fortsattes av Theodor Adelswärd.
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Att bygga och tillhandahålla bostäder för arbetare hade baroniet ägnat 
sig åt redan under sent 1700-tal och fortsatt med under det expansiva 
1860-talet.24 Frågan fick genom brukets nya verksamhet ny aktualitet och 
Theodor Adelswärd visade nu ambitionen att i bruksmiljön skapa en modern 
trädgårdsstad av engelsk modell. Ett viktigt inslag i denna var bostäder, även 
i form av egnahem för industriarbetare. Baroniet upplät fr.o.m. 1897 mark 
med tomträtt för detta ändamål. Hela bruksområdet styckades i början 
av 1900-talet av från fideikommisset och ägdes av Theodor Adelswärd 
personligen, vilket underlättade den nya tomtbildningen. Han blev själv 
ordförande i municipalsamhällets första byggnadsnämnd och ledde denna 
till 1911, varpå posten för ytterligare flera decennier övertogs av hans och 
företagets kamrer.25 

Denna position innebar tillsammans med kontrollen över 
markanvändningen att Adelswärd hade obegränsade möjligheter att påverka 
samhälls- och bostadsbyggandet efter egna önskemål. Egnahemsbyggandet 
fick endast ske efter ritningar av arkitekter som godkänts av baroniet och 
endast med material från den egna snickerifabriken. Politiska och religiösa 
möten i hemmen förbjöds i tomträttskontrakten, vilka baroniet hade 
möjlighet att säga upp på tio år.26 Samma kontrollerande anda präglade 
hyreskontrakten för baroniets hyresbostäder för arbetarna. Enligt dessa 
tilläts man inte hyra ut rum till inneboende utanför den egna familjen, något 
som annars kunde vara ett sätt att dryga ut inkomsten, och lägenheterna 
fick ”ej på något villkor användas för folksamlingar”.27 Adelswärds vilja och 
möjlighet till kontroll även av arbetarnas liv var genomgripande. 

24 Hellström et al. s. 46f.
25 Hellström et al. s. 53. Kamreren Nilsson innehade denna post till 1938.
26 Hellström et al. s. 51ff. Uppgifterna om vilka arkitekter som godkändes och var 

byggmaterialet måste köpas även hos Eva Eriksson, s. 385. Enligt henne var det 
Adelswärds år 1900 grundade Åtvidabergs Byggnadsaktiebolag som skötte 
tomtförmedling, tillhandahöll ritningar och material, arbetskraft samt hjälpte till 
med lån. 

27 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX (Arbetarfrågor, föreningar m.m.) 
under flik 5.
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Han omgav sig med kvalificerade medhjälpare för samhällsbyggandet. Den 
mest namnkunnige var hans vän från KTH-tiden, den fyra år äldre Isak 
Gustaf Clason. Denne redan då ryktbare arkitekt hade 1888  ritat Adelswärds 
bostad, Villa Kammarbo, vid Bysjön i Åtvidabergs utkant. Huset hade en 
engelskinfluerad planlösning, där funktionsduglighet och vardagstrivsel var 
viktigare än representativa ändamål.28 Samarbetet med Clason hade fortsatt 
på 1890-talet vid byggandet av en hyresfastighet för familjens räkning i 
centrala Stockholm, det s.k. Adelswärdska huset vid Strömgatan, intill 
Sagerska palatset. Samma arkitekt medverkade under 1900-talets början 
till utformningen av den fortgående egnahemsbebyggelsen och ritade 
därtill missionskyrkan samt en folkskolebyggnad. Några år in på 1900-talet 
började han och den nyblivne fideikommissarien att forma planer för en helt 
ny huvudbyggnad på herrgården Adelsnäs, ett projekt som skulle komma 
att fullbordas 1920. Adelswärd som dittills varit ungkarl hade 1901, samma 
år som han tillträdde fideikommisset efter sin avlidne far, gift sig med den 
18 år yngre Louise Douglas, dotter till greven och riksmarskalken Ludvig 
Douglas. 

Vid sidan om Clason engagerades andra kända byggnads- och 
planarkitekter i det tidiga 1900-talets utformning av Åtvidaberg. En av dem 
var Carl Westman, som tagit intryck av John Ruskin och Arts and Crafts-
rörelsen och representerade en radikalare arkitektsyn än Clasons.29 Westman 
fick åren 1900-05 göra ritningar för arbetarbostäder av olika storlek, en-, 
två- och  fyrfamiljshus. Han ritade under denna tid även ett ordenshus för 
IOGT och andra centrala byggnader i det växande municipalsamhället. 
Dess första stadsplan antogs 1905 och dirigerades enligt Hellströms 
berättelse helt av Adelswärd, då med bistånd av en annan studiekamrat, 
arkitekten P.O. Hallman.30 Denne hade några år tidigare gjort sig bemärkt 
genom att forma planen för det nya gruvsamhället Kiruna och har senare 
karakteriserats som ”en av de främsta företrädarna i Sverige för sekelskiftets 

28 Eva Eriksson s. 74.
29 Om både Clason och Westman finns biografier. För en översikt rörande deras 

stilideal samt verksförteckningar, se Eva Eriksson s. 15-20 samt 442f  (om 
Clason) respektive s. 151ff  och 449f (om Westman).

30 Hellström et al. s. 52f samt 55-58.
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nya stadsplaneidéer”.31 Idealet för Hallman var att, i motsats till tidigare 
vanlig rutnätsplanering, forma gatunät och kvarter organiskt efter platsens 
och naturens förutsättningar.

Konsthistorikern Gregor Paulsson skrev i sitt verk om historisk 
samhällsbyggnad, Svensk Stad från 1953, utförligt om sekelskiftets 
Åtvidaberg och om Theodor Adelswärd att denne hade en för tiden ovanlig 
helhetssyn på samhällets utveckling. Avsikten var enligt Paulsson att 
skapa en garden-city efter engelska förebilder, med huvudmålet att genom 
medveten planering utveckla produktions- och bostadssamhällen ”med 
en för människornas trevnad och behov anpassad storlek” och därmed 
att undvika ”fruktansvärda industriagglomerationer [med] lågvärdiga 
hyreskaserner”. Genom tomträttssystemet undvek man markspekulation – 
även här visade Adelswärd enligt Paulsson en influens från modernt engelskt 
tänkande.32 Åtvidaberg blev i Paulssons ögon ett mönstersamhälle genom 
”det idealiska samarbete som kom att råda mellan enskild företagsamhet 
och centraliserad planering”33 – det sistnämnda citatet bär en fläkt från 
det 50-tal i vilket det formulerades. Paulsson betecknade Adelswärds 
Åtvidaberg som ett välfärdssamhälle som ännu inte blivit demokratiskt. 
”Det var gjort för folket, inte av det.”34

Även arkitekturhistorikern Eva Eriksson behandlar i sitt arbete från 
1990 exemplet Åtvidaberg under tidigt 1900-tal, och hamnar i en liknande 
slutsats som Paulsson. Hennes sammanfattande omdöme lyder: 

Åtvidaberg skulle bli ett mönstersamhälle. Det styrdes med patriarkalisk välvilja 
och målen var högt ställda när det gällde miljön. Å andra sidan rådde här en 
förmyndarmentalitet, som gav mycket litet svängrum för invånarnas egna 
initiativ.  Deras strävan att bygga upp självständiga organisationer blev direkt 
motarbetade.35

31 Eva Eriksson, s. 246.  Hallman kom senare att efter samma idéer forma planerna 
för Enskede trädgårdsstad samt Lärkstaden och Grubbenområdet i centrala 
Stockholm. 

32 Paulsson s. 326. 
33 Paulsson s. 335. 
34 Paulsson s. 336.
35 Eva Eriksson s. 385f.
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Paulssons 50-talskommentar känns sakligt befogad men anakronistisk 
(”välfärdssamhället” Åtvidaberg var rimligen på tidigt 1900-tal varken mer 
eller mindre demokratiskt än vad Sverige var vid samma tid). Eva Erikssons 
omdöme om Adelswärds inställning till organisationer måste anses som 
ofullständigt och alltför generaliserande. Det verkar förneka att någon 
utveckling skedde i baronens förhållningssätt till arbetarsidan, vilket här 
kommer att visas var fallet.

Theodor Adelswärds patriarkala omsorger om bruket och dess invånare 
tog sig från 1800-talets sista decennium och framåt många andra uttryck. 
Han innehade på samma sätt som sina förfäder under flertalet av sina år i 
bruksledningen posten som ordförande i kommunstämman.36 År 1896 var han 
enligt en uppgift med om att starta en av de tidiga föreläsningsföreningarna 
i landet. Av en översikt från 1907 framgår att där under elva år hållits 220 
folkbildande föreläsningar i vitt skilda ämnen.37 Enligt en annan uppgift 
kom dock det första initiativet till denna förening från den 1869 grundade 
kooperativa handelsföreningen i Åtvidaberg, en verksamhet som från 
början var ett initiativ av en av brukets högre tjänstemän.38 Till skillnad 
från vad som var fallet på många andra bruksorter, drevs kooperativet med 
bruksledningens goda minne, en tidig tradition som något motsäger bilden 
av samhällsbyggaren Theodor Adelswärds kontrollerande ambitioner.

År 1898 inrättade baroniet ett Folkets hus med möteslokal, 
lånebibliotek och läsesal. Baroniet ägde byggnaden (det ännu år 2010 
bevarade f.d. sädesmagasinet) och stod för driftskostnaderna. De av 
Adelswärd fastställda ordningsreglerna från juni 1898 var allmänt hållna. 
I ett senare odaterat dokument, troligen från samma år, står däremot att 
läsa att möteslokalen i första hand var avsedd för föreläsningsföreningen 
samt musik- och nykterhetsföreningarna. Texten fortsätter: ”och upplåtes ej 
lokalen till andra föreningars sammankomster eller föredrag än sådana som 
äro av den beskaffenheten att de anses lämpliga och nyttiga”.39 Ansökan om 
att ordna möten skulle göras hos och godkännas av brukskontoret; det var 
där det avgjordes vad som kunde vara lämpligt och nyttigt.
36 Hellström et al. s. 138ff.
37 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX (Arbetarfrågor, föreningar m.m.) 

under flik 15, Brukskultur Åtvidaberg.
38 Gösta Adelswärd, Åtvids hushållsförening 100 år, Åtvidaberg 1969, s. 9f.
39 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 8, Brukskultur Åtvidaberg. 
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Folkets hus-begreppet hade på 1890-talet börjat användas som beteckning 
för lokala arbetarorganisationers egna fastigheter och på föreningar som 
bildats för att genomföra sådana projekt.40 Det verkar alltså troligt att 
Adelswärd år 1898 var en av de arbetsgivare som ville förekomma ett 
tänkbart initiativ från arbetarna och därför själv använde ett begrepp som 
var under etablering, för att hålla mötesverksamheten under kontroll.41

År 1901 överenskom Adelswärd med den lokala good-templarföreningen, 
där många bland hans arbetare torde ha ingått, att för överenskommet pris 
bygga ett ordenshus åt föreningen på baroniets mark och, kan man förmoda, 
med hans eget nybildade byggbolag som utförare. I överenskommelsen 
ingick att Adelswärd skulle välja arkitekten, som blev Carl Westman.42

Bland sociala åtgärder inom bruket kan nämnas att Åtvidabergs 
bruksfolks pensionskassa som stiftats 1854, enligt revisionsberättelsen 
för 1905 detta år betalat ut pension till 60 änkor och f.d. arbetare. Efter 
vilka grunder pension beviljades framgår inte. Huvuddelen av stiftelsens 
tillgångar utgjordes av en revers löpande med 6 procent ränta från Theodor 
Adelswärd.43 Räntan var vad kassan hade att betala ut som pensioner. 
Reversformen och den förhållandevis goda räntenivån kan ses som ett 
uttryck för att baronen velat tillförsäkra kassan en regelbunden och bättre 
avkastning än den annars kunnat få, men också för pensionsverksamhetens 
beroende av honom och av brukets ekonomi.44

1908 donerade Theodor Adelswärd ett centralt beläget markområde 
till municipalsamhället och föreskrev att det skulle upplåtas med tomträtt 
till den då nybildade, arbetarstyrda föreningen Åtvidabergs Folkpark, en 
händelse som senare skall skildras utförligt.45 

40 Malmö fick 1893 landets första arbetarägda Folkets hus, det i Stockholm stod 
färdigt först 1901 (SU 1948, band 9 sp. 1174).

41 Idéhistorikern Henrik Björck har påpekat att det på tidigt 1900-tal förekom att 
arbetsgivare använde beteckningen Folkets hus, vilket kunde väcka indignation 
i arbetarleden. Björck, Folkhemsbyggare, Stockholm 2008, s. 26.

42 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX (Arbetarfrågor, föreningar m.m.) 
under flik 14, Brukskultur Åtvidaberg.

43 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 7, Brukskultur Åtvidaberg.
44 Enligt Riksbanken varierade diskontoräntan under året mellan 4,5 och 5,5 

procent.
45 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 9, Brukskultur Åtvidaberg.
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Vid det laget hade baronens förhållande till de lokala fackföreningarna 
blivit mera positivt och förtroendefullt än under åren kring sekelskiftet. 

Vi har här sett några exempel på hur Theodor Adelswärds hållning 
och ideal kom att på en rad områden starkt prägla det tidiga 1900-talets 
Åtvidaberg. Denna hållning kan beskrivas som patriarkalisk, målmedveten 
och kontrollerande. Sedd efter Webers begrepp var den grundad på en 
både legal och traditionell auktoritet. Hans personligt färgade ideal för 
samhällsbyggandet hade sin tyngdpunkt inom estetik, välfärd och andlig 
förkovran för folket. Hans handlande inom dessa områden kan ses som 
värderationellt betingat. Insatserna för kyrko- och föreningshusbyggande 
kan dock i lika hög grad uppfattas som vidtagna med ett målrationellt 
disciplinerande syfte. 

Tecken på en begynnande opposition mot det patriarkaliska 
styrelsesättet hade omsider börjat märkas från den fackligt organiserade 
arbetarrörelsen. Det blev tydligt under 1898. Adelswärds ambition att 
forma samhället efter sina ideal ställdes från och med detta år i stigande 
grad mot denna växande rörelses idéer. 

Patriark möter fackförening
Facklig organisering bland arbetarna i Åtvidaberg kom igång senare än vid 
Skånska Cementaktiebolaget – om vi dit räknar den kortlivade Lommaför-
eningens bildande 1889 – men tidigare än vid Separator.46 Att det senare 
var fallet kan möjligen förvåna. Åtvidaberg kunde vid denna tid uppfattas 
som ett närmast idealtypiskt patriarkaliskt brukssamhälle, enligt de krite-
rier Thommy Svensson ställde upp.47 Arbetare på bruksorter saknade i regel 
möjlighet till stöd från kamrater vid andra företag än det egna. Tillfällena 
till alternativ sysselsättning på platser som dominerades av en enda arbets-
givare var små för den som gjorde sig misshaglig hos ledningen. Detta bör 
ha verkat återhållande på viljan att opponera mot en gammal brukstradi-
tion, liksom mot en ledning som framgångsrikt hade utvecklat företaget 
46  Uppgifter om den första fackföreningsbildningen vid Separator saknas, men 

som vi vet från kap. 3 förekom där ingen av ledningen uppfattad facklig 
aktivitet före 1902.

47 Svensson s. 82. Ett av kriterierna som gällde i Åtvidaberg var den (jämfört med 
de två övriga studerade företagen) relativa större geografiska isoleringen.
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och som utövade ett på många sätt välvilligt patriarkaliskt ledarskap. Vid 
det i inledningen nämnda Nyby bruk bildades den första fackföreningen 
år 1917. Senare fackföreningsbildningar finns.48 Flertalet av de forskare som 
studerat organisering i olika industrimiljöer stöder uppfattningen att orga-
niseringen i bruksföretagen kom senare än vid städernas industrier.49

1898 märks den första ansatsen till facklig organisering i Åtvidaberg. 
Den 22 maj detta år bildades bland träarbetarna en lokalavdelning av det 
1889 grundade Svenska Träarbetareförbundet. Någon omedelbar aktivitet 
från avdelningens sida är inte känd, inte heller någon direkt reaktion från 
Theodor Adelswärd.50 Den 1 juli skrev en grupp arbetare vid Bersbogruvan 
nära Åtvidaberg ett brev till baronen. Ordalagen speglar en äldre tids för-
hållningssätt till brukets ledning och brevet skall därför citeras i sin helhet.

I vördsam skrivelse den 18 sistlidne juni begärdes af Bersbo Grufarbetare 
någon liten förhöjning af nu gällande arbetspris, och då inga stora fordringar 
framställdes, hade vi anledning att vänta ett för oss gynnsamt resultat. Då 
emellertid ingen som helst ändring kunnat vinnas genom Herr Ingenjör 
Mörtsells bemedling, får vi härmed vördsamt vända oss direkt till Högvälborne 
Herr Baron med underdånig anhållan, att, om möjligt vinna någon ändring i 
nuvarande förhållanden, och hoppas genom kommitterade erhålla mera gynsamt 
svar. Wår önskan är att, om möjligt erhålla förhöjning å timpenningen fr 20 till 
25 öre per Timma.

Bersbo den 1 juli 1898 

Wördsammast 

Samtliga vid Bersbo anställda Grufarbetare51

Ärendets fortsättning är inte känd. I september samma år bildades en 
lokal avdelning av Järn- och Metallarbetareförbundet. Ledande person var 
samma arbetare som vid träarbetarnas organisering, J. Österlöf.52

48 Christer Ericsson 1997, s. 179ff.
49 En diskussion om detta finns hos Christer Ericsson 1997 s. 183ff.
50 Einar Landin, Träindustri, avd. 47, Åtvidaberg, 60 år 1898-1958, Linköping 1958, 

s. 6ff. Avdelningens arkiv från denna tid finns inte bevarat. Det var tillgängligt 
1978, vilket framgår av Ulla Linders uppsats från detta år. Arkivet har enligt 
uppgift från Brukskultur Åtvidaberg sedan dess flyttats, varvid äldre material 
tros ha gått förlorat.

51 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX (Arbetarfrågor, föreningar m.m.) 
under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg.

52 Göran Göransson, Svenska Metallindustriarbetarförbundet avd. 140, en historisk 
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Den 5 december skrev en grupp lantarbetare till Adelswärd och meddelade 
att de bildat en fackförening. De hoppades att lokal välvilligt skulle upplå-
tas för föreningens möten. Brevet slutade: ”Med kännedom om herr Barons 
visade tillmötesgående hoppas vi att denna anhållan godhetsfullt beviljas”.53 

Inget svarsbrev finns heller här bevarat. Men man kan förmoda att 
en reaktion på detta brev kom till uttryck i de förut redovisade förtydli-
gade reglerna rörande Folkets hus. Av de händelser som följde kan vi ana 
att Adelswärd uppfattat signalerna och bestämt sig för att hålla emot – el-
ler i varje fall söka kontrollera – en utveckling som han var skeptisk till. 
Nästa steg blev att han under december 1898 utformade sitt i inledningen 
omtalade brev och sammankallade ”för fackföreningsrörelsen intresserade 
arbetare” till ett möte i Folkets hus 2 januari 1899. Där föredrog han bre-
vet för ett par hundra närvarande arbetare.54 Kort summerat innebar det 
att han erkände rätten att bilda intresseföreningar men uttryckte skepsis 
mot fackföreningarnas sätt att tillgripa arbetsnedläggningar. Han ansåg att 
det personliga förhållandet mellan honom och arbetarna skulle upphöra 
om en fackförening bildades och avsåg att för egen del inträda i en nybil-
dad arbetsgivarförening. Han erbjöd vissa uppräknade förmåner till dem 
som tecknade personliga anställningskontrakt, vilket skulle tillkomma alla 
myndiga arbetare som visat prov på ordning, duglighet, flit och gott upp-
förande.

återblick 1905-1955, Linköping 1955, s. 23-25.
53 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg.
54 Cirkulär till Baroniet Adelswärds arbetare vid Åtvidaberg, daterat december 

1898, separattryck, i Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, 
Brukskultur Åtvidaberg. Uppgiften om mötet med uppskattat deltagarantal i 
Östgöten 5/1 1899, där cirkulärets text återgavs.
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Ett stycke i cirkulärets inledande del skall citeras. Efter att ha uttalat sin 
åsikt att ”gemensamma arbetsnedläggningar”55 bara kunde motiveras i 
de enligt honom sällsynta fall då arbetare blivit illa behandlade och inte 
kunnat få rättelse på annat sätt skriver Adelswärd:

Under vanliga förhållanden, då meningsskiljaktigheter mellan arbetsgifvare och 
arbetare utjemnas genom ömsesidigt tillmötesgående, då aflöningens storlek 
på ett naturligt sätt afpassas efter det utförda arbetets beskaffenhet och storlek 
och ytterst bestämmes af tillgång och efterfrågan på arbetskraft äro deremot 
fackföreningarne endast till skada icke allenast för arbetsgifvarne och för all 
ordnad industriel verksamhet utan i lika hög grad för arbetarne sjelfva.56

Han uttrycker här en ekonomistisk och något opersonlig syn på 
arbetsmarknaden som en konkurrensmarknad bland andra där priset, 
avlöningen, ytterst bestäms av tillgång och efterfrågan. På ett annat ställe 
beskriver baronen sin syn på det förhållande mellan honom och arbetarna 
som dittintills rått och enligt honom borde få fortsätta.

Hittilldags har det varit en häfdvunnen sed, att arbetsgifvaren eller husbonden 
– särskildt vid verk belägna på landsbygden – haft en personlig omsorg om sina 
arbetare, hvilket tagit sig uttryck i beredandet af vissa fördelar och förmåner 
utom den kontanta aflöningen, såsom sjukhjelp, understöd till ålderstigna och 
enkor o.s.v. En gifven följd av fackföreningarne måste emellertid blifva att detta 
personliga förhållande mellan arbetsgifvarne och arbetarne helt och hållet 
upphör.57

Han beskriver här en arbetsmodell som var vanlig vid 1800-talets svenska 
bruksföretag. Både skriftliga och muntliga arbetsavtal förekom; vid 
Åtvidaberg användes båda slagen av avtal. De ”fördelar och förmåner” som 
Adelswärd skriver om var vanliga vid bruken och ofta hävdvunna. De sågs 
och beskrevs oftare som förmåner än som rättigheter. 

55 Han använde i cirkuläret inte ordet strejk, vilket sedan länge var etablerat 
språkbruk. Möjligen uppfattade Adelswärd det som ett uttryck i 
fackföreningarnas vokabulär som han inte ville använda, eftersom det anger 
ambitionen att rikta ett slag mot arbetsgivaren.

56 Cirkulär till Baroniet Adelswärds arbetare vid Åtvidaberg, december 1898.
57 Ibid.
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Detta förhållande understryks av en vid de svenska järnbruken vanlig 
samlingsbeteckning för samma slags förmåner, de kallades där gratial. 
Vid vallonbruken kunde detta ord stå för ett på förhand överenskommet 
vederlag. Men annars var gratial något som beviljades från fall till fall och 
då fick karaktär av (nåde-)gåvor.58  

Fackföreningar var för Adelswärd uppenbarligen ett störande och skad-
ligt moment och han argumenterade för att de inte heller var i arbetarnas 
intresse. Hans ordval om vad som skulle hända om fackföreningar blev 
vanliga i Åtvidaberg står i tydlig motsats till den välvilligt patriarkaliska 
hållningen till de arbetare som valde att skriva personliga kontrakt. Dessa 
samtidigt uttryckta förhållningssätt visar de två olika sidor av patriarkalis-
men som nämndes i inledningens begreppsdiskussion, en välvilligt didak-
tisk och en strängt auktoritär.

Man kan fråga sig vad Theodor Adelswärd väntade sig för resultat av 
sitt cirkulär. Rimligen föreställde han sig att han bland flertalet av arbe-
tarna ansågs som en i huvudsak välvillig ”husbonde”, och att en sådan upp-
fattning skulle stärkas av de nu utlovade förmånerna för dem som gjorde 
honom till viljes och skrev på personliga anställningskontrakt. Sannolikt 
innebar detta den för arbetarna väseentliga förändringen att förmåner som 
tidigare lämnats som gåvor nu i stället skulle tillförsäkras dem i skriftliga 
arbetsavtal.

Att ordet ”husbonde” förekommer i cirkuläret på två ställen visar att 
baronens patriarkala hållning hade rötter i bondesamhället och tjänste-
hjonsstadgan. Vi kan notera att han valde en mjukare linje än vad många 
samtidiga industriarbetsgivare företrädde i synen på arbetarnas organise-
ring. I dagspressen rapporterades vid denna tid om flera företag där man 
under hot om avsked direkt förbjudit sina arbetare att tillhöra LO-anslutna 
fackföreningar.59 

58 Om sociala förmåner och gratial vid 1800-talets patriarkaliskt styrda järnbruk, 
se Sigvard Montelius & Gustaf Utterström & E.Söderlund, Fagerstabrukens 
historia, del 5, Arbetare och arbetarförhållanden, Uppsala 1959, s. 303-308, betr. 
nådegåvor s. 304f.  Om arbetsavtal vid järnbruken se ibid. s. 378ff.

59 Frans Kempe med flera arbetsgivare i norrländsk skogsindustri och Oskarströms 
textilfabrik i Halland var exempel som rapporterades i Östgöten 8/2 samt 20/3 
och 22/3 1899.
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Adelswärds initiativ blev inledningsvis en framgång. Trots att den nybil-
dade fackföreningen motsatte sig individuella avtal och försökte hävda sin 
förmåga att avtala för medlemmarnas räkning gick huvuddelen av arbe-
tarna på baronens linje.60 Man insåg inte varför föreningen behövde hindra 
att man skrev på ett personligt anställningsavtal, när ett sådant gav tydliga 
fördelar. Att i stället söka få till stånd ett kollektivt avtal var ett i Åtvidaberg 
ännu inte konkretiserat alternativ. 

Två veckor efter talet i Folkets hus rapporterades i pressen om en dis-
kussion vid ett fackligt möte i Örebro, där farhågor yppats för att initiativet 
i Åtvidaberg skulle skada fackföreningarnas sammanhållning. Ryktet hade 
alltså snabbt spridit sig om att Adelswärd erbjudit förmåner som uppenbar-
ligen inte kunde uppnås via fackföreningen. Några dagar senare visade en 
tidningsuppgift att Åtvidabergsfackföreningen ville förhandla med baro-
nen om de individuella avtalens utformning, man hade i praktiken alltså 
accepterat dessas existens. En dryg månad senare rapporterades att många 
skrivit på individuella arbetsavtal,  dvs. att Adelswärds metod för att sido-
ställa fackföreningen tydligen lett till framgång.61

Långt tidigare hade kraftiga reaktioner på Adelswärds cirkulär kom-
mit från pressen, i en omfattning som han troligen inte hade förutsett. Den 
vänsterliberala Östgöten som uttalat vände sig till arbetare – någon socialde-
mokratisk dagstidning fanns ännu inte i länet – hade återgett större delen 
av cirkulärtexten.62 Man kallade det ett märkligt cirkulär, framlagt ”i det 
s.k. Folkets hus vilket som bekant ägs av Baroniet”. Tidningen reagerade 
mot att Adelswärd ”med lock i stället för pock” sökte hindra facklig anslut-
ning och förutspådde hans misslyckande. 

60 Landin s. 16. 
61 Östgöten 18/1 och 25/1 samt 6/3 1899. Tidningen kommenterade vid den senare 

tidpunkten utvecklingen med att Adelswärds framgång säkert inte skulle bli 
varaktig.

62 Östgöten var en partiobunden vänsterliberal dagstidning i Linköping, grundad 
1872 av Isidor Kjellberg, ledande person i den från Östergötland på 1880-talet 
utgående rösträttsrörelsen. I nr 4/1899 skrev tidningen i en programförklaring 
att man var ”det frisinnade länsorganet, avsedd i främsta rummet för 
arbetare och småfolk i stad och på land”. Man återgav regelbundet den 
Uppsalaföreningen Verdandis material. 
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Den fackliga rörelsen gick enligt tidningen sitt segertåg, det gamla 
patriarkaliska systemet hade spelat ut sin roll.63 

Fortsättning följde i huvudstadstidningarna. Den konservativa Nya 
Dagligt Allehanda såg i Adelswärds initiativ ett humant och förståndigt 
förslag, som, om det togs som föredöme av arbetsgivarna, kunde utgöra ett 
”välbetänkt praktiskt inlägg i arbetarefrågans lösning”.64 Social-Demokraten 
skrev under loppet av fem dagar tre kritiska artiklar och återgav hela 
cirkulärtexten.65 Kommentarerna andades farhågor för att Adelswärds 
linje skulle bli ett större hot mot arbetarnas sammanhållning än andra 
arbetsgivares avskedanden av fackligt anslutna. Tidningen ironiserade över 
vad man kallade en ”flottbestruken husbondehumanism” och menade att 
baronens användande av husbondebegreppet innebar att han såg arbetarna 
som drängar. Man noterade cirkulärets motsägelse: Adelswärd avsåg att gå 
in i en arbetsgivarförening, han tillämpade själv den organiseringsprincip 
som han ville får arbetarna att avstå från.

Mindre förutsägbar var möjligen den kritik Adelswärds initiativ möttes 
av i Svenska Dagbladet (SvD) och Stockholms-Tidningen, med beteckningarna 
”oberoende” respektive ”frisinnad”. I den förra tidningen sade man sig 
inse hur en human arbetsgivare som, enligt vad det sagts, behandlade 
sina arbetare mönstergillt kunde vilja behålla det gamla patriarkaliska 
förhållandet. Men, slutade SvD: 

Det skall måhända också lyckas till en tid: men förr eller senare skall 
arbetarrörelsens mäktiga flodvåg tränga äfven dit. Däremot måste man frukta, 
att hvarje försök att behålla ett genom sjelfva utvecklingen dödsdömt system, 
huru tilltalande detta än må vara för känslan, måste misslyckas i längden. Det 
gäller därföre att upptaga och till största utbyte begagna sig af de möjligheter till 
en fredlig samt för alla parter och själfva industrien gynnsam utveckling, som 
verkligen erbjudas i och genom en sund arbetarorganisation.66

I Stockholms-Tidningen var kritiken hårdare. Man betecknade Adelswärds 
syn på arbetsförhållandena som enfaldig och bottnande i en gammalfeodal  

63 Östgöten 5/1 1899.
64 NDA 7/1 1899.
65 S-D 7/1, 9/1 och 11/1 1899.
66 SvD 7/1 1899.
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uppfattning: när godsherren lät någon få ett arbete beviljade han en ynnest. 
Även här påtalades inkonsekvensen i att Adelswärd avsåg att hämta stöd 
från en arbetsgivarförening men sökte hindra arbetarna att ingå i fackfören-
ingar. Hållningen karakteriserades av tidningen som grundfalsk; det försök 
att stoppa fackföreningarna som cirkuläret i praktiken ansågs innebära var 
dömt att i längden misslyckas.67 Östgöten återkom med kritiska artiklar i 
frågan, och noterade belåtet de instämmanden som kritiken mot Adels-
wärd fått i annan press.68

Hur upptog Theodor Adelswärd denna offentliga kritik? Att han 
inte var oberörd visar sig i en brevväxling med J.J. Gibson. Den 10 
januari 1899 skrev denne att han läst i SvD om Adelswärds tal, ”till dina 
fackföreningsgossar”. Gibson ville ta del av cirkulärbrevet, befarade att han 
ej fullt delade Adelswärds uppfattningar och saknade, skrev han, lust att 
själv gå in i en arbetsgivarförening. Gibson tillfogade, med en formulering 
som visar deras förtroliga relation: ”Antar att sårande otacksamhet från 
deras sida, svikna förhoppningar, som gifva en sats af bitterhet i dig sjelf – 
gifvit impulsen till ditt uppträdande”.69

Adelswärd svarade med vändande post, utförligt och på ett sätt som 
visar på behov att få diskutera saken. Han förnekade att cirkuläret skulle 
ha föranletts av bitterhet eller upplevd sårande otacksamhet och skrev att 
han själv stod på bästa fot med sina arbetare, ”hvilka – det har du nog 
många gånger erfarit – ej äro som samma menniskor, då de uppträda som 
individer än då de uppträda au corps [som kollektiv]”. 70 Att som arbetsgivare 
passivt avvakta tingens utveckling inom  arbetarorganisationerna ansåg han 
oriktigt. ”Jag har föredragit att sticka fingret i getingboet framför att vänta 
på att det svärmar.” Men kanske, skrev Adelswärd, var hans uppfattning 
om frågans innebörd inte riktig. 

67 St-T 7 januari 1899. Man kan notera att denna tidning, liksom SvD, oberoende 
av varandra kritiserade Adelswärd redan samma dag som Social-Demokratens 
första kritiska artikel publicerades.

68 Östgöten 9/1 och 14/1 1899.
69 Gibson till Adelswärd 10/1 1899 (felaktigt daterat 10/1 1898) BAA, Th. 

Adelswärds korrespondens, kartong 12.
70 Adelswärd till Gibson 11/1 1899, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 5/12 1898-

29/10 1900. 
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Han sade sig inse att det fanns många olika uppfattningar bland 
arbetsgivarna och att han inget hellre önskade än att arbetsgivarna måtte 
”tvingas in i ledet” i den kamp han såg som förestående. ”[J]ag tror ej att 
arbetarorganisationen är något […] absolut dåligt eller något som man kan 
eller bör med all makt söka hindra”. 71

Han sade sig tro att det funnes fall då det alltjämt var till arbetarnas 
fördel att tillämpa äldre former för förhållandet arbetsgivare-arbetstagare 
och slutade:

Jag har emellertid absolut klart för mig att om och när dessa modernare former 
skola införas och tillämpas och arbetsgivare i stället för att ha med individer att 
göra har att göra med reglementerade förbund och deras styrelser, då måste ock de 
skyldigheter som under de gamla förhållandena varit bundna vid arbetsgifvarne 
bortfalla, då duger det ej längre att arbetsgifvarne står isolerade utan de måste 
sammansluta sig, följa rörelsen och liksom arbetarne offra personligheten för 
föreningarne. Derför går jag in i arbetsgifvareföreningen för hvarje arbetare som 
går in i fackföreningen, utan att beundra denna förenings organisation, men i 
brist på bättre då ännu intet annat finnes.

Adelswärd sade sig vilja diskutera saken ytterligare och höra mera om Gib-
sons åsikter. 

Här kan det vara anledning att stanna upp för att värdera vad detta 
innebär. Brevet till Gibson andas ett stort förtroende för denne hos Adels-
wärd, och det finns ingen anledning att tvivla på hans uppriktighet – kan-
ske med undantag för en punkt. Det går att föreställa sig att han faktiskt 
känt sig sårad av en uppfattad otacksamhet från arbetarna ”au corps”, som 
han skrev, men att en sådan känsla var svår att formulera i ord. När svaret 
till Gibson skrevs kunde heller ingen veta något säkert om fortsättningen, 
dvs. hur Åtvidabergsarbetarna skulle reagera på Adelswärds cirkulär.

Adelswärd framträder i brevet som en handlingsmänniska. Han hade 
tagit ett initiativ, sade sig hellre sticka fingret i vad han liknar vid ett ge-
tingbo än att passivt avvakta utvecklingen. Metaforen om getingboet be-
kräftar den osäkerhet han känner rörande fortsättningen. Hans önskan att 
arbetsgivarna måtte tvingas in i ledet, dvs. samordna sina hållningar visavi 
fackföreningsrörelsen, pekar på en insikt om att organiseringen som princip 
71 Ibid.
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på båda sidor om en för honom ny demarkationslinje är vad som sannolikt 
förestår. De åtgärder han framlagt i sitt cirkulär blir då förståeliga endast 
som ett sätt att skjuta upp något i längden oundvikligt, för att vinna tid för 
rådrum för honom själv och arbetsgivarsidan. 

Utvecklingen under de följande veckorna visade att Adelswärd omedel-
bart sett hade framgång. Arbetarna accepterade de individuella avtalen, den 
lokala träfackavdelningens linje att förhandla gemensamt för dem höll inte 
i praktiken, och avdelningen förde under åren närmast härefter en tynande 
tillvaro. Än sämre gick det för metallarbetarnas avdelning i Åtvidaberg, 
som lades ner på våren 1899.

Konfrontationer 1901-05
De närmast följande årens utveckling tyder på att de äldre formerna för 
kontakt med arbetarna tills vidare fungerade i Åtvidaberg. Inträde i någon 
arbetsgivarsammanslutning blev det inte mera tal om. R.F. Bergs initiativ 
till en sådan i augusti 1898, troligen det som Adelswärd syftade på i sitt 
cirkulär, hade kommit av sig under 1899, efter att inledningsvis ha mot-
tagits positivt.

Denna första konfrontation med de fackliga strävandena vid bruket 
fick först efter två år en fortsättning, av ett slag som bekräftar att Adels-
wärds i varje fall utåt patriarkala hållning vid det laget knappast hade för-
ändrats, möjligen blivit mera sträng. 

Ett cirkulärutkast i januari 1901 från Adelswärd till arbetarna berättar 
att nya hyreskontrakt hade skickats ut till de arbetare som hyrde brukets 
bostäder men i många fall inte undertecknats inom föreskriven tid. Dessa 
försummelser berodde, enligt vad baronen nu sade sig ha erfarit, på på-
verkan från den lokala fackföreningen. Orsaken till den demonstration av 
missnöje han såg bakom detta skulle vara en av honom införd ny klausul: 
den som utan att ha iakttagit uppsägningstiderna i gällande anställningsav-
tal lämnade arbetet vid bruket fick inte behålla bostaden utan kunde genast 
tvingas att flytta. Adelswärd invände i skarpa ordalag mot att fackfören-
ingen oombedd lagt sig i saken, och meddelade att arbetare som inte skrev 
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under de nya kontrakten ansågs ha sagt upp sina hyresavtal och omedelbart 
måste flytta. Inte nog med det: skulle så många arbetare komma att flytta 
att arbetet inte kunde hållas uppe skulle verkstaden stängas; han hotade 
alltså indirekt med lockout.72

Den fackliga historiken bekräftar händelsen och dess fortsättning. 
Arbetarna fick, efter att en kort lockout ägt rum, ge efter och acceptera de 
nya hyreskontrakten.73

Ett år senare meddelade Adelswärd i ett brev till de cirka 20 arbetarna 
i brukets smedja att där rådde arbetsbrist. Gällande personliga arbetsavtal 
sades därför upp i vederbörlig ordning. Timlönerna skulle sedan sänkas, 
de som accepterade den lägre lönen uppmanades att anmäla sig, varefter 
det skulle meddelas hur många som kunde få fortsatt arbete. Arbetarna 
kom med ett skriftligt motförslag om oförändrade timlöner och 
neddragning av arbetstiden mot att inga avskedanden skedde.74 Den 1899 
nedlagda metallklubben hade återuppstått under 1901 och anslutit sig till 
Metallarbetareförbundet. Dess förtroendeman Ernst Blomberg engagerade 
sig och ledde i mitten av april ett möte i Åtvidaberg med fackklubben, varvid 
man beslöt att varsla om strejk och blockad mot allt arbete i smedjan och 
utlovades ekonomiskt understöd från förbundet.75 Adelswärd avböjde i detta 
läge att förhandla med fackföreningen och erbjöd som tidigare individuella 
arbetsavtal. Han lät senare, i juni 1902, från företagets hyresbostäder vräka 
två arbetare som inte gått med på de nedsatta lönerna och inte heller velat 
flytta frivilligt. Allt följde reglerna i anställnings- och hyreskontrakten.76 

72 Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX (Arbetarfrågor, föreningar m.m.) 
under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg. Det slutliga cirkulärets text saknas men 
händelsens fortsättning visar att det måste ha innehållit samma budskap.

73 Landin s. 16.
74 Cirkuläret 25/1 1902 med arbetarnas svar till Adelswärd. i Åtvidabergs 

kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg. 
75 Göran Göransson, Svenska Metallindustriarbetarförbundet avdelning 140 

Åtvidaberg. Jubileumsskrift 1905-1955, Linköping 1955, s. 37-40. Att Blomberg 
ägnade stor uppmärksamhet åt denna begränsade konflikt samtidigt som 
preludierna till den politiska storstrejken1902 pågick pekar på att han såg 
kontakten med Adelswärd som principiellt viktig. 

76 Uppgiften om vräkningarna hos Göransson s. 42-44. Dennes dateringar av 
Adelswärds och arbetarnas skrivelser skiljer sig något från dem i kopparverkets 
arkiv, men inte på något sätt som har betydelse för sammanhanget.
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I fortsättningen av denna till omfattningen begränsade men i tiden utdragna 
konflikt finns en brevväxling mellan Adelswärd och Ernst Blomberg. Den 
är intressant redan genom att det  är baronen som tar initiativ till den – 
tidigare hade han inte i något sammanhang, vad man vet, trätt i förbindelse 
med en facklig organisation. Tvärtom hade han markerat att hans kontakter 
skulle ske direkt och personligen med arbetarna. Det han nu skriver visar 
en ambivalens i hans hållning.

Adelswärd beklagar i sitt första brev, två månader efter Blombergs besök 
på orten, att han ej då fått tillfälle att samtala med denne. I så fall hade, 
tror han, missförhållandena med smedjans arbetare sannolikt ”kunnat 
hastigare och bättre afvecklats [sic]”. 77 Adelswärd berättar hur han fått 
begära vräkningsdom på de arbetare som hyrt lägenheter ”och varken velat 
arbeta på af mig erbjudna villkor eller godvilligt afflytta. – Denna åtgärd 
hade jag hoppats aldrig behöfva vidtaga och den har varit mig i högsta grad 
motbjudande”. Adelswärd påpekar samtidigt att han kommer att tvingas 
vräka ytterligare ett par arbetare om de inte återgår i arbete på erbjudna 
villkor ”utan att utsätta sig för framtida förföljelse från fackföreningens 
sida”. Det sistnämnda är tydligen vad han befarar skall ske och framstår 
som hans huvudskäl för att skriva brevet

 Han hävdar att fackföreningen sökt hindra särskilt en arbetare att 
arbeta på lönevillkor som denne själv varit beredd att godta. Adelswärd 
känner sig ha hamnat i ”den för en arbetsgifvare egendomliga rollen af 
medlare mellan fackföreningen och dess medlemmar”. Han fortsätter: ”Jag 
vädjar till Eder rättvisa och barmhärtighet. Låt karlen arbeta, som han 
önskar, och låt mig slippa vräka en hederlig och aktningsvärd familj!”78

Adelswärd avvisar de påståenden han fått höra att det han erbjudit 
skulle vara ”någon s.k. svältlön”. De löner han ett par år tidigare hade fast-
ställt hade, skriver han, visat sig ligga över de i andra verkstäder och medfört 

77 Adelswärd till Blomberg 17/7 1902, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 17/2 
1902-7/4 1903. Återgivet av Göransson s. 47f. I Metallarbetareförbundets 
styrelseprotokoll 26/7 1902 § 14 (Metall A03:006) bekräftas att baron 
Adelswärd skrivit till Blomberg, som skrivit ett koncept till svar. Detta föredrogs 
och godkändes av styrelsen. 

78 Ibid.
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att Åtvidabergsföretaget inte hävdat sig i konkurrensen och fått minskad 
tillgång på arbete. Någon framställning från den lokala fackföreningen om 
lönerna hade aldrig gjorts. Adelswärd tolkar det som att man varit nöjda, 
den aktuella reaktionen tror han vara följden av ”någon grundsats att – 
kosta vad det vill – aldrig medgifva någon – om än aldrig så berättigad – 
nedsättning af förutvarande aflöning”.

 Han skriver att om lönen under vissa förutsättningar kan höjas så 
måste den i vissa fall kunna sänkas. Han säger sig verkligen hysa intresse 
för arbetarnas bästa och för fackföreningarna. Men, slutar Adelswärd: ”det 
är för mig sorgligt att se, att de så ofta arbeta mot sina egna intressen – 
hvilka i stort sett sammanfalla med arbetsgifvarnes – och genom ett plan-
löst rättshafveri bringa dem sorg och skada, som de närmast borde skydda, 
förorsaka onödiga penningeutgifter och försvåra en sund utveckling af det 
nationella arbetet”.79

Brevet bör, med Karl Molins begrepp, klassas som uttryck för didak-
tisk patriarkalism. Uppgifterna om den strejkande arbetaren, som enligt 
baronen ville återgå på erbjudna villkor men hindrades av fackföreningen, 
illustrerar de skilda synsätt som begreppsparet arbetsvillig/strejkbrytare 
uttrycker. Adelswärds resonemang om lönerna och hans mening om att 
arbetarnas och arbetsgivarnas intressen i grunden sammanfaller pekar på 
en annan typisk (och i efterhandsperspektivet klassisk) åsiktsskillnad: upp-
fattningarna att man primärt har intresse av att få en gemensam kaka (pro-
duktionen och ekonomin) att växa  respektive att man primärt måste kräva 
en mera rättvis fördelning av samma kaka. 

Brevets i slutmeningarna undervisande ton kunde av mottagaren, kan 
man förmoda, uppfattas som magistral och provocerande. Om så var fal-
let går det inte att märka att Blomberg lät sig provoceras. Han svarade två 
veckor senare, efter att ha rådgjort med sin styrelse, med ett utförligt brev 
där han verkar ha bemödat sig om att undvika att själv provocera.80 Blom-

79 Adelswärd till Blomberg 17/7 1902, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 17/2 
1902–7/4 1903.

80 Blomberg till Adelswärd 31/7 1902, undertecknat ”för Sv Jern- och 
Metallarbetarförbundets styrelse”, Metall B02:10. Återgivet av Göransson s. 49ff.  
Brevet inleds med det till medlemmar av högadeln korrekta tilltalet H.Hr. Baron 
(Högädle Herr). 
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berg gick igenom vad som enligt den fackliga ståndpunkten ägt rum, pre-
ciserade de punkter där uppfattningarna skiljde sig, konstaterade att Adels-
wärd inte tagit notis om Åtvidabergssmedernas motförslag till honom, en-
ligt baronens egen utsago av formella skäl. Skrivelsen skulle inte ha varit 
korrekt undertecknad, ett formfel om vilket Blomberg skriver ”hade väl det 
kunnat rättas om något försök i den riktning gjorts”. Man kan uppfatta en 
underton som låter förstå att baronen på denna punkt kunde ha visat lite 
mera god vilja. 

Blomberg hävdar att konflikten inte är en strejk utan en lockout från 
Adelswärds sida. Dennes uttalande att löner måste kunna sänkas lika väl 
som de kan höjas besvarar Blomberg med att be baronen överväga ”huru-
vida den grundsatsen, att söka försvara det man har, är så förkastlig”. På 
Adelswärds vädjan att låta den enligt honom arbetsvillige få arbeta utan 
förföljelse från fackföreningen svarar Blomberg att arbetarna i smedjan ge-
mensamt hade beslutat att inte acceptera lönesänkningen, och fortsätter: 

Samhörigheten, utan hvilken arbetarne intet kan uppnå, gör att ett så gemensamt 
fattat beslut bör vidhållas af den enskilde arbetaren. Vi vädja till H.H. om det 
kan anses rätt att icke följa hvad man i så fall gemensamt med andra beslutat? 
Mannen ifråga har från början anslutit sig till kamraternas beslut och om han 
nu ändrat sig kan vi ju intet göra däråt – men att bland yrkeskamrater och andra 
kamrater anseendet försvinner för den som handlar så, kan näppeligen från den 
ena eller den andra sidan förhindras.81

Blomberg använde inte ordet strejkbrytare, vilket kunde legat nära till 
hands. Det kan ha varit i avsikt att undvika att onödigtvis provocera med 
ett värdeladdat uttryck. Han instämde i Adelswärds beklagande av att nå-
got personligt samtal mellan dem inte kommit till stånd och förklarade sig 
villig till underhandling om konfliktens avslutning. Han slutade, med en 
kanske avsiktligt överdriven artighet, med att be om överseende för att ha 
besvärat med en jämförelsevis lång skrivelse, vilket han motiverade med 
baronens uttalade ”intresse för arbetarnas bästa och för deras organisations-
sträfvanden” och en förhoppning om att uppslag möjligen kunnat ges till 
konfliktens lösning.82

81 Blomberg till Adelswärd 31/7 1902, Metall B 02:10.
82 Ibid.
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Vi kan i dessa två brev notera flera principellt viktiga åsiktsskillnader. 
Argumentationen i frågan om löners höjande och sänkande speglar en 
sådan skillnad. Hos Adelswärd blir arbetarsidan här en närmast opersonlig 
leverantör av en tjänst, vars pris bör kunna variera med tillgång och 
efterfrågan, med vad omvärlden och marknaden medger. En motsvarande 
formulering fanns i hans cirkulärbrev 1898. För Blomberg är ersättningen 
till arbetarna inget som bör vara konjunkturberoende. I förlängningen 
av hans resonemang ligger den tanke som kraven på kollektivavtalens 
och minimilönernas införande uttrycker: att de ekonomiska följderna av 
konjunkturens växlingar i första hand skall inverka på lönsamheten och 
därmed bäras av företagens ägare. 

Vidare: bakom Blombergs påstående att konflikten skulle vara en 
lockout ligger samma fackliga partsståndpunkt som historikern Ingvar Flink 
i praktiken tog ställning för, när han diskuterade strejkbrytarbegreppet. 
Den innebär att använda arbetarsidans synsätt och anspråk som norm. 83 
Arbetarna i Åtvidaberg var bara villiga att arbeta på de gamla villkoren. 
När Adelswärd inte längre erbjöd dessa villkor var det han som utestängde 
arbetarna, enligt Blombergs sätt att se saken. Adelswärd avvisade i sitt 
följande brev detta, vilket visar hans synsätt: han hade i korrekt ordning 
sagt upp löpande arbetsavtal, han hade samtidigt erbjudit nya avtal med i 
vissa fall sänkt timlön och lämnat till arbetarna att anta eller avvisa det nya 
erbjudandet. Ville de inte anta det visste de att deras bostadskontrakt inte 
längre gällde. Någon lockout var det från hans utgångspunkt inte fråga om. 
Den fackliga anställningsblockaden, som syftade till att hindra honom från 
att anställa andra arbetare, ansåg han inte kunde motiveras av det sätt han 
själv agerat på.84

Adelswärd framhöll i ett svarsbrev att en verksamhet inte kan betala 
löner som innebär att den går med förlust, ”ingen torde väl bedrifva 
verkstadsrörelse uteslutande för sitt nöjes skull”. 

83  Flink s. 12f.  Jfr ovan s. xx.
84 Adelswärd till Blomberg 9/8 1902, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 17/2 

1902-7/4 1903. Återgivet av Göransson s. 51ff.
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Han avböjde Blombergs förslag till förhandling med att konflikten gällde 
”en sådan obetydlighet”.85 Frågan om vräkningarna tog han inte mera upp. 

Enligt Metallarbetareförbundets uppgifter och synsätt blev under 
denna konflikt från början tio arbetare lockoutade. I slutändan verkar tre 
av dem ha fått föreläggande att flytta från bostäderna, vilket bör betyda 
att de övriga sju, om de hyrde av baroniet, hade flyttat frivilligt. En av 
de tre hade ”blivit strejkbrytare” (troligen den som nämnts i Adelswärds 
första brev) och därmed fått bo kvar. De andra två hade blivit vräkta efter 
att inte frivilligt ha flyttat men fått arbete och bostad på andra orter och 
förbundets hjälp med flyttkostnaderna.86 Det finns inga uppgifter i den 
fackliga historiken om att några vräkningar senare skedde i Åtvidaberg. 

På detta följde ett mer än tvåårigt ställningskrig – ingen av parterna 
ville ge sig. Arbetarnas blockad av smedjan kom att vara till januari 1905, 
trots att blockaden tydligen inte hela tiden fungerade effektivt och att det 
ekonomiska stödet från förbundet i Stockholm drogs in i början av 1903. 
Smedjan hölls igång på sparlågenivå med några få arbetare som stod utanför 
eller övergav fackföreningen. I slutet av 1904 lades smedjan ner och ungefär 
samtidigt upphörde för andra gången den lokala metallavdelningen, nu 
på grund av ett närmast obefintligt medlemsunderlag.87 Den facklige 
historieskrivaren Göran Göransson ansåg att ingen av parterna kunde se 
sig som segrare; varken verkstaden eller fackföreningen överlevde. Facket 
hade demonstrerat de organiserade arbetarnas vilja att få fackföreningen 
accepterad som förhandlingspart och att få de individuella arbetsavtalen – 
som Adelswärd alltjämt höll på – ersatta av kollektivavtal. Striden gällde, 
som Göransson skriver, inte bara lönerna utan föreningsrätten; det senare i 
den vidare mening som inkluderar rätten att förhandla på medlemmarnas 
vägnar.88

85 Ibid.
86 Metall, förbundsstyrelsens protokoll 1902: 19/4 § 2, 26/7 § 15 (citatet) samt 30/8 

§ 2, Metall A03:006. Se även Göransson s. 41-46.
87 Göransson s. 54f.
88 Ibid. s. 58.
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Innan vi lämnar denna konflikt skall ur Åtvidabergsklubbens protokoll 
från ett möte i konfliktens början 1902, då Blomberg deltog, noteras en i 
detta sammanhang viktig diskussion. Den gällde i vad mån fem arbetare, 
som tydligen inte tillhörde fackföreningen och under konflikten arbetade i 
verkstaden, borde betraktas som strejkbrytare eller ej. De  bedömdes olika. 
Tillsammans med referatet av den förda diskussionen visar detta att den 
fackliga organisationens kriterier rörande när icke-organiserade arbetare 
skulle stämplas som strejkbrytare inte var entydiga. Avgörandet var i det 
enskilda fallet en bedömningsfråga och subjektivt grundat.89 

Rösträttsstrejken i maj 1902 blev i Åtvidaberg aldrig någon strejk, 
möjligen på grund av den pågående konflikten vid smedjan, möjligen på 
grund av respekten för baronen. Enligt arbetarkommunens protokoll den 
15 maj antog 350 närvarande medlemmar en resolution till stöd för allmän 
rösträtt. Man beslöt om arbetsnedläggelse och demonstration följande 
dag, vilken var en fredag, klockan 2 e.m., dvs. under arbetstid. Vid nytt 
möte på fredagen beslöt man utan angiven motivering att inställa dagens 
demonstration och i stället samlas vid den följande dagens marknad, dvs. 
på lördagen då arbetet slutade tidigare.90 

Ett protokoll från träarbetarnas fackförening anger att i november 
1902 blev den lokale klubbordföranden, snickaren Österlöf – samma 
person som tagit initiativ till både trä- och metallfackavdelningarnas 
bildande 1898 – avskedad från sin tjänst. Skälet angavs vara försummelse 
i arbetet, vilket väckte tvivel på arbetarsidan. Händelsen diskuterades på 
ett fackligt styrelsemöte där man först beslöt att avge en gemensam protest 
via en delegation men senare vid samma möte fick annullera beslutet, när 
det visade sig att ingen av de förtroendevalda ville åta sig att framföra 
protesten.91 Respekten för baronen var uppenbarligen stor.

89 Protokoll fört vid extra möte med Järn- och Metallarbetarefackföreningen 
n:o 101 Åtvidaberg, 17/4 1902 § 4 och § 5. Cit. efter Göransson s. 38f. 
Definitionsproblemet rörande strejkbrytare/arbetsvilliga har berörts i kap. 2 och 
återkommer i avslutningskapitlet.

90 Åtvidabergs arbetarkommuns sekreterarbok, protokoll från möten 15/5 1902 
§ 2-3 samt 16/5 1902 § 2, Åtvidabergs arbetarkommuns arkiv, Brukskultur 
Åtvidaberg. I Stockholm och på många andra platser strejkade man under 
tre dagar, 15-17 maj, på mindre orter var det vanligt att strejken hade mindre 
omfattning. Se härom Huss 1904 s. 357ff.

91 Träarbetareförbundet avdelning 90, styrelseprotokoll 11/11 1902, faksimilkopia på 
utställningstavla, Brukskultur Åtvidaberg. Även hos Landin s. 18.  
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I februari 1903 hade Adelswärd funnit att systemet med personliga anställ-
ningsavtal inte fungerade. Han skrev i ett cirkulär till arbetarna att många 
av dem tydligen inte ansåg sig behöva följa avtalen. Han sade därför upp 
samtliga avtal. De ersattes med av företaget ensidigt utfärdade regler, som 
innebar en försämring av tidigare avtalade förmåner i fråga om ersättning 
vid sjukdomar.92 En månad senare avböjde han en inbjudan att låta sina fö-
retag ingå i en nybildad lokal arbetsgivarförening i Västervik.93 Båda dessa 
händelser markerar att han fortfarande var besluten att sköta sina lokala 
kontakter med arbetarna enligt samma brukstradition som gällt före sekel-
skiftet.

År 1904 blev åter ett i organisationsfackligt hänseende händelserikt år. 
I februari tackade Adelswärd återigen nej till en propå om att inträda i en 
arbetsgivarförening, nu gällde det SAF. Hans motivering var att fackför-
eningsverksamheten i Åtvidaberg inte var av sådan betydelse att han ”för 
det fåtal arbetare som tillhöra fackföreningarne” ville ingå där.94 Men i no-
vember samma år hade hans intresse för SAF ökat; han hade studerat dess 
stadgar, övervägde inträde och ställde frågor som visar att han umgicks 
med tankar på att få till stånd ett arbetsgivarförbund för hela träindustrin, 
alternativt ett lokalförbund för arbetsgivare i Östergötland.95 

Det ökade intresset förklaras av att under tiden mellan dessa båda kon-
takter med SAF hade det på nytt hettat till i Adelswärds relationer med 
fackföreningssidan. Från augusti och september 1904 finns en endast delvis 
bevarad brevväxling med Svenska Träarbetareförbundet om föreslagna nya 
ordningsregler vid träindustrierna inom bruket. Förbundets styrelse skrev 
att man hade beslutat ”uppfordra herr Baron att omedelbart […] öfver-
lämna utlåfvade förslag”. Man frånsade sig ansvaret för vad som annars 
kunde inträffa.96

92 Cirkulär 28/2 1903 till arbetarna i snickeriet och hjulfabriken, Åtvidabergs 
kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg.

93 Adelswärd till Westerviks arbetsgivareförening 13/3 1903, BAA, Th. Adelswärds 
brevkopiebok 17/2 1902-7/4 1903.

94 Adelswärd till SAF 18/2 1904, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 8/4 1903-16/2 
1904.  

95 Adelswärd till SAF 26/11 1904, BAA, Th. Adelswärds brevkopiebok 6/2-
19/12 1904. Vid denna tidpunkt var det en öppen fråga om organiseringen 
av arbetsgivarna borde ske nationellt, branschvis eller i lokalföreningar. Alla 
organisationsformerna förekom. 

96 Träarbetarförbundets styrelse till Adelswärd 30/8 1904, Åtvidabergs 
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Brevet har en uppfordrande ton som baronen sannolikt inte tidigare 
hade varit med om från den fackliga sidan. Skillnaden mot tonläget i 
Ernst Blombergs brev från 1902 är betydande. Adelswärd blev uppenbart 
provocerad. I hans avmätt formulerade svar står att han aldrig hade utlovat 
att överlämna något förslag till ordningsregler. Han sade sig inte ha för 
avsikt att ingå något kontrakt med fackföreningen (vilket tydligen tidigare 
föreslagits honom i ej bevarad del av brevväxlingen). Saken handlade för 
honom om regler som företaget informerat om att man avsåg att införa. 
De fackliga organisationerna fick gärna i efterhand godkänna dessa regler, 
om man så önskade. Adelswärd ifrågasatte förbundsstyrelsens inblandning 
i saken. Det förtroendefulla samarbete med de anställda, som enligt 
baronen fanns, kunde inte vidmakthållas om obetydliga frågor skulle dras 
genom en instans i Stockholm. Arbetsgivare som erkände ”en riktigt skött 
fackföreningsrörelses berättigande” tvingas, skrev Adelswärd, i så fall över 
till att bli dess motståndare.97 

Innebörden var att det centrala träfackförbundet – oklart med vilket 
mandat, men rimligtvis i samförstånd med sina medlemmar i Åtvidaberg 
– ville vara med och bestämma om ordningsregler i ett företag med vilket 
man inte hade något avtal. Man hotade med att ställa till problem om man 
inte fick som man ville. Adelswärds svar innebar i sak: detta har ni inte med 
att göra, jag talar direkt med mina arbetare när jag så behöver och fattar 
själv mina beslut.

Men saken tog inte slut med detta, fortsättningen blev en diskussion 
direkt med träarbetarnas avdelning 90 i Åtvidaberg, som var svårare för 
Adelswärd att avfärda – där mötte han dem han såg som sina egna, företagets 
arbetare. Avdelningen började nu att själv agera – säkerligen med sitt förbund 
som aktivt stöd – för att för första gången få till stånd ett kollektivavtal. I 
februari 1905 beslöt den, enligt ett bevarat protokollsutdrag, att uppsäga 
vad man kallade ”det 1904 med snickerifabriken ingångna avtalet”. 

kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, Brukskultur Åtvidaberg.
97 Adelswärd till Träarbetarförbundets styrelse 1/9 1904, BAA, Th. Adelswärds 

brevkopiebok 15/2 -19/12 04.



327

Tydligen avsåg man de nyssnämnda ordningsreglerna, som det enligt 
företaget inte existerade något avtal om.98 

Därefter följer ännu en ofullständigt bevarad skriftväxling. Från juli 
1905 finns en avskrift av ett brev från avdelning 90 till snickerifabriken och 
Adelswärd. Man ”vidhåller” där sin (tydligen tidigare uttryckta) önskan om 
att få till stånd ett kollektivavtal, eftersom ”vår mening fortfarande är att 
den som köper arbetskraften och den som säljer den bör vara två likställda 
parter […]. [Ö]msesidig öfverenskommelse genom kollektivaftal [är då] den 
nödvändiga förutsättningen”. Avdelningen bemötte sedan punkt för punkt 
företagets (tydligen i ett tidigare sammanhang) framförda skäl mot att 
ingå ett sådant avtal. Man slutade med att de omtvistade ordningsreglerna 
visserligen hade godkänts av avdelningen, men att man inte accepterade 
som princip att det tillkom bolaget att ensamt bestämma dem: ”sådan 
bestämmelse som ensidigt dekreteras tro vi i alla avseenden vara till skada i 
stället för till nytta, som de avse”.99 

Från samma tillfälle finns en promemoria, ställd till baronen från 
fabrikschefen Carl Skoogh, om hur den sistnämnda skrivelsen borde 
bemötas. Skoogh föreslog Adelswärd att skriva ett kort brev, alternativt att 
kalla ihop arbetarna utan att ge dem tillfälle att medföra någon ombudsman 
från det, som Skoogh ansåg, socialistiska fackförbundet i Stockholm 
och endast meddela att det inte skulle bli någon höjning av timlönerna. 
Propåerna rörande kollektivavtal och skrivelsens övriga punkter förordade 
Skoogh att man skulle ignorera.100 

Men Theodor Adelswärd följde inte fabrikschefens råd. Han hade, att 
döma av det som följde, kommit fram till att det var dags att välja en annan 
väg för kontakterna med arbetarsidan, i själva verket den organisationsmodell 
han hade förutspått i sitt januaribrev 1899 till J.J. Gibson. 

98 Utdrag ur protokoll från möte 26/2 1905 med SvenskaTräarbetareförbundets 
avd. 90, Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, Brukskultur 
Åtvidaberg.

99 Avskrift av brev från Träarbetarförbundets avd. 90 i Åtvidaberg till företaget, 
daterat ”juni 1905”, Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX under flik 3, 
Brukskultur Åtvidaberg.

100 PM Skoogh till Adelswärd 30/7 1905, Åtvidabergs kopparverks arkiv, kartong IX 
under flik 3,  Brukskultur Åtvidaberg.
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Den förutsatte att hans företag inträdde i en arbetsgivarorganisation. 
Bildandet av en sådan organisation var vad Adelswärd nu beslutsamt 
tog itu med – att enbart ansluta sig till en som redan existerade passade 
honom tydligen inte. I april 1905 skrev han sålunda i samråd med SAF-
ledningen ett upprop till träindustrier i hela landet. Vid möten i juni och 
augusti konstituerades Sveriges Träindustriförbund. Under hösten samma 
år slöt den nya organisationen, efter förhandlingar ledda av Adelswärd, de 
första kollektivavtalen med Träarbetareförbundet om löner m.m. för två 
av sina medlemsföretags räkning, Åtvidabergs snickerifabrik och NK:s 
snickerifabrik i Nyköping. Med samma fackförbund hade baronen ett år 
tidigare haft sin nyss redovisade animerade brevväxling. Nu verkar man 
tämligen snabbt ha blivit överens.101

Omsvängningen i Adelswärds syn på den fackliga rörelsen och på 
umgängesformerna med denna hade sålunda fullbordats efter mer än sex år 
av hotande och verkliga konflikter med arbetarsidan i Åtvidaberg. 

En ny arbetsgivarpolitik
Sveriges Träindustriförbund bildades alltså i augusti 1905. Föret i 
portgången var trögt. Till ett första möte i juni hade infunnit sig tio företag 
av över hundra inbjudna. Ett följande möte i augusti samlade ännu färre. 
Adelswärd lät sig dock inte nedslås, han hade hjälp av SAF:s direktör Gustaf 
Falkenström vilken var angelägen om att utöka föreningens medlemsbas. 
Träindustrin bildade det första branschförbundet inom SAF. Det var 
det första steget mot en decentralisering av SAF:s organisation, som i sin 
ursprungliga modell byggde på direkt medlemskap.102 

Träindustriörbundet startade med tio medlemsföretag och fick under 
första året överfört till sig ytterligare fem som varit direktanslutna till SAF. 
Anslutningen växte under de närmaste åren i lugn takt. År 1909 företrädde 
förbundet 39 företag med 3.000 anställda.103

101 Träind A2:1, protokoll 5/9 1905.
102 Träind A1:1, protokoll från mötena 17/6 1905 och 31/8 1905. Bakgrunden 

var denna: SAF:s medlemmar (formellt dess delägare) var från början 
direktanslutna enskilda företag, vid början av 1905 var de 134, vid årets slut 
236 stycken (Hallendorff, s. 62). Fr.o.m. 1905 skedde anslutningen främst via 
nybildade eller nyanslutna branschförbund, något som senare blev den enda 
möjliga anslutningsformen (Hallendorff, s. 62ff samt s. 90ff).

103 Gösta Walldén, Med Sveriges Träindustriförbund under 50 år, Stockholm 1955, s. 
96f samt s. 102.
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De stadgar man antog 1905 föreskrev att de ingående företagens 
kollektivavtal – några avtal på branschnivå förekom ännu inte – måste 
godkännas av förbundet. I alla sådana avtal måste ingå den tidigare 
under året i SAF:s stadgar införda bestämmelsen i § 23 om arbetsgivarens 
oinskränkta rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och 
avskeda arbetare, oberoende av deras organisationstillhörighet. Vidare 
förbjöds företag att införa minimilöner som grundades på arbetares ålder 
eller antal anställningsår: en av de huvudfrågor som den samtidigt pågående 
verkstadskonflikten gällde. Garantiförbindelser för ansvarighetsbelopp, 
som utgick i förhållande till antal arbetare och kunde utkrävas vid konflikt, 
måste varje företag avge till huvudorganisationen SAF enligt där gällande 
regler. 

Theodor Adelswärd valdes till Träindustriförbundets förste ordförande, 
en post han som den obestridlige initiativtagaren måste ha framstått som 
självskriven till.  Till den skulle han väljas om och kvarstå tills att han 
vid sin utnämning till finansminister 1911 lämnade styrelsen. Josef Sachs, 
chef för NK:s snickerifabrik och senare för hela NK-företaget, blev vice 
ordförande. Från början hade förbundet sin expedition förlagd till SAF. Vid 
slutet av 1905 anställdes en jurist på deltid som ombudsman.

Man satte omedelbart igång förhandlingar med Träarbetareförbundet, 
med vilket Adelswärd som vi minns hade haft en animerad brevkontakt så sent 
som 1904. Han ledde själv förhandlingen. Den påbörjades när den nationella 
verkstadskonflikten – där Träarbetareförbundet var en av de involverade 
organisationerna på arbetarsidan – hade pågått i nära tre månader utan 
att någon lösning var i sikte. Parterna gjorde en tvåårig överenskommelse 
för de två företag det gällde: Åtvidabergs och NK:s snickerifabriker.104 
Fackförbundet accepterade § 23-skrivningen i avtalstexten men gjorde en 
protokollsanteckning om att man inte ville förbinda sina medlemmar att 
arbeta tillsammans med ” ’s.k. strejkbrytare’ ”.105 Facket förbehöll sig att 
själv definiera vad som menades med strejkbrytare. 

104 Träind A2:1, förhandlingsprotokoll 5/9 1905. Att Adelswärds företag var först 
ut var naturligt; det gällde att skapa exempel som kunde bli normerande för 
fortsättningen inom branschen. 

105 Citattecknen i protokollet. Arbetsgivarsidan accepterade här ordet 
strejkbrytare när det föregicks av ”s.k.” och sattes inom citationstecken. 
Träarbetareförbundets yrkanden var uppenbarligen utformade enligt dess 
erfarenheter från förhandlingarna med VF i februari-mars samma år  (se ovan s. 
xx). Fackförbundet markerade genom sin protokollsanteckning samma position 
som man tidigare gjort visavi VF.
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Detta är ännu en bekräftelse på arbetarsidans medvetenhet om att någon 
entydig definition av strejkbryteri inte fanns. Man förbehöll sig att själv 
precisera innebörden från fall till fall. 

För att göra ett kort avbrott i kronologin: skyldigheten att arbeta tillsam-
mans med strejkbrytare/arbetsvilliga blev en viktig fråga i decemberkom-
promissens slutskede, då LO inte nådde längre än till att ensidigt få ut-
trycka samma principiella mening som den Träarbetareförbundet, låt vara 
i ett till omfattningen begränsat avtal, lyckades få inskriven i september 
1905.106 Innebörden av träindustriavtalet var faktiskt att arbetsgivarsidan 
medgav ett avsteg från den samtidigt införda § 23-regeln. 

De ordningsregler vid fabriken i Åtvidaberg, om vilka Adelswärd un-
der 1904 haft en dispyt med den lokala fackföreningen, accepterades av 
Träarbetareförbundet i september 1905, sedan man funnit att vederbörlig 
hänsyn tagits till arbetarnas önskningar.107 Förbundet ville ha dessa av fö-
retaget redan beslutade regler infogade i avtalet, vilket överenskoms. Det 
sistnämnda innebar i sak ett medgivande från Adelswärd att ordningsregler 
numera var något man förhandlade om, inte ensidigt beslöt som arbets-
givare. Detta understryker ytterligare att han nu gick in för kollektivav-
talsmodellen och var beredd att ge motparten ett inflytande som han ett år 
tidigare hade avvisat.108

Innan Träindustriförbundet formellt var bildat hade Adelswärd marke-
rat sitt inträde i arbetsgivargemenskapen på ett sätt som visade att han ansåg 
att denna förpliktigade till en inbördes solidaritet även över organisations-
gränser. Den 4 augusti hade han skrivit till SAF och påyrkat ett stöd till 
Verkstadföreningen. SAF borde varsla om sympatilockout. En sådan åtgärd 
skulle, ansåg baronen, bidra till verkstadskonfliktens snara avslutande. När 
SAF sedan den 19 augusti i sitt hemliga cirkulärbrev tillfrågade medlem-
marna om deras inställning till en sympatilockout för VF var Adelswärd 
bland dem som svarade positivt för sina medlemsföretags räkning.109 Här 
stod hans ståndpunkt i motsats till R.F. Bergs. 

Av detta kan slutsatsen dras att Adelswärds från 1905 ändrade arbets-
givarhållning inte bör uppfattas som defensiv, däremot av en målrationellt 
106 Se ovan kap. 4 s. xx.
107 Sveriges Träindustriförbunds förhandlingsprotokoll 5/9 1905 § 5 och § 12, Träind 

A2:1.
108 Adelswärd till SAF 4/8 1905, föredraget i SAF-styrelsen 16/8 1905 § 2, SAF 

A3A:3. Brevet är bil. till styrelseprotokollet, SAF A3C:2. Jfr ovan s. xx.
109 Adelswärd till SAF 26/8 1905, handlingar till SAF-styrelsen 29/8 1905, SAF 

A3C:2.
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präglad vilja att söka nå förhandlingslösningar med motpartens organisa-
tioner samt att snabbt och, om nödvändigt genom påtryckningar, avsluta 
uppkomna konflikter. Men fortsättningen av Adelswärds tid som ordfö-
rande i Träindustriförbundet och medlem av SAF:s fullmäktigeförsamling 
skulle kantas av återkommande och stigande spänningar i hans förhållande 
till huvudorganisationen. Delvis verkar det ha bottnat i personliga mot-
sättningar mellan honom och SAF-direktören Falkenström. I grunden 
handlade det om alltmer skilda synsätt på hur organisationerna skulle ar-
beta och hur arbetsgivarna skulle förhålla sig till det man uppfattade som 
LO-fackförbundens strävan att organisera och företräda hela arbetarklas-
sen. Sett från arbetsgivarorganisationernas ståndpunkt hotade detta en av 
förutsättningarna för arbetets frihet, genom att möjligheten för rekrytering 
av oorganiserade arbetare kunde väntas minska.  

Närmast skall redovisas några exempel på de motsättningar som upp-
stod kring Adelswärd. I april 1906  tvistade man om vilka initiala kostna-
der för det nya Träindustriförbundet som huvudorganisationen SAF borde 
stå för. Förbundet hade gjort anspråk på ersättning för vissa kostnader men 
fått avslag även efter att man tagit upp frågan vid möten i SAF:s högsta 
beslutande organ, fullmäktige och årsstämma.110 Adelswärd deltog som 
förbundets representant vid båda dessa tillfällen; några inlägg från honom 
finns dock inte noterade i protokollen.
Vid samma SAF-möten godkändes ett förslag från SAF-styrelsen, uttryckt 
i en skrivelse till stämman med följande lydelse: 

Då de socialistiska fackföreningarne under sina ansträngningar att vinna 
fullständigt herravälde på arbetsmarknaden rikta sina angrepp icke blott direkt 
mot arbetsgifvarne, utan äfven och kanske mest hänsynslöst emot de arbetare, 
som ej vilja underordna sig fackföreningstyranniet, måste det för arbetsgifvarne 
vara en angelägenhet af stor betydelse att stödja alla sträfvanden, som gå ut på 
att värna arbetets frihet. Detta kan ske genom att bistå själfständiga arbetare, 
som äro utsatta för förföljelser, men det kan ock ske genom att lemna understöd 
åt sådant af personer inom arbetareklassen planlagt arbete, som går ut på att 
genom upplysning och moralisk inverkan skapa en opinion inom arbetarnes 
egna leder emot det socialistiska partiets frihetsfiendtliga politik.111

110 SAF:s fullmäktigeprotokoll 23/4 1906 och stämma samma dag, SAF A2A:1 och 
A1A:1.

111 SAF;s stämmoprotokoll 23/4 1906, § 11, bilagan. SAF A1A:1. Även hos Schiller s. 
34f
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SAF-styrelsen begärde fullmakt att få använda upp till 10000 kronor om 
året för stöd till antisocialistisk informationsverksamhet. Skrivelsen visar 
ett av de sätt på vilka arbetsgivarna ansåg sig kunna stödja och skydda 
arbetets frihet och en icke-socialistisk grupp av arbetare. 

Förslaget tillstyrktes av fullmäktige och bifölls av SAF-stämman, vid 
vilken Adelswärd deltog.112 Några invändningar eller reservationer förekom 
enligt protokollet inte. Dagen därpå hade Träindustriförbundet egen 
årsstämma, där Falkenström deltog. Förbundet beslöt på Adelswärds initiativ 
att avge en protestskrivelse mot SAF-stämmans beslut. Man framhöll att det 
inte kunde anses tillhöra SAF:s uppgifter att understödja antisocialistiska 
arbetarsammanslutningar eller politiska föreningar, särskilt då man själv 
klandrade de socialdemokratiska fackföreningarna för att bedriva politisk 
verksamhet. Rätta vägen borde vara att göra arbetsgivarorganisationerna så 
starka att de kunde genomdriva krav på ”att arbetarne […] äro likställda 
och lika berättigade till arbete vare sig de tillhöra den ena eller andra 
arbetareorganisationen eller äro oorganiserade”.113 

Denna skrivelse lades vid följande möte med den då endast tre man 
stora SAF-styrelsen, där Falkenström var föredragande, helt enkelt till 
styrelsehandlingarna utan kommentar eller diskussion. Samma öde 
drabbade en samtidigt behandlad protestskrivelse av Adelswärd rörande 
det nekade bidraget till Träindustriförbundet.114 Man kan av denna 
knappast ens summariska behandling av två formella framställningar från 
ordföranden i ett av SAF:s medlemsförbund dra slutsatsen att en ömsesidig 
irritation hade uppstått. 

En ny motsättning visade sig ett drygt år senare, då Träindustriförbundet 
på Adelswärds initiativ hade utarbetat ett eget generellt avtalsformulär med 
förhandlingsordning för sina medlemmar och nått en överenskommelse 
härom med Träarbetarförbundet; verkstadsavtalet 1905 var sannolikt en 
förebild. 

112 SAF:s stämmoprotokoll 23/4 1906, § 11, SAF A1A:1.  
113  Skrivelsen är bilaga till SAF styrelseprotokoll 22/5 1906, SAF A3A:4. Även hos 

Walldén s. 110.
114 SAF-styrelseprotokoll 22/5 1906 med bilagor, SAF A3A:4. Se även Myrman 

s. 136ff, där det påpekas att SAF vid samma tillfälle beviljade 500 kronor per 
kvartal som bidrag till Svenska Arbetareförbundet.
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I träindustriavtalet reglerades vid sidan om löner uppsägningstider och 
turordningar för uppsägning vid arbetsbrist.115 Träindustriförbundet hade 
accepterat vissa turordningsregler även vid återtagande i tjänst. Detta 
kritiserades i efterhand av SAF och Falkenström i en långdragen dispyt under 
1907 och 1908. Där ansåg man att Adelswärd och Träindustriförbundet 
uppträtt alltför självrådigt och utan kontakt med huvudorganisationen. 
Mot detta hävdade baronen att man tagit på sig ett arbete som egentligen 
borde ha gjorts av SAF, men som huvudorganisationen och dess direktör 
hade försummat.116 

I maj 1908 inkom en framställning från Adelswärd och Träindustri-
förbundet till SAF med begäran om åtgärder för ökad mellan branschför-
bunden samordning av de generella avtalsbestämmelserna. Det stöddes av 
liknande propåer från andra förbund, och möttes av viss allmän välvilja av 
den då tillträdde Hjalmar von Sydow. Frågan hänsköts för beredning till en 
kommitté, som det dock inte fanns tillfälle att utse i dåvarande konfliktlad-
dade läge.117 Detta var knappast uppmuntrande för förslagsställarna. Träin-
dustriförbundet tvangs dessutom samma år att retirera från sin egen med 
motparten avtalade förhandlingsordning från 1907, framför allt rörande 
uppsägningsbestämmelserna, som SAF menade inskränkte arbetsgivarens 
bestämmanderätt över anställning och avskedande enligt § 23-regeln.118

Träindustriförbundets historiograf vid organisationens 50-årsjubileum, 
Gösta Walldén, för ett resonemang om Adelswärds relation till huvudor-
ganisationen SAF och dess ledande personer. Walldén skrev: ”Han var up-
penbarligen trots sin ställning rent allmänt, och trots att han var ordföran-
de i det äldsta yrkesförbundet […] icke persona grata bland de tongivande 
kretsarna inom SAF”.119 På annat sätt kan man, menar Walldén, inte tolka 
115  Träindustriförbundets protokoll från förhandlingar med Träarbetarförbundet 

21-22/5 1907 (Träind. A2:1), samt stämmoprotokoll 27/5 1907 (Träind A1:1). De 
avtalade turordningsreglerna för uppsägning följde modellen sist in – först ut 
och innebar därmed ett avsteg från principen om arbetsgivarens rätt att fritt 
anställa och avskeda.

116  Adelswärd till Träindustriförbundets ombudsman Harald Lettström 26/6 
07 (Träind E1:2), där han skriver: ”Falkenströms förbittring torde egentligen 
härflyta av att vi med förbigående av honom gjort ett arbete, som han och 
arbetsgifvareföreningen för längesen bordt göra”. Jfr Schiller s. 58.

117 Detta mellanhavande mellan Adelswärd och SAF har redovisats av Schiller s. 
58-62. 

118 SAF:s kritik av uppsägningsreglerna finns preciserad i ett brev från Falkenström 
till Träindustriförbundet 29/10 1908 (Träind E1:3), som ledde till resultat. I 
förbundets årsberättelse för 1909 (Träind A1:1) meddelas att bestämmelserna 
om turordning vid avsked hade fått omförhandlas och utgå ur avtalet med 
Träarbetarförbundet, detta sedan SAF vidhållit sin kritik.

119 Walldén s. 117. 
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det förhållandet att baronen aldrig fick plats i SAF-styrelsen. När den i no-
vember 1906 förstärktes med fyra nya ledamöter och två suppleanter – det 
tillfälle vid vilket R.F. Berg invaldes – blev inte Adelswärd vald. Däremot 
valdes som en av de två suppleanterna en annan företrädare för Träindustri-
förbundet, som inte tillhörde dess styrelse. Även om Walldén inte utesluter 
att baronen hade avböjt att själv låta sig väljas drar han slutsatsen: ”allt talar 
för att [Adelswärd] inte ansågs lämplig att centralt företräda arbetsgivarnas 
syn och vara med om att fatta de avgörande besluten”. 120 

Ett försök att värdera denna slutsats, viktig för uppfattningen om 
Adelswärds roll i arbetsgivarorganisationerna, visar att Walldén hade grund 
för sin bedömning. Vi har sett exempel på att Adelswärd tidigt blev oenig 
med SAF:s ledning, flera sådana skall i fortsättningen redovisas. Walldén 
förbisåg möjligen hur baronens egen inställning till huvudorganisationen 
kan ha påverkats av händelserna 1906-08. Adelswärd var efter detta 
kanske inte så angelägen att finnas med i den inre SAF-kretsen, han kan 
ha föredragit att stå en aning vid sidan om denna och därmed vara något 
mera fri att kritisera vad han inte gillade. Han hade efter inträdet i SAF, 
liksom Berg, utmärkt sig som en självständig för att inte säga egensinnig 
person: en profilerad individualist i arbetsgivarkollektivet. Han hade visat 
sig vara en för fackföreningsrörelsen mera förstående arbetsgivare än vad 
som motsvarade den allmänna hållningen inom SAF och arbetsgivarleden 
i stort.121 Våren 1906 var efterdyningarna efter 1905 års förbittrade och 
segslitna verkstadskonflikt ännu märkbara. Inom SAF-ledningen var man 
tvekande till hur man skulle hantera vad man upplevde som allt skarpare 
attacker från lokala fackföreningar mot arbetsgivarnas rätt att anställa 
och avskeda, dvs. mot arbetets frihet. Att denna princip med en allmän 
formulering hade skrivits in i verkstadsavtalet 1905 innebar inte att den 
var brett accepterad på arbetarsidan. SAF-anslagen till antisocialistisk 
propaganda i april 1906 får förstås mot bakgrund av organisationens 
uppfattade behov av att vidta motåtgärder.

120 Ibid. Omständigheterna kring utökningen av SAF-styrelsen vid fullmäktigemötet 
12/11 1906 har skildrats ovan, s. xx

121 Ett liknande omdöme kunde vid samma tid anses gälla för R.F. Berg. Man kan 
spekulera om de som i november 1905 utan vidare förberedelser utsåg dem 
som skulle förstärka SAF-styrelsen ansåg att det kunde räcka med en enligt 
dåtida synsätt vänsterorienterad och fackföreningsvänlig person bland dessa, 
dvs. att detta skulle ha uteslutit Adelswärd i och med att Berg valdes.
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Reglerna i § 23, som handlade om arbetets frihet, hade införts i SAF:s 
stadgar i maj 1905. Senare samma år hade de skärpts, från att först 
snarast ha varit en rekommendation till att de skulle införas obligatoriskt 
i alla kollektivavtal som framgent träffades av SAF:s delägarföretag och 
branschförbund. Alla sådana avtal skulle granskas och godkännas av SAF:s 
styrelse innan de fick träda i kraft.122 Företagen mötte ofta hårt motstånd 
från de fackliga motparterna när man sökte införa detta och pressades 
ibland till eftergifter, särskilt i de fall de skötte förhandlingarna utan 
huvudorganisationens medverkan. Ett exempel är Träindustriförbundets 
första träffade kollektivavtal. SAF-styrelsens tvekan om hur man skulle 
förhålla sig i denna komplicerade situation var det som utlöste förstärkningen 
av styrelsen i november 1906 och indirekt de förhandlingar som ledde till 
decemberkompromissen.123

Till nationens tjänst
När Träindustriförbundet efter Adelswärds initiativ kunde inleda sin 
verksamhet i augusti 1905 gick verkstadsindustrins konflikt på sin tredje 
månad.  Den långdragna unionskrisen var på väg mot sin ännu ovissa 
upplösning. I den upprörda atmosfären hade det inte saknats röster som 
ville använda vapenmakt för att söka hindra detta. 

Theodor Adelswärd bestämde sig någon gång under denna för landet 
stormiga period för att det var dags att engagera sig i politiken inför det 
riksdagsval som skulle äga rum i september. Tillkännagivandet kom i mitten 
av juli i ett brev till tidningen Östgöten, vars kritiska hållning till Adelswärd 
varit tydlig vid händelserna år 1899.124 Han hänvisade till att han fått en 
fråga – från vem framgår ej – om han ville stå till förfogande som ”de 
liberalas kandidat”, och förklarade sig beredd därtill. I augusti återkom han 
med två på varandra följande artiklar i de båda Linköpingstidningarna.125 
Med detta sade han sig vilja avge ett mera omfattande uttalande beträffande 
sin politiska ståndpunkt. Detta ”politiska program” – så betecknas det i 
tidningarnas rubriker – har veterligen inte tidigare uppmärksammats av 
forskare. Det är därför anledning att referera det med viss utförlighet, även 
122 SAF stämmoprotokoll 1905: 4/5, § 8 och 6/9, § 6, SAF A1A:1.
123 Kap. 4  s. 63-72.
124 Östgöten 19/7 1905
125 ”Baron Adelswärds politiska program” (Adelswärd 1905), Östgöten och 

Östgöta-Correspondenten 9/8 och 10/8 1905. Programmet publicerades 
veterligen inte i annan form (till skillnad från flera senare anföranden av 
Adelswärd som utkom som separattryck). 



336

med tanke på att det i tiden sammanfaller med hans förändrade syn på 
fackföreningarna och arbetarrörelsen. 

Programmet är omfattande, texten är genomarbetad och har ett tonfall 
som signalerar politiska ambitioner. Inledningsvis nämner Adelswärd att han 
vid tidigare val av andra personer hade lanserats som kandidat till riksdagen 
men då fallit igenom, vilket inte varit angenämt.126 Hans frihandelsvänliga 
ståndpunkt i tullfrågan anser han vara det som då gjort honom omöjlig. Nu 
ställer han för första gången upp på eget initiativ. Frågor av stor vikt står 
nämligen på den nationella dagordningen; han tror att framtiden kommer 
att se den tid man nu befinner sig i som ”en brytningsperiod”, där landets 
öden för lång tid kan avgöras. Då kan man inte tänka på personligt obehag, 
tvärtom måste det ”för hvar och en som därtill har en verklig anledning 
[…] anses som en skyldighet att öppet framträda”.127

Baronen ansåg sig uppenbarligen ha en sådan anledning och ställde 
sig till väljarnas och nationens förfogande. En anda av noblesse oblige är 
märkbar, på och mellan raderna. Hans kandidatur är personlig liksom hans 
program; någon anknytning till politiskt parti nämns ingenstans.128

Han diskuterar det han ser som tidens stora frågor. De tre för honom 
mest centrala behandlas under rubrikerna ”rösträttsfrågan”, ”unionsfrågan” 
och ”arbetarefrågan”, i nämnd ordning. Han diskuterar mera kortfattat 
folknykterhets- och undervisningsfrågorna. Beträffande unionsfrågan skall 
här endast nämnas hans slutsats: unionens bibehållande skulle vara en fara; 
att upplösa den framstår som en nödvändighet, visserligen sorglig men 
oundviklig. Här skall utförligare redovisas hans syn i de för honom nära 
sammanhängande rösträtts- och arbetarfrågorna. 

I den förra frågan är han för allmän rösträtt för män över en åldersgräns 
som inte preciseras. Kvinnlig rösträtt avvisar han med att om den kan det 
”för närvarande icke på allvar blifva tal”. 

126 Det rådande valsystemet innebar majoritetsval i enmansvalkretsar till andra 
kammaren, endast vinnaren i varje valkrets kom in i riksdagen. 

127  Östgöten och Östgöta-Correspondenten 9/8 1905.
128 Enligt det första meddelandet om hans kandidatur hade Adelswärd  accepterat 

att ställa upp som ”de liberalas kandidat” men detta nämns inte i hans program. 
Tidningen Östgöten beskrev sig själv som en tidning för ”arbetare och småfolk”. 
Östgöta-Correspondenten var från början liberal men ändrade på 1880-talet 
sin hållning i protektionistisk och konservativ riktning (SU 1955, band 32, spalt 
909).
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Han förordar ett system med proportionella val i flermansvalkretsar, vilket 
skulle leda till en mera rättvis representation och en större spridning av åsikter 
inom riksdagen än majoritetsval i enmansvalkretsar. Proportionalismen 
anser han bör gälla för båda riksdagens kamrar, samtidigt som han tänker 
sig olika valmetoder för kamrarna för att ge dem olika sammansättning. 

Mot rådande system med enmansvalkretsar anför Adelswärd att det 
befordrar ett räddhågat avlyssnande av allmänna opinionen, ”denna 
nyckfulla företeelse, som tänkande kunskapsrike män […] borde leda 
och inte följa”. En kandidat till riksdagen frestas, menar han, att alltför 
mycket foga sig efter sitt partis åsikter för att kunna bli vald. ”Den logiska 
följden däraf är, att de sålunda valde mer och mer måste komma att bestå 
af medelmåttor eller osjälfständiga karaktärer.”129 Men, hävdar han, genom 
proportionell valmetod elimineras dessa olägenheter. Han understryker att 
den som önskar utökad rösträtt måste också vilja ha dess konsekvenser, 
en förskjutning av makten. De samhällsklasser ”hvilkas intressen nu äro 
allenarådande” måste acceptera att deras inflytande minskar. Alltför snabba 
skiftningar i majoritetsförhållandena vore visserligen lika illa som ett status 
quo. Men ett system  med  proportionella val innebär en spärr mot sådana 
skiftningar och skulle åstadkomma vad Adelswärd ser som en rättvis 
maktfördelning. 

Det som här framträder är en hållning motsvarande den som styrt hans 
ändrade förhållningssätt till fackföreningarna. En av de samhällsklasser, 
vars intressen han såg som allenarådande, var den adliga som han själv 
tillhörde. Det var bland andra den som nu, liksom 1866, måste acceptera 
ett minskat inflytande.

129  Adelswärd 1905, Östgöten och Östgöta-Correspondenten 9/8 1905, gäller även 
närmast följande citat.
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I arbetarfrågan,130 som tidens sociala frågekomplex ofta benämndes, är 
Adelswärd kritisk till lagstiftarna, dvs. regering och riksdag. Arbetarfrågan, 
skriver han, har vuxit till en klasskamp av för samhället vådlig karaktär ”en 
kamp som hotar att sönderslita folket, ruinera näringarne och tillintetgöra 
det nationella välståndet”. Lagstiftarna har enligt honom åsett striden 
mellan arbetsgivare och arbetare med korslagda armar och endast infört 
några tillägg i strafflagen med smak av klasslagstiftning. Han syftade på 
Åkarpslagen och dess föregångare.

 Man hade sökt kväva följderna av en ond situation, ”men gjort intet för att 
träffa dess orsaker”. Otroligt nog, anser Adelswärd, finns ännu ingen annan 
lagreglering av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare än den obsoleta 
tjänstehjonsstadgan. Han efterlyser skiljedomstolar, rättslig reglering av 
kollektivavtalets ställning och av arbetsmarknadsorganisationernas status. 
Han antyder lämpligheten av att fackföreningsmedlemmar har uppnått 
myndighetsålder innan de får utöva inflytande i föreningarna, liksom av 
”de ekonomiska [fack-]föreningarnas skiljande från de politiska”.131 

Industriarbetarklassen har skapats av storindustrin och hade ingen 
motsvarighet i det äldre samhället. Adelswärd skriver: 

Denna samhällsklass räknar bland sig ett flertal medlemmar som i kunskaper 
och intelligens stå vida öfver den forne kroppsarbetarens, den kräfver och den 
är berättigad till att tagas med i räkningen i det moderna samhällsarbetet. Det 
ligger en stor fara uti att den lämnas att gå sin egen väg. [---] Det duger ej att 
arbetareorganisationerna bilda en stat i staten och utan hänsyn till samhällets 
organisation i dess helhet isoleradt fortsätta sitt arbete, som – så bedrifvet – 
kunde komma att leda till samhällsupplösning i stället för samhällsförbättring.132

130 ”Arbetarefrågan” (dåförtiden regelmässig stavad så) behandlas i den andra 
av de två artiklarna, 10/8 1905 i båda Linköpingstidningarna, varifrån de 
närmast följande citaten hämtats. En samtida artikel i Nordisk Familjebok 
(Ernst Beckman ”Arbetarefrågan”, NF, Stockholm 1904, band 1 sp. 1324-1336) 
visar på drygt sex sidor att inom detta begrepp kunde rymmas, förutom 
arbetsmarknadsfrågorna, i stort sett allt som hade bäring på den växande 
industriarbetarklassens ställning och levnadsförhållanden: social lagstiftning, 
politisk representation, inkomstfrågor, bostadsfrågor m.m. Beckman (1850-
1924) var liberal riksdagsman, ledande namn i 1890-talets rösträttsrörelse 
och under det tidiga 1900-talet i CSA. Adelswärds kontakter med den 
senare organisationen verkar 1905 inte ännu ha varit etablerade. Begreppet 
arbetarfrågan diskuteras av idehistorikern David Östlund (s. 17ff) och av 
historikern Marika Hedin (Ett liberalt dilemma, Stockholm 2002, s. 83f, och s. 
136ff). 

131 Citatet uttrycker samma tanke � kritik av symbiosen mellan LO och SAP � som 
fanns hos Metallarbetareförbundets ledning före 1904 (se J.T. Johansson 1902) 
och som R.F. Berg formulerade i sitt Uppsalatal (Berg 1905).

132 Adelswärd 1905, Östgöten och Östgöta-Correspondenten 10/8 d.å.
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Han ser en utgångspunkt för en moderniserad lagstiftning i vad han kallar 
den ”ofta missbrukade [fack-]föreningsverksamheten” som är en form för 
samarbete. Arbetarnas fackföreningar må ibland ha varit ”illa ledda och 
organiserade, ofta förgått sig och understundom utöfvat en för rättskänslan 
och det sunda förnuftet allt annat än tilltalande verksamhet”, men de kan 
enligt Adelswärd med tydligare regler bli livskraftiga organ i utvecklingens 
tjänst och till nytta för både arbetarna och samhället i dess helhet. Han 
hänvisar till egna studier av utvecklingen i England och andra länder där 
man enligt honom kommit längre på dessa områden.133

I avslutningen av den andra av de två artiklarna argumenterar han för 
den högre undervisningens reformering och kritiserar den meritvärdering 
vid statliga ämbetsmannatillsättningar som förutsätter mångåriga 
akademiska studier även för anspråkslösa befattningar, de blivande 
ämbetsmännen för då med sig en ”ballast av vetande”. Det ger upphov till 
ett bildningens proletariat, lika olycklig som arbetets, det vidmakthåller 
”de snäfva klasskillnaderna”. Han ondgör sig över den byråkrati och 
långsamhet som han anser genomsyrar hela samhällsskicket, rättsväsendet 
och myndighetsadministrationen. ”Ofta blir genom denna formalism 
ändamålet bisak och formen huvudsak.” Detta hämmar, skriver Adelswärd, 
företagsamheten och arbetslusten och är en bidragande orsak till ”den 
öfverhandtagande emigrationen”.134

Det går inte att ta fel på den reformatoriska hållningen och det personliga 
engagemanget i detta politiska program, som sträcker sig över flera 
samhällsområden. Hans formuleringar rörande arbetarfrågorna bekräftar 
tillsammans med hans handlande samma år – arbetsgivarnas organisering 
och förhandlingsuppgörelserna med Träarbetareförbundet – att hans 
patriarkala hållning rör sig från det auktoritära mot det emancipatoriska, 
uttryckt med Karl Molins begrepp. Men patriarkal, i meningen att självklart 
vilja bestämma, är han alltjämt. Det framgår indirekt av den nyss citerade 
formuleringen: ”Det duger ej att arbetareorganisationerna bilda en stat i 
staten”. Den som använder uttryck som ”det duger ej” signalerar både att 
han förbehåller sig rätten att själv avgöra vad som duger (respektive inte 
duger) och att föreskriva åtgärder för att korrigera sakernas tillstånd. 

133 Att han bedrivit sådana studier styrks av det förutnämnda materialet i Adelsnäs 
bibliotek, avdelningen ”arbetarfrågor”.

134 Adelswärd 1905, Östgöten och Östgöta-Correspondenten 10/8.
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Det är rimligt att föreställa sig att Adelswärds kontakter åren 1902-05, 
med Ernst Blomberg och Metallarbetareförbundet liksom senare med 
träarbetarnas fackliga företrädare i Åtvidaberg, varit av betydelse för hans 
ändrade syn på fackföreningsrörelsen. Vi kan ana att tonen i de skrivelser 
han fått motta 1902 och 1904 från dessa båda håll varit av betydelse för 
att påverka honom. De som kunde uttrycka sig sakligt, korrekt och utan 
emotionella övertoner var sannolikt för honom också personer man vågade 
förhandla med och lita på.

Adelswärds program ledde till att de politiskt disparata Östgöta-
Correspondenten och Östgöten båda stödde hans kandidatur. Den förra 
tidningen var närmast konservativ men delade baronens ståndpunkt om 
ett proportionellt valsystem, vilket anslöt till högerns men inte till Staaff-
liberalernas partiuppfattning.135 Tidningen skrev om Adelswärds duglighet, 
förmåga och energi och ville trots tidigare meningsskillnader ge sitt förord 
för denne.136 Östgöten var mot ett proportionellt valsystem, men såg till 
Adelswärds allmänt reforminriktade framtoning och hans synpunkter i 
arbetarfrågan när man skrev att vänstern och den övriga oppositionen inte 
kunde göra bättre ”om de slår ett slag mot den yttersta högern och förenar 
sig om baron Adelswärd såsom sin kandidat”.137 Det socialdemokratiska  
Östergötlands Folkblad, som börjat utkomma i mars 1905, befarade å andra 
sidan att baronen skulle locka arbetarröster och manade i två artiklar 
arbetarna i Åtvidaberg att inte rösta på denne, som man ansåg vara en 
förklädd högerman.138

Trots att valkretsens konservativa enades bakom en annan kandidat 
valdes Theodor Adelswärd för kretsen Åkerbo, Bankekind och Hanekind 
till 1906-1908 års riksdag, andra kammaren, om än med knapp majoritet. 
Röstsiffrorna var 367 röster mot 349 för motståndaren. Utslaget i Åtvidaberg 
avgjorde saken; där var rösterna 171 mot 8 i Adelswärds favör. Arbetare som 
var röstberättigade hade uppenbarligen följt uppmaningen från Östgöten och 
stött honom, sedan socialdemokraternas kandidat efter en provomröstning 

135 För en översikt av rösträttsfrågans behandling och partiernas ståndpunkter 
åren 1905-1908 se t.ex. Sture Bolin, ”Rösträttsfrågan”, SU 1952, band 24 spalt 
1224f. Socialdemokraternas förhållningssätt under denna tid  behandlas av 
Kjell Östberg i Byråkrati och reformism: en studie av svensk socialdemokratis 
politiska och sociala integrering fram till första världskriget, Lund 1990, 170ff 
samt av Karlsson 2001, s. 297f.

136 Östgöta-Correspondenten 12/8 1905.
137 Östgöten 17/8 1905.
138 Östergötlands Folkblad 18/8 och 21/8 1905.
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en vecka före valet hade trätt tillbaka till förmån för baronen.139 Tydligen 
hade dennes politiska program gjort intryck på arbetarsidan, trots den 
socialdemokratiska tidningens varning.

Att något som i praktiken måste uppfattas som taktikröstande av kanske 
bara ett par tiotal arbetarväljare i Åtvidaberg således kom att bana vägen 
för Theodor Adelswärds politiska karriär måste rimligen ha gjort intryck på 
honom själv och blivit av betydelse för hans fortsatta agerande som politiker 
och som arbetsgivare.

I riksdagen
Theodor Adelswärd kom att under sin första riksdagsperiod verka betydligt 
mera aktivt i uppdraget än vad John Bernström gjorde under sina nästan 
samtidiga tre år i första kammaren. Baronen hade att förena detta uppdrag 
med sina övriga roller i Träindustriförbundet och SAF, i sina expanderande 
företag, i kommunstyret för Åtvidaberg, och som fideikommissarie och 
ättens huvudman. Han var sedan 1901 gift, familjefar och hade börjat 
planera för en slottsliknande ny huvudbyggnad på Adelsnäs som skulle ritas 
av Isak Gustaf Clason. Mängden av Adelswärds engagemang kan anses 
styrka att han i varje fall i början av riksdagsperioden 1905-08 inte aktivt 
eftersträvade något ytterligare uppdrag i SAF-kretsen, utöver att tillhöra 
dess fullmäktige och vara Träindustriförbundets ordförande. En indikation 
av samma slag kan vara att han 1906 lämnade det uppdrag han haft sedan 
1902 som kammarherre hos kronprinsen Gustaf, men det skulle också 
kunna ha berott på att han var på väg att profilera sig politiskt på ett sätt 
som kan ha tett sig svårförenligt med detta uppdrag.

Adelswärd framlade redan i mars 1906 en motion med förslag i 
rösträttsfrågan med proportionella val i flermansvalkretsar till båda 
kamrarna.140 I april samma år debatterade han frågan om lönereglering 
för folkskollärare och reagerade mot att man vill göra lägre lönetillägg för 
lärarinnor än för lärare med orden  ”den principen borde vara ledande 
för alla arbetsgifvare att arbetet skall betalas efter arbetets värde och 
ersättningen inte vara beroende af hvem som utför detsamma. Staten borde 
139 Uppgifterna om omröstningen samt att vänstersympatisörer enats om att 

förorda Adelswärd och att den socialdemokratiske kandidaten sedan dragit sig 
tillbaka enligt Östgöten 21/8 och 28/8 1905. Valresultatet enligt samma tidning 
4/9 1905.

140 Riksdagens motioner AK 1906, motion 1906:149 av Adelswärd och 
Å.H. Hammarskjöld ang. förslag till ny författning, proportionella val i 
flermansvalkretsar, m.m.
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följa denna princip och därmed föregå med godt exempel i stället för att 
göra motsatsen”.  Hans ivrande för jämställdhet på detta område fick en 
förklaring när han fortsatte: ”Det arbete hvarom här är fråga [är] just ett 
arbete, som ligger inom kvinnans område. Kvinnan är född till att uppfostra 
barn, och det ligger då i sakens natur att hon är lämplig för lärarinnekallet, 
som ju inte afser annat än barnuppfostran.”141

Någon månad senare behandlade riksdagen det lagförslag om medling 
i arbetstvister, som tidigare redovisats.142 Tvärtemot vad John Bernström 
och andra arbetsgivare framförde i första kammaren talade Theodor 
Adelswärd i andra kammaren för förslaget. Enligt honom var detta ett 
steg i rätt riktning, som skulle bidra till förbättrade förhållanden mellan 
parterna på arbetsmarknaden. Han företrädde därmed samma åsikt som 
den följande talaren, Herman Lindqvist, vilken med instämmande av 
kammarledamöterna Branting och Ernst Blomberg förordade förslagets 
genomförande.143 

År 1907 återkom Adelswärd med en ny motion i rösträttsfrågan. Nu 
gällde det, förutom proportionella val till båda kamrarna, direkta val till 
andra kammaren, indirekta val via elektorer och med högre ålderskrav 
för rösträtt till första kammaren.144 Därtill ville han – till skillnad från 
samtliga riksdagspartier – slopa alla krav på inkomst för att få rösträtt vid 
val till andra kammaren och dessutom ge alla, såväl män som kvinnor, 
rösträtt från 24 års ålder. Dock skulle alltjämt endast män vara valbara till 
riksdagen. Han var här en ensam röst utan stöd från något av partierna. Den 
kompromiss riksdagen 1907 röstade igenom, som efter senare konfirmering 
trädde i kraft 1909, innebar rösträtt för alla män från 24 år, ett kvarvarande 
inkomst- och förmögenhetsstreck för valbarhet till första kammaren, liksom 
en inkomstgraderad rösträtt, den s.k. fyrtiogradiga skalan, vid val till de 
kommunala församlingar som i sin tur valde första kammarens ledamöter.

141 Riksdagens protokoll AK 1906, del III, debatt 25/4 1906, s. 44:57ff. 
142 Se ovan s. xx och s. yy. 
143 Riksdagens  protokoll AK 1906, del IV, debatt 5/5 1906, s. 49:8ff. Lindqvist och 

övriga socialdemokrater tog, till skillnad från Adelswärd, avstånd från den del av 
förslaget som innebar att förlikningsmannen skulle kunna medla även i tvister 
mellan olika organisationer på arbetarsidan. Någon statlig medling mellan 
LO-förbund och t.ex. Svenska Arbetareförbundet var socialdemokraterna inte 
intresserade av.

144 Riksdagens motioner AK 1907, motion 1907:216 om ändrad lydelse av vissa 
paragrafer i regeringsform och riksdagsordning.
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Att Adelswärd numera förordade kvinnlig rösträtt, samtidigt som han inte 
ville göra kvinnor valbara till riksdagen, behövde kommenteras. Han skrev 
i sin motion: 

Man vet att inom de samhällslager, som hittills saknat, men nu skulle få rösträtt, 
är kvinnan i kunskaper och uppfostran minst likställd med mannen och i 
sedligt afseende, särskildt med tanke på spritdrycksmissbruket, honom gifvet 
öfverlägsen. – Man vet, hvilken betydande roll kvinnan spelar inom samhället 
som uppfostrarinna af det kommande släktet och att det är hustrun mer än 
mannen, som ger prägeln åt arbetarehemmet. Ingen bestrider, att inom såväl 
det allmänna som enskilda lifvet kvinnan inom alla de verksamhetsfält, som för 
henne öppnats, visat sig kunna med heder bestå täflan med mannen.145

Han påpekade att man inom de flesta kulturländer hade kvinnlig rösträtt på 
dagordningen som en separat representationsreform, och frågade retoriskt: 
”Kan det under sådana förhållanden vara klokt af oss […] att icke taga 
steget fullt ur och låta rösträttsutvidgningen omfatta äfven kvinnornas 
rösträtt?” 146

I ett anförande i Föreningen Studenter och Arbetare kort innan frågan 
skulle avgöras i riksdagen utvecklade Adelswärd sin syn på rösträtts- och 
representationsfrågorna. Han invände mot den politiska kompromiss som 
var på väg att realiseras att denna skulle låta en konservativ bondeklass 
förbli överrepresenterad i första kammaren. Detta kunde ses som motvikt 
mot socialdemokratins förutsebara dominans i andra kammaren vid den 
manliga rösträttens införande. Adelswärd använde ett ordval som bör ha 
väckt anklang hos det radikala auditoriet: ”De politiska valen måste avse att 
få alla samhällsklasser representerade i båda kamrarna. [---] Socialismens 
öfverdrifter och faror torde blott på ett sätt kunna bekämpas, nämligen 
genom undanrödjandet af de missförhållanden inom det borgerliga 
samhället mot hvilka berättigade anmärkningar göras.”147 

När rösträttsfrågan debatterades vid vårriksdagen 1908 kommenterade 
Adelswärd sin kluvna hållning till kvinnans roll i politiken genom att 
medge att det låg en inkonsekvens och en grad av fördom i detta synsätt. 

145 Riksdagens motioner AK 1907, 1907:216, s. 5. 
146 Ibid.
147 Theodor Adelswärd, En utväg, anförande 28/4 1907 i Föreningen Studenter och 

Arbetare s. 10f.
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Han fortsatte: ”men jag måste uppriktigt erkänna, att jag i så fall är 
fördomsfull och att jag har svårt att sätta mig in i att å en del av denna sals 
bänkar skola sitta kvinnor.” Han konstaterade att kvinnor visat sig dugliga 
vid kongresser och i förhandlingar och det därför inte vore konsekvent att 
säga att hon inte lämpar sig i riksdagen.  Skälet för hans hållning angav han 
vara att man genom att dra in kvinnan i det politiska livet skulle dra bort 
henne från ”hennes egentliga uppgift i lifvet: uppgiften såsom maka och 
moder i hemmet”.148 

Dessa motioner vittnar om Adelswärds syn i demokrati- och 
rösträttsfrågorna liksom i jämställdhetsfrågan och visar att hans ändrade 
hållning i arbetarfrågan hade sin motsvarighet på andra områden. Tidigt 
under 1908 presenterade han en enskild motion om undervisningsväsendets 
organisation, främst om folkskolans ställning.149 Där framkommer en 
medvetenhet om klassamhällets gränser och om det behov han ser att söka 
överbrygga dem. Han skriver om behovet av ”nationell samling”, ett begrepp 
som blev framhävt efter 1905 års unionsupplösning. På ett område har det 
mellan samhällsklasserna inte förmärkts någon samling, menar Adelswärd, 
tvärtom har motsättningarna blivit mera tillspetsade och fått en bittrare 
karaktär. Den moderna arbetarrörelsen har vunnit en oerhörd anslutning, 
och ”utvecklar den sig nu till en våldsam social, politisk och ekonomisk kamp. 
Alltmera skarpt begränsade framträda de båda motsatta parterna i denna 
strid, och bristen på förståelse å ömse håll tycks snarare ökas än minskas”. 
Hans varningar i programmet 1905 om att arbetarklassen kan utvecklas 
till en stat i staten återkommer här. Kan inre välstånd och yttre styrka 
utvecklas under sådana förhållanden? Hans svar är nej. ”Ett kraftigt andligt 
och materiellt framåtskridande kräfver, att solidaritetskänslan stärks, att 
de olika intressena sammanjämkas, att klasskillnaderna mildras och bättre 
samförstånd åstadkoms mellan folkgrupper med olika lefnadsuppgifter.”

En av orsakerna till klasskillnaderna finner han ligga i 
undervisningsväsendet, där barnen sorteras i överklass och underklass 
redan vid sju eller åtta års ålder; folkskolan är för arbetarbarn, andra barn 
går i privata små- och samskolor. Det sker ofta, menar han, på grund av 
föräldrarnas fåfänga. Folkskolan är ett slutet system, den hänger inte ihop 
med den högre undervisningen, vilket för Adelswärd är en brist.

148 Riksdagens protokoll AK 1908 del IV, debatt 2/5 1908, s. 55-43.
149 Riksdagens motioner AK 1908, motion 1908:102 ang. folkskolans reformering till 

en bottenskola. 
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Han kritiserar de högre studiernas organisering som han finner går ut på 
att förvärva ett examensbetyg och därmed följande social ställning och 
i mindre mån bedrivs för att inhämta kunskaper och duglighet för en 
föreliggande levnadsuppgift. Det beror enligt Adelswärd både på fördomar 
och på själva undervisningssystemet. Han förordar inrättande av fack- och 
yrkesskolor som ger kompetens för ett visst yrke, liksom mindre krav på 
vetenskaplig universitetsutbildning i praktiska yrken. Huvudsyftet med 
motionen är folkskolan och de reformer som erfordras för att den skall 
kunna bli ett medel ”till klasskillnadernas utjämnande”. Folkskolan 
bör bli en ”bottenskola”, dvs. en grundskola för alla. Han hänvisar med 
gillande till liberalerna Fridtjuf Bergs och E. Hammarlunds idéer i tidigare 
riksdagsmotioner, samt till samme Bergs uppsats i Social Tidskrift i januari 
1904. Adelswärd rekommenderar även en bok av seminarieadjunkten Chr. 
Swanborg, Folkskolan i Nordamerikas Förenta Stater. Där ser man, som 
Adelswärd förstått det, folkskolan som ett medel att samla nationen kring 
fosterlandet och söka utjämna sociala skillnader. Liksom i USA borde man 
i Sverige se statens uppgift som viktigast när det gäller folkskolan, medan 
högre undervisning och universitet hellre kunde få vara privata.  

Han talade om vikten av ett inre försvar – de som ivrade för upprustning 
av det yttre försvaret borde betänka detta. De flesta torde enligt Adelswärd 
medge att vissa sociala missförhållanden faktiskt råder i Sverige. ”Mäktiga 
sociala rörelser inom de djupa lagren af folket bära därom vittne.” Man 
bör alltså inte klaga över det samhällsupplösande i dessa rörelser, man visar 
då brist på förståelse av deras karaktär och underkänner orättvist deras 
berättigande. 

Den här gjorda genomgången understryker att Theodor Adelswärd 
under sin första riksdagsperiod pläderade för att arbetarklassen måste 
integreras i samhället genom en fullvärdig politisk representation, liksom 
genom undervisningsväsendets omorganisation. Hans handlingssätt visar, 
liksom i SAF-sammanhanget, att han gärna gick sin egen väg, kanske 
rentav fann ett visst behag i att kunna hävda en personlig och avvikande 
mening. I inledningen till anförandet i Studenter och Arbetare finns ett 
avståndstagande från allt slags politiskt taktiserande. Han säger sig föredra 
”att ärligt sjunga ut […] utan hänsyn till vad som är opportunt eller icke”.150

150 Adelswärd 1907 s. 3f.
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Under 1908 skulle Adelswärd komma att visa ett ytterligare prov på 
självständighet i förhållande till rådande arbetsgivarhållningar. I maj 
nämnda år behandlade riksdagen en motion av högermannen och 
redaktören för det konservativa Stockholms Dagblad, Karl Emil Hildebrand, 
med förslag om tillägg till tryckfrihetsförordningen. Det var alltså fråga om 
en grundlagsändring. Syftet var att straffbelägga offentliga meddelanden 
med namngivande av strejk- eller blockadbrytare, av det slag som under 
pågående konflikter var vanliga i socialdemokratisk press och broschyrer 
eller flygblad från samma håll.151 Förslaget blev känt som Lex Hildebrand 
och sågs av kritikerna som en utvidgning av den 1899 införda Åkarpslagen. 
Den konservativt dominerade första kammaren biföll motionen utan 
omröstning. Den avvisades med knapp övervikt i andra kammaren efter 
lång nattlig debatt,152 sedan liberaler och socialdemokrater gemensamt 
gått emot den. De två partierna hade tillsammans en knapp majoritet i 
kammaren. Förslaget föll alltså och återkom inte senare på dagordningen. 

Adelswärd hade distanserat sig från Nationella Framstegspartiet, som 
han vid riksdagsperiodens början tillhört, och var1908 politisk vilde.153 Han 
talade och röstade mot motionen, sade sig visserligen ta avstånd från de 
metoder för att brännmärka strejkbrytare som praktiserades av arbetarsidan 
men kritiserade samtidigt motionären för skenhelighet. 

Förslagets socialdemokratiska kritiker hade påpekat att det på 
arbetsgivarsidan förekom sätt för att registrera och utestänga agitatorer och 
strejkledare, s.k. svarta listor, vilket Adelswärd under debatten bekräftade. 
Detta ansåg han gjorde det omöjligt att straffbelägga arbetarsidans metoder. 
Man borde på arbetsgivarsidan erkänna att ”vi i detta fall [är] lika goda.” 
Han ansåg det inte möjligt att bli av med de missförhållanden man med 
förslaget ville komma åt förrän förhållandet mellan parterna hade ordnats 
på ett bättre sätt. Medlet för detta var för Adelswärd sammanslutningar i väl 

151 Exempel på detta är de tidigare nämnda regelbundna notiserna i Arbetet 
vid hamnstrejken 1898 (se kap 4, s. xx.) och skriften Blockadbrytare i 
verkstadskonflikten i Stockholm, Stockholm 1905.

152 Utfallet var 107 röster mot 103, två röster förklarades ogiltiga.
153  Detta parti existerade åren 1906-1911, varefter det uppgick i Lantmannapartiet. 

Det kännetecknades av en ”mera moderat och reformvänlig konservatism än 
Lantmannapartiet” och sökte vid sin tillkomst attrahera de moderata elementen 
i Staaffs liberala parti, vilket de ansåg stod socialdemokratin för nära (Edward 
Thermaenius, ”Nationella framstegspartiet” i SU, Malmö 1951, band 20, spalt 
947f). Adelswärds inledande kontakt med partiet berodde sannolikt på att 
dess syn på proportionalismen i valsystemet sammanföll med hans och skilde 
sig från Liberala samlingspartiet som var för bibehållande av systemet med 
enmansvalkretsar.
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organiserade föreningar å ömse sidor.154 Mera explicit än tidigare uttryckte 
han samma tanke som R.F. Berg gjort i sitt Uppsalatal 1905.155

Framträdandet renderade honom stark och indignerad kritik i den 
konservativa pressen, där man fann det obegripligt att en arbetsgivare kunde 
tala mot vad som föreföll vara det egna intresset. Motionären Hildebrands 
Stockholms Dagblad skrev ironiskt om ”den ädle friherren” som sades ha 
riktat ”en fullkomligt osann beskyllning mot Sveriges arbetsgivare och 
arbetsgivarföreningar”.156 Likaledes konservativa Nya Dagligt Allehanda 
skyllde det man kallade en socialistseger på liberal undfallenhet och 
förmodade att det ingick i liberalernas förmodade uppgörelse med 
socialisterna för att i vissa valkretsar få deras röster vid det stundande valet. 
Landets arbetsgivare skulle ha anledning att minnas att liberaler som Karl 
Staaff och Ernst Beckman hade sökt intala kammaren att arbetsgivarna var 
”lika goda kålsupare” som arbetarna. ”Att äfven friherre Adelswärd lånade 
sig till denna ohemula beskyllning mot Sveriges arbetsgifvare och Svenska 
Arbetsgifvareföreningen, är oss åtminstone fullkomligt oförklarligt”.157

Oberoende Svenska Dagbladet och frisinnade Dagens Nyheter 
uttryckte lättnad över utgången i riksdagen. Båda tidningarna hade före 
omröstningen kritiserat lagförslaget för såväl dess ensidiga inriktning 
mot arbetarsidan som intrånget i tryckfriheten. Den senare tidningen 
uppmärksammade i positiva ordalag Adelswärds bidrag till debatten. 
Motsvarande omdömen fanns, inte överraskande, i Social-Demokraten och 
övriga socialdemokratiska tidningar. Bland dessa slösade nu Östergötlands 
Folkblad  ”heder och beröm” över Adelswärds insats. Tidningen kallade 
den ett inlägg från ”bildat arbetsgivarhåll”, och slutade med orden ”hvilken 
skillnad är det inte på en arbetsgifvare som friherre Adelswärd och de råa 
skarpmakare och högeranarkistiska element som ha [det högerinriktade 
Östergötlands Dagblad] såsom bulvan”.158 Denna händelse medförde att 
de politiske vilden Adelswärd möttes av uppskattning från likasinnade 
liberaler och socialdemokrater men sågs med stigande misstänksamhet 

154 Manuskript till talet i BAA, Theodor Adelswärds handlingar, anföranden 1908; 
Riksdagens  protokoll AK 1908 del VI, debatt 23-24/5, s. 68-94. Omröstningen 
skedde kl. 3.30 på morgonen den 24/5. Riksdagsreferat i bl.a. S-D, NDA, och DN 
25/5 1908. 

155 Se ovan s. xx
156 Stockholms Dagblad 25/5 1908.
157 NDA 25/5 1908
158 Respektive tidningar 25/5 1908, S-D  refererar därtill 29/5 kommentaren i 

Östergötlands Dagblad och nämner då Adelswärds ”manliga” framträdande 
under riksdagsdebatten.
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av de konservativa östgötar som 1905 hade följt Östgöta-Correspondentens 
rekommendation och röstat för baronen. Sistnämnda tidning var bland dem 
som beklagade att Hildebrands motion fallit, man skrev om liberalernas 
svek och deras befarade förestående valsamarbete med socialdemokraterna. 
Adelswärds insats förbigicks med tystnad.

En som visade uppskattning var hans motståndare från 1902, numera 
riksdagskollegan Ernst Blomberg. I Järnarbetaren skrevs om den goda hjälp 
som i riksdagen lämnats ”de våra” av friherre Adelswärd vid Åtvidaberg, 
vilken ”uppriktigt och ärligt” hade beskrivit de medel arbetsgivarna hade 
till sitt förfogande för att kunna ange för dem besvärliga arbetare.159  

Som  Schiller framhållit tog den vid det laget av Hjalmar von Sydow 
ledda Arbetsgivarföreningen och dess tidning Industria inte ställning för 
Hildebrands förslag.160 Det kan tolkas som ett visst, om än tyst, medgivande 
av att det reciprocitetsskäl Adelswärd framhållit mot den förslagna 
lagstiftningen ansågs ha fog för sig.

En kontakt som baronen etablerade under, eller möjligen före, denna 
riksdagsperiod var med den jämnårige Hjalmar Branting. Det framgår 
av ett brev från denne till Adelswärd år 1907 som inleds med ”Ärade 
Broder” och tackar ”för den övermåttan vänliga hågkomsthälsningen 
från Interparl.[amentariska] rådsmötet. Din tillgivne Hjalmar Branting.” 
Att titelbortläggning ägt rum dem emellan bekräftar att relationen var 
personlig.161

Åtvidabergs folkpark
Ett annat slags belysning av Theodor Adelswärds patriarkalism, men även 
av hur hans kontakter med arbetarsidan utvecklades, finns i de händelser 
som föregick bildandet av folkparken i Åtvidaberg 1908. 

159 Järnarbetaren 30/5 1908.
160 Industria 1908 s. 50ff ; Schiller s. 54. Industria köptes i juni 1908 av SAF (dittills 

hade den ägts av sin redaktör och haft en informell koppling till organisationen) 
och en ny redaktör tillsattes (Hallendorff  is. 96). Det kan antagas att SAF då 
mera direkt än tidigare tog kontroll över tidningens innehåll.

161 Branting till Adelswärd 3/12 1907, BAA, Th Adelswärds avsändarordnade 
korrespondens i mappar. Adelswärd tillhörde redan under sin första period 
i riksdagen dess interparlamentariska grupp, vars ordförande han blev 1915. 
På 1920-talet blev han ordförande i den internationella Interparlamentariska 
unionen samt i Svenska föreningen för Nationernas Förbund (Nils Bohman, 
”Theodor Adelswärd” i SvMoK, Stockholm 1942, s. 12).
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Det av baronen år 1898 inrättade Folkets hus fungerade som möteslokal 
för samhällets olika föreningar. En av dem, goodtemplarlogen, fortsatte sitt 
arbete för att få till stånd en egen lokal. Det lyckades något senare, även här 
möjliggjordes saken genom Adelswärds aktiva medverkan. Han anvisade 
mark och var liksom ofta annars angelägen om att påverka utformningen. 
Carl Westman ritade detta ordenshus, som stod färdigt 1901. Liksom 
Folkets hus var det tänkt att kunna upplåtas även för andra föreningars 
verksamhet.162

 Folkets hus fick endast användas för av baroniet godkänd 
mötesverksamhet. Enligt Hellströms redogörelse hade Adelswärd i avtal 
med goodtemplarlogen skaffat sig kontrollmöjligheter även rörande 
ordenshusets användning för andra än godtemplarna. Detta bekräftades 
när han i februari 1908 i praktiken satte stopp för den socialistiska 
ungdomsklubbens förslag att ordna ett möte med Hinke Bergegren som 
talare.163

I juli 1906 bildades av fackliga organisationer och enskilda personer 
inom arbetarrörelsen ”Föreningen Folkets hus i Åtvidaberg” som en 
ekonomisk andelsförening. Namnet på föreningen blev kortvarigt och var 
inte betecknande för dess verksamhet, som omedelbart inriktades på att 
få till stånd en Folkets park i samhället; något nytt Folkets hus verkar vid 
denna tid inte ha diskuterats.164 

Att det kvarstod en patriarkalisk attityd hos Theodor Adelswärd skulle 
bli bekräftat under den fortsatta gången av folkparksfrågan. Vid den nya 
föreningens första styrelsemöte bestämdes att man skulle rekognosera 
lämpliga platser i samhället, som förberedelse till en kommande förhandling 

162 Hellström et al. s. 193f. 
163 I brev till den lokala ungdomsklubben 1/2 2008 svarade Adelswärd, på dess 

ansökan att få använda ordenslokalen att han ansåg Hinke Bergegren olämplig, 
men skulle ge sitt medgivande om klubben kunde samla underskrifter från 60 
personer i samhället i myndig ålder som ville ha dit Bergegren. Denne var vid 
den tidpunkten suspenderad från SAP, där man övervägde hans uteslutning 
men ännu inte hade formell möjlighet till detta. Klubben avvisade Adelswärds 
svar, som man såg som en inskränkning i yttrandefriheten, och meddelade 
16/2 att man sköt upp besöket till att den vid det laget planerade Folkets park 
kommit i gång och kunde användas. Adelswärd vidhöll sitt villkor och påpekade 
i ett nytt brev 24/2 att det var ”genom mitt tillmötesgående som en folkpark 
har åstadkommits” (Åtvidabergs Kopparverks arkiv, kartong IX under flik 6. 
Brukskultur Åtvidaberg).

164 Två handskrivna protokollsböcker för föreningen finns: ”Protokollsbok för 
Folkets hus” med protokoll från föreningsmöten 1906-46 samt ”Protokollsbok 
Styrelseprotokoll Folkets hus 1906-11”, Åtvidabergs folkparksförenings arkiv, 
Brukskultur Åtvidaberg.
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”med vederbörande”, dvs. med baronen.165 Liksom alltid när det gällde 
att få tillgång till mark var man tvungen att komma överens med denne. 
Efter att under hösten 1906 ha fört samtal med föreningens ordförande 
Josef Ericsson uttryckte Adelswärd i ett brev till föreningen sin uppfattning 
om hur en Folkets park borde fungera. Den borde vara öppen för alla och 
”motverka den beklagliga tendensen att olika samhällsklasser vid allmänna 
sammankomster och förlustelser t.o.m. i det fria vilja skilja sig åt”. Denna 
tendens var, skrev baronen, hans ”högsta önskan att I viljen samarbete 
med mig att motverka och icke befordra”. Han sade sig vilja överväga hur 
parkidén kunde realiseras i en form som tillgodosåg hans önskemål. Han 
önskade också vissa förändringar i föreningens stadgar.166

I slutet av 1907 hade han bestämt sig för på vilka villkor han ville 
medverka till inrättandet av Folkets park och avgjort vilket markområde 
som skulle ställas till förfogande. Fortsättningen blev att han i januari 1908 
skänkte ett område på 22000 kvm till Åtvidabergs municipalsamhälle. 
I gåvobrevet gavs noggranna föreskrifter för hur det skulle användas och 
vilka slags byggnader som fick uppföras. Kommunen skulle upplåta det 
till föreningen mot tomträtt och utan avgift. Föreningen skulle i sin tur få 
använda det för möten och friluftsnöjen, ”till en så kallad ´folkpark´”. Det 
utsades i gåvobrevet att parken skulle stå öppen för alla samhällets invånare 
och det föreskrevs vilka entréavgifter som högst fick tas ut. Alkohol fick inte 
förekomma.167

Folkets hus-föreningens styrelse godkände för sin del förslagen till 
gåvobrev och tomträttsupplåtelse, sedan man konstaterat att de inte 
innehöll någon ”censur” dvs. ingen inskränkning i rätten att ordna möten, 
av det slag som gällt för Folkets hus.168 Men när frågan sedan kom upp 
till avgörande på extra föreningsmöte blev det tvärstopp. Adelswärd hade i 
tomträttsupplåtelsen – vars text man får utgå från att han själv formulerat 
samtidigt med gåvobrevet – döpt markområdet till ”Åtvidabergs folkpark” 
och skrivit föreningens namn som ”Föreningen Åtvidabergs Folkpark”. 
På detta reagerade föreningsmötet, som var inställda på att använda det 

165 Folkets hus-styrelsens protokoll 24/7 1906, § 4, Åtvidabergs folkparksförenings 
arkiv, Brukskultur Åtvidaberg.

166 Folkets hus-styrelsens protokoll 13/1 1907, § 2, Åtvidabergs Folkparksförenings 
arkiv, Brukskultur Åtvidaberg. Adelswärds brev till föreningen av 21/12 1906 
citeras in extenso. Originalbrevet har inte påträffats.

167 Gåvobrev från Theodor Adelswärd 15/4 1908, Åtvidabergs kommunarkiv.
168 Folkets hus-styrelsens protokoll 14/1 1908, § 2. Åtvidabergs Folkparksförenings 

arkiv. Brukskultur Åtvidaberg.
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etablerade begreppet Folkets park och inte godtog att Adelswärd helt sonika 
hade åsatt deras förening ett annat namn. Dessutom framgick det att 
han ville påverka hur andelssystemet och den därmed sammanhängande 
rösträtten skulle utformas i stadgarna. Föreningsmötet gav sin styrelse 
bakläxa. Ordföranden Josef Ericsson, som skött förhandlingarna med 
Adelswärd, reserverade sig ensam mot mötets förkastande av namnet.169

Inrättandet av parken kan här för en kort period ha varit i fara. Men 
styrelsen kallade efter två veckor samman ett nytt föreningsmöte och 
lyckades där få igenom beslut att ordet ”folkpark” fick godtas, om ingen 
ändring kunde åstadkommas i Adelswärds inställning.170 Efter ytterligare 
förhandlingar med denne, som även gällde i vad mån hans önskemål om 
stadgarna kunde accepteras, kunde ett nytt föreningsmöte i maj 1908 anta 
de slutliga stadgarna. Föreningsnamnet blev det som Adelswärd begärt. 
Stadgarnas text saknas men i föreningens underskrift på tomträttsupplåtelsen 
finns namnet ”Föreningen Åtvidabergs Folkpark u.p.a.” påfört med stämpel 
ovanför ordföranden Ericssons namnteckning.171 

Ericsson var också arbetarkommunens ordförande och starke man. 
Mycket pekar på att en underhandsöverenskommelse gjorts mellan honom 
och Adelswärd under 1907 rörande uppläggningen. Det skulle förklara 
Ericssons reservation vid det första mötet, liksom att  föreningsmötet två 
veckor senare – som säkert hade hunnit bli bättre förberett av styrelsen 
än det föregående – beslöt, om än utan entusiasm, att acceptera det nya 
namnförslaget.

Innebörden av Theodor Adelswärds medverkan i detta händelseförlopp 
är att han, efter att Folkets hus-föreningen tagit det första initiativet, 
bestämde sig för att ge som en gåva en obebyggd fastighet i samhället. 
Gåvan lämnades till kommunen Åtvidaberg, på ett sätt som i huvudfrågan 
innebar ett uppfyllande av föreningens och arbetarnas önskemål. 

169 Föreningsmötets protokoll 24/1 1908, § 8 och 9, Åtvidabergs folkparksförenings 
arkiv, Brukskultur Åtvidaberg.

170 Föreningsmötets protokoll 7/2 1908, § 6, Åtvidabergs folkparksförenings arkiv  
Brukskultur Åtvidaberg.

171 Föreningsmötets protokoll 7/5 1908, Åtvidabergs folkparksförenings arkiv, 
Brukskultur Åtvidaberg. Tomträttskontraktet 2/6 1908 mellan Åtvidabergs 
municipalsamhälle och Föreningen Åtvidabergs Folkpark i Åtvidabergs 
kommunarkiv.
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Den var därmed något som varken de eller kommunen kunde tacka nej 
till och som de med nödvändighet måste visa tacksamhet för.172 Samtidigt 
skedde överlämnandet på Adelswärds specifika villkor, som bland annat 
innebar ett avståndstagande från den markering av klassgräns han läste in 
i benämningen Folkets park. Denna beteckning var tydligen för honom 
ensidigt förknippad med socialdemokratin och därmed exkluderande 
i förhållande till andra samhällsgrupper. Adelswärd använde sin legala 
auktoritet till att tvinga fram en för hans språkuppfattning klassneutral 
beteckning: ”folkpark”.173 Samtidigt visade han ett förtroende för 
gåvomottagaren genom att lita på att gåvan skulle förvaltas enligt hans 
förväntningar – någon reell möjligheter för Adelswärd att återta eller ångra 
den fanns knappast i praktiken. 

I efterhand kan skillnaden mellan de två namnen verka obetydlig – men 
nu var det 1908. Den uppfattades omedelbart vid föreningens första möte, 
då man förkastade Adelswärds val av namn. Ställt inför sin ordförandes 
argumentation och risken att det kanske inte skulle bli någon folkpark 
överhuvudtaget gjorde det följande föreningsmötet helt om i namnfrågan. 
Värderationalitet fick vika för målrationalitet.

Två veckor efter att tomträttsavtalet undertecknats behandlade 
folkparksföreningens styrelse frågan om att upplåta parken till den 
socialistiska ungdomsklubben i Åtvidaberg. Den hade kommit tillbaka 
med samma begäran som några månader tidigare i praktiken avslagits av 
Theodor Adelswärd: man ville alltjämt ordna ett möte med Hinke Bergegren 
som talare. När det gällde folkparkens användning hade baronen inte, till 
skillnad från vad som gällde vid utnyttjandet av hans lokaler, förbehållit sig 
vetorätt rörande programinnehållet –  i sig ett belägg för en ändrad hållning 
till arbetarorganisationerna. Det som skedde var i stället att ordföranden 
Ericsson anmälde reservation emot ungdomsklubbens framställning och 
utan diskussion fick sin styrelse med sig på att säga nej till Bergegrens 
besök. Den protokollförda motiveringen säger att ”[vi] på grund av den 

172 Detta i synnerhet med tanke på att Adelswärd och företagen med dåtida 
rösträttsregler hade en dominerande ställning i kommunstyrelsen, Hellström et 
al. s. 144f.

173 I SU 1932, band 9, sp 944f, definieras (artikel av Tage Erlander) begreppet 
Folkets park som ”benämning på folkparker [sic!], i regel anlagda och ägda av 
arbetarsammanslutningar”. Erlander skriver att den första Folkets park tillkom 
1891 i Malmö, att parkerna från början var avsedda för arbetarna och deras 
familjer, men att de ”numera besökas av personer ur alla samhällsklasser”.  
Ordet ”folkpark” skulle alltså på 1930-talet ha blivit ett okontroversiellt uttryck 
bland arbetar- och folkparksrörelsens ledande företrädare.
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ekonomiska bärkraften inte för närvarande kan ställa oss i opposition till 
Baron Adelswärd”.174 

Hur skall detta beslut förstås? Man kan se det som uttryck för att ett 
samförstånd var etablerat mellan ordföranden Ericsson och Adelswärd. 
Man kan uppfatta  folkparksföreningens besked som en gentjänst från 
arbetarsidan för baronens gåva, rentav som en underdånig hållning inför 
hans maktställning. Den troligaste innebörden är dock en annan: att 
Ericsson och de övriga reformistiskt lagda socialdemokrater som vid det 
här laget styrde i arbetarkommunen och fackföreningarna på orten delade 
Theodor Adelswärds motvilja mot att få dit agitatorn Bergegren, särskilt 
som denne nyligen hade uteslutits ur SAP.175 Meningarna på arbetarsidan 
gick möjligen ändå isär. Det kan därför ha varit enklare för ordföranden 
att motivera sin hållning med att man behövde ta hänsyn till baronens 
uppfattning än genom att öppet solidarisera sig med denne och därmed 
förvärra det troligen ansträngda förhållandet till ungsocialisterna.176

Tacksamheten för gåvan var av bestående slag, att döma av en skrift 
från folkpark-föreningens 25-årsjubileum år 1931. Där står att läsa: ”Det 
var en vacker och storsint tanke av Baron Adelswärd, som förverkligades 
med Folkparken som gåva till samhället. För parken ett tack ej enbart från 
föreningen utan även från de många, som under årens lopp haft nöje och 
trevnad av baronens gåva.”177

Riksdagsvalet 1908
I september 1908 var det riksdagsval till nästa mandatperiod, sista gången 
systemet med enmansvalkretsar användes. Adelswärd kandiderade för 
omval. 

174 Styrelsen för föreningen Åtvidabergs Folkets hus 16/6 1908, § 2, Åtvidabergs 
Folkparksförenings arkiv, Brukskultur Åtvidaberg. Uppgiften finns hos Matilda 
Sörensen, ”Folkpark i en patriarkalisk bruksort”, otryckt C-uppsats i historia, 
Linköpings universitet, Linköping 2005.

175 Om den tidigt reformistiska hållningen bland Åtvidabergs socialdemokrater se 
Hellström et al. s. 205f.  Hinke Bergegren uteslöts ur SAP vid partikongressen 
2/6 1908, vilket meddelades i S-D 3/6. Artikeln är undertecknad med Brantings 
signatur och andas lättnad, med detta beslut ansågs det att ”den svenska 
socialdemokratien definitivt gjort sitt val: för att fortgå på den parlamentariska 
vägen”.

176 Schiller visar hur uteslutningen av Bergegren och Schröder följdes av 
ungsocialistiska aktioner som ledde till en rad fackföreningar bröt med 
SAP (Schiller s. 150-154) och bidrog till det upprörda stämningsläget inom 
arbetarrörelsen veckorna före Amaltheasprängningen,

177 Minnesskrift till Föreningen Åtvidabergs Folkpark u.p.a.1906-1931, ett jubileum, 
Norrköping 1931, s. 12.
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Hans erfarenheter från den gångna mandatperioden får man en glimt av 
i en brevväxling med J.J. Gibson, vilken  övervägde att ställa upp i valet. 
Gibson hade frågat om erfarenheten från de tre riksdagsåren var sådan att 
Adelswärd vill råda honom att kandidera. Adelswärd svarade att om han 
uteslutande följde vänskapens röst ”skulle jag svara – ge f-n i politiken, det 
är ett dåligt ’jobb’ som är uppslitande för ens lugn & krefvande för ens 
karaktär – Du är för god för det! Men – har man rätt att ge ett sådant råd?”. 
Adelswärd sade sig under de tre åren ofta ha sagt detsamma till sig själv, 
men inte ansett sig kunna följa rådet. I sina riksdagsmotioner tyckte han sig 
ha lagt fram ett helt politiskt program.178 Han skickade till Gibson ett antal 
egna artiklar som publicerats i Östgöten under augusti. De utgavs senare 
samlade i ett separattryck från tidningens tryckeri under titeln Socialismen, 
arbetarerörelsen och den praktiska reformpolitiken.179 Följande granskning 
utgår, liksom idéhistorikern David Östlunds, från separattrycket.180 Därvid 
uppmärksammas främst de delar som innehåller något väsentligt utöver 
vad vi redan känner av Adelswärds ståndpunkter eller i fråga om hans sätt 
att formulera dem.

Hans huvudbudskap är att nu behövs och måste man finna vägar till 
försoning över klassgränser, framför allt mellan företrädare för frisinnad 
borgerlighet och socialism. Hans retoriska grepp för att synliggöra de 
möjligheter han ser för detta är att göra en åtskillnad mellan en teoretisk 
och en praktisk form av socialism. Den förra formen avser, skriver han, en 
fullkomlig omvälvning av det nuvarande samhället och dess ekonomiska 
lagar, den senare handlar om ”mera omedelbara successiva reformer […] 
såsom en utveckling af nu bestående förhållanden och hvars hufvudmoment 
utgöres af arbetarerörelsen”. Han anser att denna indelning i teori och 
praktik i stort överensstämmer med den uppdelning han uppfattat att det 
socialdemokratiska partiet själv gör och hänvisar till vad som står dels i 
partiets program, dels ”i hvarje nummer af [dess] förnämsta tidningsorgan”.181 

178 Adelswärd till J.J. Gibson 5/8 1908, Gibsonska familjearkivet, GLA, brev till J.J. 
Gibson.

179 De åtta artiklarna publicerades i Östgöten 4-8/8 samt 11-13/8 1908. 
Separattrycket har undertiteln Föredrag hållet i Åtvidaberg i augusti 1908. 
Om det hela verkligen framfördes som föredrag är inte känt. I uppslagsverket 
Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Stockholm 1985, del 2, finns bland uppgifterna 
om Adelswärd (s. 43) att han 1908-11 var ordförande i styrelsen för Östgöten, 
vilket kan ha gjort det lättare att få tidningen att publicera  hela denna text som 
följetong. 

180 Talet diskuteras hos Östlund s. 392-395 och omnämns kort hos Östberg s. 173f.
181 Adelswärd 1908 s. 5.
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Vad gäller synen på behovet av sociala reformer ser han knappast något som 
skiljer en socialdemokrat från en frisinnad reformvän. Adelswärd ägnar 
sig därefter åt att påvisa den teoretiska socialismens svårförenlighet med 
praktisk verklighet. Han anser att man lugnt kan lämna åsido vad han 
kallar dess ”i fjärran hägrande framtidsideal och framtidsstat, om hvilken 
för öfrigt äfven bland det socialdemokratiska partiets egna medlemmar 
endast ett fåtal torde hafva någon klar uppfattning eller mycket fästa sig 
vid”.182 

Liberalismen, fortsätter han, karakteriseras visserligen av krav på största 
möjliga frihet, men den har lärt av utvecklingen att denna frihet i vissa fall 
kan vara skadlig för samhället och måste dra de praktiska konsekvenserna 
härav i politiken. Att missförhållanden finns i samhället är inget socialismen 
är ensam om att se, tvärtom finns enligt Adelswärd en långtgående enighet 
mellan dem och de frisinnade om orsakerna, och till stor del också om 
medlen, för att rätta till vad som behövs. Han diskuterar de ekonomiska 
klyftorna mellan människor, säger sig förstå dem som finner dessa djupt 
orättvisa, medger att någon logisk förklaring för dem egentligen inte finns. 
Men rikedomens berättigande finns när den får utgöra grund för ”ett ärligt 
och nyttigt arbete” som i en eller annan form kommer det allmänna till 
godo. Det han kallar ”rikedom under lättja” kan däremot inte försvaras. 
Han är kritisk mot den grupp av bättre lottade som ägnar sig åt en ”ofta 
storartad välgörenhet”; det är i regel dessa som kraftigast motsätter sig 
lagstiftning för utjämnande av ekonomiska olikheter.183 

I fråga om konkreta reformer förordar Adelswärd att staten hellre 
än enskilda äger särskilt viktiga naturresurser och annan värdefull 
mark, liksom post, telegraf och järnvägar.184  Förhöjd och progressiv 
arvsskatt samt lämpliga lyxskatter anser han kan finansiera behövliga 
statliga egendomsförvärv. Kapitalinkomster bör beskattas högre än 
inkomster av arbete, men skatterna får å andra sidan inte sättas så högt 
att de hämmar produktivt arbete och skapandet av ny förmögenhet. 
Han upprepar sina synpunkter på skolsystemet från riksdagsmotionen 
1908 om den breda folkundervisningens utveckling och införandet av 
praktisk yrkesundervisning. Han förordar införandet av en rad statliga 

182 Ibid. s.11.
183 Ibid. s.16f (de tre senaste korta citaten).
184 Ägandet till malmfyndigheterna i Lappland var en aktuell politisk fråga. 

Adelswärd hade i riksdagsdebatter under 1906 och 1907 förordat statens 
förvärvande av dessa. 
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socialförsäkringar, däribland sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt allmän 
ålderspension. Han vill utveckla och införa former för vinstandelssystem 
för arbetare, en tanke som hade prövats i praktiken i några svenska företag 
under sent 1800-tal.185

I textens avslutande del utvecklas synpunkter på arbetsmarknads-
förhållandena från hans politiska program 1905. Adelswärd konstaterar det 
”nära sammanhang som på grund af förhållandens natur måste äga rum 
mellan socialismen och arbetarerörelsen”.186 Han gör en skillnad mellan 
dessa två storheter, vilkas praktiska uppgift han dock ser som gemensam: 
att bereda arbetarna bättre sociala och ekonomiska levnadsvillkor. Att 
”arbetarerörelsen” för honom är detsamma som fackföreningsrörelsen 
framgår av fortsättningen: ”[dess] medel är sammanslutning i starkt 
organiserade föreningar”, med målen ”kortare arbetstid och högre 
arbetsförtjänst.”187 Det är, finner han, därför naturligt om fackföreningarnas 
medlemmar oftast ansluter sig till socialdemokratin. Men tvångsanslutning 
av en minoritet till en politisk organisation genom majoritetsbeslut är 
”motbjudande och rättsvidrigt”.188 Föreningsrätten erkänns av arbetsgivarna 
med få undantag, anser han, och på basis av det tillstånd av ömsesidig 
organisering man är på väg mot bör man kunna komma bort från ständiga 
uppslitande småstrider. Centrala löneavtal skall slutas på basis av vilka 
kostnader produktionen förmår bära. Arbetarsidan måste i eget intresse 
förstå att bejaka ackordsarbete som något som gynnar produktionen 
och ytterst förmågan att betala bättre löner. Ledningen av arbetet måste 
tillkomma arbetsgivaren, det är så naturligt att någon utförlig bevisning 
härom är överflödig, skriver Adelswärd. Hellre än att tro att de själva kunde 
leda företagen borde arbetarna anmärka på oskickliga företagsledningar som 
ger dålig arbetseffektivitet. Och medan kapitalets fördelning i samhället må 
te sig nyckfull är det för honom ett missförstånd om man låter detta ge 
upphov till hat mot kapitalet som sådant. Detta bör ”fastmer älskas, icke 
minst af dem som nu äro mest i saknad af det!”.189 Ju större kapital, desto 
bättre blir levnadsmöjligheterna för alla. Vår strävan måste gå ut på att även 

185 Att det i det sena 1800-talets svenska näringsliv fanns politiskt och ideologiskt 
motiverade vinstandelssystem som praktiserades i flera företag har visats av 
rättshistorikern Claes Peterson (Äganderätt, avtalsfrihet och fördelning av 
företagens vinster, Stockholm 1984).

186   Adelswärd 1908 s. 31.
187 Ibid.  s. 32.
188 Ibid.. s. 36f. 
189 Adelswärd 1938 s. 35f
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om inte alla kan bli rika så skall inga behöva förbli fattiga.
Ungsocialismen ser han som väsensskild från den praktiska socialismen, 

den förra vill ha ett laglöst samhälle, bör hellre benämnas anarkism och 
kan liknas vid de ”andliga farsoter” som verkar ”suggererande på svaga 
hjärnor”190 och endast kan botas med upplysning och uppfostran. Han 
syftade sannolikt på Amaltheasprängningen ett par veckor tidigare. 
Attentatet hade skett mindre än en månad efter beslutet att inte släppa in 
ungsocialisterna och Hinke Bergegren i Åtvidabergs folkpark – ett beslut 
som både Theodor Adelswärd och Josef Ericsson i efterhand måste ha känt 
sig lättade över.

Socialismen får i slutet av talet kritik för att, om inte öppet vilja 
klasskampen ändå underlåta att göra något för att förhindra eller 
förmildra den. Samtidigt kritiseras ”motsidans ytterlighetsmän”, de 
inom borgerligheten och näringslivet som ”i hätskhet och hatfullhet icke 
stå socialisterna efter”.191 Adelswärd manar alla att föra den pågående 
striden i sådana former att motparterna behåller aktningen för varandra, 
vilket förutsätter att man ärligt försöker förstå varandras skäl och mål. 
Socialismen och arbetarrörelsen är, med Theodor Adelswärds erkännsamma 
avslutningsord, ”en folkrörelse med styrka och lifskraft […] och sitt ursprung 
i ett rättfärdighetskraf”.192

190 Ibid. s. 40
191 Ibid. s. 40.
192 Ibid. s. 41. 
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Adelswärd hade under mandatperioden lämnat Nationella Framstegspartiet 
och framträdde 1908 som allmänt frisinnad utan partibindning. Det 
framgick vid ett uppmärksammat valmöte i Linköping i början av augusti 
1908, inför väljare som visade sig komma från de skilda läger, liberaler och 
mera moderata konservativa, som stött honom 1905. Han uttryckte sig då 
på följande sätt: 

Jag ber att få säga, att jag aldrig varit, icke är och jag hoppas aldrig skall blifva 
konservativ. Af en anledning önskar jag nästan att jag kunde vara det, nämligen 
för att få nöjet att ärligt säga ifrån att det vore min ståndpunkt. Det synes mig 
nämligen som om inga konservativa längre funnes, eller att åtminstone inga ville 
erkänna sig vara det, hvilket är stor skada, ty de konservativa hafva också sin 
uppgift att fylla inom det politiska lifvet. Nu hör man bara talas om moderata, 
hvilket begrepp [...] väl närmast innebär frånvaron af bestämda klara åsikter.193

Det skulle omedelbart framgå att en så pass provokativt formulerad 
deklaration inte uppskattades av majoriteten bland de närvarande. I det 
konservativa lägret var man efter avslaget på Lex Hildebrand-förslaget starkt 
kritisk till baronen.194 Som motkandidat lanserades vid Linköpingsmötet 
en politiskt oprövad högersympatisör, som fick mötesmajoriteten med sig. 
Östgöta-Correspondenten, vilken tre år tidigare stött Adelswärds kandidatur, 
drev under den månad som återstod till valet en kampanj mot hans 
namn, där hans agerande i rösträttsfrågan och arbetslagstiftningen hårt 
kritiserades; han sades ha gjort socialisterna stora tjänster i riksdagen.195 
Bondebefolkningen och borgerligt sinnade uppmanades av tidningen i 
direkta ordalag att stödja motkandidaten. Det gav resultat, eller speglade 
redan rådande stämningar inom dessa grupper.  

193 Anförande vid valmöte i Linköping 5/8 1908. Manuskriptet i BAA, Th. 
Adelswärds anföranden. Refererat i Östgöta-Correspondenten och Östgöten 
6/8 1908. 

194 ”Ett valmöte”, artikel signerad ”Mr. B”, Östgöten 6/8 1908. Där berättas att ”den 
djärve frondören”, dvs. Adelswärd, begärt ordet först och hållit ”ett briljant 
föredrag” i en krets där majoriteten, ”mötets tongivande deltagare och de af 
dem ledda”, hade dömt honom på förhand. 

195 Östgöta-Correspondenten den 22, 29 och 31/8, samt 5/9 1908. Valet ägde rum 
den 6/9.
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Några veckor senare fick Adelswärd stöd vid ett möte med liberaler och 
socialdemokrater i Åtvidaberg. Där deltog Josef Ericsson, folkparkföreningens 
och arbetarkommunens ordförande och förklarade att man visserligen inte 
kunde tänka sig en liberal som arbetarkommunens officiella kandidat, 
”men att man inte behöfde tvifla på, huru platsens arbetare komme att 
rösta”.196 Det behövde man inte heller, som det skulle visa sig. Men det 
räckte ändå inte för återval. Adelswärd fick, liksom 1905, de allra flesta 
Åtvidabergsrösterna men förlorade med klar marginal sin riksdagsplats.197 

Frondör under storstrejken
Adelswärds självständiga förhållningssätt inom SAF blev än mera tydligt under 
1909, storstrejkens år, då han kom att öppet frondera mot organisationen. 
De första signalerna härom finns i ett anförande, som han höll någon gång 
under första halvåret i den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus 
i Uppsala, under titeln ”Om fackföreningsrörelsen”.198  Här återkom många 
av hans nu kända synpunkter på arbetarnas och arbetsgivarnas organisering 
och motiven för ordnade avtalsförhållanden dem emellan. En passus var 
sannolikt föranledd av farhågor för en förestående storkonflikt; en sådan 
hade med knapp nöd undvikits 1908. 

196 Mötet ägde rum 30/8, mötesreferatet i Östgöten 31/8 1908. Vid 
arbetarkommunens följande  möte föreslog styrelsen ”att kommunen skulle 
med all kraft agitera för Baron Adelswärds val då inget annat stod till buds, han 
hade nu avancerat så långt till venster att det vore en stor oklokhet att ej verka 
för hans val”. Mötet beslöt i enlighet härmed (Åtvidabergs arbetarkommuns 
protokoll 2/9 1908 § II, Brukskultur Åtvidaberg). Ordföranden Ericsson måste 
alltså ha varit säker på sitt grepp om medlemmarna och på denna utgång 
av frågan, eftersom han tre dagar tidigare hade ansett sig kunna göra det i 
tidningen refererade uttalandet. Åtvidabergs folkpark hade blivit verklighet 
tre månader tidigare och bör ha fungerat som en bekräftelse på Adelswärds 
tillmötesgående hållning mot arbetarsidan. 

197 Totalt i valkretsen fick motkandidaten 748 och Adelswärd 569 röster, i 
Åtvidaberg var antalen 40 respektive 331 röster (Östgöta-Correspondenten 
och Östgöten 7/9 1908). J.J. Gibson blev samtidigt invald för liberalerna i 
sin västsvenska valkrets. De två vännerna kom aldrig att arbeta samtidigt i 
riksdagen.

198 Maskinskrivet manuskript (Adelswärd 1909:1) med handskrivna ändringar i BAA, 
Th. Adelswärds anföranden. Talet är odaterat men innehållet visar att det hölls 
före den stora konflikten, dvs. under första halvåret 1909. På första sidan har 
Adelswärd senare antecknat ”[talet] gaf bl.a. anledning till att jag inte omvaldes 
till ordförande i Östergötlands jordbrukareförening, hvilken jag med mycket 
arbete bildat och ledt under [svårläst: möjligen tio] år”. Hans ställningstaganden 
i arbetsgivarfrågorna innebar uppenbarligen att han både under 1908 och 1909 
förbrukade en del av sina tidigare relationer.
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Det finns, förklarade Adelswärd för Laboremus, i princip två uppfattningar 
på arbetsgivarsidan om vad en arbetsgivarorganisation är eller bör vara. An-
tingen är den företrädesvis en kamporganisation och en försäkringsanstalt 
för genom arbetsnedläggelser uppkomna förluster. Eller så verkar den hu-
vudsakligen med en organisatorisk uppgift, för att åstadkomma ”ordnade 
förhållanden och gemensamma enhetliga grunder för de kollektiva arbets-
avtalen”. 

Dessvärre – fortsatte Adelswärd med en tydlig markering av sin 
egen uppfattning – omfattas nog den förra synpunkten av majoriteten 
bland arbetsgivarna. Denna majoritet vill, så långt den förmår, tvinga 
arbetarsidan till eftergifter. Dess företrädare vill inte förhandla om 
arbetstider, timpengar eller andra förmåner annat än om de nödgas göra 
det på grund av konjunkturerna eller motpartens styrka. De använder 
lockouthot vid obetydliga tvister. Medlemmarna förlitar sig på dem som 
konfliktförsäkrare, den sida av arbetsgivarföreningarnas verksamhet som 
enligt denna taktik blir ett huvudsyfte.

Den alternativa föreningsfilosofin innebär för Adelswärd att eftersträva 
stor anslutning av företag och att verka för samordnade i stället för företagsvisa 
avtal med arbetarsidan liksom för enhetliga lönenivåer. Samordning ger 
vinster som kan leda till bättre förtjänster, kortare arbetstider och andra 
förbättringar för arbetarna. Att han ansåg Träindustriförbundet vara 
exempel på denna senare typ av organisation är uppenbart. Vad han utan 
namns nämnande kritiserar är Verkstadsföreningens lockouter under 1903 
och 1905, sannolikt även SAF:s lockouthot sommaren 1908.199

Denna beskrivning av två slag av arbetsgivarorganisationer 
överensstämmer i sak med vad R.F. Berg, liksom den avgångne SAF-
ordföranden G.F. Östberg, uttryckte i maj och juni 1907. Berg blev då kvar 
i SAF-styrelsen och framförde sina synpunkter internt inom organisationen, 
i förhoppningen om att kunna påverka utvecklingen i den riktning han 
önskade.

Schiller har noterat att Adelswärd redan i juli 1909 offentligt distanserade 
sig från SAF-ledningen. Det hände efter att baronen i DN hade blivit 
porträtterad som en av organisationens fem ledande män, tillsammans med 
bl.a. von Sydow och Falkenström. SAF:s varsel om storlockout – som i nästa 
steg skulle utlösa LO-sidans storstrejk – var vid det laget utfärdat för att 
199 Om 1903 och 1905, se respektive avsnitt i kap. 3 ovan. Om 1908, se Schiller s. 

73-102. 
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träda i kraft vid månadens slut. Adelswärd lät en vecka efter DN-artikeln 
– då  LO-varslet om storstrejk hade utfärdats – införa en dementi, där han 
påpekade att han aldrig tillhört SAF:s styrelse och att han ingick i dess 
fullmäktige i egenskap av ordförande i ett av dess minsta branschförbund. 
Han sade sig tillhöra en liten minoritet inom SAF ”vilken vid åtskilliga 
tillfällen varit i opposition mot vissa av ledningens åtgöranden och 
majoritetens beslut”. 200 Det var därför, skrev han, allt annat än angenämt att 
offentligt utpekas som en av de ledande männen i SAF.

Han skulle snart ännu mera eftertryckligt framträda som opponent. Ett 
par veckor efter storkonfliktens utbrott utkom under sista veckan i augusti 
– trots de praktiska svårigheter som kom av att typograferna strejkade – 
ett extranummer av Social Tidskrift. Dess enda innehåll var, förutom en 
kort redaktionell ingress, en artikel av Theodor Adelswärd. Han anvisade 
här ett sätt för hur konflikten borde lösas – genom förhandlingar under 
vapenvila.201 

Östlund, som utförligt refererar artikeln, har av tidskriftens presentation 
dragit slutsatsen att initiativet var Adelswärds eget. Så var dock inte fallet, 
vilket framgår av ett tidigare brev till G.H. von Koch, där Adelswärd 
tackar denne för förslaget att skriva en artikel ”i angivet ämne” och säger 
att han skall försöka.202 Artikeln tillkom i mitten av augusti då storstrejken 
var i full gång. Tidsbestämningen är möjlig därför att Adelswärd strax 
efter månadens mitt skickade texten för läsning till Träindustriförbundets 
ombudsman Harald Lettström. Dennes positiva kommentar kom först 
två veckor senare, då artikeln redan var tryckt och spridd.203 Den utkom 
troligen den 26 augusti.204 

200 DN 15/7 och 22/7 1909; Schiller, s. 201f.  Den senare uppfattar DN-artikeln 
som en provokation, och det är inte otänkbart att den liberala tidningen ville 
tvinga fram ett ställningstagande från Adelswärd, vars försonliga inställning till 
arbetarsidan var bekant. 

201 Theodor Adelswärd, ”Slut på striden! Ett förslag till fredsvillkor i den pågående 
arbetskonflikten”, Social Tidskrift augusti 1909 (Adelswärd 1909:2).

202 Adelswärd till G.H. von Koch 17/7 1909, BAA, Th. Adelswärds korrespondens, 
kartong 33. Östlund s. 396-401, förmodandet om Adelswärds initiativ s. 397.

203 Adelswärd till Lettström 18/8 1909. Lettström svarade 1/9 1909 att artikeln 
lästs ganska mycket, ”många ställa sig sympatiska och anse att linierna för 
framtidens politik i arbetarfrågorna angifves i Edert förslag. All kritik jag hört 
har blivit inspirerad av ledarna i arbetsgivarföreningen”. Breven i BAA. Th. 
Adelswärds korrespondens, kartong 33. 

204 Numret med artikeln saknar datering men fick ett kort, positivt omnämnande 
27/8 i Östgöten, vilken under typografstrejken utkom som ett två- eller fyrsidigt 
dagligt nyhetsblad. 
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Den tolv sidor långa artikeln skall inte här detaljrefereras. Adelswärd gör 
en markering mot SAF-ledningen, när han i inledningen skriver att han 
själv ”icke har någon föreställning om vilket slutmål som arbetsgivarnes 
ledning för sig uppställt då de uppgjorde planen för striden och […] 
öppnade densamma”.205 Han tillägger att enbart en önskan att lösa de 
mindre konflikter som utlöst lockoutvarslet från SAF framstår som ett för 
obetydligt mål för att motivera stridens omfattning och kostnader. 

I fortsättningen gör han en plädering för ett omedelbart stridsuppehåll 
mellan parterna under ett halvår, med full återgång till arbetet på oförändrade 
lönevillkor. Den respit man då skulle skaffa sig vill han använda till att under 
medlares ledning förhandla fram och enas om en förhandlingsordning 
och om vad Adelswärd kallar ett verkligt kollektivavtal. Det skulle ha  
en övergripande och nationell omfattning och, med modifikationer för 
särskilda branschförhållanden, kunna tillämpas inom alla SAF:s och LO:s 
förbund. Det skulle innehålla regler för minimilöner och ackordssystem 
och innebära ovillkorlig fredsplikt under  överenskomna avtalsperioder, allt 
med syftet att skapa förutsättningar för bestående arbetsfred. Fredsvillkoren 
måste, skriver Adelswärd i en tydlig maning till den egna organisationen, 
vara hovsamma och ”under inga förhållanden få karaktären av hämnd”. 
Det skulle ”vara synnerligen ofördelaktigt om arbetareorganisationen 
krossades”. Han anser det i stället högst önskvärt att den skulle vinna i 
styrka inåt och ”att dess verkställande organ och hufvudledning får större 
auktoritet och handlingsfrihet”.206

Reaktionerna på detta utspel var mindre omfattande än vad som rimligen 
hade varit fallet om inte tidningarna varit utsatta för typografernas strejk. 
Fram till 5 september kom de antingen inte ut alls eller i starkt nedskurna 
format. Denna del av storstrejken uppfattades på borgerligt håll som riktad 
mot den fria opinionsbildningen och därmed mot hela samhällsordningen. 
Typografstrejken gjorde att arbetarsidan under konfliktens första månad 
förlorade mycket av den sympati man från början mött inom den liberala 
delen av borgerligheten och pressen.207 

En brevväxling rörande artikeln följde mellan Adelswärd och SAF-chefen 
Hjalmar von Sydow. För SAF måste det givetvis ha varit ogynnsamt att en 
känd person inom dess delägarkrets under pågående konflikt fronderade 
205 Adelswärd 1909:2, s. 4.
206 Ibid., s. 12f
207 Schiller, s. 242-252. Exempel på liberal presskritik mot strejken finns i 

Stockholms-Tidningen 20/8 och Östgöten 21/8 1909.
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mot organisationen. von Sydow ställde sig under artiga formuleringar helt 
avvisande till Adelswärds förslag, trots den enighet som han ansåg rådde 
mellan dem om att en överenskommen förhandlingsordning var viktig och 
eftersträvansvärd. 

En förhandlingsordning ingick i 1905 års verkstadsavtal och hade under 
1906 och 1907 hade utformats som förslag inom SAF av R.F. Berg och 
G.F. Östberg.208 von Sydow hade hösten 1907 fortsatt förberedelserna för 
en sådan ordning mellan SAF och LO och inhämtat erfarenheter från 
Danmark av dess huvudavtal från 1899, Septemberforliget. Sedan måste 
frågan ha hamnat i bakvatten inom SAF. Först två år senare, då storstrejken 
gick på sin tredje vecka, fick SAF-styrelsen ett förslag från von Sydow till 
en förhandlingsordning på sitt bord. Det bordlades vid framläggandet 25 
augusti och godkändes efter en grundlig genomgång och vissa justeringar 
vid sammanträdet 3-4 september.209 Den utförliga behandlingen visar 
vilken vikt SAF fäste vid detta förslag,  som hade ”uppgjorts i tanke att 
söka få detsamma antaget af Landsorganisationen vid den stundande 
uppgörelsen”.210 SAF-ledningen föreställde sig, att döma av formuleringen, 
att en formlig uppgörelse med LO efter tre veckor av storkonflikt var nära 
förestående. Grund för antagandet saknades inte. I slutet av augusti var 
enligt SAF-företagens rapporter flera än en fjärdedel av deras 160.000 
arbetare åter i arbete, vilket tyddes som att arbetarsidans strejkvillighet 
snart kunde vara slut.211

En nationell kollektivtavtalsmodell för alla slags branscher, som 
Adelswärd förordat i sin artikel, var enligt ett av SAF-chefens svarsbrev en 
orealistisk tanke; det skulle inte vara möjligt att hålla ihop SAF-kretsen kring 
ett sådant avtal. von Sydow motiverade sin avvisande hållning i ordalag som 
kan antas vara betecknande för stämningsläget i SAF-ledningen efter en 
månad av konflikt: ”Jag beklagar detta uppriktigt, emedan jag, såsom Herr 
Baron torde veta, långt ifrån hör till dem, som önska en strid endast för 
stridens egen skull, men som förhållandena nu ligga, tror jag ingen annan 
utväg återstår än att låta striden fortgå så länge, tills endera af parterna 
208 När Schiller skriver (s. 206) att SAF vid storstrejkens utbrott troligen saknade 

förslag till förhandlingsordning stämmer det inte. Bergs decemberpromemoria 
från 1906 innehöll, som vi vet från kap. 4, ett sådant förslag. Schiller hade inte 
kännedom om detta, inte heller om de av Berg och G.F. Östberg under våren 
1907 utvecklade varianterna av samma förslag.

209 SAF-styrelsens protokoll 1909: 25/8 § 2 samt 3-4/9 § 2, SAF A3A:6. Jfr Schiller 
s. 70f.

210 Ordalydelsen enligt SAF-styrelsens protokoll 25/8 1909 § 2, SAF A3A:6. 
211 Uppgiften i SAF-styrelsens protokoll 3-4/9 1909 § 4, SAF A3A:6. 
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erkänner sig vara besegrad.”212 SAF-chefen antydde alltså att det förekom 
mera hårdföra inställningar inom arbetsgivarföreningen än hans egen.

Vid samma tid sökte Adelswärd stöd av John Bernström, till vilken han 
veterligen inte  hade någon närmare relation. I ett brev till denne hävdade 
baronen att hans förslag till konfliktens lösning byggde på samma modell 
som VF med gott resultat hade genomfört i verkstadsavtalet 1905. Han 
fortsatte: 

Någon verklig invändning […] har jag ännu icke hört, [mitt förslag] afvisas 
med att det är ogenomförbart. Jag är dock alldeles viss om att det med vissa 
modifikationer kan genomföras blott man vill saken och griper sig an med 
arbetet med kraft och energi. Skulle ni icke vilja gifva mig något understöd 
så att tanken åtminstone får grundligen pröfvas och icke genast på grund av 
formalism och bristande tilltagsenhet blir aflifvad.213 

De båda senare omdömena avsåg uppenbarligen SAF-ledningen.
Bernströms svar var artigt avböjande, han skrev att han inte var rätt person 
att vända sig till, sade sig vara utarbetad och ”endast nominellt” stå kvar 
som VF:s ordförande fram till närmaste årsmöte. Att ett väsentligt hinder 
för Adelswärds plan låg just i att viljan till en snabb lösning av konflikten 
vid denna tid inte var stark på arbetsgivarsidan kan anas av Bernströms 
svar. Inom VF hade man enligt Separatorchefen tagit denna strejk, som 
man utan egen förskyllan blivit drabbad av, med jämnmod, ”derföre att 
väl aldrig en storstrejk kunnat vara mindre oläglig för verkstadsindustrin 
i stort”.214 En tids produktionsstopp var tydligen i rådande svaga konjunk-
turläge ingen olägenhet. Som Gårdlund framhållit klarade Separator sina 
leveranser under storstrejken genom att minska färdigvarulagren, vilket 
knappast var ovälkommet för företaget.215 För Bernström, liksom flertalet 
av de arbetsgivare Hjalmar von Sydow företrädde, var säkerligen synsät-
tet vid denna tidpunkt att LO:s ledning hade proklamerat storstrejken, att 
man därför fick stå sitt kast och låta medlemmarna känna följden av att 
212 von Sydow till Adelswärd 30/8 1909, Adelswärds korrespondens, BAA, Th 

Adelswärds korrespondens avsändarordnad i mappar. Schiller, som behandlar 
storstrejkens förhistoria och orsaker mera än dess faktiska förlopp, skildrar 
Adelswärd och hans handlande under storstrejksåret på flera ställen, men 
nämner inte artikeln i Social Tidskrift. 

213 Adelswärd till Bernström 29/8 1909, Alfa-Laval E2A:14, flik Adelswärd.
214 Brevkopia, Bernström till Adelswärd 31/8 1909, Alfa-Laval E2A:14, flik Adelswärd.
215 Gårdlund 1983 s. 293. En annan avgörande faktor var att järnvägstransporterna 

fungerade under storstrejken. Trots uppmaningar att delta i storstrejken följde 
järnvägspersonalen den fredsplikt som gällde i deras avtal (Schiller s. 260).
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arbetsgivarsidan kunde bjuda ett mera samordnat och kraftfullt motstånd 
än den tidigare gjort.

Adelswärds artikel visar en förmåga till split vision, dvs. en vilja till 
inlevelse även i arbetarsidans perspektiv. Han ansåg inte att de sju begränsade 
konflikter som utgjorde stridens formella upprinnelse vara tillräckliga motiv 
för SAF:s följande varsel om storlockout. Han fruktade för de långsiktiga 
konsekvenserna av vad som i slutet av augusti 1909 var på väg att bli en stor 
seger för arbetsgivarna.216

Utvecklingen av konflikten innebar redan under de första veckorna att 
växande grupper av strejkande anmälde till sina arbetsgivare att de ville återgå 
till arbetet.217 Svenska Arbetareförbundet, som från början rekommenderat 
medlemmarna att solidariskt delta i storstrejken, avbröt sitt deltagande 23 
augusti. Återgången accepterades inom SAF vad gällde arbetare som dess 
lockout omfattade endast mot att dessa lämnade formella försäkringar att 
de under pågående konflikt inte tillhörde någon LO-ansluten organisation 
eller på annat sätt understödde någon strejkande.218

I början av september diskuterade SAF-styrelsen vad som kunde göras 
för att få igång arbetet i företagen, något man i många branscher kände 
ökande behov av. Styrelsen beslöt att klargöra och meddela medlemmarna 
vilka principer som skulle tillämpas vid anställningar och avskedanden 
under pågående konflikt. Dessa principer anges i styrelseprotokollet i sex 
punkter.219 

216 Om upprinnelsen och de sju konflikterna se Schiller s. 171-198.
217 Av de som mest nära 300.000 strejkande var mer än hälften, cirka 160.000, 

anställda i SAF-anslutna företag. Endast de senare, som var både strejkande 
och lockoutade, kvarstod i konflikten efter den s.k. rationella klyvningen den 4 
september. Sistnämnda åtgärd innebar att LO självmant minskade storstrejkens 
omfattning till hälften, vilket bekräftade den fackliga organisationens 
prekära situation. Hos SAF-företagen skedde samtidigt en spontan och 
successiv återgång i arbetet. Av de 160.000 var 14/8 24.000 i arbete, 4/9 
51.000, 18/9 81.000 och 2/10 113.000, dvs. fler än två tredjedelar (Svenska 
Arbetsgifvareföreningens styrelse- och revisionsberättelser för år 1909 s. 14). 
Vid sidan om den officiella halvering av strejken som skedde genom den 
rationella klyvningen upplöstes således det mesta av den återstående delen 
under augusti och september av de strejkande själva.

218 Denna regel blev under storstrejken mycket omdiskuterad. Det var, som vi 
snart skall se, inte bara arbetarsidan som ansåg den utgöra ett brott mot 
föreningsfriheten och decemberkompromissen. Regeln hade införts  i SAF:s 
stadgar just innan kompromissen slöts och förbjöd SAF-företagen att under en 
pågående konflikt anställa arbetare som tillhörde eller ekonomiskt stödde den 
fackliga motståndaren. (SAF-stämmoprotokoll 16/1 1907 § 5, SAF A1A:1). Jfr 
Lohse s. 91.

219 SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 5, SAF A3A:6. De i följande refererat av 
beslutet ingående citaten hänför sig alla till nämnda paragraf. 
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I den första punkten fastslogs att varken de lockouter eller de strejker som 
rådde inom SAF:s avtalsområde innebar avtalsbrott och att ett deltagande 
i konflikten därför inte var giltigt skäl för att avskeda någon. 

Här måste inskjutas att typograferna, som inte tillhörde LO och låg 
utanför SAF:s avtalsområde, hade avtal med tidningsutgivarna som 
innebar fredsplikt under avtalsperioden. Deras strejk var alltså avtalsstridig. 
Avtalsbrottet ansågs inom borgerligheten från höger till vänster som 
riktat mot den fria opinionsbildningen och mot själva samhället. Detta 
framstår som huvudskälet till att den liberala tidningsopinionen vändes 
mot storstrejken.220 Det blev  även ett skäl för den borgerliga regeringen 
att avvakta med att ingripa med medling i en strejk som kunde rubriceras 
som samhällsfarlig. Den måste framstå som ett misslyckande innan den 
medling LO-sidan hoppades på var tänkbar för regeringen.

SAF-styrelsen slog i sin andra punkt fast att arbetsgivarens rätt att anställa 
och avskeda även gällde under en konflikt. Man var därför berättigad att 
både avskeda och nyanställa, om sådant behov fanns. Nyintagna arbetare 
(som enligt LO-sidans syn givetvis var strejkbrytare) fick efter konfliktens 
avslutande ”inte lämnas åt sitt öde” och borde inte avskedas, vilket var 
styrelsens tredje punkt. Om en sådan nyanställning ledde till att de 
strejkande arbetarna efter konflikten inte kunde beredas arbete och av detta 
skäl behövde avskedas så var detta tillåtet, förutsatt att man iakttog gällande 
uppsägningstid; detta enligt den fjärde punkten. Den femte föreskrev att 
om i sådana fall uppsägning skulle bli nödvändig också av en strejkande 
arbetares bostadskontrakt var även detta tillåtet. Att annonsering efter 
ny arbetskraft var möjlig även under konflikt ansåg sig styrelsen behöva 
påpeka i en särskild sjätte punkt, uppenbarligen i medvetande om att en 
sådan åtgärd kunde anses utmanande. 

SAF-styrelsen markerade en medvetenhet om att avskedanden i den 
rådande situationen kunde tolkas som förföljelser mot arbetare för deras 
deltagande i en arbetskonflikt. Man manade därför företagen ”att icke 
vidtaga dessa åtgärder i större omfattning än behofvet kräver”.221 Besluten 
meddelades SAF-företagen i ett cirkulär.222

 I samma anda beslöt styrelsen vid samma tillfälle på ordföranden 
von Sydows förslag att utfärda och offentliggöra regler för företagen i 

220 Schiller s. 207f samt 245ff.
221 SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 5, SAF A3A:6.
222 Delägarcirkulär 13, 6/9 1909, SAF B3A:1.
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syfte att ”med alla till buds stående, lagliga medel” skydda dem som 
återinträdde i arbetet (och som alltså avbröt strejken) från trakasserier från 
de strejkande.223 Sådana händelser borde enligt beslutet polisanmälas av 
vederbörande arbetsgivare. De skulle dessutom inrapporteras till SAF för 
särskild utredning, varefter organisationen tänkte sig att hos arbetsgivaren 
kunna kräva förövarens avsked. I anslutning till beslutet påminde styrelsen 
om vad man kallade ”en af föreningens grundsatser”: ingen konflikt fick 
avslutas på sådana villkor att arbetsgivaren tvingades avskeda dem han 
anställt under konflikten. De lojala, arbetsvilliga arbetarna hade man en 
moralisk skyldighet att skydda. 

Tonfallet i SAF-styrelsens här redovisade formuleringar är präglat av 
en vilja att visa att man förde befälet på arbetsgivarsidan. Tydligen ansåg 
sig styrelsen och dess ordförande, som också var föreningens verkställande 
direktör, under pågående konflikt de facto ha mandat att handha en både 
exekutiv och övervakande roll i förhållande till organisationens delägare. 
Någon förankring av septemberbesluten i SAF:s fullmäktige eller stämma 
var tydligen inte behövlig. 

Adelswärd kritiserade i skarpa ordalag dessa SAF-beslut i ett fyra sidor 
långt brev. Enligt honom var det inkonsekvent att uppmana företagen att 
under pågående lockout söka få igång arbetet, det stred mot SAF:s idé med 
den aktion man inlett i juli och som följts av LO:s storstrejk. Att, som SAF 
krävde vid återanställning, under pågående konflikt fordra att organiserade 
arbetare inte skulle stödja sin fackförening, i praktiken att de skulle lämna 
den, var för baronen inte försvarbart. Arbetsgivaren hade faktiskt ”erkänt 
denna förening och dess rätt att existera och med densamma […] träffat 
kollektivaftal”.224 Adelswärd fortsatte: 

Det kan sålunda knappast betraktas annat än som aftalsbrott eller ett groft 
kringgående af aftalet, om arbetsgifvaren, som utan anledning till tvist med 
sina arbetare på grund af sin förenings beslut utestängt dem från arbete genom 
lockout, söker upptaga arbetet, innan slutlig öfverenskommelse träffats och 
lockouten upphäfts.225

223 SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 6, SAF A3A:6 (gäller även följande citat).
224 Adelswärd till SAF:s styrelse 24/9 1909, kopia i Th. Adelswärds handlingar, BAA. 

mapp Svenska Arbetsgifvareföreningen. 
225 Ibid.
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Brevet föredrogs vid den följande SAF-styrelsen, som gav von Sydow i 
uppdrag att svara på dess vägnar.226 Svaret visar en annan uppfattning än 
Adelswärds i frågan om det förmenta avtalsbrottet. Kunde man inte inom 
rimlig tid nå en förhandlingsuppgörelse med den fackliga motparten måste 
arbetsgivaren, enligt von Sydow, ha rätt att anlita andra arbetare.

Vi kunna icke heller finna, att där lockout är proklamerad arbetsgifvaren handlar 
orätt genom att intaga nytt folk i stället för de utestängda. De utestängda får 
bära konsekvenserna däraf att de tillhöra den organisation, som genom sin 
genstörtighet drifvit arbetsgifvarne till lockout. Då de icke kunna förmå sin 
organisation att gå in på arbetsgifvarnes villkor, måste de uppbära följderna 
däraf. I alla massrörelser får sålunda enskild ofta lida för hvad ledningen å hans 
sida gör eller beslutar. 227

Dessa meningar kan uppfattas som en utrerad tolkning av innebörden i 
begreppet arbetets frihet. von Sydow förnekar indirekt att något avtalsbrott 
från SAF skulle föreligga. Det handlande som han anser legitimt 
praktiserades av John Bernström sommaren 1905, då de vid Separator 
utestängda arbetarna sades upp medan de var lockoutade.228 Ordet 
”genstörtighet” understryker den auktoritärt patriarkala hållningen hos 
SAF-styrelsen och von Sydow.229 Klyftan mellan dem och Adelswärd skulle 
komma till flera uttryck.

Brevet är formellt i tonen. Någon titelbortläggning mellan Adelswärd 
och den två år yngre SAF-chefen hade tydligen inte skett under de två år 
som den senare innehaft sin post.

Hur det i praktiken kunde gå till i ett företag när storstrejken 
efter de första veckorna började lösas upp finns i efterhand skildrat 
av Träindustriförbundets vice ordförande, Josef Sachs, chef för NK:s 
snickerifabrik i Nyköping.230 Sachs beskrev hur han efter tre veckors strejk 

226 SAF styrelseprotokoll 27/9 1909 § 3, SAF A3A:6. 
227 SAF genom von Sydow till Adelswärd  28/9 1909, Th. Adelswärds handlingar, 

BAA, mapp Svenska Arbetsgifvareföreningen.
228 Se ovan kap 3, s. XX.
229 Uttrycket genstörtig var redan 1909 ål derdomligt med betydelsen (enligt 

SAOB) ”halsstarrig, hårdnackad, oresonlig; stundom övergående i bet. 
uppstudsig, stursk”. von Sydow var som jurist noga med sina formuleringar 
och kan inte ha varit omedveten om ordets nyanser. En motpart i en facklig 
förhandling kan framstå som hårdnackad eller oresonlig men den senare 
innebörden, uppstudsighet, för tankarna till en underordnads olämpligt 
respektlösa attityd, sett med den överordnades ögon.

230 Handlingar rörande Sveriges Träindustriförbunds historia, Josef Sachs 
anteckningar s. 6f, Träind F 17:1.
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– vilket skulle betyda i slutet av augusti –  på en lördag hade sammankallat 
de strejkande arbetarna och hållit ett tal som slutat med orden: ”Fabriken 
öppnas om måndag i vanlig tid. Alla arbetare äro då välkomna för att sätta 
rörelsen igång. Den som däremot utebliver anses vara uppsagd från sin 
plats.”231 På måndagsmorgonen infann sig enligt Sachs flertalet arbetare, de 
återstående kom de närmaste dagarna och bad om överseende. Initiativet 
togs trots att förbundsordföranden Adelswärd avrått Sachs och vägrat att 
följa dennes förslag att vidta motsvarande åtgärd i Åtvidaberg.

Adelswärds och Sachs företag var de två första som 1905, efter 
Träindustriförbundets bildande, hade träffat kollektivavtal med 
Träarbetareförbundet.232 Det innebär med säkerhet att i varje fall huvuddelen 
av Sachs arbetare 1909 var organiserade i det senare förbundet och därmed 
i LO. När de återgick i arbetet måste de enligt alla normala fackliga kriterier 
ha varit strejkbrytare. De var långtifrån de enda som handlade på detta sätt. 

Sachs minnesanteckningar är daterade så sent som 1946. Den refererade 
episoden har ändå trovärdighet; dess detaljer går väl ihop med övrigt 
här använt material om händelserna under storstrejken. På liknande sätt 
handlade sannolikt åtskilliga arbetsgivare under augusti och september 
1909. För att detta var vanligt talar den då accelererande återgången i arbete 
av strejkande.233 Särskilt kan det ha praktiserats av arbetsgivare som sedan 
tidigare hade en fungerande relation till den egna arbetarsidan och därför 
inte uppfattade att storstrejken hade sin udd riktad specifikt mot dem eller 
deras företag. Man kan föreställa sig att dessa arbetsgivare, som Sachs, 
vädjade till en patriarkaliskt färgad samhörighetskänsla inom företaget. De 
kunde då tala som en förlåtande far kan tänkas göra till vilseförda barn; de 
kunde erbjuda arbetarna att återfå sin tidigare försörjning i en situation då 
LO-sidans resurser för understöd var minimala och inget slut på strejken 
var i sikte. Hos LO måste man tämligen maktlöst ha tvingats bevittna 
strejkmoralens upplösning och medge återgångar till arbetet. Officiellt 
krympte man storstrejkens omfattning i omgångar, där den rationella 
klyvningen i början av september bara var första steget. Det hjälpte 
inte. Slaget var förlorat, vilket i bittra ordalag medgavs i arbetarrörelsens 
tidningar i början av oktober.234

231 Ibid.

232 Se ovan s. YY
233 Se ovan not 216. XX
234 Östergötlands Folkblad, som under hela september uppmanat de strejkande att 

hålla ut, skrev 1/10 1909 i en rubrik om arbetsgivarnas ”Pyrrhusseger”.
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Jämfört med alternativet att rekrytera arbetsvilliga/strejkbrytare från 
annat håll var den Sachska modellen ett effektivt sätt för arbetsgivarna 
att få igång produktionen med arbetare som behärskade sina uppgifter i 
stället för nyrekryterade arbetsvilliga. Utifrån detta enkla och självklara 
produktionsmål kan tillvägagångssättet ses som målrationellt, vilket det 
var också utifrån ett annat troligt arbetsgivarmål: att försvaga den fackliga 
solidariteten. Det man åstadkom var ju att de strejkande arbetarna gick 
emot den fackliga huvudorganisationen, som visserligen långt ifrån alla 
tillhörde, men vars strejkparoll de flesta i början hade följt. De som var LO-
medlemmar ställdes inför kravet från arbetsgivaren att för den tid strejken 
pågick utträda ur organisationen, vilket de i stor utsträckning gjorde.235 

Uppgiften att Adelswärd skulle ha avrått Sachs från dennes åtgärd är 
trovärdig. Den stämmer med baronens inställning till storstrejken och 
hur den borde avslutas. Att han – i konsekvens med denna inställning 
– valde ett annat sätt än Sachs för att avsluta konflikten i Åtvidabergs 
Förenade Industrier (ÅFI) framgår av rapporteringen i socialdemokratiska 
Östergötlands Folkblad under september 1909. Från 7 september, då 
tidningen efter fyra veckors uppehåll på grund av typografstrejken åter 
kom ut, rapporterades regelbundet från Åtvidaberg att de strejkande höll 
ut; ytterst få hade återgått i arbete vid ÅFI.236 Den 20 september strejkade 
enligt tidningen alltjämt 500 arbetare i samhället, av vilka två tredjedelar 
sades vara organiserade. Man höll dagliga möten i den under det föregående 
året tillkomna folkparken. Den 27 september skrev Folkbladet att ÅFI i ett 
cirkulär hade uppmanat arbetarna att återgå till arbetet, men att dessa efter 
avhållet möte skulle ha beslutat fortsätta strejken. Samma dag meddelades 
att medlingskontakter mellan huvudorganisationerna Stockholm hade 
avbrutits utan resultat. 

235 LO:s medlemstal minskade under 1909 från 162.000 till 108.000, Casparsson, s. 
645.

236 Dessa och närmast följande uppgifter är från Östergötlands Folkblad den 7/9, 
11/9, 20/9, 27/9 och 29/9 1909, samtliga under rubriken ”Åtvidaberg”.
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Två dagar senare rapporterade tidningen att arbetet vid ÅFI återupptagits 
av hela personalen, vilket hade skett med Träarbetareförbundets styrelses 
godkännande och efter  underhandlingar med ”fabrikschefen”.237 Adelswärds 
namn nämndes inte. Tidningen skrev:

Samtliga ha återfått sina gamla platser och ingen har avskedats. Föreningsrätten 
har erkänts och beviljats. Samma villkor som före strejken äro gällande enligt 
de avtal som finnas mellan föreningarna och bolaget. De lockoutade förklarade 
sig i det längsta ej vilja gå in men då i så fall halva hjulfabrikens personal ej 
fått sina platser åter förklarade de sig återgå även de. Saken var nämligen den 
att hjulfabriken saknade råmaterial tills dess sågen kom igång där lockout var 
proklamerad.238

Hade Adelswärd återtagit organiserade arbetare utan att kräva att de skulle 
lämna fackföreningen? Hade han med andra ord ignorerat det stadgande 
inom SAF, som innebar att han var skyldig att ställa detta krav vid de 
lockoutades återgång så länge konflikt pågick?  Tidningens formulering att 
föreningsrätten ”erkänts och beviljats” skulle kunna tolkas så. Å andra sidan 
blir det då svårt att förstå varför de lockoutade sågverksarbetarna behövde 
tveka om att återuppta arbetet (”i det längsta ej vilja gå in”) om det kunde 
ske utan att det nämnda kravet ställdes. Tidningens möjligen avsiktligt 
otydliga formuleringar motsäger varandra. Frågan hur Adelswärd på denna 
punkt förhöll sig till SAF:s stadgar kan inte med säkerhet besvaras. 

Men oavsett det kan vi konstatera att avvecklingen av storstrejken 
i Åtvidaberg skedde i samförstånd mellan företaget och det berörda 
fackförbundet, det senare ställdes inte åt sidan. Varken förbundet eller 
medlemmarna behövde därmed anses ha förlorat ansiktet, vilket hade blivit 
följden vid en strejkavveckling enligt Josef Sachs metod. Arbetarsidan hade 
i båda fallen förlorat striden men hade i Åtvidaberg sin organisation intakt.

237 Ett brev från Träarbetareförbundets styrelsen till dess  avdelning 90 i 
Åtvidaberg, daterat 27/9 1909, bekräftar detta direktiv. Styrelsen förutsatte 
att alla fackliga medlemmar återfick sina platser och att de tidigare 
anställningsvillkoren skulle gälla (Svenska Träarbetareförbundets arkiv, kopior 
av utgående brev 1909).

238 Östergötlands Folkblad 29/9 1909.
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Åtvidabergshistorikern Hellström konstaterar att storstrejken inte blev så 
förödande för arbetarorganisationerna i Åtvidaberg som den blev på många 
andra håll, vilket han tar som tecken på att sammanhållningen mellan 
arbetarna där var särskilt god.239 Men troligen spelade arbetsgivarnas 
skilda förhållningssätt på olika orter en väl så stor roll för hur storstrejken 
avslutades lokalt som möjliga skillnader i arbetarnas sammanhållning kan 
ha gjort.

Theodor Adelswärd hade visat respekt och i handling klargjort att 
fackföreningar för honom var nödvändiga institutioner på den svenska 
arbetsmarknaden. Han hade under storstrejken bekräftat att hans vision var 
en annan än SAF-ledningens. Skulle man kunna integrera arbetarklassen i 
samhället och förhindra att den blev ”en stat i staten” – som han uttryckt det 
i sitt politiska program 1905 – då kunde man inte samtidigt underminera 
eller rentav försöka krossa arbetarnas organisationer. Josef Sachs handlande 
1909 löste det omedelbara produktionsproblemet vid hans företag, men 
bidrog till att vrida klockan tillbaka till vad som för Adelswärd var tiden 
före 1905, före hans eget avfall från sin tidigare auktoritärt patriarkala 
arbetsgivarhållning.

Adelswärd kritiserade i början av november återigen den egna 
organisationen för att inte vilja göra upp enligt medlarnas då presenterade nya 
förslag och därmed föra striden till ett ordnat slut.240 Den utnötningsmetod 
som annars återstod för SAF, att engagera arbetsvilliga/strejkbrytare inom 
de områden där konflikt alltjämt pågick och därigenom i praktiken frånta 
de ännu strejkande eller lockoutade möjligheten att återfå arbetet, fann 
Adelswärd alltjämt motbjudande. Han hade framhållit samma sak i sitt 
brev till SAF den 24 september.

 I ett brev senare i november, då det statliga medlingsförslag som skulle 
bli det sista var till behandling i huvudorganisationerna, dömde Adelswärd 
i skarpa ordalag ut SAF:s lockouttaktik som ett misslyckande. Han varnade 
SAF-styrelsen för att ett avvisande även av det aktuella medlingsförslaget 
och fortsatt lockout skulle göra förhållandet mellan parterna 

för framtiden alldeles ohållbart. Enda möjligheten för ordnade förhållande för 
framtiden – hvilket enligt min uppfattning ligger i kollektivaftal mellan väl 

239 Hellström et al. s. 205.
240 Adelswärds yttranden vid SAF:s fullmäktige 3/11 1909 enligt protokollets 

§ 7 (SAF A2A:1) och enligt de utförligare anteckningarna bakom detta i 
handlingarna till protokollet (SAF A2B:1). 
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organiserade föreningar – går förlorad, om den nu förda striden slutar utan 
uppgörelse. Den kommer då blott att lämna som resultat ökad bitterhet hos 
arbetarne, samma oreda som förut i aftalsförhållandena och samma ständiga 
småstrider, som man just velat undvika.241

Vid det laget hade, som Adelswärd underströk i sitt brev, allmänna 
opinionen utvecklats till arbetsgivarsidans nackdel. Särskilt hade det blivit 
fallet under slutet av oktober, efter de avskedanden av lockoutade arbetare 
som hade skett vid flera mellansvenska järnbruk och i uppmärksammade 
fall lett till vräkningar av arbetarfamiljer från företagsbostäder.242 I artiklar 
i socialdemokratisk press beskrevs detta som avtalsbrott av SAF och 
arbetsgivarna, samma synpunkt som Adelswärd framfört i brevet den 24 
september.243  

Liberal press instämde i kritiken. Aftonbladet höll med om att 
järnbruksarbetsgivarna begått avtalsbrott. Det skedde i en lång artikel den 
25 oktober, samtidigt som tidningen publicerade en insändare med kritiska 
frågor i ämnet till SAF från Erik Palmstierna – R.F. Bergs kontaktperson 
inom CSA 1906-07.244 Dagens Nyheter, som under storstrejkens tidigare fas 
hade fördömt arbetarsidans avtalsbrott, framförde i slutet av oktober fyra 
dagar i följd starkt kritiska synpunkter på SAF:s politik.245 Storstrejken, 
ansåg DN, hade tidigare ”fått löpa linan ut”. Men nu hade SAF:s storlockout 
på motsvarande sätt kommit till vägs ände, den stod enligt tidningen ”inför 
sin bankrutt”.246 Man återgav SAF-kritiska uttalanden av nationalekonomen 
Gustav Cassel och Henning Elmquist. 

241 Adelswärd till SAF 12/11 1909, texten  i SAF-styrelsens protokoll 12/11 1909 § 1, 
SAF A3A:6.

242 Två uppmärksammade platser var Fagersta och Horndal, där cirka 80 respektive 
50 arbetarfamiljer i slutet av oktober sades upp till avflyttning (Montelius et al. 
s. 406). Det förefaller inte klarlagt hur många vräkningar som totalt verkställdes 
innan SAF upphävde järnbrukslockouten 13 november. Casparsson hävdar att 
antalet i hela landet skulle ha varit 616 men anger varken källa eller vilken period 
som avses, varför uppgiften måste anses högst osäker (Casparsson s. 381).

243 Social-Demokraten hade under den sista tredjedelen av oktober nästan 
dagligen artiklar på temat arbetsgivarnas förmenta avtalsbrott och 
uppsägningarna och vräkningarna vid järnbruken. Se t.ex. S-D 21-23/10 och 25-
28/10 1909.

244 ”Situationen i arbetskonflikten”, Aftonbladet 25/10 1909. Palmstierna var 
1909 vänsterliberal riksdagsman som 1910 blev socialdemokrat och senare 
utrikesminister. Tage Erlander, ”Erik Palmstierna”, SU band 22 sp. 293, Malmö 
1952.

245 DN 28/10, 29/10, 30/10 och 31/10 1909.
246 DN 28/10 1909.
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Båda ansåg att SAF:s agerande stred mot decemberkompromissen.247 
Föreningsfriheten fick enligt de två inte sättas ur spel under en konflikt, 
vilket SAF genom sitt agerande ansågs ha gjort.

Social-Demokraten tog några dagar senare upp DN:s angreppssätt och 
publicerade uttalanden av auktoriteter som inte kunde kopplas till SAP. 
I början av november fanns i det socialdemokratiska huvudorganet sex 
utförliga sådana uttalanden. Alla var kritiska mot SAF:s politik och ansåg 
att den i ett eller flera avseenden innebar avtalsbrott.248 Flertalet kritiker 
hänvisade till decemberkompromissens regel att föreningsrätten skulle 
lämnas okränkt, vilket arbetsgivarsidan ansågs ha brutit mot – både genom 
att göra utträde ur fackförbunden under pågående konflikt till villkor för att 
återfå anställning och genom att använda lockouten för att kräva förändring 
av decemberkompromissen. Det senare avtalsbrottet ansåg kritikerna att 
SAF hade gjort genom att som villkor för en uppgörelse kräva ändring av 
ett gällande avtal, vilket hade skett vid båda de av regeringen initierade 
medlingsförsöken i september och i november. Villkoret var att LO skulle 
gå med på ett huvudavtal med en förhandlingsordning av det slag SAF ville 
ha, den som SAF-styrelsen för sin del hade antagit i september 1909 och för 
vilken 1905 års verkstadsavtal hade stått modell.249 Där ingick § 23-regeln 
från decemberkompromissen, regler om att förmän hade rätt att stå utanför 
facket, om tillåtna sympatiåtgärder under avtalsperiod samt några andra för 
SAF viktiga principer.250

 I det konservativa Stockholms Dagblad försvarades SAF:s politik i det 
längsta, samtidigt som man bedömde situationen efter uppsägningarna och 
vräkningarna vid järnbruken som allvarlig.251 Den 9 november publicerade 
tidningen en insändare från SAF, där organisationen avvisade anklagelserna 
om avtalsbrott och hävdade att de frågor som ställts och besvarats i Social-
Demokraten innebar förvrängningar av verkligheten.252 Följande dag 
kommenterade Stockholms Dagblad det då framlagda sista medlingsförslaget 
med förhoppningen att det, ”med dess fördelar och brister” kunde antas av 

247 DN 31/10 1909. Cassel var en socialpolitiskt inriktad, borgerlig nationalekonom 
(artikel av Tage Erlander i SU 1947, band 5, sp. 952f). Elmquist var 
chefstjänsteman i Kommerskollegium och medlare i en mängd arbetskonflikter.

248 S-D 6/11 och 8/11 1909. Bland dem som uttalade sig var även här Gustav Cassel 
samt den liberale advokaten och politikern Eliel Löfgren.

249  SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 3, SAF A3A:6.
250 Svenska Arbetsgifvareföreningens styrelse- och revisionsberättelser för år 1909, 

Stockholm 1910, s. 15. Schiller s. 70ff.
251 Se t.ex. Stockholms Dagblad 27-29/10 1909.
252 Stockholms Dagblad 9/11 1909.
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båda parter. ”Väl vore, om de ansågo sig kunna godkänna förslaget.” 
Förhoppningen infriades inte. Artikeln är en signal om att man i november 

även bland arbetsgivarföreningens sympatisörer ansåg konfliktläget vara på 
väg att bli ohållbart.   

Aftonbladet-artikeln 25 oktober med Palmstiernas samtidigt publicerade 
brev finns bevarad som tidningsklipp bland Adelswärds handlingar rörande 
SAF. Baronen måste ha noterat att den innehöll just den kritik som han 
själv hade framfört inom SAF en månad tidigare i brevet 24 september. 

LO avvisade vid medlingsförsöken både i september och november SAF:s 
villkor för en uppgörelse. Officiellt var skälet att LO ansåg sig sakna formell 
befogenhet att träffa huvudavtal, något man ändå kunde anses ha gjort när 
decemberkompromissen bekräftades i januari 1907. Som Schiller skriver 
går det att uppfatta ett mera reellt skäl för LO:s avvisande hållning till en 
ny överenskommelse med arbetsgivarna. Den svenska huvudorganisationen 
hade 1909 fått inregistrera ett kraftigt nederlag – till skillnad från vad 
som gällt för dess danska motsvarighet i den storkonflikt som föregått 
Septemberforliget tio år tidigare. LO ville inte i en uppgörelse officiellt 
bekräfta sitt nederlag.253 Någon formell fred slöts aldrig efter 1909 års 
konflikt; den avslutades i praktiken genom ensidiga åtgärder från parterna. 

Schillers är densamma som min: det huvudavtal med förhandlingsordning 
som SAF eftersträvade 1909 omöjliggjordes av att man segrade så 
eftertryckligt som man gjorde och inte ville rucka på något av sina krav på 
innehållet i ett huvudavtal.254 

Å andra sidan var ett sådant avtal knappast det enda mål SAF-
ledningen siktade mot under 1909. Ville man i själva verket söka krossa hela 
fackföreningsrörelsen? Det var den farhåga Adelswärd hade uttalat i artikeln 
i Social Tidskrift. Min bedömning är att SAF som organisation inte hade 
detta som mål, även om enskilda arbetsgivare kan ha ansett annorlunda. En  
närmare diskussion av detta och av frågan vart SAF syftade med sin politik 
återkommer i följande kapitel.

Sett i efterhand kan vi konstatera att Theodor Adelswärd i sin 
augustiartikel 1909 och i sina senare framställningar till SAF samma 
år förutsåg flera av de konsekvenser som följde av den stora konflikten, 
framför allt att det skulle dröja länge innan reguljära kontakter mellan 

253 Schiller s. 72.
254 Ibid. Först 1938 möttes SAF och LO i Saltsjöbadsförhandlingarna, vars resultat 

blev ett huvudavtal med en förhandlingsordning. 



376

SAF och LO kunde återupptas. Adelswärds farhågor att man åter skulle 
hamna i en situation med ständiga småkonflikter på arbetsmarknaden kom 
på skam vad gällde de närmast följande åren men besannades i ett längre 
perspektiv. 1920-talet skulle bli ett nytt konfliktfyllt decennium på svensk 
arbetsmarknad.255  

Att kunna få stopp på de två huvudorganisationer som i augusti 1909 
befann sig på rak kontrakurs framstår som en omöjlig uppgift. Adelswärd 
markerade inom SAF utan omsvep sin avvikande åsikt och blev därför i 
den ledande arbetsgivarkretsen en isolerad person. Hans artikel i augusti 
noterades i liberal press men verkar inte ha tagits upp av arbetarsidan.256 
I det korta perspektivet kan den anses ha blivit överspelad av konfliktens 
faktiska utveckling. Adelswärds sista skriftliga protest och varning till SAF-
styrelsen 12 november lades till handlingarna. Enligt protokollet föranledde 
den inte någon diskussion.257

Summering och slutsatser
Vad vi sett kan beskrivas som en personlighetsutveckling hos Theodor 
Adelswärd, från en auktoritär till en didaktisk patriarkalism med tydliga 
emancipatoriska inslag. Utvecklingen äger rum under tioårsperioden 1899-
1909, med en brytpunkt 1905. Den sker med största sannolikhet under 
inflytande av flera av de händelser som här har behandlats. De första av 
dessa är Adelswärds kontakter med de fackliga företrädarna åren 1902-05, 
i brevväxlingen 1902 med metallarbetarnas Ernst Blomberg,258 i en insikt 
om det tvivelaktiga i att vräka arbetare från företagets bostäder även om de 
enligt anställningskontraktet var skyldiga att flytta och han således hade rätt 
att göra det. Till dessa händelser hör den treåriga konflikten vid smedjan 
som slutade utan någons seger, liksom den senare kontakten med den nya 
träarbetarföreningens ledare. Mot bakgrund av den bild av en framtida 
arbetsmarknads tänkbara funktionssätt som Adelswärd redan 1899 skisserat 
för J.J. Gibson pekar allt detta fram mot hans till synes plötsliga beslut 
sommaren 1905: att överge en auktoritär och personfokuserad patriarkalisk 
255 Se härom t.ex. De Geer s. 67-88.
256 Östgöten 27/8 1909; Stockholms-Tidningen 28/8 1909.
257 SAF styrelseprotokoll 12/11 1909 § 1. SAF A3A:6.
258 Adelswärd och Blomberg inträdde 1905 samtidigt i riksdagens andra kammare. 

Som Östlund noterat (s. 396) hyllades båda, tillsammans med ytterligare två 
nyvalda socialdemokrater, av G.H. von Koch i Social Tidskrift  1905:10 under 
rubriken ”Nya sociala krafter i riksdagen”. I CSA-kretsen hade man alltså redan 
då uppfattat Adelswärds sociala ambitioner i Åtvidaberg, säkert också hans 
1905 förändrade arbetsgivarhållning. 



377

hållning och satsa på en ny strategi, den ömsesidiga organiseringen som 
grund för en affärsmässig kontakt och kollektiva avtal med fackliga 
organisationer. Den logiska följden blir hans initiativ till att skapa en ny 
arbetsgivarorganisation, Sveriges Träindustriförbund.

När Adelswärd i sitt politiska program 1905 skriver om ”den kunskap 
och intelligens” han sett hos industriarbetarnas företrädare talar allt för att 
de nu nämnda kontakterna var bland dem han refererar till. Hans fortsatta 
handlande tyder på att han vågade ha förtroende för att här fanns personer 
som var resonabla och kunde stå för träffade uppgörelser. Fortsättningen 
i samband med riksdagsvalen 1905 och 1908, liksom det senare årets 
oskrivna kontrakt om folkparkens bildande, bekräftar detta. Under de tre 
riksdagsåren gjorde han knappast sina arbetarväljare besvikna. De kunde 
notera hans ståndpunkt i rösträttsfrågan, som i fråga om kvinnlig rösträtt 
gick längre än socialdemokratins hållning vid samma tidpunkt; vidare hans 
plädering för klassöverbryggande reformer inom skolsystemet, liksom hans 
avvisande av Lex Hildebrand-förslaget. I den sistnämnda frågan kan han 
som arbetsgivare tänkas ha övertygat tvehågsna kammarledamöter och 
möjligen påverkat utgången. Åtvidabergs arbetarkommun stödde honom 
följaktligen när han 1908 sökte nytt mandat.

Bland idéburna drivkrafter bakom hans strategibyte och samtidiga 
inträde i rikspolitiken kan uppfattas en målrationellt motiverad omsorg 
om den industriella produktionsbasens och därmed välfärdsbasens 
förutsättningar: viljan att skapa ett klimat i arbetslivet där produktionen 
inte stördes av ideliga småstrejker. Men i hans tillmötesgående hållning till 
vad han såg som arbetarorganisationernas legitima intressen och begäran 
om erkännande låg också väsentliga krav på motprestationer. Adelswärd 
förväntade förståelse och respekt för arbetsgivarrollens ledarskap, i 
praktiken för SAF:s § 23-bestämmelse, liksom för lönesystem som 
stimulerade till ökade individuella insatser och för en marknadsliberal syn 
på det privata ägandets och kapitalets roll för hela samhället. Han ville 
skilja på det politiska och det fackliga och såg, liksom R.F. Berg, en stark 
och partipolitiskt obunden fackföreningsrörelse som idealet. 

Vid sidan om detta kan utläsas värderationella begrepp och kriterier av 
betydelse för hans ställningstaganden, en ”rättvis maktfördelning”, som 
han ville uppnå i riksdagen, och ett ”rättfärdighetskraf”, som han såg som 
grunden för arbetarrörelsens fordringar. Adelswärd  använde här 1908 samma 
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ord som förekom i Bergs Uppsalatal 1905; i baronens fall dock knappast 
med Bergs  hänsyftning på bergspredikan. Adelswärds tro på individens 
frihet och det individuella initiativets betydelse för framåtskridandet 
innehåller en reservation: dessa krafter måste hållas inom gränser där de 
inte blir till skada för andra. I konsekvens med detta förordar han dels 
en social grundtrygghet för alla genom lagstiftning, dels en utjämning, så 
långt möjligt är, av olikheter i individernas yttre förutsättningar. Detta bör 
ske genom beskattningssystemet, genom vinstandelssystem i företagen och 
genom utbildningsväsendet. Hans liberalism har en tydlig socialliberal färg.

Bakom Adelswärds handlande under storstrejken 1909 kan vi urskilja 
både målrationella och värderationella motiv. Viktigare än att snabbast 
möjligt få igång produktionen, genom att engagera utomstående 
arbetsvilliga eller söka övertala arbetarna att bryta strejken, var att avsluta 
den på ett sätt som visade respekt för motparten. En sådan respekt kan 
anses ha rötter i en aristokratisk eller ridderlig tradition som säger att en 
motståndare som kämpat väl och ändå förlorat skall kunna få avtåga med 
hedern i behåll, inte behöva förlora ansiktet. I Åtvidaberg  fanns den fackliga 
organisationen kvar. Arbetarnas återgång omfattade alla, den orsakade 
därmed ingen inbördes splittring bland dem, vilket var fallet i andra företag 
där man inte återtog dem man ansåg som övertalig arbetskraft. Adelswärds 
handlande kan beskrivas i värderationella termer. Men det kan även ses 
som målrationellt i ett längre tidsperspektiv än det mest kortsiktiga, enligt 
tanken att parterna kommer att mötas igen och då behöver ha en relation 
att utgå från.

I vilken mån innebar då Adelswärds strategibyte 1905 att han övergav 
sin patriarkala hållning?

Christer Ericsson diskuterar med utgångspunkt från fallet Nyby bruk 
olika teorier om betydelsen av gåvor inom ett patriarkaliskt system.259 Han 
finner att gåvor från patronen vid Nyby till arbetarna, individuellt och 
kollektivt, var ett återkommande och centralt inslag i detta system. Gåvor 
gavs regelbundet, inte nödvändigtvis i ett uttalat syfte. De var ett medel för 
att upprätthålla makten över kollektivet. På detta sätt beseglades vad vi kan 
kalla en hegemonisk relation, en ömsesidig lojalitet mellan patronen och 
hans underlydande. Den motprestation från de senare som var möjlig och 
förväntad var just lojalitet, deras uppslutning kring patronen. 

259 Ericsson 1997 s. 165-173.
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Arbetarna i Nyby förstod att utnyttja relationen till sin fördel. De kunde 
begära gåvor, medvetna om att patronen, om han ville uppehålla sin status 
och sitt grepp om verksamheten, hade svårt att säga nej.260

Ett begrepp som förs fram av Ericsson är när han, med referens till en 
annan historiker, Per Bolin-Hort, skriver: ”Det paternalistiska systemet 
byggde på ett oskrivet kontrakt mellan fabriksägare och arbetare.”261 Sådana 
kontrakt måste enligt Bolin och Ericsson förstås i sina historiska kontexter 
och innebar i praktiken ofta fördelar för arbetare vilkas medverkan var så 
viktig för fabriksägaren att de kunde ställa krav på denne.262 

I fallet Åtvidaberg kan folkparken ses som en gåva i det stora formatet. 
Den syftade bland annat till att befästa en lojalitet mellan baronen och 
arbetarbefolkningen, även om parken inte var avsedd enbart för dem. Att 
Adelswärd under valåret 1908 kunde ha speciella skäl att stärka denna 
lojalitet är en omständighet som vi skall återkomma till. Initiativet till 
parken togs från arbetarsidan, i former som kunde uppfattas som en 
anhållan om en gåva. Den utformades och överlämnades efter betänketid 
och på vissa villkor, varav ett säkert var underförstått av baronen: jag 
förväntar mig stöd för mitt återval till riksdagen 1908. Alternativt framkom 
erbjudandet om sådant stöd från föreningsordföranden Ericsson vid dennes 
underhandskontakter med Adelswärd. Vi kan ana att det mellan dem hade 
växt fram ett slags oskrivet kontrakt, i en process vars inledning kunnat 
uppfattas redan vid riksdagsvalet 1905.

Detta är ett något spekulativt resonemang, som dock kan utgå från 
vetskap om att Adelswärd 1908 verkligen ville bli omvald till riksdagen och 
måste ha insett att han då behövde arbetarväljarnas stöd.263 

260 Ericsson 1997 s. 165 och s.173. Hans resonemang om gåvans betydelse bygger 
på Mauss. 

261 Ibid. s. 54f. Ericssons kursivering.
262 Ibid. samt Per Bolin, “Paternalism och underkastelse”, Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia nr 38. Ett näraliggande begrepp, det ”osynliga 
kontraktet”, lanserades 1983 i en rapport av en grupp svenska sociologer om en 
senare tids syn på arbete och arbetsliv (Hans L. Zetterberg & Karin Busch m.fl., 
Det osynliga kontraktet, Vällingby 1983).

263 Att han ville bli omvald stöds av hans brevväxling med J.J. Gibson 1908, när 
denne tvekade om han själv ville nomineras till liberal riksdagskandidat. Om 
Adelswärds ambition härvidlag vittnar i synnerhet brevet till Gibson 5/8 1908. 
Att baronen skulle behöva stöd från det stigande antalet arbetarväljare måste 
ha varit uppenbart för honom, efter den massiva kritik från konservativt håll han 
fått motta som följd av sitt ställningstagande till Lex Hildebrand-förslaget.
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Men det är å andra sidan fullt möjligt att tolka gåvan som ett av många 
uttryck för hans och familjens historiskt grundade ansvar för samhället 
Åtvidaberg, för dess medborgares utveckling och förutsättningar, i den 
anda som uttrycks i orden noblesse oblige. 
Vid den förra tolkningen utgår man från en strävan efter makt som det 
primära, vid den senare kommer begrepp som ansvar och förpliktelse 
(latinets obligatio) i förgrunden. I praktiken betingar som bekant begreppen 
ofta varandra.

Ett annat villkor med gåvan låg i föreskriften att folkparken skulle 
vara en plats där alla medborgargrupper skulle vara välkomna och kunna 
mötas. I detta låg en förtroendeyttring från baronen: jag litar på att 
folkparksföreningen förstår mina intentioner och kommer att sköta parken 
på ett sätt som uppfyller dessa.

Oavsett vilken tolkning man väljer av motiven och omständigheterna 
kring folkparkens tillkomst kan man se dem som belägg för att Theodor 
Adelswärds patriarkala hållning bestod även efter hans förändrade attityd 
gentemot arbetarsidan år 1905. Dessa två hållningar var uppenbarligen 
för honom själv fullt möjliga att kombinera. Hans patriarkalism upphörde 
alltså inte. Den bytte däremot föremål, den riktade sig till och accepterade 
därmed arbetarna som kollektiv, inte enbart som individer. Den hade gått 
från auktoritär till didaktisk och fick efterhand allt flera emancipatoriska 
inslag. Det senare blir tydligt i hans mot arbetarsidan hänsynsfulla agerande 
vid avslutandet av storstrejken i Åtvidaberg. 

Men arbetarkollektivet får samtidigt från 1908 ett personligt ansikte, 
tillhandahållet av arbetarkommunens starke man Josef Ericsson. Denne 
börjar i vår berättelse anta egna patriarkala drag i förhållande till sina egna 
medlemmar, på det sätt som Ronny Ambjörnsson observerat skedde vid 
samma tid i sågverkssamhället Holmsund.264 Ericsson förmådde snabbt 
ändra på folkparkföreningens uppfattning i namnfrågan 1908. Han utlovade 
samma år självsäkert Åtvidabergsarbetarnas röster i valet till Adelswärd, ett 
beslut som han förankrade hos dem i efterhand. Vid storstrejkens inledning 
ledde han det första strejkmötet i folkparken, då enligt tidningsuppgifterna 
600 arbetare unisont sjöng Internationalen.265 Parken blev under de följande 
två månaderna en samlingsplats för de strejkande, vilket måste ha stämt 

264 Ambjörnsson s. 267ff. Betr. Josef Ericssons (ibland stavad Eriksson) olika roller i 
Åtvidaberg se Hellström et al. s. 266, passim.

265 Östergötlands Folkblad 5/8 1909.
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dåligt med Adelswärds förhoppningar att skapa en mötesplats för samhällets 
olika medborgargrupper. Att Ericsson och hans relation till Adelswärd 
spelade en roll vid storstrejkens upphörande är ett rimligt antagande. 

Uppgifter i de lokala arbetarorganisationernas arkiv om det som då 
hände saknas. 

Man kan i Åtvidaberg, liksom i Ambjörnssons och Christer Ericssons 
berättelser, se att  patriarkalismen inte upphör men att den över tiden är 
dynamisk och föränderlig. Alla parter i relationen – arbetsgivarna, arbetarna, 
föreningar och samfund – kan över tiden vara växelvis subjekt och objekt. 
Patriarkalismens rörelse var vertikal och byggd på överhetens kontroll av 
underlydande, vilket vi sett tidiga exempel på i Åtvidaberg. Men med 
stigande kunskaper, åsiktsutbyten och utifrån kommande impulser blev 
kontrollen allt svårare att upprätthålla.266 Till sist kunde patriarkalismen 
byta skepnad och dess innebörd gestaltas även av arbetarrörelsens egna 
ledargestalter. De blev, som Josef Ericsson, nya fadersfigurer. 

Man kan dra slutsatsen att det för den ursprunglige patriarken måste 
ha varit en klok strategi att skapa en allians med andra som uppträdde 
i en fadersroll. Så betraktad kan Theodor Adelswärds gåva år 1908 ses 
som del av en alliansstrategi i förhållande till någon som i grunden var 
en motpart. Men i baronens ambition ingick också, som framgår av hans 
riksdagsmotioner och tidningsartiklarna före valet 1908, att verka för 
arbetarklassens integration i ett borgerligt samhälle, för dess emancipering. 
I vilken mån lyckades han med detta.

Idéhistorikern Henrik Björck har behandlat begreppen Folkets hus och 
Folkets park och ställt dem i relation till uppkomsten och utvecklingen av 
det svenska folkhemsbegreppet åren närmast före och efter 1900. Björck 
har, utan att uppmärksamma fallet Åtvidaberg, funnit att de han kallar 
ambivalenta arbetsgivare ibland lämnade stöd till av arbetarorganisationer 
initierade Folkets hus- och Folkets park-projekt.267 Det förekom på flera 
håll att arbetsgivare använde beteckningen Folkets hus. Björck uppfattar 
en dragkamp mellan liberaler och socialdemokrater om dessa begrepp 
under 1900-talets tidiga år och ser de liberala motiven för att skapa 
sådana samlingsplatser ur ett integrationsperspektiv. ”Sålunda i ordningen 
inlemmade socialdemokrater kunde accepteras högerifrån, kanske 

266 Ambjörnsson s. 242.
267 Björck 2008 s. 26. Även hos densamme, ”Till frågan om folkhemmets rötter. En 

språklig historia”, Lychnos 2000 . 
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uppskattas, som ett alternativ till ’hinkeaner’ och dylika, vilka inte tycktes 
garantera en sund samhällsutveckling.”268  

Om det i Åtvidaberg fanns en ambivalens rörande hur begreppen 
Folkets hus och Folkets park borde användas åren 1898 och 1908 fanns 
den snarare på arbetarsidan än hos den vid båda tillfällena beslutsamt 
handlande Theodor Adelswärd. Vid folkparkens tillkomst det senare året 
nådde man ett pragmatiskt samförstånd, ett oskrivet kontrakt mellan två 
parter, om begreppens användning. På motsvarande sätt hade man enats 
i synen på fackföreningarnas roll år 1905 och vid valet av Adelswärd till 
riksdagen samma år. Ungsocialisternas inbjudan till Hinke Bergegren 
1908 och de äldre socialdemokraternas påföljande reaktioner gjorde att 
detta samförstånd ytterligare manifesterades. De reformistiska arbetarna 
och Adelswärd fick då en gemensam fiende till vänster, förutom den som 
sedan tidigare fanns till höger. Samförståndet kom till uttryck även vid 
storstrejkens avslutning.

CSA-medarbetaren Emilia Broomé skrev i Social Tidskrift 1911 om 
Åtvidaberg som socialt framstående brukssamhälle. Där står beträffande 
Folkets hus att läsa att detta inrättats av arbetsgivaren i en äldre byggnad 
och inrymde, förutom möteslokaler, ett sockenbibliotek  som drevs med 
hjälp av statsanslag och gåvor. I en fotnot står det: ”Vid sidan om detta 
bibliotek har arbetarnas fackföreningar inrättat ett bibliotek, som förvaras 
på samma plats; inköpen ske efter överenskommelse för att undvika onödiga 
dubletter.”269

Tydligare än så kan knappast en pågående integration av arbetarnas 
bildningssträvanden i den borgerliga samhällskulturen exemplifieras. Vi 
kan, i ljuset av Björcks analys, se Adelswärds agerande i frågor om medbor-
gerliga mötesplatser och lokaler som tidiga och framgångsrika exempel på 
en medveten integrationsverksamhet, initierad dels utifrån en social-liberal 
268 Björck 2008 s. 34.
269 Emilia Broomé, ”Arbetsgivarna och det sociala arbetet. III. Åtvidaberg”, Social 

Tidskrift 1911:5 s. 205. Påpekat av Östlund s. 402f. Broomé sätter ”Folkets 
hus” inom citattecken, vilket kan innebära att hon ansåg det diskutabelt 
att begreppet tillämpades på ett hus ägt av arbetsgivaren. Samtidigt säger 
hennes uppgift att fackföreningarna i Åtvidaberg vid denna tid accepterade 
förhållandet. Broomés uppgifter kan delvis bygga på den samma år 
utgivna skriften Åtvidaberg med närmaste omgifningar, Linköping 1911, vars 
upphovsman inte anges men enligt Hellström et al. (s. 254, not 24) skulle vara 
Theodor Adelswärd själv. Uppgifterna om Folkets hus i denna äldre skrift (s. 32) 
stämmer med Broomés och måste anses trovärdiga. Den samtida diskussionen 
om det framväxande biblioteksväsendet och statens stöd till detta har 
behandlats av Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, Stockholm 2007, s. 
67-81.
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hållning, dels i kraft av en makt- och ägarposition, som gav innehavaren 
möjlighet att förverkliga sina intentioner. 

Sett från det motsatta perspektivet var en sådan integration knappast 
tänkbar med mindre än att den som var föremål för integrationen frivilligt 
spelade med, accepterade sitt deltagande men också kunde ställa villkor för 
detta, i ett skrivet eller oskrivet kontrakt. Med detta dubbla perspektiv är 
vi åter i det slags verklighetsbeskrivning som Ambjörnssons och Ericssons 
studier har påvisat: en patriarkalisk kultur där aktörerna växelvis är subjekt 
och objekt, en situation där arbetarrörelsen i Åtvidaberg år 1908 lika fram-
gångsrikt har integrerat Theodor Adelswärd i sin diskurs som den själv har 
blivit integrerad i hans. Varvid fortsättningen logiskt borde leda till att en 
ny gemensam diskurs uppstår, i detta fall någon form av emancipatorisk pa-
triarkalism, en samförståndsmodell mellan arbete och kapital i det – i varje 
fall enligt Emilia Broomé – socialt framstående brukssamhället Åtvidaberg. 

I Stockholm rådde däremot 1908, liksom än mera 1909 och därefter, 
helt andra förhållningssätt mellan arbetsmarknadsparterna. Adelswärds 
agerande inom SAF under storstrejksåret var i konsekvens med hans eman-
cipatoriskt patriarkala hållning på hemmaplan men gjorde honom till en 
avvikande röst och särling i det centrala arbetsgivarsammanhanget. Till 
det kan ha bidragit hans något distanserade, möjligen av den aristokratiska 
traditionen påverkade, förhållningssätt mot omgivningen. Ett sådant kan 
uppfattas i flera av Adelswärds brev och artiklar. Breven till J.J. Gibson, 
vännen från ungdomen, är undantag som bekräftar regeln. 

Adelswärd skapade 1905 en ny arbetsgivarförening, i sig ett uttryck för 
ett vägval i  arbetsgivarpolitiken. Men vad man kan förstå byggde han inga 
personliga nätverk utifrån sin alltmer syn i arbetsgivarfrågan, han verkar 
inte aktivt ha sökt värva anhängare för denna. Det sent gjorda försöket i 
augusti 1909 att få ett stöd från den auktoritärt patriarkale John Bernström 
jävar inte detta omdöme. R.F. Berg, som visat förmåga att söka och finna 
bundsförvanter, hade kunnat vara en mera naturlig sådan för Adelswärd. 
Protokollen visar att de under åren 1905-07 möttes flera gånger vid SAF:s 
fullmäktigemöten. Den enda synliga kontakten mellan dem verkar vara 
brevet från Berg i maj 1907. Adelswärds svar på detta finns inte bevarat.270

270 Berg till Adelswärd 16/5 1907, BAA, Th. Adelswärds handlingar, mapp Svenska 
Arbetsgifvareföreningen. Adelswärds påskrift på brevet anger att det 
omedelbart besvarades. Svaret har inte påträffats. Kopia av Bergs brev i SkCem, 
F1A:2, arbetsgivarorganisationer 1907. 
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Sannolikt svalnade efter 1909 Theodor Adelswärds intresse för 
arbetsgivarorganisationerna. Han hade efter inträdet i SAF fått allt 
mindre gehör därifrån för sina idéer, i takt med att de uppfattats som 
kontroversiella eller orealistiska. Svalnade gjorde däremot inte hans intresse 
för det politiska livet, där han under den första riksdagsperioden varit en 
ensamvarg utan några påtagliga uppnådda resultat. Efter sin återkomst som 
liberal riksdagsman 1911 och utnämningen samma år till finansminister i 
Karl Staaffs andra regering – tre år senare känd som borggårdsregeringen – 
lämnade Adelswärd sina uppdrag i Träindustriförbundet och SAF. 

Hans följande liv ligger utanför ramen för detta arbete. Några punkter 
skall dock framhållas. Åtvidabergsindustrierna gick under 1910-talets 
senare del honom ur händerna, en utveckling som skildrats av Sågvall-
Ullenhag. Adelswärds bana som liberal riksdagsman varade till 1924, de 
sista åren tillbringade han i första kammaren. I nekrologerna efter hans död 
1929 står att läsa om hans avgörande insatser för skapandet av det moderna 
Åtvidaberg liksom om hans roll som politiker. Hans verksamhet inom 
arbetsgivarorganisationerna nämns ingenstans och hade tydligen vid det 
laget fallit i glömska.271 I Hallendorffs SAF-historik förekommer Adelswärd 
i förbigående på ett ställe.272 Hans roll som opponent under storstrejksåret 
nämns inte.

Den personliga kontakt som han redan under sin första riksdagsperiod 
hade etablerat med Hjalmar Branting befästes säkerligen efter borggårds-
krisen 1914, då Staaffregeringen avgick i protest mot Gustaf V:s okonsti-
tutionella agerande. Adelswärds uttalade avståndstagande från detta med-
förde att hans och familjens kontakter med kungalojala släktingar och 
anförvanter för lång tid avbröts.273 Till denna grupp hörde hans svärfar, 
den kungafamiljen närstående riksmarskalken Douglas, som under första 
världskriget tog det kejserliga Tysklands parti.274 Adelswärds sympatier låg 
hos västmakterna, en hållning han delade med Branting. De två förenades 
i kritik mot den konservativa regeringen Hammarskjöld, senare även i ett 
engagemang för mellanfolkliga relationer och Nationernas Förbund.275 

271 Social-Demokraten, Östgöta-Correspondenten och Östergötlands Folkblad 
30/9 1929.

272 Hallendorff s. 96. Adelswärd nämns som medlem i en SAF-kommitté för 
statistikfrågor.

273 Sparre s. 38-44.
274 Edvard Thermaenius, ”Ludvig Douglas”, SU  Malmö 1948 sp. 746f.
275 Uppgifterna om Adelswärds inställning och engagemang i dessa frågor i 

personartiklarna i SBL och SvMoKv.
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Från 1920 finns ett bevarat brev från Branting, som då under några måna-
der var statsminister, skrivet på ämbetets brevpapper. Branting tackar för 
ett ”angenämt besök” på ”det nya, ståtliga Adelsnäs, som vi skola gemen-
samt hoppas aldrig skall komma i fara för bolsjevikiska vandaler – så länge 
Åtvidaberg är centrum för en arbetarbefolkning, som känner sig ha intresse 
och fördel av driftens utveckling, saknas ju själva grundförutsättningen för 
dylika samhällstragedier i Dina nejder. Vännen Hj. Branting”.276   

Man kunde ta dessa ord som indikation på att den svenska socialdemo-
kratins främste företrädare ansåg att rörelsens utveckling från revolutionär 
till reformistisk hade fullbordats år 1920 – året efter beslutet om allmänna 
rösträttens införande och tre år efter vänstersocialisternas uttåg ur partiet. 
Men vi har i John Bernströms uttalanden år 1923 sett belägg för att denna 
utveckling i arbetarrörelsens huvudfåra misstroddes i konservativa kretsar 
och bland ledande svenska industrimän.277 Motsvarande misstro fanns på 
arbetarsidan, säkert tillsammans med ett revanschbehov. LO hade år 1920 
hunnit samla kraft och återhämta medlemsförlusterna efter 1909.

1920-talet skulle utveckla sig till en ny konfliktfylld period på svensk 
arbetsmarknad. Theodor Adelswärds förutsägelser om de för arbetsgivarna 
negativa följderna av SAF:s vägval i november 1909 skulle efter ett decen-
nium besannas.

276 Branting till Adelswärd 20/10 1920, BAA, Th. Adelswärds avsändarordnade 
korrespondens i mappar. Det av Isak Gustaf Clason ritade nya Adelsnäs 
färdigställdes åren 1917-20.

277 Se ovan s. xx.
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Kapitel 6.                                               
00-talets konflikter – en tillbakablick

Här görs en översiktlig rekapitulering av det första 1900-talsdecenniets 
konflikter, som nu främst betraktas utifrån organisationsnivån. Det 
ger anledning att återknyta till de analytiska begreppen inre och yttre 
legitimitet, som främst är tillämpbara på organisationer. Utgångspunkten 
är det linjetal för SAF som Hjalmar von Sydow höll i december 1912, 
med titeln Riktlinier för Svenska Arbetsgifvareföreningens verksamhet under 
gångna och kommande år.1 Han kunde då se tillbaka på SAF:s första tio 
verksamhetsår, under vilka han varit organisationens chef i fem och ett 
halvt. 

SAF-chefen pekade på några viktiga utvecklingssteg. 1905 hade man 
börjat dela in medlemsföretagen i branschförbund. Av dessa hade Sveriges 
Träindustriförbund genom Theodor Adelswärds initiativ blivit det första. 
Denna organisationsmodell hade sedan genomförts konsekvent och bidragit 
till att på några år förvandla SAF från en heterogen och begränsad skara 
industrier i skilda branscher till en betydligt mera omfattande federation 
av branschförbund med betydande befogenheter samlade i toppen. I 
sammanhanget var ett beslut från tiden före von Sydows inträde centralt: 
i organisationens stadgar hade 1905 slagits fast att de ingående företagen 
var skyldiga till sammanhållning kring vad von Sydow 1912 kallade ”vissa 
högre och viktigare arbetsgifvargrundsatser”. Därmed avsåg han främst 
innebörden av stadgarnas § 23: 

att arbetsgifvaren själf äger leda och fördela arbetet inom sin fabrik eller 
verkstad, att endast han äger rätt att antaga och afskeda arbetare, samt att han 
i dessa sina åtgöranden icke får vara bunden af hänsyn till om arbetarna äro 
organiserade eller ej.2

Betydelsen av arbetets frihet, vars första tillämpning känns igen i dessa 
formuleringar, hade von Sydow kraftigt betonat i en PM inför SAF-stämman 
i juli 1908. SAF-chefen hade då upphöjt detta begrepp till övergripande 
norm för arbetsgivarorganisationen, ett imperativ som måste fullföljas ”med 
alla till buds stående medel”. 

1  von Sydow 1913
2  ibid. s. 6 f. 
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Det innebar att man såg sig tvungen att sätta hårt mot hårt mot LO-
sidan, framför allt i den pågående konflikten med transportarbetarna. 
Trycket från SAF-anslutna industrier i Norrköping som under andra 
halvåret 1907 förlorat kontrollen över sina varutransporter hade lett 
till att stadens nybildade arbetsgivarorganisation för hamnarbetet vid 
slutet av året fick SAF:s stöd för sin långt tidigare inledda rekrytering av 
organiserade arbetsvilliga/strejkbrytare från England. R.F. Berg, som inte 
längre var i livet, hade vid SAF-chefens tillträde varnat denne för en sådan 
politik. Bergs mjukare tillämpning av arbetets frihet i Malmö hamn 1898 
hade varit grunden för den arbetsfred som sedan dess rått där. Exemplet 
hade dock inte lett till efterföljd på andra platser. Bergs modell, att låta 
hamnarbetarnas fackförening utse arbetsledare och organisera den dagliga 
rekryteringen av arbetskraft, var inte förenlig med von Sydows senare ukaser 
om att arbetsgivare inte fick låta sig bindas av hänsyn till om arbetarna 
var organiserade eller ej. Malmömodellen stod inte emot trycket från de 
konfrontationer som under 1908 fick arbetet i landets större hamnar att 
först upphöra och sedan övertas av arbetsvilliga /strejkbrytare, till stor del 
inskeppade engelsmän. 

Chocken från den följande Amaltheasprängningen blev sannolikt det 
som avgjorde att 1908 års hotande storkonflikt inte utlöstes. Sedan SAP 
och LO tvingats ta avstånd från Malmöattentatet skickades engelsmännen 
hem av arbetsgivarna. LO kunde, efter en maximal ansträngning av 
den egna auktoriteten, som inte var självklar för medlemsförbunden, 
få det motvilliga Transportarbetareförbundet att den gången acceptera 
arbetsgivarnas rätt att anställa och avskeda i hamnarna och att återuppta 
arbetet. En statlig medlare lyckades få båda sidornas huvudorganisationer 
med på kompromissuppgörelsen i juli.3 Den äventyrades för en tid av en 
följande avtalsstridig kommunalarbetarkonflikt i Malmö som trotsade LO 
och försvagade organisationens inre och yttre legitimitet. 

Samtidigt var SAF:s legitimitet ifrågasatt. Fackliga ledare, bland dem 
Charles Lindley, sades ha uttalat att man inte trodde på SAF:s lockoutvarsel 
som aldrig föreföll sättas i verket.4 Det saknades inte fog för en sådan 
misstanke – man kan minnas besvikelsen inom VF hösten 1905 över det 
uteblivna stödet från SAF, liksom den sviktande respekten för SAF hos de 

3 Schiller s. 93-98.
4 Schiller s. 103 ff, Lindleys uttalande s. 105.
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arbetsgivare som i början av 1907 inte var nöjda med decemberkompromissen. 
Missnöjet framkom senare i reaktioner på Kostauppgörelsen i februari och 
i Carl Tranchells brev till R.F. Berg i mars samma år.5 SAF ingav enligt 
sina interna kritiker inte tillräcklig respekt på arbetarsidan, i varje fall inte 
utanför dess ledarskikt och kanske inte heller inom detta.

Uppslutningen på arbetsgivarsidan hade kanske just därför blivit stor 
bakom 1908 års lockoutvarsel från SAF, organisationen uppfattades av de 
interna kritikerna äntligen vara på väg att visa musklerna. Även VF och det 
mindre Centrala Arbetsgivareförbundet ställde sig bakom den tillämpning 
av arbetets frihet som SAF under von Sydows ledning formulerade.6 De 
mest stridsbenägna arbetsgivarna blev ändå besvikna på sina organisationer 
när LO-sidan i juli föll undan och SAF-lockouten därför ställdes in. John 
Bernströms skrev att medlarnas ingripande och den följande juliuppgörelsen 
1908 hade fått honom att gråta. Hans känslor gällde att man fortfarande, 
tre år efter 1905 års oavgjorda kraftmätning, inte hade tydligt demonstrerat 
arbetsgivarnas samlade styrka.7 Inställningen får ses som representativ för 
den mera hårdföra arbetsgivarlinje som vi vet skulle bli utslagsgivande för 
SAF:s politik under 1909. Adelswärds anförande inför Laboremus någon 
tid före storstrejken speglade baronens farhågor för den utveckling som han 
uppfattade vara på väg.8

Hjalmar von Sydow beskrev i sitt tal 1912 – då han hade facit från 1909 
års storstrejk att hänvisa till – upplösningen 1908 som att arbetsgivarna 
redan då ”i principfrågan vunnit en obetingad seger”, först i juliuppgörelsen 
och sedan i den följande konflikten i Malmö under hösten.9 Han hade fog 
för detta uttalande. Principen arbetets frihet hade 1908 fått övertaget över 
Transportarbetareförbundets strävan efter monopol på allt hamnarbete. 
Fackförbundet hade fått slå till fullständig reträtt. Att det kunnat ske 
utan någon omfattande öppen strid var skälet till att Bernström och andra 
arbetsgivare underskattade betydelsen av det som hänt 1908.
Som också Schiller konstaterat hade båda huvudorganisationerna under 
den senare delen av 1908 problem med den inre legitimiteten, i SAF:s fall 
trots vad von Sydow fyra år senare beskrev som den betydande framgång 

5 Om Kostauppgörelsen och brevet från Tranchell till Berg 27/3 1907 se kap 4 s. 
Xx och yy (72-74 resp. s. 77).

6 Schillers skildring (s. 86ff) har rubriken ”Enig arbetsgivarfront”.
7 Bernström till Lars Åkerhielm 21/7 1908. Se ovan s. 77 xx.
8 Se ovan kap. 5, s. yy
9 von Sydow 1913, s. 13f.
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man haft just det nämnda året.10 Momentant försvagades respekten för 
dem båda, deras yttre legitimitet, på respektive motsida. SAF tilltroddes 
inte att kunna åstadkomma mer än vapenskrammel – i varje fall var det 
vad många arbetsgivare ansåg vara arbetarsidans uppfattning. LO ansågs å 
andra sidan av arbetsgivarna ha svårt att få sina medlemmar, även på den 
fackliga förbundsnivån, att respektera ingångna avtal och avstå från vilda 
strejker. Av det begränsade mått av förtroende som upparbetats mellan 
huvudorganisationernas ledningar vid decemberkompromissen 1906 kan 
under våren 1908 knappast någonting ha återstått. Samtidigt hade man på 
båda sidor behov av att höja sin legitimitet, den yttre och inte minst den 
inre. Det senare förklarar mycket av konflikternas upptrappning och det 
följande förloppet under storstrejksåret. 

Vad gäller våra tre huvudaktörers roller i detta laddade skede på 
arbetsmarknaden stod Bernström och VF något vid sidan om händelsens 
centrum, där LO och SAF nu befann sig. Bernströms inställning visade 
sig i besvikelsen över sommaruppgörelsen 1908; han uttryckte då realiter 
en förhoppning om en kommande större strid. Han var inte ensam om 
detta synsätt. Schiller spårade samma inställning hos SAF:s styrelseledamot 
Victor Schwartz, Hjalmar von Sydows svärfar.11 Berg, som 1907 hade 
försökt vinna von Sydow för sin freds- och förhandlingsinriktade linje, var 
inte mera i livet. Han slapp därmed få se sin Malmömodell för arbetsfred 
i hamnarna tillspillogiven; den hade ingått som ett element i hans olika 
förslag 1906 och 1907 till förhandlingsordning mellan SAF och LO.

Adelswärd underströk i valrörelsen 1908 att arbetarsidan måste respek-
tera arbetsgivarnas befälsrätt och bestämmande över anställningar och av-
skedanden, på den punkten stod han på SAF-linjen. Han hade under sina 
tre första riksdagsår visat prov på en avvikande arbetsgivarhållning och ut-
tryckt så mycket förståelse för arbetarorganisationernas uppfattningar att 
han inte blev omvald av sin konservativa valkrets. På denna väg skulle han 
fortsätta 1909 som opponent inom SAF. I sitt tal hos Laboremus angav 
han vilket slags arbetsgivarpolitik han hade sympati för: för honom som 
för Berg måste förhandlingens linje ha företräde framför stridens. I juli och 
augusti samma år markerade han i DN och Social Tidskrift sitt avstånds-
tagande från vad han såg som SAF-ledningens konfliktinriktade politik.12 

10 Schiller s. 105f.
11 Ibid.
12 Se ovan kap 5, s. Xx 53 ff. 
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I september tog han avstånd från SAF:s förhållningsregler för anställande 
och avskedande under konflikt. Samma månad avslutade han i Åtvidaberg 
konflikten, i ett outtalat men faktiskt samförstånd med Svenska Träarbe-
tareförbundet, och återanställde alla som strejkat. I november dömde han 
ut SAF:s lockoutpolitik som misslyckad och argumenterade inom organi-
sationen för att man utan reservationer borde anta det tredje då framlagda 
statliga medlarförslaget, det som skulle bli det sista. Hans synpunkter ig-
norerades.

Av allt att döma var Adelswärd en av få arbetsgivare inom SAF som un-
der 1909 distanserade sig från organisationen. I dess styrelseberättelse för 
nämnda år hävdas att uppslutningen från föreningens cirka 1.400 delägare 
var i det närmaste total, av dessa sades två eller tre ha visat en vacklande 
hållning men övertygats om sin plikt att hålla ut i striden.13 Omdömet var 
sannolikt inte alltför överdrivet vad gällde de meningar som arbetsgivarsi-
dan offentligt uttryckte. Hade det funnits betydligt flera avvikare borde det 
ha uppmärksammats i pressen, vilket det inte finns tecken på. 

Hur arbetsgivarna tänkte var för sig kunde givetvis inte organisationens 
ledning vara säker på. Men rimligt är att föreställa sig att SAF-delägarna i 
allmänhet såg med tillfredsställelse på att en enligt deras mening ofta odi-
sciplinerad och på det lokala planet självsvåldig fackföreningsrörelse hade 
blivit satt på plats och fått klart för sig vem som bestämde.14 De arbetsgivare 
som under 1905 års verkstadskonflikt betraktat SAF:s agerande som halv-
hjärtat kunde anse att organisationen år 1909 hade revanscherat sig själv 
och därmed hela arbetsgivarsidan. Fanns det avvikande arbetsgivarröster 
så höll man under pågående konflikt tyst. Adelswärd var med sin artikel i 
Social Tidskrift möjligen det enda tydliga undantaget. 
Var SAF:s avsikt 1909 att göra det som Bernström och VF 1905 funnit 
vara en omöjlighet, att krossa fackföreningsrörelsen? Det hävdades efter att 

13 Svenska Arbetsgifvareföreningens styrelse- och revisionsberättelser för år 1909, 
Stockholm 1909, s. 17 f. Att Adelswärd av SAF räknades till dessa ”två eller tre” 
är troligt, och omdömet innebär i så fall att organisationen inte riktat några 
invändningar mot det sätt på vilket konflikten avslutats i Åtvidaberg.

14 Även R.F. Berg, med sin under de sista åren erkännsamma hållning till 
arbetarrörelsen, hade i maj 1907 uttryckt bekymmer över vad han kallade 
”självsvåldet” bland arbetarna och den ökande strejkbenägenheten på lokal 
facklig nivå, som enligt Berg måste mötas med en målmedveten organisation 
på arbetsgivarsidan av det slag han förordat i promemorior och programförslag 
(det förut nämnda brevet till Adelswärd 16/5 1907). Från 1907 till 1909 tilltog 
strejkerna på branschnivå, vilket utgör bakgrunden till arbetsgivarreaktionen 
1908 liksom storkonflikten 1909 (Hallendorff s. 95-102). 
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striden var över av LO och förnekades lika bestämt av SAF.15 Hjalmar von 
Sydow uttryckte sin organisations ståndpunkt i föredraget 1912. Han kunde 
hänvisa till att han före storstrejken vid flera arbetsgivarmöten utan att bli 
motsagd hade tagit avstånd från en politik som skulle syfta till att krossa 
fackföreningarna – något som visar att han ansett en sådan markering 
behövlig mot mera hårdföra inställningar bland arbetsgivarna. ”Jag yttrade 
därvid, att fackföreningsrörelsen, rätt ledd och hållen inom tillbörliga 
gränser, är en följd af rådande ekonomiska och sociala förhållanden och 
icke utan en grundlig omdaning af desamma kan förkväfvas samt att 
arbetsgifvarorganisationerna äro byggda på grundvalen af ett erkännande af 
arbetarnas organisationsrätt.”16 Den statlige utredaren Gunnar Huss hade 
godtagit denna arbetsgivarhållning i sin rapport från 1910 om storstrejken, 
när han skrivit att SAF:s ledning inte önskat denna strid för dess egen 
skull. Huss gjorde samtidigt bedömningen att man på många håll inom 
SAF ansett att ”tillfället nu borde begagnas till att för arbetarna praktiskt 
demonstrera Svenska arbetsgifvareföreningens inneboende makt, som den 
[…] dittills icke fullt utnyttjat”.17 Innebörden är densamma som den här 
nyss redovisade; organisationen ansågs behöva visa sin styrka och höja sin 
legitimitet.

Huss uttalande antyder att von Sydow och SAF-styrelsen i juli 1909 
skulle ha varit återhållande krafter i förhållande till mera militanta grupper 
bland SAF-medlemmarna men efter hand fått ge vika för dessa. Schillers 
bedömning motsäger inte detta, även om han pekar ut flera stridslystna 
personer också inom SAF-styrelsen, bland dem Victor Schwartz. Det 
är plausibelt att Hjalmar von Sydow intog en balanserande hållning 
någonstans emellan hökar och duvor i SAF-kretsen, på det sätt som en 
styrelseordförande kan förväntas göra, men också troligt att hans egen 
och SAF-styrelsens inställning under konfliktens gång kantrade över åt 
hökarna, till vilka svärfadern Schwartz sannolikt hörde redan från början. 

15 Berättelse över Landsorganisationens verksamhet från Representantskapets 
möte i april 1909 till mötet i april 1910, Stockholm 1910, s. 26 och s. 38.

16 von Sydow 1913, s. 17.
17 Gunnar Huss, ”Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909”, 

del I, i Meddelanden från Kungl Civildepartementet XLIX, Stockholm 1910, s. 73*. 
Se även Schiller s. 203.
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För denna tolkning talar att von Sydow framlade de förslag som SAF-
styrelsen antog den 3-4 september 1909, om åtgärder för att befordra 
intagandet av arbetsvilliga och om nödvändigt avskeda de alltjämt 
strejkande. Dessa beslut och det följande medlemscirkuläret kan uppfattas 
som uttryck för att en mera hårdför arbetsattityd än förut tagit överhanden 
inom SAF.18 Genom att öka trycket på motparten hoppades man få ett 
snabbare slut på striden.

Men oavsett hur man bedömer septemberbeslutens legalitet och legitimitet 
– båda underkändes av Theodor Adelswärd, liksom i socialdemokratisk och 
liberal press – kan besluten inte tolkas som att SAF därmed försökte eller 
ville krossa LO-sidan.19 Det SAF ville var något annat: att tvinga LO till 
förhandlingsbordet där man räknade med att utifrån en styrkeposition 
kunna förhandla fram ett nytt huvudavtal, som man ville ha det. Det 
var tänkt att ersätta den decemberkompromiss från 1906 som SAF 1909 
i praktiken visade att man inte längre kändes vid. Men SAF uppnådde 
inte detta mål. LO vägrade att förhandla på för dess del alltför dåliga 
premisser. I stället fortsatte striden i krympande skala tills den på senhösten 
helt ebbade ut. SAF-beslutet den 13 november 1909 att upphäva lockouten 
vid järnbruken och därmed också de pågående vräkningarna, innebar i 
praktiken ett dubbelt medgivande. Arbetsgivarorganisationen hade förlorat 
den yttre legitimitet man vunnit under storstrejkens inledningsfas och man 
hade misslyckats med att få till stånd förhandling med LO.

Citatet från Huss visar att han såg storstrejken som en maktfråga, vilket 
von Sydow-citatet får anses bekräfta genom orden ”rätt ledd och hållen 
inom tillbörliga gränser”. Dessa gränser låg – så får man förstå den tidigare 
statstjänstemannen von Sydow – inte bara i den intressefråga som under 
storstrejken markerats av arbetsgivarna, tillämpningen av arbetets frihet. 
Han syftade även på de gränser som samhället genom lagstiftning och andra 
normer ställde upp. Typografernas och de stockholmska spårvägsmännens 
avtalsstridiga deltagande i storstrejken innebar att dessa regler hade 
överträtts. Att det bland de fackliga ledarna fanns en medvetenhet om det 
problematiska med detta bekräftas av deras av Schiller redovisade interna 
diskussioner. Metalls Ernst Blomberg och Murarförbundets Nils Persson 

18 Se kap 5, s yy
19 Begreppsparet legalitet-legitimitet är hämtat från Gunnar Berg (1990 s. 28 

f.) och har berörts i kap 3 (se ovan s xx not 341 XX). Till det som konstituerar 
begreppet legalitet hänför Berg, förutom lagar och förordningar, även gällande 
civilrättsliga avtal.
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hävdade i det längsta att ingångna avtal skulle respekteras. Det var den 
hållning LO:s ledning intog före storstrejken men senare övergav, under 
trycket från en stridsbenägen medlemsopinion.20 

Schiller avfärdar föreställningen att SAF 1909 skulle ha velat krossa 
fackföreningsrörelsen som en arbetarsidans dåtida ”krigspropaganda”, 
vilken enligt honom färgat senare skildringar från arbetarrörelsens tidiga 
historiker, som Sigfrid Hansson och Ragnar Casparsson.21 Till sådana äldre 
traditioner anslöt sig inte Yvonne Hirdman 1979. Hon återgav och godtog 
von Sydows dementi på denna punkt och drog slutsatsen att avsikten 
från SAF 1909 var att ”inte krossa men tukta” arbetarrörelsen.22 Hennes 
bedömning är väl motiverad. SAF:s politik var i grunden densamma som 
John Bernström och VF med begränsad framgång hade sökt föra under 
och efter 1905 års konflikt.23 Den blev en konsekvens av de erfarenheter 
och stämningar som kan sättas i samband med SAF:s chefsbyte 1907 och 
under 1908 blev normerande inom organisationen. Ambitionen att pressa 
tillbaka fackföreningssidan och vad man såg som dess – eller vissa av dess 
medlemsgruppers – alltför långtgående ambitioner förverkligade SAF 1908 
och 1909. Landsorganisationen blev kraftigt försvagad, den tappade under 
dessa och de följande åren mer än hälften av sina medlemmar och var först 
vid slutet av första världskriget åter vid den numerär man uppnått 1907.24

 Men SAF lyckades inte 1909 få till stånd något huvudavtal med LO, där 
arbetsgivarna hade tänkt sig att arbetets frihet och andra för dem väsentliga 
principer skulle läggas fast. Förhoppningen om en förhandlingsordning 
efter dansk modell, som R.F. Berg och G.F. Östberg arbetat för från slutet av 
1906 och von Sydow fortsatt med under 1907, fick därmed tills vidare anses 
som död och begraven. SAF kunde visserligen peka på att centrala element 
i arbetets frihet hade erkänts av LO i decemberkompromissen 1906, men 
detta avtal band inte enskilda fackföreningar att följa det. SAF kritiserades 
dessutom för att under storstrejken inte själv ha respekterat samma avtal; 
man hade därmed i praktiken medverkat till att underminera det. 

20 Schiller s. 236ff samt 247-256. 
21 Schiller s. 203. Jfr Linderborgs (s. 340 ff) diskussion av olika tiders syn på 1909 

inom arbetarrörelsen.
22 Hirdman 1979, s. 89 och s. 95. 
23 Se t.ex. brevet R. Bernström till Francis Arend 22/11 1905 med kommentarer 

(ovan s. Xx). 
24 1907 var LO:s medlemsantal 231.000, 1911 hade det halverats till 114.000 och 

fortsatte att minska till 1914, då det vände. 1918 var siffran 222.000, 1920 var 
den 399.000, 1930 614.000 och 1940 1.047.000 (Sigfrid Hansson & Åke Elmér 
”Fackförening” SU 1948, band 9, sp. 78; Hallendorff s. 139).
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Arbetsgivarna fick i stället efter 1909 i varje enskild förhandling söka få 
bestämmelserna om arbetets frihet accepterade. Under 1910 utfärdade SAF 
till sina branschförbund och företagen en vägledande PM om de grundsatser 
som skulle gälla för organisationens godkännande av kollektivavtal som 
berörde föreningens medlemmar. Promemorian upptog alla de punkter som 
SAF 1909 hade velat överenskomma om med LO samt ytterligare några.25 
Det SAF inte hade kunna uppnå genom central förhandling ålade man i 
stället delägarföretagen och branschförbunden att verkställa.26

I storkonflikten 1909 hade SAF otvetydigt segrat, reellt om inte 
formellt. I förhållande till majoriteten av sina delägare hade man därmed 
vunnit en ökad legitimitet. SAF hade uppnått det genom att från mitten 
av 1908 och under 1909 hålla god fart mot ett mål, en förutsättning för 
inre legitimitet och uppslutning från medlemmarna.27 Även om SAF:s 
operativa mål inte var entydigt preciserat stod det klart att organisationen 
såg arbetets frihet som en strategisk frontlinje.28 Den under 1907 och 1908 
eskalerande hamnkonflikten hade för den nya SAF-ledningen blivit beviset 
för att frontlinjen var attackerad och måste försvaras med alla medel man 
förfogade över.

1908 lyckades SAF med detta utan att behöva föra någon öppen strid, 
men den underliggande motsättningen till fackföreningssidan kvarstod. 
Det fanns kvar en besvikelse inom delar av arbetsgivarkretsen över att 
den varslade striden inte blivit av. 1909 års lockoutvarsel och den följande 
storstrejksförklaringen från LO sågs som krigshandlingar som uppfordrade 
till full enighet utåt bland arbetsgivarna. I och med storstrejkens omfattning 
att gälla praktiskt taget alla privata och ett stort antal offentliga arbetsgivare 
uppfattades den av både liberal och konservativ borgerlighet som riktad 
25 Hallendorff s. 126 f. Nya påbud från SAF var att kollektivavtalen inte fick 

begränsa företagens rätt att införa ackordslöner eller rätten att anställa lärlingar. 
Avtalen fick inte heller föreskriva turordningsregler vid avskedanden p.g.a. 
arbetsbrist, av den typ som långt senare kallats last in – first out. En sådan regel 
fanns i det första avtalet Träindustriförbundet träffade 1905, som man efter 
SAF:s senare påpekanden tvingades upphäva (ovan s. xx.)

26 Det är rimligt att här använda verbet ”ålägga” med tanke på den regel som 
gällde sedan 1905: att alla av SAF-medlemmar ingångna kollektivavtal måste 
godkännas av SAF:s styrelse för att vara giltiga (von Sydow 1913, s. 7; De Geer s. 
47f).

27 Abrahamsson & Andersen s. 224.
28 Som Schiller påpekat kan man vid tiden för storkonfliktens inledning 

uppfatta ännu ett mål för SAF: att få till stånd rikstäckande avtal i några 
industribranscher. När konflikten väl var igång kom detta i bakgrunden och 
planen att genom ett huvudavtal genomföra en allmän reglering av förhållandet 
mellan parterna i förgrunden (Schiller s. 203-206). Jag delar denna bedömning, 
som styrks av von Sydows efterhandskommentarer 1912.
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mot centrala samhällsfunktioner. SAF kunde – i varje fall fram till LO:s 
frontförkortning genom den rationella klyvningen i början av september, 
då också typograferna avslutade sin strejk – framstå som försvarare av ett 
överordnat samhällsintresse och uppnå en yttre legitimitet i det borgerliga 
lägret. Under storstrejkens slutfas förlorade SAF i legitimitet; den borgerliga 
opinionen vände sig mot yttringarna av lockoutpolitiken vid järnbruken, 
vilket ledde till konfliktens reella avslutning i november.

I sitt anförande 1912 konstaterade Hjalmar von Sydow – uppenbart 
medveten om den legitimitet han och organisationen hade uppnått bland 
de egna – att SAF genom sitt sätt att hantera storstrejken hade fastställt 
”orubbliga regler om arbetets frihet” och tvingat motsidan att respektera 
dessa. Han ansåg att man hade upprättat ordning och flit på arbetsplatserna 
och intagit ledarrollen bland landets arbetsgivarföreningar.29 Därtill hade 
man, hävdade SAF-chefen, oskadd genomgått den största arbetsstrid som 
något land kunde uppvisa och demonstrerat vad som kunde åstadkommas 
genom ”ett samfälldt och endräktigt uppträdande å arbetsgifvaresidan”.30 

Han ansåg att ingen arbetsgivarförening i något land under sina första tio 
års verksamhet hade visat bättre resultat än SAF. 

Vad SAF-chefen inte nämnde var att man 1909 inte hade fått till stånd det 
eftersträvade huvudavtalet med LO. Han medgav i en allmän formulering 
att SAF inte hade uppnått ”allt som varit önskligt för arbetsgivarna”, vilket 
fick förklaras med att allt mänskligt var ofullkomligt.31 

Inte heller nämnde von Sydow den före hans tid tillkomna december-
kompromissen med LO bland SAF:s framgångar. Denna överenskommelse 
var för honom just en kompromiss, om också en där arbetsgivarnas 
synpunkter ”i huvudsak” hade vunnit gehör.32 En seger var alltså en framgång, 
en kompromiss var det tydligen inte. von Sydow hävdade att politiska 
synpunkter ”fått spela in vid fredsslutet” (dvs. decemberkompromissen), en 
antydan om att den tidigare SAF-ordföranden och högerpolitikern Östberg 
vid det tillfället skulle ha vägt in andra intressen än arbetsgivarnas.33 

von Sydow hade uppenbara skäl att i talet 1912 visa stolthet. SAF:s 
utveckling under åren efter hans chefstillträde utgjorde på många sätt en 
positiv kontrast till de närmast föregående årens. Antalet anslutna företag 

29 von Sydow 1913, s. 24f, citatet s. 24.
30 Ibid. s. 25
31 Ibid.
32 Ibid. s. 9.
33 Ibid. s. 9. Om misstanken rörande politiska hänsyn se Schiller s. 44 ff.
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mer än femfaldigades under hans tre första år, den samlade arbetarstyrkan 
trefaldigades.34 Olika viljor hade tidigare och ännu under första halvåret 
1907 kämpat om att bestämma organisationens färdriktning. SAF-
ledningens arbetssätt hade vid vissa avgöranden, som i frågan om 
sympatiåtgärderna för verkstadsindustrin 1905, kunnat kritiseras för 
bristande målmedvetenhet. Att R.F. Berg såg denna tidigare SAF-period 
som karakteriserad av inre kluvenhet och något organisationen måste ta sig 
bort från var den uppfattning han framförde i brev, artiklar, promemorior 
och programförslag från 1905 och fram till sin död. 

Man kan jämföra SAF 1909 med VF 1905 vad gäller inre legitimitet. 
Sistnämnda år hade VF-styrelsen i juni utlöst en nationell verkstadslockout 
som slutpunkt på långdragna förhandlingar och reaktion på växande 
punktstrejker. Beslutet och de samtidiga uttalandena från John Bernström 
hade visat på samförstånd bakom ett handlande och ett mål. Det gällde att 
pressa tillbaka fackföreningssidans ambitioner och strejkbenägenhet men 
för den skull inte att krossa fackföreningarna. När VF fann att motparten 
var starkare än man trott, att konflikten drog ut på tiden, stödet från 
SAF uteblev och vissa VF-företag sviktade ekonomiskt, tvingades man 
att avsluta striden genom att i det tysta begära statlig medlarhjälp. Den 
följande uppgörelsen slutade utan någondera partens seger, inte med den 
framgång VF-ledningen från början hade räknat med. Det innebar att den 
inledningsvis höga inre legitimiteten för VF och John Bernström dalade 
under konfliktens senare del, vilket kom till uttryck i den interna opposition 
och kritik som VF-ordföranden fick uppleva i oktober och november 1905. 

Storkonflikternas effekter för arbetsgivarorganisationernas yttre 
legitimitet var mindre entydiga. VF hade på den punkten försatt sig i ett 
besvärligt läge sommaren 1903, när den interna oppositionen från L.M. 
Ericsson blev offentligt känd och visade att VF:s inre legitimitet inte var 
självklar. Den presskritik mot Bernström som följde på hans motstridiga 
uttalanden om orsakerna till 1903 års konflikt försvagade organisationens 
yttre legitimitet. 

34 Hallendorff s. 214. Sifforna var vid slutet av 1906 245 företag (delägare) med 
47.500 arbetare, tre år senare 1.423 företag med 163.000 arbetare. 
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De ombytliga och utifrån sett svårtolkade hållningar som VF intog under 
1904 och 1905 års olika förhandlingsfaser underbyggde den skepsis mot 
organisationens politik, som sedan 1903 fanns i den liberala pressen.35 Å 
andra sidan framkom där, liksom i konservativa tidningar, en uppslutning 
bakom principen arbetets frihet när VF uppfattades ha fått den inskriven 
i 1905 års verkstadsavtal. Det man även på vänsterliberalt håll reagerade 
mot var fackföreningsmedlemmars trakasserier av arbetare som av politiska 
eller religiösa skäl inte ville tillhöra föreningarna.36 Som bekämpare av 
sådan verksamhet kan VF antas ha haft en viss yttre legitimitet, även inom 
de delar av pressen som annars var kritiska till organisationen och dess 
ordförande.

Vad gäller SAF:s yttre legitimitet måste den allmänt ha försvagats under 
månaderna efter decemberkompromissen, då organisationens inbördes 
stridigheter läckte ut i medierna. Efter von Sydows tillträde i mitten av 
1907 slöt konservativ och i stor utsträckning även liberal press upp bakom 
organisationen, vilket fortsatte under 1908. Schiller har redovisat hur 
motsvarande tidningar under inledningen av 1909 års konflikt stödde 
arbetsgivarsidans ståndpunkt.37 Efter att LO proklamerat storstrejk 
över hela arbetsmarknaden vände sig den icke-socialistiska opinionen 
mot arbetarsidan. I synnerhet gällde det när typografernas strejk blev 
ett faktum och uppfattades som hot mot det fria ordet. Då ansåg, enligt 
Schillers bedömning, även de mest vänsterinriktade liberala tidningarna, 
DN, Stockholms-Tidningen och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
att storstrejken måste framstå som ett misslyckande innan något statligt 
fredsinitiativ kunde tas.38 Arbetarsidans yttre legitimitet minskade i den 
borgerliga vänsterns ögon.

Under konfliktens slutskede vände återigen sympatierna och arbets-
givarsidan fick uppleva en minskad yttre legitimitet. Skälen var desamma 
som föranledde Theodor Adelswärd att i flera omgångar kritisera SAF:s 
direktiv för anställande av arbetsvilliga och avskedande av lockoutade. 
Vid järnbruken, där konflikten pågick ännu långt fram på hösten 1909, 
var avskedandena i slutet av oktober förenade med uppseendeväckande 
vräkningar av arbetarfamiljer från företagens bostäder, som rapporterades 
i pressen. 
35 Se t.ex. ”Konflikten inom verkstadsindustrin”, osignerad, DN 26/3 1905.
36 Se t.ex. ”Arbetets frihet”, osignerad, DN 22/10 1905.
37 Schiller s. 207f samt s. 242-247.  
38 Ibid. s. 247.
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Den statliga storstrejksrapporten konstaterade ett år senare att striden vid 
järnverken antagit ”alltmer förbittrade former”.39 

I SAF:s styrelseberättelse för 1909 medgavs att opinionen under hösten 
utvecklades till organisationens nackdel.40 Säkerligen ledde insikten härom 
till att SAF 13 november, samma dag som man avvisade det sista förslaget från 
medlarna, avslutade den lockout vid järnbruken som lett till vräkningarna 
och fått liberal och i viss mån konservativ press att reagera tillsammans 
med den socialdemokratiska. SAF gjorde vid detta tillfälle ännu en, som 
det skulle visa sig resultatlös, invit till LO om att skapa en gemensam 
förhandlingsordning, något som visar vilken vikt arbetsgivarsidan fäste vid 
denna punkt. Det uttalande som efter LO:s omedelbara avböjande gjordes 
från SAF-chefen lade hela skulden för medlingsförsökets misslyckande 
på motparten. Indirekt bekräftade han att arbetsgivarna efter 1909 års 
konflikt såg decemberkompromissen som överspelad.41 Samma uppfattning 
torde ha rått på LO-sidan, där man under konfliktens slutskede hävdat 
att SAF brutit mot decemberkompromissen och fått stöd för detta från 
oberoende bedömare.42 Under denna period var det SAF:s yttre legitimitet 
som minskade, en utveckling som bröts när järnbrukslockouten upphörde. 

Några mindre lockouter fortsatte tills även de avbröts av SAF i slutet 
av 1910. De hade endast formellt kvarstått i några branscher, där arbetet 
redan 1909 återupptagits med arbetsvilliga, däribland sådana som utgått ur 
storstrejken och ur fackföreningarna.43

För att sammanfatta: SAF:s politik åren 1908-09 innebar en 
kraftsamling och en maktdemonstration. Man lyckades pressa tillbaka och 
kraftigt försvaga den fackliga motparten. Man lyckades inte få till stånd 
den uppgörelse man eftersträvade med samma motpart. SAF-politiken 
hade under von Sydows ledning långt större likheter med den strategi 
som Bernström och VF prövat men inte mäktat att genomföra 1905, än 
vad den hade med Bergs och Adelswärds förhandlingsinriktade linje. 
39 Huss 1910 del I, s. 162*. 
40 Svenska Arbetsgifvareföreningens styrelse- och revisionsberättelser för år 1909, 

Stockholm 1909, s. 16.
41 Hjalmar von Sydow uttalade i SAF-styrelsen 13/11 1909 (cit. efter Hallendorff 

s. 118) att ansvaret för att förhandlingarna avbrutits helt låg hos LO-ledningen, 
som enligt SAF-chefen inte hade velat medge fastställande av ”ett bestämt 
formuleradt stadgande rörande arbetets frihet” liksom inte heller vissa 
andra för SAF väsentliga principer. Det måste uppfattas som att han ansåg 
decemberkompromissens formuleringar om arbetets frihet som passerade. 

42 Beträffande SAF-sidans förmenta brott mot decemberkompromissen, se kap 5 
ovan s zz.

43 Hallendorff s. 117ff.
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Till det uppnådda resultatet 1909 hörde en förstärkt inre legitimitet för 
SAF och en karismatisk auktoritet för SAF-chefen. Hans anförande 1912 
visar att han var medveten om detta. SAF:s yttre legitimitet hade höjts i 
konservativa kretsar och media, i mindre grad i liberal press och inte alls 
inom socialdemokratin. För det borgerliga Sverige framstod SAF åren efter 
1909 som den som framgångsrikt stått på barrikaden när arbetarrörelsen 
riktat attacker mot viktiga samhällsfunktioner – om än i någras ögon som 
alltför kraftfull vid begagnandet av de maktmedel man förfogade över. 

På LO-sidan var relationen till SAF efter 1909 begränsad, vilket 
bekräftas av arbetarsidans bestående ovilja att diskutera frågor rörande 
huvudavtal och förhandlingsordning.44 Fackföreningsrörelsen återhämtade 
sig under det följande decenniet långsamt i medlemstal, ekonomisk styrka 
och inre legitimitet. Det skedde i ökande takt när försörjningsfrågorna och 
rösträttsfrågan under världskriget sista år kom i fokus. 1918 var LO tillbaka 
på den medlemsnivå man haft 1907. Organisationens tillväxt fortgick under 
de följande två decennierna, en central faktor bakom den fackliga offensiv 
och konfliktvåg som skulle komma att prägla stora delar av 1920-talet.

Hjalmar von Sydow avslutade sitt tal med att uttrycka sin förvissning 
om att striden mellan arbetare och arbetsgivare skulle komma att ”fortgå 
under överskådlig tid”, även om den kunde väntas anta andra former än 
dem SAF dittills hade mött. Han framhöll det behov han såg av att stärka 
arbetsgivarföreningens ekonomi och bygga upp ett större eget kapital 
än vad gällande stadgar tillät.45 SAF-chefen förutskickade förslag om en 
stadgeändring som skulle möjliggöra detta.

von Sydows förutsägelse om en fortsatt strid understryker indirekt att 
1909 års stora sammandrabbning hade slutat utan fredsuppgörelse. SAF såg 
det år 1912 inte som sin uppgift att verka för någon sådan.46 Förhållandet 
mellan de båda huvudorganisationerna efter lockouternas upphörande 1910 
kan betecknas som ett oskrivet vapenstillestånd. Klyftan mellan SAF:s 
förda politik 1912 och den förhandlingslinje som förordats av R.F. Berg 
och G.F. Östberg 1907, liksom av Theodor Adelswärd 1909, kunde inte ha 
varit mycket större.

44 Hallendorff s. 118 f.
45 von Sydow 1913, s. 41 ff.
46  Huss kommentar från 1910 till läget efter stridernas upphörande lyder: 

”Arbetsfreden synes icke vara tryggad längre än det ligger i parternas eget 
intresse att bevara densamma.” (1910 s. 165* f).
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Kapitel 7. Slutdiskussion och avslutande 
kommentarer 

Detta kapitel är tematiskt disponerat med textrubriker som anknyter till 
avhandlingens nyckelbegrepp och huvudteman: patriarkalism, strejkbrytare/
arbetsvilliga, arbetets frihet, organiseringens innebörd, gåvan och dess roll. 
Huvudaktörerna jämförs, liksom idéerna och drivkrafterna bakom deras 
handlande. Den organiseringsprocess de deltog i behandlas. Perspektivet är 
återblickande.

  
Patriarkalism och patriarkaliskt förhållningsätt. I inledningskapitlet 
presenterades Bernström, Berg och Adelswärd som patriarkaliska 
arbetsgivare, men också som entreprenörer i Joseph Schumpeters mening. 
Till entreprenörens karakteristiska beteenden hör besattheten i att fullfölja 
en idé och behovet av att utåt kunna framhäva uppnådda framgångar. 
Deras tre företag utgjorde i sig själva genom sina framgångar sådana 
manifestationer. Bland deras motivation och drivkrafter måste, kan vi utgå 
ifrån, omsorgen om företagens utveckling ständigt ha stått i centrum. 
       I denna omsorg ingick den patriarkaliska välvilja gentemot arbetarna 
som uttrycktes i belöningar av önskade beteenden, gåvor och inrättande av 
välfärdsanordningar. När arbetarna ifrågasatte den patriarkaliska ledarstilen 
genom att organisera sig, ställa krav och använda strejker och blockader 
som vapen, var detta för arbetsgivarna detsamma som olydnad, brott 
mot en gällande ordning, hot mot företagets och ytterst mot samhällets 
utveckling. En hegemonisk relation bröts och blev antagonistisk.1 R.F. 
Berg hade upplevt detta 1889 i Lomma och fick göra det 1898 i Malmö 
och Limhamn. Theodor Adelswärd avvärjde 1899 ett första tillbud till en 
antagonistisk situation i Åtvidaberg, men fick uppleva sådana 1901 och 
1902. För John Bernström var troligen 1902 års rösträttsstrejk den första 
antagonistiska erfarenheten.   
1 Jag använder motsatsparet hegemonisk-antagonistisk på samma sätt som 

historikern Björn Horgby. Han beskriver i en artikel från 1998 antagonistiska 
relationer på arbetsmarknaden som de som gäller ”under perioder av 
kamp, då avtal saknas eller inte följs”. Hegemoniska relationer gäller ”när 
parterna följer skrivna eller oskrivna överenskommelser” (Björn Horgby, 
”Rädslans regim” i Eva Blomberg & Björn Horgby & Lars Kvarnström (red.) 
Makt och moral, Linköping 1998, s. 94ff, citaten s. 96). Det är alltså en annan 
bestämning av hegemonibegreppet än de som används av Anders Ekström 
och Åsa Linderborg i deras förut citerade arbeten (Ekström s. 210-216, 
Linderborg s. 14-19).
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En antagonistisk relation som gått till öppen konflikt kunde inte vara hur 
länge som helst. Tidsgränserna sattes av parternas villighet och förmåga 
att hålla ut – på arbetarsidan av den inbördes sammanhållningen och 
försörjningsmöjligheterna, på arbetsgivarsidan av kunders, bankers och 
ägares krav på att hålla produktion och försäljning igång. 

Konfliktens upplösning kunde följa något av de mönster som schematiskt 
redovisades i avslutningen av kapitel 2. Antingen återupprättades 
den tidigare hegemoniska relationen helt eller i huvudsak, genom att 
arbetarsidan helt eller i huvudsak gav upp sina krav. Exempel på detta är 
Cementaktiebolagets lockout 1889, strejken och blockaden i Separator 1902, 
hamnarbetarkonflikten 1907-1908 samt 1909 års storstrejk. Vid samtliga 
dessa tillfällen använde sig arbetsgivarna framgångsrikt av arbetsvilliga/
strejkbrytare som medel för att hävda sin ståndpunkt.  

Eller omförhandlades det gällande skrivna eller oskrivna kontraktet 
på ett sätt som innebar att arbetsgivaren gjorde för motparten viktiga 
medgivanden. Den hegemoniska relationen etablerades då på en annan 
grund och nivå än tidigare. Ett oskrivet kontrakt ersattes i typfallet med 
ett skriftligt och kollektivt avtal. Exempel har vi sett i hamnkonflikten 
och den följande uppgörelsen i Malmö 1898 (med Berg och Axel 
Danielsson som aktörer), vidare i 1903 och 1905 års verkstadskonflikter 
som utmynnade i verkstadsavtalet 1905 (Bernström, Blomberg m.fl.), vid 
Träindustriförbundets bildande samma år med de följande branschavtalen 
(Adelswärd) samt i Kostakonflikten 1907 (Berg, Östberg m.fl.). I de två 
förstnämnda fallen använde arbetsgivarna sig tidvis av arbetsvilliga. De 
organiserade arbetarnas motstånd ledde trots det till förhandlingslösningar 
och kontraktsbestämda förändringar till deras fördel. 

När vi jämför huvudaktörernas handlande över tiden och vid dessa 
olika tillfällen märks en grundläggande skillnad mellan Bernström å ena 
sidan, Berg och Adelswärd å den andra. För Bernström var relationen till 
de enligt honom av socialister dominerade fackföreningarna en ständigt 
pågående kamp. Han insåg efter hand att den inte slutgiltigt kunde vinnas, 
det gällde då att i stället försvaga och trycka tillbaka motståndaren. Hos 
Separatorchefen fanns en bestående värdebestämd och värderationell 
hållning. Den uttrycktes genom att bekämpa socialismen, det uppfattade 
stora hotet mot Bernströms grundsyn såväl inom den ekonomiska och 
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industriella sfären som på det religiösa området. Mot detta hot ansåg han 
sig, genom sitt handlande, försvara verkstadsindustrin och sitt livsverk 
Separator. Verkstadsavtalet 1905 blev för honom till innehållet delvis en 
oönskad följd av att VF och SAF inte förmått samordna och tillräckligt 
väl utnyttja sina styrkor i en gemensam strid. Avtalet var för Bernström en 
anhalt på vägen mot en senare och, som han hoppades, för arbetsgivarna 
mera segerrik konfrontation. 

 För Berg och Adelswärd blev relationen till fackföreningssidan under 
den behandlade perioden efter hand allt mindre auktoritär, alltmera 
affärsmässigt förhandlande. Till skillnad från Bernström övervann de sina 
tidiga farhågor rörande socialdemokratins avsikter och farlighet. Framför 
allt fanns sådana farhågor på ett tidigt stadium hos Berg. Adelswärd förhöll 
sig till arbetarsidans organisering med aristokratisk upphöjdhet och kunde 
träffa personliga uppgörelser med dess lokala företrädare. Han etablerade en 
personlig och med tiden vänskaplig relation med Hjalmar Branting, den av 
Bernström demoniserade socialistledaren. Berg och Adelswärd företrädde, 
i varje fall från 1905, synsättet att arbetsgivarsidan hade att vinna på 
en positiv samarbetsattityd till den fackliga sidan och den reformistiska 
delen av socialdemokratin. De stod då för en arbetsgivarhållning som kan 
beskrivas som pragmatisk och målrationell, i meningen att den kunde 
förväntas gynna arbetsfreden och företagens utveckling. 

Men deras hållning kan också ses som värdebetingad och värde-
rationell. Hos Berg märks det i hans tolkning av vad bergspredikans 
rättfärdighetsbegrepp uppfordrar till: ett bejakande av arbetarklassens strävan 
till emancipation. Hos Adelswärd verkar en liberal, franskorienterad och 
upplysningspräglad familjetradition i samma riktning. Båda understryker 
att arbetarklassen inte får utvecklas till att bli en stat i staten; dess ledande 
företrädare har mycket att tillföra i arbetet på samhällets utveckling och 
måste ges möjlighet att medverka där. 

Ingen av dem lyckas, trots deras vid skilda tidpunkter gjorda 
ansträngningar, att under den kritiska perioden 1907-09 övertyga 
arbetsgivarmajoriteten om att förhandlingens och kompromissens linje vore 
att föredra framför konfrontationens och styrkedemonstrationens. Deras 
arbetssätt var olika. Berg vann SAF-ordföranden Östberg för sina idéer och 
sökte under 1907 övertyga andra ledande personer i SAF-kretsen. Han fäste 
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vikt vid att publicera sina linjetal 1905 och 1906 och ge spridning åt dem. 
Adelswärd var ingen nätverksbyggare, för att använda ett ord från en senare 
tid. Han tydliggjorde sina uppfattningar i offentliga anföranden, brev och 
artiklar, inte sällan med formuleringar som omgivningen uppfattade som 
mera rättframma än diplomatiska.

Bergs och Adelswärds idéer rör sig under den undersökta perioden från 
en, med Molins begrepp, auktoritär och didaktisk patriarkalism i riktning 
mot en emancipatorisk. SAF:s politik tog fastare form än tidigare under 
1908 och 1909 och uttrycker då en auktoritär patriarkalisk hållning, nära 
befryndad med den vi sett hos John Bernström och VF under lockouten 
1905.

I 1909 års stora konfrontation segrade SAF på ett sätt som måste kallas 
eftertryckligt. Bland majoriteten av sina delägare uppnådde man därigenom 
en inre legitimitet, i den mening som Abrahamsson och Andersen lägger i 
begreppet.2 SAF åstadkom detta genom att i juni 1908 och under 1909 hålla 
god fart mot ett mål, förutsättningen för uppslutning från medlemmarna. 

SAF-ledningen såg arbetets frihet, med allt vad uttrycket stod för, som 
en militärbefälhavare i krig ser på sitt mest strategiska frontavsnitt. 
Hamnkonflikten 1907-08 tolkades som beviset för att man stod inför något 
som liknade ett mandomsprov. 1908 och 1909 års båda lockoutvarsel från 
SAF och det senare årets storstrejksförklaring från LO uppfordrade och 
ledde till en närmast fullständig enighet bland arbetsgivarna. Berg var inte 
längre i livet. Adelswärd var och förblev, trots sina försök att under 1909 
göra sig hörd, alltför isolerad för att hans avvikande meningar om den förda 
SAF-politiken skulle kunna göra sig gällande.

 När storstrejken kom att omfatta praktiskt taget alla privata och 
offentliga arbetsgivare ansågs den inom både liberal och konservativ 
borgerlighet vara riktad mot centrala samhällsfunktioner. SAF kunde 
därför under strejkens tidigare fas framstå som försvararen av ett överordnat 
samhällsintresse och därmed få en ökad yttre legitimitet inom de nämnda 
grupperna. Opinionspendeln skulle ett par månader senare gå åt det andra 
hållet. 

Av de synsätt vi har sett prov på rörande socialdemokratin är Bergs det 
som tydligast förändras under undersökningsperioden; han rör sig från en 
markerad icke-acceptans ännu år 1899 (brevet till Sommelius) till vad som 
2 Abrahamsson & Andersen s. 220-224.
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måste kallas ett varmt förstående perspektiv 1905-06 (linjetalen i Uppsala 
och Karlskrona). Någon entydig förklaring till denna utveckling hos 
cementbolagschefen finns inte. Rimligtvis samverkade faktorer som pekade 
i samma riktning. De religiöst färgade uttrycken i Uppsalatalet och hans 
uppfattning om rättfärdigheten som det centrala av dessa är indikationer 
på en sådan faktor. Hans mellan 1898 och 1906 utvecklade kontakter 
och positiva erfarenheter av att träffa avtal med socialdemokratiska 
fackföreningsledare, i Cementaktiebolaget och i Malmö hamn, är en 
annan. Hans i linjetalen framhävda uppfattning om behovet av varaktig 
arbetsfred är en tredje. Samma inställning visar sig i hans farhågor inför 
arbetsgivarledda storkonflikter och hur dessa långsiktigt skulle inverka på 
parternas relationer, liksom i hans upprepade initiativ 1906 och 1907 för 
att få till stånd ett huvudavtal och en förhandlingsordning mellan SAF 
och LO. Inställningen understryks av hans varning till Hjalmar von 
Sydow i juni 1907 för att utnyttja organiserade strejkbrytare i hamnarna. 
Strejkbrytare var det ord han den gången använde. 

De influenser Berg mottog under 1900-talets tidiga år från CSA-
kretsen och konfliktmedlaren Henning Elmquist är ytterligare en faktor 
i sammanhanget. Det är sannolikt att SAP:s utveckling i reformistisk 
riktning under den aktuella perioden bidrog till att dämpa Bergs tidigare 
farhågor rörande partiets yttersta ambitioner. Det är tänkbart att en, om 
också outtalad, förhoppning hos Berg om den tidigare medarbetaren Gustav 
Möllers framtidsutsikter inom SAP kan ha förstärkt hans uppfattning i 
nämnda riktning.3 

Rörande Theodor Adelswärd är det lättare att uppfatta förändringen i 
hans syn när det gäller den fackliga delen av arbetarrörelsen än i fråga om 
dess politiska del. Något skarpt avståndstagande från den senare, liknande 
det tidiga hos R.F. Berg, kan inte märkas hos Adelswärd. Under sin första 
period i riksdagen 1905-08 visar han sig ha etablerat en så pass personlig 
relation med Hjalmar Branting som en titelbortläggning vid denna tid 
markerade. 
3 Att Berg under tiden fram till Möllers avhopp från Bergs tjänst 1906 såg 

stora utvecklingsmöjligheter inom cementbolaget för Möller och för det 
ändamålet tog initiativ till och delvis bekostade dennes utbildning vid Malmö 
handelsinstitut framgår av en intervju med Möller i Stockholms-Tidningen 26/6 
1955, liksom i dennes ”hågkomster”, (Möller 1971 s. 151f). Saken berörs i ett 
personligt hållet brev (Berg till Möller 3/7 1904, Gerda Möllers arkiv, ARAB) 
vari framgår cementbolagschefens uppskattning av och tillgivenhet för sin 
då endast 20-årige sekreterare. I den nämnda intervjun säger Möller att han 
uppfattade att Berg ”höll ögonen på mig” även efter att deras vägar hade skilts.
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Vad gäller baronens syn på fackföreningsrörelsen är den redan under tiden 
före 1905 mera avvaktande än avståndstagande. Hans i prologen redovisade 
utspel år 1899, det som för några år lägger sordin på den fackliga utvecklingen 
i Åtvidaberg, visar sig i den följande brevväxlingen med vännen J.J. Gibson 
snarast vara ett sätt att skjuta upp något som Adelswärd insett i längden 
är oundvikligt, kanske rentav önskvärt. Hans brevväxling 1902 med 
metallarbetarfackets förtroendeman Blomberg rörande den då pågående 
konflikten vid brukssmedjan är mera affärsmässig och resonerande än 
auktoritär i tonen från Adelswärds sida. Från 1905, då Träindustriförbundet 
bildas på Adelswärds initiativ, präglar en förhandlarattityd hans relation 
med de fackliga organisationerna. 

Hans politiska program från samma år präglas av respekt för 
arbetarklassen, vars främsta företrädare enligt baronen måste enrolleras 
i det moderna samhällsbyggandet. Under den följande riksdagsperioden 
agerar han till stor del på egen hand, visar i flera centrala frågor förståelse 
för SAP:s synsätt och argumenterar för nödvändigheten av arbetarrörelsens 
integrering i samhället. Vid 1908 års val stöds han i ännu högre grad än 
1905 av de röstberättigade arbetarna på hemorten. Med deras ledare bildar 
han samma år en allians vid skapandet av Åtvidabergs folkpark. Han blir av 
konservativa valmän sedd som alltför arbetarvänlig och därför inte omvald. 
Hans inom SAF sedan inträdet 1905 framförda internkritik i olika frågor 
får under storstrejken 1909 en ökad skärpa, han fronderar offentligt mot 
organisationen och framlägger förslag till konfliktens lösning. I Åtvidaberg 
avslutar han den på ett för arbetarparten respektfullt, för att inte säga 
höviskt sätt. Hans protester mot SAF:s politik under storstrejkens slutfas 
förklingar ohörda. 

Berg och Adelswärd uppvisar från 1905 likartade synsätt på hur 
arbetarklassens integrering i samhället bör ske. Båda bejakar arbetarnas 
fackliga organisering och ser som önskvärt att den omfattar så många 
som möjligt. De menar att detta skulle underlätta förhandlingslösningar 
mellan starka organisationer på ömse sidor. Båda kritiserar SAF för att 
i hemlighet understödja antisocialistiska organ. De använder sig inte 
längre av arbetsvilliga/strejkbrytare, Berg varnar uttryckligen SAF-
ledningen för en sådan politik. Båda visar förståelse för att arbetarnas 
flertal stöder socialdemokratin politiskt. De är samtidigt negativa till 
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kollektivanslutningen av fackföreningarna till SAP. Varje röstberättigad 
bör, menar de, själv få avgöra vem man vill stödja politiskt. 

De är, som flertalet arbetsgivare, kritiska till uppfattade fackliga 
övergrepp mot oorganiserade arbetare men begär till skillnad från andra 
ingen lagstiftning för att söka hindra detta. Adelswärd medverkar i 
riksdagen 1908 till att avstyra förslag i den sistnämnda riktningen. Både 
Berg och Adelswärd har uppenbarligen uppnått en betydande förståelse för 
arbetarorganisationernas ståndpunkter, även sådana de inte själva kunde 
dela. De visar prov på split vision, förmågan att samtidigt kunna ta till sig 
flera perspektiv på en kontroversiell fråga. Deras patriarkala hållningar rör 
sig i emancipatorisk riktning. 

För John Bernström var förhållandet till arbetarorganisationerna snarast 
det motsatta. Hans genom livet kvardröjande demonisering av socialismen 
och dess företrädare påverkade efter hand hans från början accepterande 
förhållningssätt till fackliga organisationer i negativ riktning. Han tvekade 
inte att 1902 gå i täten och skapa en samlad arbetsgivarfront som snart 
gick till offensiv. Inte heller hesiterade han inför att avskeda strejkande 
och lockoutade arbetare och ersätta dem med oorganiserade, arbetsvilliga/
strejkbrytare. 

Under 1904 och 1905 förhandlade han för VF länge och grundligt med de 
fackliga motparterna. Man var vid ett par tillfällen nära överenskommelser 
som, om de uppnåtts, kunde ha förhindrat eller fördröjt den halvårslånga 
verkstadskonflikten 1905. Det avtal Bernström vid dess slut undertecknade 
för VF:s räkning innebar för honom själv en motgång men skulle visa sig bli 
normbildande på svensk arbetsmarknad under flera decennier. 

Det kan synas paradoxalt att John Bernström som organisationsföreträdare 
var med om att genom förhandlingar och avtal legitimera den motpart 
han som företagsledare envetet fortsatte att bekämpa. Paradoxen kan 
förstås i ljuset av spänningsförhållandet mellan struktur och aktör. VF var 
en organisatorisk struktur, som fungerade enligt kollektivets och minsta 
gemensamma nämnarens logik. Organisationsmannen Bernström tvingades 
underkasta sig denna logik för att undvika att organisationen splittrades. 
Sedd i efterhand skulle han genom sin delaktighet i verkstadsavtalet 1905 
kunna uppfattas som företrädare för en för tiden modern och emancipatorisk 
arbetsgivarhållning. Som arbetsgivare i Separator förblev han kvar i en 
oföränderligt auktoritär patriarkalism.
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Strejkbrytare och arbetsvilliga. Den socialdemokratiske politikern och 
historieskrivaren Sigfrid Hansson urskiljde fyra kategorier bland dem han 
såg som strejkbrytare. Vi skall i ljuset av dessa återse några exempel från 
kapitlen 3-5. 

Den första kategorin för Hansson var arbetare som av religiösa skäl 
eller traditionsbundenhet tog avstånd från fackföreningarna. Denna 
grupp måste under den tid som här studerats ha varit betydligt större än 
när Hansson ett kvarts sekel senare gjorde sin klassificering; den fackliga 
organisationsgraden hade under mellantiden stigit kraftigt. Det var under 
tidigt 1900-tal snarare regel än undantag att grupper av oorganiserade 
arbetare, liksom medlemmar av konkurrentorganisationen Svenska 
Arbetarförbundet, var lojala med arbetsgivaren och stod vid sidan av en 
facklig konflikt. Exempel är 1902 års rösträttsstrejk och 1909 års storstrejk 
vid Separator samt 1905 års verkstadskonflikt. Detta handlande kunde 
från de oorganiserades synpunkt motiveras med privatekonomiska skäl; 
ingen betalade dem strejkunderstöd om de valde att strejka. Bakom valet 
att inte delta kunde också finnas motivet att man av religiösa eller politiska 
skäl inte sympatiserade med en socialistiskt ledd fackförening. I sådana 
situationer ställdes de icke- organiserades värdering mot en annan sådan, 
den inomfackliga solidariteten. En individualistisk och ibland uttalat liberal 
tes stod mot en kollektivistisk och socialistisk antites. 

I denna idékonfrontation företrädde arbetsgivarna det liberala synsättet 
och såg det som naturligt att skydda de lojala arbetarna mot attacker och 
trakasserier från motsidan, ett av sätten att praktisera arbetets frihet. Vilken 
moralisk skyldighet man som arbetsgivare hade att lämna sådant skydd 
diskuterade Berg och Bernström i sin brevväxling 1902.4 Denna praxis 
tillämpades vid Malmö Yllefabrik 1898, då polis och militär skyddade de 
arbetsvilliga/strejkbrytarna mot attacker från dem som strejkade,5 likaså 
vid Separator i juni 1902 då Bernström statuerade exempel genom att 
avskeda arbetare som trakasserat dem som arbetat under rösträttsstrejken.6 
Det uppfattade behovet av att skydda arbetsgivarlojala arbetare låg bakom 
tillkomsten av Åkarpslagen 1899 och motionen om Lex Hildebrand 1908. 

4 Se kap 3 s. xx
5 Se kap 4, s. yy
6 Se kap 3 s. zz
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Det kodifierades under metallkonflikten 1905 och storstrejken 1909 i av 
arbetsgivarorganisationerna utfärdade bestämmelser, som syftade till att 
”med alla till buds stående, lagliga medel” skydda dem som arbetade.7

Den kollektivistiska antitesen praktiserades i september 1898 i 
Malmö, då de tidigare strejkande hamnarbetarna jagade de arbetsvilliga/
strejkbrytarna på flykten.8 Den låg också bakom de långdragna 
diskussionerna 1904-05 mellan VF och berörda fackförbund, då de senare 
vägrade att underteckna formuleringar som kunde anses förpliktiga deras 
medlemmar att arbeta tillsammans med dem de såg som strejkbrytare.9 
Samma inställning motiverade LO-sidans åsiktsförklaring i samband 
med decemberkompromissen 1906: vägran att arbeta tillsammans 
med strejkbrytare borde inte ses som brott mot ingånget arbetsavtal.10 
Arbetsgivarsidan godtog inte förklaringens innebörd, men den fick fogas som 
motpartens uttalande till det gemensamma protokollet. Någon precisering 
av ordet strejkbrytare skedde inte, vilket får anses som symptomatiskt för de 
olika uppfattningar om dess valör som rådde mellan parterna. 

En annan kategori var för Hansson de som blivit strejkbrytare av 
okunnighet och saknade kännedom om facklig solidaritet. Dessa kan 
exemplifieras med de i början av hamnstrejken 1898 inkallade arbetsvilliga, 
som R.F. Berg vid strejkens upplösning hoppades skulle kunna arbeta 
tillsammans med de återtagna strejkande, men där de förra blev bortjagade 
av de senare.11 Också de icke-organiserade arbetare som i juni 1902 genom 
annonser i landsortstidningar rekryterades till Separator för att ersätta de 
avskedade, kan räknas till denna kategori.12 Liksom arbetare i den första 
kategorin var de i den andra icke-organiserade. Hansson markerade den 
gräns han såg (vad gällde strejkbryteriets grovhet) mellan dels de två 
nämnda kategorierna, dels de följande två. 

Denna gräns var tydlig för Hansson på 1930-talet och måste ha varit 
ännu mera tydlig för det tidiga 1900-talets arbetsgivare, hos vilka de fackligt 
organiserade ofta var en minoritet bland arbetarna. Vi kan dra slutsatsen att 
de icke-organiserade som arbetade under konflikt inte av arbetsgivarsidan 

7 VF cirkulär 14/7 och 25/8 1905, VF B3:1; SAF styrelseprotokoll 3-4/9 1909 § 6, 
SAF A3A:6. Ovan s. Xx (not 257?) samt s, yy.

8 Se kap 3 s. xx
9 Se kap 4, s. yy
10 Hallendorff s. 83. Ovan s. X.t 
11 Se kap 4, s. xx.
12 Se kap 3, s. yy.
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betraktades som strejkbrytare utan helt enkelt som lojala och arbetsvilliga 
personer. Konflikten var inte beslutad av dem eller av någon som hade 
fullmakt att föra deras talan. 

Fackföreningssidan såg lojalitetsfrågan helt annorlunda; hamnslagsmålet 
i Malmö 1898 var ett direkt uttryck för detta. Här befann sig två 
moraluppfattningar eller ”rättsbegrepp” – det senare var R.F. Bergs 
uttryck när han 1905 talade om problemet med ”sträjkbrytare” – på rak 
kollisionskurs.13

En för Hansson mera svårartad, men på 1930-talet enligt honom sällsynt, 
kategori var de organiserade arbetare som själva hade avbrutit en strejk som 
de eller deras organisation beslutat. Här finns exemplet i Åtvidaberg 1902: 
blockaden av smedjan, arbetaren som ångrat sitt strejkbeslut och för vilken 
Adelswärd vädjade till Ernst Blomberg att låta mannen arbeta som denne 
önskade.14 Blomberg förklarade för baronen, utan att använda den laddade 
termen strejkbrytare, varför den som handlade som den nämnde arbetaren 
oundvikligen förlorade anseendet bland kamraterna. Förklaringen bör ha 
gjort intryck eftersom Adelswärd i deras fortsatta kontakt inte återkom till 
saken. 

Den fjärde kategorin var för Hansson den värsta, yrkesstrejkbrytaren 
som tillhörde en organisation av sådana. Hansson såg denne som en 
modern form av legosoldat. Exempel är de engelsmän som 1907 och 1908 
rekryterades att utföra av hamnarbetarfacket blockerat arbete i landets 
större hamnar, och vilkas närvaro utlöste Amaltheasprängningen i Malmö. 

För de senare två kategorierna är det rimligare än för de två först nämnda 
att tänka sig att enskilda arbetsgivare kunde finna uttrycket strejkbrytare 
adekvat, i synnerhet om de skaffat sig någon förståelse för motsidans 
rättsbegrepp. R.F. Berg visade i Uppsalatalet 1905 prov på en sådan förståelse 
genom att beskriva företeelsen utifrån båda sidornas perspektiv.15 När han 
1907 varnade von Sydow för riskerna med att utnyttja ”sträjkbrytare” i 
landets hamnar var det den fjärde kategorin, de s.k. legoknektarna, han 
hade i åtanke.16

13 Berg 1905, s. 20f.
14 Se kap 5, s. yy.
15 Berg 1905 s. 20 f. 
16 Se ovan s. zz
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Men om begreppsapparaten inte var entydig bland arbetsgivarna så var den 
inte heller det på motsidan. Kriterierna för vem som skulle räknas som 
strejkbrytare var inte självklara. Bedömningar kunde ske från fall till fall 
och på subjektiva grunder. Enligt Sigfrid Hansson såg fackföreningarna ofta 
genom fingrarna med det som annars ansågs som strejkbryteri i de fall då 
religiösa skäl låg bakom. Amnesti i stor skala tillämpades i praktiken för alla 
LO-medlemmar som i förtid avbröt storstrejken 1909 och enligt normala 
fackliga kriterier borde ha betraktats som avfällingar och strejkbrytare.17 

Svårigheten med att göra dessa avgränsningar fanns i den inomfackliga 
diskussionen vid blockaden av smedjan i Åtvidaberg 1902. Frågan var där 
vilka av de icke-organiserade som under blockaden fortsatte arbetet man 
skulle stämpla som strejk- och blockadbrytare. Det kom att gälla för ett par 
av arbetarna, medan undantag gjordes för andra, på grunder som framstår 
som otydliga.18 Att man på den fackliga sidan själv ville bestämma vem 
som skulle anses som strejkbrytare framgick i det första kollektivavtal som 
Adelswärd 1905 träffade med Träarbetarförbundet.19

Långt efter undersökningsperioden, år 1926, gjordes inom LO ett 
ambitiöst försök att skapa ett centralt personregister över strejkbrytare. 
Frågan utreddes men projektet genomfördes inte. Det visade sig omöjligt 
att inom fackföreningsrörelsen enas om en entydig definition av vem som 
var strejkbrytare.20

17 Som tidigare nämnts (kap 5, not XX) skedde under storstrejkens första två 
månader (fram till 2/10 1909) en spontan och accelererande återgång i arbete 
enbart inom SAF-företagen av ca 113.000 arbetare, två tredjedelar av deras 
arbetsstyrka. Även om en stor del av dessa arbetare var oorganiserade anger 
proportionerna mellan SAF:s och LO:s omfattning i antal arbetare resp. antal 
medlemmar (redovisade i nyssnämnda not) att de LO-anslutna måste ha utgjort 
en stor del av återgången och uppgått till femsiffriga antal. Denna bedömning 
styrks av att LO medgav att det redan under storstrejkens första månad 
skedde en återgång av LO-medlemmar (Berättelse över Landsorganisationens 
verksamhet från Representantskapets möte i april 1909 till mötet i april 1910, 
s. 45), liksom av att LO:s medlemstal under 1909 minskade med en tredjedel 
och fortsatte neråt i ytterligare två år (Casparsson s. 645). Efter knappt två 
månaders storstrejk beslöt LO 29/9 1909 att tillåta återgång i arbete även i 
SAF-företag, på orter där man inte ansåg sig längre bedriva striden effektivt 
(Huss 1910 s. 161*). Först efter sistnämnda datum kunde LO-medlemmar arbeta 
i SAF-anslutna företag utan att enligt normala kriterier anses som strejkbrytare. 
Ett exempel på en förtida återgång i arbetet är den i augusti 1909 som beskrevs 
av Theodor Adelswärds kollega Josef Sachs (ovan s. yy).

18 Se kap 5 s. yy
19 Se kap 5 s. zz
20 Protokoll förda vid Landsorganisationens i Sverge nionde ordinarie kongress i 

Stockholm 29 augusti-5 september 1926, Stockholm 1926 s. 367-374. Se även 
Flink s. 15 f.
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Sammanfattningsvis torde det bland enskilda arbetsgivare ha funnits en 
viss förståelse för arbetarsynen på strejkbrytarbegreppet i de fall det tog 
sig uttryck i sina för arbetarsidan mest utmanande former. Däremot fanns 
sällan eller aldrig någon förståelse för arbetarsynen i de fall när företagslojala, 
icke-organiserade arbetare under konflikt fortsatte att utföra arbeten de 
redan hade. Inte heller hade arbetsgivarna i allmänhet några betänkligheter 
mot att engagera utifrån hämtad, oorganiserad arbetskraft för att ersätta 
strejkande. Det var snarare de senare som ansågs ha brustit i den lojalitet 
som för den auktoritärt patriarkaliske arbetsgivaren var normen, genom att 
(som denne såg det) lyda order från andra än honom. 

Innebörden av orden strejkbrytare och arbetsvillig under den undersökta 
perioden fastställdes inte på vare sig arbetarsidan eller arbetsgivarsidan 
enligt entydiga kriterier. Orden får anses ligga inom den krets av politiskt 
omstridda uttryck som William E. Connolly kallar essentially contested 
concepts. Innebörden av sådana uttryck är flexibel och avgörs i det enskilda 
fallet av vem som använder dem, något som i sin tur ofta leder till dispyter 
mellan användare av ett och samma begrepp.21 

 Här skall tilläggas en observation från långt efter undersökningsperioden. 
Vid samma tid som Sigfrid Hanssons artikel stod att läsa i Fackförenings-
rörelsen, juni 1931, fanns i SAP:s tidskrift Tiden en osignerad kommentar till 
Ådalshändelserna, vilka inträffat några veckor tidigare.22 Författaren torde 
vara Ernst Wigforss, då riksdagsman och en av tidskriftens två redaktörer. 
Kommentaren framhåller de skilda rättsuppfattningar som författaren 
menade blivit synliggjorda rörande strejkbryteriet: borgerlighetens syn och 
arbetarklassens. Wigforss använde vid samma tid i en riksdagsdebatt om 
Ådalen liknande formuleringar, vilket styrker att han skrivit artikeln.23 
Han argumenterar för att den rådande borgerliga majoritetsuppfattningen 
inte borde få vara allenarådande i denna fråga, med hänsyn till den skada 
och oro han funnit att denna uppfattning skapat. Wigforss ville få till 
stånd en möjlighet till lagliga ingrepp mot arbetsgivarnas användande av 
organiserade strejkbrytare. 

21 Jfr ovan s. xx. Bland Connollys exempel på sådana omstridda begrepp finns 
makt, frihet och intresse.

22 Ernst Wigforss, ”Två rättsuppfattningar. En del av Ådalsproblemet” i Tiden 1931 
s. 328-332. Arbetarförfattaren Birger Norman skriver i sin bok om Ådalen att 
Wigforss var artikelns författare (Birger Norman, Ådalen 31, Stockholm 1968, s, 
184ff).

23 Enligt referat från riksdagsdebatten i S-D 28/5 1931.
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Han använde i artikeln konsekvent bestämningen ”organiserade” om dessa, 
vilket betyder att det var de s.k. legoknektarna, Hanssons fjärde kategori 
och inga andra, som han syftade på och ville förbjuda. Man måste enligt 
Wigforss därför inte förbjuda ”allt som kan kallas för strejkbryteri”.24 Ingen 
kunde, skrev han, begära att samhället skulle ställa sig bakom varenda 
facklig blockad för att skapa garantier ”mot bruk av arbetsvilliga [sic!]. [---] 
Det som drivit fram stridsfrågan är ett alldeles bestämt och urskiljbart slag 
av arbetsvillighet [sic!], det organiserade, yrkesmässiga strejkbryteriet.”25

Wigforss markerade ännu tydligare än vad Hansson ungefär samtidigt 
gjorde en gräns mellan å ena sidan det organiserade strejkbryteriet, å 
andra sidan andra former av antifacklig aktivitet, som för honom tydligen 
var tolerabla. Med medgivandet på den senare punkten visade Wigforss 
förmåga att även se arbetsgivarperspektivet. Han använde därtill två gånger 
ordet ”arbetsvillig”, det som normalt var arbetsgivarsidans beteckning för 
den kontroversiella företeelsen. 

Wigforss resonemang och ordval styrker, tillsammans med Hansson 
artikel och det nyss nämnda LO-beslutet 1926, bedömningen att någon 
entydig och oomtvistlig bestämning av strejkbryteriets innebörd inom 
arbetarrörelsen inte var eller varit möjlig – varken 1931, 1926 eller under 
1900-talets första decennium. 

Den blivande finansministerns utläggning om två skilda ”rättsupp-
fattningar” innehöll i grunden samma budskap och plädering för nöd-
vändigheten att överbrygga klyftan mellan samhällsgruppernas olika 
”rättsbegrepp”, som R.F. Berg hade framfört i sitt Uppsalatal 26 år tidigare.26 
Att klyftan ännu 1931 var oförändrat stor bestyrks av en reaktion från 
SAF på Ådalshändelserna.27 Organisationen hävdade, på samma sätt som 
man gjort 1908 och 1909, arbetsgivarens rätt att under konflikt använda 
arbetsvilliga oavsett hur dessa rekryterades. 

24 Tiden 1931 s. 331.
25 Ibid.
26 Se ovan kap 4, s. xx. Berg 1905 s. 20f. 
27 Westerståhl skriver om tecken på vilja hos några företagsledare inom 

SAF-kretsen att mjuka upp tillämpningen av § 23-reglerna. Detta hade 
framkommit vid en arbetsfredskonferens 1928; ett initiativ av den dåvarande 
högerregeringen. Hjalmar von Sydow skulle vid tillfället ha avvisat alla tankar på 
sådan uppmjukning (Westerståhl s. 193f). Den hårdare inställningen från 1909 
präglade alltjämt SAF:s officiella politik 1931. 
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Inställningen bekräftades då SAF något senare JO-anmälde 
länsstyrelsen i Västernorrland, som dagen efter de dödande skotten hade 
förbjudit de arbetsvilliga att tills vidare arbeta i Ådalen. Detta var för 
arbetsgivarorganisationen ett myndighetsintrång i arbetets frihet, utan stöd 
i lagen.28

Arbetets frihet. För 1864 års svenska lagstiftare stod arbetets frihet för 
uppbrottet från skråtidens och merkantilismens regleringstänkande, 
friheten till att etablera företag, att kunna flytta och finna nytt arbete. 
Reformerna uppmärksammade främst näringsidkarintresset. En central 
del av företagandets frihet handlade om att kunna anställa och avskeda 
efter växlingar i behovet av arbetskraft. Som enskild individ var arbetaren 
den svagare parten, alltmera så när ägandet anonymiserades i nya 
bolagsbildningar och företagen växte i storlek. Svaret blev att utnyttja den 
nyvunna föreningsfriheten för att skapa arbetarsammanslutningar.

 För socialdemokratin och fackföreningsrörelsen måste arbetets frihet 
under 1800-talets sista decennier alltmera ha framstått som kapitalägarnas 
och borgerlighetens frihet. Det bekräftades när arbetsgivarnas organisationer 
och deras tidskrifter under den period vi studerat började använda arbetets 
frihet som värdeladdat uttryck för en idé, en mental bastion man såg sig 
tvungen att försvara mot organiserade attacker från arbetarsidan. 

Vari bottnade den bakomliggande motsättningen? Det enkla svaret 
är att det var en maktfråga, vars bakgrund låg i konflikten mellan två 
ideologier. Arbetsgivaren var kapitalägaren eller dennes företrädare. 
Rätten för envar att äga och att bestämma över sin egendom var rotad i 
en liberal uppfattning om naturliga rättigheter hos John Locke med flera. 
Den kunde också härledas från det sjunde av de tio budorden, liksom från 
Nya testamentet och Lilla katekesen. Dessa idéer utmanades  av Karl Marx 
anhängare, som förnekade kapitalägarens rätt till resultatet av arbete som 
han inte handgripligt hade utfört. När de därtill hävdade att religionen var 
ett opium för folket blev detta för många inom borgerligheten ännu ett 
belägg för att de utgjorde ett hot mot samhällsordningen.

På det praktiska planet går det att analysera motsättningen mera 
detaljerat. 

28 Industria 1931 s. 285f. samt s. 318-321.
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I kapitel 2 framhölls fyra principer efter vilka arbetets frihet under 00-talet 
praktiserades av arbetsgivarna.29 Hur såg motsättningen till arbetarsidan ut 
i fråga om var och en av dessa.  

Den första gällde att arbetsgivaren efter eget bestämmande anställde och 
avskedade,  organiserade arbetare eller andra. Denna princip utmanades av 
den fackliga sidan i enskilda lokala fall, som vid cementgjuteriet i Malmö 
1898 och i flera av de åtta lokala konflikter som var upprinnelsen till 
decemberkompromissen 1906. Man ville pressa arbetsgivaren till att avskeda 
någon misshaglig arbetare eller förman. I större skala utmanades samma 
princip av transportarbetarna 1907 och 1908, då de sökte tvinga fram ett 
faktiskt monopol på hamnarbete för Transportareförbundets medlemmar. 
Det misslyckades på grund av arbetsgivarnas motstånd, men också därför 
att LO till sist tvingade sitt medlemsförbund Transport att retirera. LO 
hade i decemberkompromissen godtagit arbetsgivarnas rätt att anställa och 
avskeda. Metallavtalet 1905 hade i mindre utförliga formuleringar uttryckt 
samma sak. På den fackliga organisationsnivån bestred man inte denna 
arbetsgivarståndpunkt.

Vad gäller den andra principen, att skydda icke-organiserade arbetare 
mot påtryckningar och attacker från organiserade eller strejkande, har 
den behandlats under föregående rubrik (strejkbrytare och arbetsvilliga). 
Motsättningen mellan dessa arbetargrupper var latent och blev under 
konflikter manifest. Fallet med frälsningssoldaten i Malmö 1898 är ett 
exempel på den latenta situationen; de cirka 100 Separatorarbetare som 1902 
inte deltog i rösträttsstrejken exemplifierar den manifesta. Arbetsgivarens 
beskyddande av den arbetarpart som var under attack från en annan sådan 
uppfattades i båda fallen som nödvändigt, och beskyddet lämnades. VF:s 
besked till medlemmarna i juli 1905 och SAF-styrelsens beslut i september 
1909 bekräftade denna praxis som allmän arbetsgivarregel. Även här 
krockade en liberal, individualistisk ideologi med klassolidaritetens idé.

Den tredje arbetsgivarprincipen gällde att arbetare inte kunde välja sina 
arbetskamrater och att de organiserade därför inte fick vägra att arbeta 
tillsammans med icke-organiserade arbetare eller med sådana som de ansåg 
vara strejkbrytare. Även den har berörts under föregående rubrik. 

29  Kap 2, s. Xx.
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Den praktiserades eftertryckligt av John Bernström och Separator 
efter rösträttsstrejken 1902, när de strejkande och uppsagda arbetare 
som återanställdes av företaget tvingades att arbeta sida vid sida med 
de arbetsvilliga/strejkbrytare som tagits in under deras frånvaro.30 I 
verkstadsförhandlingarna våren 1905 var denna motsättning en fråga 
som aldrig löstes. Den blev avgörande för att förhandlingarna bröts, 
med den andra verkstadskonfliktens utbrott som följd. I verkstadsavtalet 
i slutet av samma år förbigick man frågan. Under förhandlingarna före 
decemberkompromissen drev LO ståndpunkten att vägran att arbeta ihop 
med strejkbrytare inte borde ses som avtalsbrott. För arbetsgivarna var 
det ett oacceptabel intrång i deras befälsrätt. Det stannade vid en ensidig 
åsiktsförklaring från arbetarsidan. 

Den fjärde identifierade principen gäller vad som kunde ske när en 
arbetare som hyrde bostad av arbetsgivaren slutade eller avskedades men inte 
frivilligt flyttade, även när kontraktet sade att så skulle ske. Arbetsgivaren 
kunde då på laglig väg genomföra vräkning. Det praktiserades 1902 av 
Theodor Adelswärd, som skrev till Metallarbetareförbundets Ernst 
Blomberg om hur motbjudande detta varit för honom. Åtgärden upprepades 
inte i Åtvidaberg, men väl vid konflikter på andra bruksorter, som vid den 
famösa föreningsrättsstriden i Mackmyra 1906.31 I slutfasen av storstrejken 
1909 tillämpades samma praxis, med uttalat stöd i SAF-beslutet i september 
samma år, bland annat vid de uppmärksammade fallen Fagersta och 
Horndal. Vid det laget var Adelswärd sedan länge en uttalad motståndare 
till den förda SAF-politiken. Av samma skäl som han tidigare anfört vändes 
den borgerliga opinionen under storstrejkens slutfas mot arbetsgivarsidan.

Motsättningarna mellan parterna gällde i olika grad för de skilda sätt 
på vilka arbetsgivarna praktiserade arbetets frihet. Det första, rätten att 
anställa och avskeda, accepterades i huvudsak av arbetarsidan, de övriga i 
mindre grad eller inte alls.

30 John Bernströms son Richard använde det engelska ordet för strejkbrytare, 
”scabs” (inom citattecken som markerar hans avståndstagande från uttrycket) 
då han beskrev händelserna i maj-juni 1902 för Separators USA-chef och 
betecknade dem som en stor seger för arbetsgivarintresset. Se ovan s. Xx.

31 Casparsson s. 256-265; Hirdman 1979 s. 109f.
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Vilka fri- och rättigheter hävdade man då på arbetarsidan? Det gällde 
först och främst föreningsfriheten, rätten att organisera sig, vilken 
under undersökningsperioden motarbetades i olika former av många 
arbetsgivare. Malmö Yllefabrik 1898, sågverken kring Sundsvall 1899, 
Separator 1905, Mackmyra 1906 är exempel på en sådan arbetsgivarpraxis, 
som dock under perioden blev ovanligare. I verkstadsavtalet 1905 och i 
decemberkompromissen följande år skrevs in att föreningsrätten skulle 
respekteras, vilket på arbetarsidan sågs som ett väsentligt framsteg.   

För att göra föreningsrätten effektiv var det viktigt att kunna sätta 
spärr mot att arbetsgivarnas  rätt att vid produktionsnedgångar minska 
arbetsstyrkan inte utnyttjades för att bli av med fackligt aktiva eller av 
andra skäl obekväma arbetare. I decemberkompromissen fick LO-sidan 
in en klausul med innebörden att man hade rätt att vid misstanke om 
avskedanden av sistnämnda slag påkalla undersökning innan åtgärder 
vidtogs. Denna regel ansåg LO att arbetsgivarsidan bröt mot under slutfasen 
av storstrejken 1909. Andra bedömare höll med om detta.32

När föreningsrätten var erkänd gällde det för fackföreningarna att bli 
accepterade som förhandlingsparter med kapacitet att sluta kollektiva 
avtal för medlemmarna. Man lyckades allt oftare med detta; exempel 
sett vi på olika förhandlingsnivåer är hamnarbetarna i Malmö 1898, 
cementarbetarna i Lomma 1903, Metall och flera fackförbund i avtalen 
med VF 1903 och 1905, träarbetarna i Åtvidaberg och Nyköping 1905. 
När arbetarorganisationerna gick längre, som i hamnkonflikterna 1907-
1908, och ville göra vad arbetsgivarna uppfattade som intrång i deras 
bestämmanderätt, i arbetets frihet, stötte man på ett alltmer välorganiserat 
arbetsgivarmotstånd. Det formerades från slutet av 1907, prövades 
framgångsrikt 1908 (inte tillräckligt framgångsrikt enligt John Bernström) 
och kulminerade under 1909 års storkonflikt. 

Skillnaden i synen på oorganiserade arbetare, inte minst på dem som 
valde att arbeta under pågående facklig konflikt, framstår som den i särklass 
mest laddade åsiktsklyftan. 

32 Exempel är den redaktionella kommentaren i Aftonbladet 25/10 1909 med 
den då ännu liberale (senare socialdemokratiske) riksdagsledamoten Erik 
Palmstiernas artikel i samma tidning, vidare DN:s fyra SAF-kritiska artiklar 28-
31/10 samt S-D:s intervjuer 6/11 och 8/11 med Gustav Cassel och fem andra 
från arbetarsidan fristående bedömare, vilka följde på en rad kritiska artiklar i 
samma tidning de föregående veckorna. Se ovan s. xx, 
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Det var den R.F. Berg pekade på i Uppsalatalet 1905, parternas skilda 
rättsbegrepp, mellan vilka han såg att man måste skapa en överbryggande 
social kompromiss. Det var samma två rättsuppfattningar, samma klyfta, 
samma uppfattade behov av social kompromiss som 26 år senare, med 
snarlika ordval, beskrevs av den dåvarande Tiden-redaktören Ernst Wigforss. 

Indirekt besvarar dessa senaste konstateranden den i avhandlingens 
inledning ställda frågan: hur utvecklades synen på användande av 
oorganiserad arbetskraft och strejkbrytare? Svaret är att ett sådant 
förändrat synsätt under den undersökta perioden bara går att uppfatta 
på aktörs- och personnivån. Vi har sett det hos Berg och Adelswärd och 
kunnat ana det 1907 hos SAF-ordföranden Östberg månaderna före dennes 
avgång. På organisationsnivån märks under mer än två decennier efter 
1907 års vaktombyte i SAF ingen utveckling i riktning mot någon social 
kompromiss. Under 1908-09 hårdnade motsatsförhållandet, 1912 förutsåg 
von Sydow fortsatta återkommande strider. Ännu efter Ådalshändelserna 
1931 markerade SAF motstånd mot inskränkningar i arbetsgivarnas rätt att 
använda arbetsvilliga under konflikt.

Organiseringens dynamik. Vi har sett hur arbetsgivarorganisationer 
utvecklades utifrån olika idébakgrunder. R.F. Berg tog 1898 initiativ för att 
bilda en skånsk arbetsgivarorganisation med sikte på att bli riksomfattande. 
Han misslyckades med att få tillräcklig uppslutning bland kollegerna för sin 
primärt defensiva strategi, som byggde på idén om konfliktförsäkring. Han 
avvaktade sedan under åren 1902-04 med att ansluta Cementaktiebolaget 
till SAF, eftersom han befarade att bolaget kunde tvingas stödja offensiva 
stridsåtgärder som han ogillade. Sedan han övervunnit sin tvekan och 
inträtt i SAF blev han en pådrivare och reformivrare inom organisationen.

Verkstadsföreningens nystart 1902 kom som en spontan reaktion 
på vad John Bernström såg som ett alltför utmanande agerande från 
socialdemokratin och den fackliga arbetarsidan, dvs. primärt i försvarssyfte. 
Han fick snart med sig det nya VF på att anfall var bästa försvar. Under 
1903 gick organisationen till offensiv, vars utgångspunkt blev den 
begränsade Hvilan-tvisten. Bernström fann snart att han som ordförande 
måste ta hänsyn till olika meningar som fanns inom VF-styrelsen liksom 
att tidningspressen, allmänna opinionen och den egna organisationens 
legitimitet var faktorer som han inte kunde bortse från. Han hamnade 
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snart i en förhandlingssituation med motparten, som efter en större och för 
VF farofylld konflikt kunde landa i 1905 års verkstadsavtal.

När Theodor Adelswärd 1905 tog initiativet att grunda 
Träindustriförbundet var det ett sedan flera år övervägt steg, utan offensiva 
syften. Det togs när han av utvecklingen i det egna företaget blivit övertygad 
om att det individuella arbetsavtalets tid var förbi och på pragmatiska 
grunder bestämt sig för att anvisa en ny arbetsmodell för träindustrins 
arbetsgivare. Syftet var att samordna avtalsförhållandena inom hans 
industribransch. Det innebar starten för branschförbundsmodellen som 
organisatorisk norm inom SAF.

Den genomförda undersökningen har visat skillnaden mellan att verka 
för arbetsgivarintresset inom en organisation jämfört med att fungera som 
oorganiserad arbetsgivare. Med organiseringen tillkom möjligheter till 
kraftfull gemensam aktion, samtidigt som den egna frihetsgraden minskade. 
Precis som på den fackliga arbetarsidan tvingades företagen av hänsyn till 
ett överordnat gemensamt intresse att iaktta lojalitet, det motparten kallade 
solidaritet, mot gemensamt fattade beslut. Att bryta mot lojaliteten hade 
ett pris. L.M. Ericsson vägrade att följa VF:s direktiv om hur man skulle 
agera mot de egna arbetarna under konflikten 1903. Företaget lämnade 
organisationen under dramatiska former och tvingades betala ett omstritt 
skadestånd. Sigfrid Edström tvingades i november 1905 av VF och John 
Bernström att från den ena dagen till nästa göra en helomvändning med 
ASEA:s arbetsgivarpolitik.33 Den hade dittills inneburit att i mesta möjliga 
mån ta in oorganiserade arbetare för att ersätta metallfackets lockoutade 
medlemmar. Bernström, som att döma av tidigare liknande åtgärder 
i Separator i grunden torde ha sympatiserat med Edströms linje, hade 
tvingats ändra sig när han insåg att VF var nödsakad att kompromissa 
med fackförbunden och nå en snar uppgörelse. Alternativet var att ett 
antal verkstadsföretag skulle hamna i sådana ekonomiska svårigheter att 
organisationen VF riskerade att spricka. När Edström fick klargjort för sig 
vad som stod på spel lade han omedelbart om företagets anställningspolitik.

I arbetsgivarnas organisering låg implicit erkännandet och legitimeringen 
av motpartens organisationer, vilket underbyggdes av de riksomfattande 
avtal som träffades åren 1903, 1905 och 1906. 

33 Se ovan s. xx.
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Man kan om man vill, som David Östlund gör, se dessa avtal som 
tidiga steg i riktning mot ett övergripande förhandlingsinriktat system 
på arbetsmarknaden, mot en modell av det slag vi sett Berg och 
Adelswärd argumentera för.34 Men i en efterhandsbedömning bör 
rimligen vägas in hur varaktiga och robusta dessa avtal senare visade sig 
vara. Decemberkompromissen ifrågasattes redan under dess första år. 
Kostakonfliktens upplösning demonstrerade en konsekvens i kompromissens 
kölvatten: arbetsgivarkollektivets intresse kunde i praktiken ta över det 
enskilda företagets, även när det innebar att en rucka på en sådan ideologisk 
grundbult som företagets rätt att bestämma om sina egna anställningar. 
Reaktionerna på detta delade arbetsgivarna inom SAF och ledde till skiftet 
i ledningen i maj 1907.  

Decemberkompromissen utmanades senare samma år i striden om 
bestämmandet över arbetet i hamnarna. Den gav ändå ett stöd att ta spjärn 
mot, när LO i juli 1908 tvingade det motspänstiga Transportarbetarförbundet 
att, som övriga LO-förbund, acceptera arbetsgivarnas bestämmanderätt 
över anställanden och avskedanden.35 Trots att denna händelse kunde 
ses som en framgång för ett bestämt förhandlaruppträdande från SAF 
tog en offensiv arbetsgivarhållning under 1908 alltmer överhanden inom 
organisationen. Den var av samma slag som VF visat upp i inledningen 
av konflikterna 1903 och 1905. Denna hållning kom till kraftfullt uttryck 
under 1909 års storkonflikt, på ett sätt som skulle leda till att LO för 
lång tid bröt den kontakt som man inlett med SAF i slutet av 1906. SAF 
hoppades ännu i november 1909, då man fann det lämpligt att avsluta den 
förbittrade striden vid järnverken, att få till stånd ett nytt och utvidgat 
huvudavtal med motparten. I stället medförde SAF:s lockoutpolitik att 
decemberkompromissen sattes åt sidan utan att den fick någon ersättare.

För verkstadsindustrin kan däremot i efterhandsperspektivet uppfattas 
början till en arbetsmodell präglad av kontakt och förhandling. Den byggde 
på 1905 års verkstadsavtal, som var framförhandlat efter en långvarig strid, 
under stor yttre press och med efterdyningar som inte lovade gott för 
fortsättningen. 

34 Östlund s. 262. 
35 I SAF:s styrelseberättelse för 1909 berömdes LO:s insatser i juli 1908 för 

att få ”de underlydande arbetareförbunden att visa moderation” och 
beklagades att LO under 1909 beslutat sig för ”en annan taktik”. Svenska 
Arbetsgifvareföreningens styrelse- och revisionsberättelser för år 1909, 
Stockholm 1909 s. 11 f. Beträffande 1908 års uppgörelse, se Schiller s. 92-95.
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Efter omförhandling och modifieringar förlängdes ändå avtalet för fem år 
från 1908 – låt vara att förlängningen (som innebar frysning av lönenivån 
under hela avtalsperioden) kom till stånd först sedan VF återigen hotat med 
lockout, varvid arbetarparten vek sig. Under 1909 måste avtalet ha varit en 
tillgång för både VF och de berörda fackförbunden; det gav dem vägledning 
om hur den av andra organisationer beslutade storkonflikten skulle föras 
och avslutas.36 År 1915 stod det än en gång prolongerade verkstadsavtalet 
rycken för den påfrestning som uppstod när Separators dotterbolag i 
Olofström – med John Bernström som ordförande – bröt mot avtalet. Dess 
skrivningar gav, som VF då fick konstatera, stöd för fackets ståndpunkt. 
Arbetsgivarorganisationen tog ställning mot sitt eget medlemsföretag.37

Den ömsesidiga organiseringen blev inom verkstadsindustrin, liksom 
inom träindustrin och flera branscher, grunden för gemensamt beslutade 
regler och för de första nationella kollektivavtalen. De återkommande 
personkontakter mellan parterna som detta i förlängningen innebar 
förändrade rimligtvis båda sidornas syn på motparten, även om det inte 
skedde snabbt. Sammantaget utgjorde den tidiga organiseringen och dess 
följande effekter små och tidiga steg på den långa vägen från ett system av 
auktoritär patriarkalism till en modern svensk arbetsmarknadsmodell.

Gåvor och gengåvor. Våra tre huvudaktörer uppträdde i sina företag 
regelbundet som välgörare i förhållande till sina underställda, genom gåvor 
och handlingar med liknande syfte. Det handlade om individuellt eller 
kollektivt riktade belöningar som ibland kunde verka som bestraffningar, 
genom att de drogs tillbaka när givaren ville markera missnöje. Separator 
är ett tidigt exempel på ett socialt omsorgssystem för arbetarna, av allt att 
döma mera omfattande än i de flesta samtida företag. Medel som avsattes 
för arbetarnas pensionering sågs som en villkorligt beviljad förmån; de 
förklarades förverkade för dem som vid 1902 års rösträttsstrejk trotsade 
företagets ordningsregler. I Åtvidaberg finns ett motsvarande exempel, 
de särskilda förmåner som gavs åt dem som 1899 skrev personliga 
anställningskontrakt med baroniet. Kontraktssystemet avskaffades fyra år 
senare med motiveringen att arbetarna inte uppfyllt sina åtaganden, varvid 
förmånerna drogs in eller reducerades.

36 Se ovan s yy
37 Se ovan s. xx
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Gåvor av detta slag syftade uppenbarligen till att uppmuntra av arbetsgivaren 
önskade beteenden, bestraffa icke önskade sådana och därmed befästa en 
vertikal relation, byggd på legal och traditionell auktoritet. Liknande gåvor 
förekom sannolikt i Limhamn, men där fanns även företagets och R.F. 
Bergs personliga borgensåtaganden, som beviljades till arbetare för deras 
egnahemsbyggande efter individuell prövning. Dessa åtaganden hade till 
syfte att främja en boendeform som gjorde de deltagande arbetarna mera 
oberoende än de som hyrde bostäder av bolaget. Bergs övriga syften var från 
början att främja arbetarnas personliga kapitalbildning och att motverka 
socialismens utbredning.

Bakom dessa gåvor kan uppfattas en vilja att stärka och upprätthålla 
en patriarkal auktoritet. I den meningen kan gåvorna ses som exempel 
på ett både målrationellt och värderationellt handlande av givaren. Det 
målrationella handlar om en förväntan att arbetarnas tacksamhet kommer 
till uttryck i idogt arbete, utan att det kastas grus i något maskineri. Det 
värderationella handlar om att befästa och underbygga hierarkin i företaget 
och indirekt hela den rådande samhällsordningen.

Marcel Mauss antropologiskt baserade teori handlar om gåvors 
symboliska innebörd i kontakter mellan individer och grupper. 
Överlämnandet av en gåva är för Mauss förknippat med förväntan om en 
motprestation. Mottagaren är medveten om denna förväntan. Lever han 
inte efter förmåga upp till den har han förlorat anseendet. 

 I de fall av gåvor som nu beskrivits var den förväntade motprestationen 
uppenbarligen att arbetarsidan skulle visa tacksamhet och ett gott 
beteende. Skedde inte det kunde gåvan i vissa fall tas tillbaka, vilket måste 
påverka förtroendet mellan parterna negativt. Vi har i de föregående 
kapitlen också sett exempel på gåvor som inte utan vidare passar in i denna 
beskrivning. Folkparken var en gåva från Theodor Adelswärd till folket i 
Åtvidaberg, men också del av ett samtidigt ingånget, oskrivet kontrakt. 
Den förväntade motprestationen var inte enbart tacksamhet. Adelswärd 
väntade sig arbetarnas stöd för sin politiska kandidatur, vilket han fick. 
Gåvan följdes av en gengåva, i en process som var ägnad att främja ett 
inbördes förtroende. En förväntad motprestation var dessutom att den 
arbetarstyrda folkparksföreningen skulle sköta parken så att den, enligt 
Adelswärds intentioner, blev en mötesplats för alla medborgargrupper och 



422

motverkade en befarad splittring mellan samhällsklasser i brukssamhället. 
I denna förväntan låg en förtroendeyttring från givaren: ”jag litar på att ni 
kan och vill sköta folkparken på överenskommet vis”. 

En annan förtroendeyttring låg i det sätt på vilket Adelswärd avslutade 
storstrejken 1909 i Åtvidaberg. Han markerade då, till skillnad från många 
arbetsgivare, respekt för den lokala fackliga organisationen och klargjorde 
i handling att han såg dess fortsatta existens och den sammanhållning på 
arbetarsidan som den stod för vara värdefulla inslag i samhället.

R.F. Bergs många borgensåtaganden var ett annat slag av förtroendeyttring 
för de arbetare de avsåg: ”jag litar på att du klarar ditt låneåtagande”. De 
uppgifter som finns tyder på att förtroendet sällan eller aldrig sveks. Bergs 
oskrivna kontrakt med hamnarbetarna i Malmö 1898 innehöll en gåva: det 
som gavs var förtroendet att de fick utse sin egen förman och fördelare av 
arbetet. Motprestationen var att förtroendet uppfylldes, att hamnarbetet 
löpte som förväntat. I sitt brev till Charles Lindley 1906 bekräftade Berg att 
arrangemanget i Malmö under de åtta åren hade fungerat problemfritt.38 

Gåvor som lämnades på de premisser vi sett exemplifierade inom 
Separator och under 1800-talets sista år i Åtvidaberg, dvs. sådana som 
enbart kunde återgäldas med tacksam underdånighet, var ägnade att 
befästa relationen av över- och underordning: en auktoritär patriarkalism. 
Gåvor och förtroendeyttringar av de slag vi sett senare i Åtvidaberg, 
liksom i Limhamn och Malmö, var däremot av det slag som enligt Mauss 
är ägnade att skapa förtroende, minska klyftor och bädda för fredliga 
relationer. Skillnaden mellan den förra och den senare typen av gåvor 
är att motprestationen i de senare fallen får substantiella uttryck och 
därmed inte markerar en underordning. Den gengåva som Mauss modell 
förutsätter ligger då i uppfyllandet i handling av det förtroende som givaren 
visat genom gåvans överlämnande. Därmed understryks den patriarkala 
relationens ömsesidighet: båda parter blir, sett över tiden, såväl givare som 
mottagare. 

Idémässigt innebär detta en utveckling vars rörelseriktning går från 
en auktoritär patriarkalism mot en emancipatorisk sådan (Karl Molins 
begrepp), men där den utvecklade fasen hellre kunde betecknas som 
participatorisk patriarkalism. Sistnämnda term är ett förslag till utökning 
av Molins begreppsapparat. 

38  Se kap 4, s. xx.
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Innebörden av uttrycket bör ha framgått: patriarken beordrar i detta fall 
inte; han inbjuder snarare den underordnade till aktivt deltagande i en 
handling eller process, vars resultat förutsätts bli givande för dem båda.
En av de i inledningen ställda frågorna löd: Kan man bakom utvecklingen 
på arbetsgivarsidan urskilja andra motiv och drivkrafter än de renodlat 
maktpolitiska? Förvisso agerade de arbetsgivare vi följt för att behålla den 
makt de hade, eller det mesta av den, i egna händer. Det bör inte förvåna. 
Till arbetsgivarrollen hörde för dem (och hör sannolikt för arbetsgivare i 
alla tider) makten att leda och fördela både arbetsuppgifter och resurser 
för arbetets bedrivande. Utan denna befogenhet är arbetsgivaren ingen 
arbetsgivare, inte i sina egna ögon och knappast i omvärldens. 

Mitt svar är ja. Det fanns andra drivkrafter än omsorg om den egna 
makten (i synnerhet när därmed menas makten för dess egen skull). För 
en entreprenör i Schumpeters mening ligger drivkraften i själva skapandet 
av det nya och i att kunna manifestera resultatet av detta, för sig själv 
och för omvärlden. Denna drivkraft fanns uppenbarligen hos alla tre 
huvudaktörerna. Det som de uppfattade som positivt för sina företags och 
för industrins utveckling var viktigt att eftersträva. Enligt deras mening var 
detta också något självklart positivt för arbetarna och för hela samhället. 
Det var en bild som de alla fann naturligt att framhäva, som t.ex. vid 1897 
års Stockholmsutställning.

Vidare skall nämnas den moraliska drivkraft hos Bernström och Berg 
som bottnade i bådas kristna tro men ledde deras handlande i helt olika 
riktningar. För Berg spelade rättfärdighetsbegreppet i Jesu bergspredikan en 
roll för hans omvärdering av socialdemokratin. Till denna bidrog säkerligen 
hans kontakter med arbetarrörelsens främsta företrädare i Malmö, hans 
arge kritiker och senare avtalskontrahent Axel Danielsson samt riksdags- 
och fackförbundsmannen Nils Persson. Berg förmådde med tiden se de 
emancipatoriska parallellerna mellan den andliga väckelserörelse han själv 
var en del av och den sociala väckelse som den reformistiska socialdemokratin 
och fackföreningsrörelsen stod för. Detta ledde fram till hans insikt om att 
den traditionellt auktoritära patriarkrollen för en modern industriledare var 
någonting förlegat. 

Någon motsvarighet till denna utveckling finns inte hos Bernström. 
Att det kristna budskapet kunde ges en emancipatorisk och revolutionär 
tolkning – som Nathan Söderblom vid denna tid hade framhållit i sin 
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analys av bergspredikan – var för Separatorchefen tydligen främmande. 
Tvärtom bidrog hans uppfattning av socialismen som uppenbarelsebokens 
vilddjur, inkarnationen av det onda, till hans fientliga inställning till 
socialdemokratin och till att han förblev kvar i sin auktoritära patriarkroll.39 
Den idealbild han 1908 skisserade av framtidens industrisamhälle innebar 
ett tillbakablickande, drömmen om en återgång till det avskilda patriarkala 
brukssamhällets arbetsformer.40

Hos Adelswärd märks ingen religiositet, däremot tecken på en nedärvd 
radikal och liberal familjetradition och självständig hållning som med tiden 
bidrog till att förflytta hans auktoritära patriarkalism i emancipatorisk 
riktning. I samma riktning verkade sannolikt de personkontakter han efter 
hand etablerade med framstående företrädare för den fackliga och politiska 
arbetarrörelsen, bland dem Ernst Blomberg och Hjalmar Branting. 

Bakom det första 1900-talsdecenniets alla konflikter, 
organisationsförändringar, ingångna och brutna avtal och stormiga 
förhållanden på den svenska arbetsmarknaden, fanns idéer som drog 
i olika riktningar. Så var fallet inom båda arbetsmarknadens läger. 
Utvecklingen under åren 1907-09 blev normerande för de följande 
decennierna. En auktoritärt patriarkalisk linje blev efter SAF:s seger 1909 
länge grunden för arbetsgivarpolitiken. Den omprövades under 1930-talet 
efter Ådalshändelserna, skiftet i SAF-ledningen och i de politiska 
majoritetsförhållandena. Det öppnade för en ny utveckling, som så 
småningom ledde fram till Saltsjöbadsavtalet 1938. I dess osynliga kontrakt 
ingick att SAF skulle sluta understödja organisationer av arbetsvilliga/
strejkbrytare.41

Den med tiden ryktbara samförståndsmodell som etablerades 1938 kan 
anses ha vissa rötter i den patriarkaliska period som här studerats, men 
även sedan tidigare. Åtgärder för att öka samförståndet med arbetarsidan 
förekom under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.42 De hade temporära men 
begränsade framgångar. Två företrädare för ett sådant samförståndstänkande 
under den här studerade perioden var R.F. Berg och Theodor Adelswärd. 

39 Se kap 3, s. zz
40 Se kap 3, s. yy
41 Flink s. 144 ff. De Geer s. 97-105, spec. s. 104 f.
42 Claes Petersons studie redovisar exempel på vinstandelssystem för arbetare i 

samförståndsskapande syfte i några svenska företag under 1800-talet, ovan s. 
xx. Eva Österbergs hypotes om den svenska modellens möjliga rötter i ett äldre 
bondesamhälle har nämnts, ovan, s. Xx not yy.(98 i kap. 1)
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Studien ger inte grund för någon bedömning av hur ovanliga deras åsikter 
vid olika tidpunkter var inom arbetsgivarkretsen. Uppenbarligen hamnade 
de efter hand i minoritet vid de idémässiga konfrontationer som pågick 
inom arbetsgivarorganisationerna. 1907 var året då det enligt Berg på våren 
”stod och vägde” i SAF-styrelsen om organisationens vägval.43 Omdömet 
må ha varit färgat av hans personliga förhoppningar, men det var inte 
omotiverat. Det danska huvudavtalet var sedan 1899 en realitet och hade 
visat en väg till ökat samförstånd. Arbetsgivarna hade sett hur det stod 
och vägde inom Verkstadsföreningen vid flera tillfällen under 1904 och 
på våren 1905, då John Bernström tidvis verkade vilja satsa på en fredlig 
överenskommelse med fackförbunden. Erfarenheten av den följande 
verkstadskonflikten, där ingen av parterna utgick som segrare, kunde tolkas 
som att den fredliga lösning som tidigare varit i sikte hade varit att föredra 
från arbetsgivarsynpunkt. 

Inom SAF vägde vågskålarna i början av 1908 över för vad som med Karl 
Molins uttryck måste kallas den auktoritärt patriarkaliska arbetsgivarlinjen. 
Att fullt och fast hävda arbetets frihet blev den överordnade ledstjärnan. 
För SAF-ledningen var den politik man utformade och fullföljde 1908-
09 målrationell, i Webers mening. I varje fall var den det så länge som 
SAF:s mål främst var att värna arbetsgivarnas befälsrätt och industrins 
möjligheter att fungera, ytterst kanske också hela samhällsordningen, mot 
de attacker man ansåg att de utsattes för. Ett outtalat syfte som även det 
torde ha uppnåtts var att höja organisationens inre och yttre legitimitet. 
Men ser man till det mål som SAF explicit hade uttryckt, att få till stånd 
ett huvudavtal och en gemensam förhandlingsordning med LO, framstår 
arbetsgivarpolitiken inte som målrationell. SAF vann otvivelaktigt vad som 
kan kallas 1908-09 års krig, men man vann inte den efterföljande freden. 
Det blev inget fredsavtal, inte heller något formligt vapenstillestånd. På 
sin höjd kan man tala om ett oskrivet sådant, med osäker varaktighet. 
Adelswärds upprepade avrådanden och protester inom SAF under 1909 
gällde organisationens ovillighet till en kompromiss som skulle möjliggöra 
ett ordnat slut på konflikten. Berg hade på våren 1907 uttalat att det både 
politiskt och moraliskt var en dålig väg att generellt söka ”stuka” arbetarna. 

43 I det förut citerade brevet Berg till Carl Tranchell 24/3 1907, ovan s.xx.p
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Det senare är vad SAF:s politik under i synnerhet storstrejkens slutfas kan 
anses ha gått ut på. Av de skilda uppfattningar om arbetsgivarpolitiken som 
utkristalliserades åren 1907-09 tog den hårdare linjen överhanden. I John 
Bernström och Hjalmar von Sydow hade den två tydliga företrädare.

I ett efterhandsperspektiv kan det vara lätt att uppfatta SAF:s politik från 
1909 som rent värderationellt grundad: att den enbart skulle handla om ett 
dogmatiskt fasthållande vid en tes – arbetets frihet – som man senare fick 
lov att kompromissa om. Sett med den dåtida SAF-majoritetens ögon fanns 
det, som här har visats, mera substantiella och näraliggande motiv.

 Ett annat exempel på hur bedömningar skiftar med tidsperspektivet är detta: 
Berg och Adelswärd ansågs uppenbarligen under undersökningsperiodens 
senare år av kollegor bland arbetsgivarna som idealiserande och orealistiska 
i sin syn på socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Det är genom 
eftervärldens glasögon de kan ses som klarsynta bedömare av vilka relationer 
och samarbetsformer på arbetsmarknaden som i ett längre tidsperspektiv 
skulle visa sig gångbara.
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Summary
The aim of this study is to  analyse the development of ideas and policies 
of Swedish industrial employers during the period between 1897 and 1909. 
This was the period when Sweden saw the birth of modern employerś  
organizations, most of which still exist more than 100 years later. The period 
includes major labour conflicts, with the general strike of 1909, lasting 
for three months, as a climax. In addition, this was the period when the 
collective contract became the norm of agreement for industrial workers.

The organizing of employers came as a reaction to the development of 
socialistic trade unions, formed by industrial workers and inspired from 
countries where this had happened earlier. The Swedish trade union 
movement was initiated in the early 1880’s and grew successfully during the 
following decade. This coincided with a period of rapid economic growth in 
Sweden, whose industrialization had a comparatively late start but caught 
up quickly with the industrialized world. Sweden’s growth rate in the period 
1890-1910 outnumbered most European and American developments. 
Many Swedish firms that were to earn international fame during the 20th 
century date their early achievements back to the last decades of the 1800 ś. 
Two of these firms play central roles in this study: Separator (subsequently 
Alfa Laval) and Skånska cementgjuteriet (Skanska).

This study explores a history of ideas and of ideological conflicts. Not 
only does it deal with the classical dividing lines between employers and 
workers, but also with differences between groups of employers and groups 
of workers. It aims at finding out what development of ideas that take place 
over time, during what we can see – hypothetically – as an early movement 
away from a patriarchal industrial system towards what some decades later 
was to be called “the Swedish Model”.

The method used can be described as one of comparative and thematical 
biography. I have studied three prominent Swedish industrialists from the 
period, who were active also in forming the early employerś  associations. 
This allows for a study and comparison of their thoughts, ideas and actions 
as employers on two levels, that of the company and that of the association. 
Important methodological concepts are patriarchalism (or paternalism) 
entrepreneurship (according to Joseph Schumpeter), the different types of 
authority and rationality (according to Max Weber), as well as legitimacy (i.e. 
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how an organization is viewed from within or from the outside). Another 
concept used is the gift (as defined by Marcel Mauss for the role it plays in 
contacts between strangers). 

The focus through the study is on the three main actors, who were chosen 
for the study to represent different personal and political backgrounds and 
viewpoints in their roles as employers. They are

•	 John Bernström (1848-1925), head of the Separator Group 
(later named Alfa Laval), chairman of the Association of Swedish 
Engineering Industries (VF) 1902-10.

•	 R.F. Berg (1846-1907), head of the Skånska Cemengjuteriet and 
Skanska Group, and a board member of the Swedish Employerś  
Confederation (SAF) 1906-07.

•	 Baron Theodor Adelswärd (1860-1929), head of the Åtvidaberg 
United Industries Group, chairman of the Association of Swedish 
Wood Manufacturing Industries 1905-11, and a member of the 
SAF board of delegates.

Key objects of the study are the concepts freedom of trade, freedom of work, 
freedom to organize. These three freedoms had received a legal foundation 
in 1864 when the law of free trade was passed by the Swedish Parliament, 
the last one that was based on the four ancient Estates. (A parliamentary 
reform followed in 1866.) The freedoms were later contested as concepts 
and interpreted differently by employers, trade unions and different political 
groups. This is a major explanatory factor behind the struggles and conflicts 
during the period under study.

Two related controversial concepts, antipoles and opposites of one 
another, are the strike-breaker and the loyal worker (i.e. loyal to the employer). 
These concepts describe the two different and seemingly implacable views 
of the same phenomenon: the worker who – for one reason or another – 
prefers to be loyal to the employer rather than to the trade union. The 
connection to the freedom concepts can be described as follows. Employers 
as a rule maintained their prerogative to hire and fire as they wanted – 
to them this was their right and an element in what they called freedom 
of work. This practice might or might not include discrimination against 
organized workers. If the latter group went on strike to push for their 
demands, the employer might react by hiring unorganized workers (strike-



429

breakers or loyal workers, depending on whose perspective was used). The 
same practice often included measures by employers to protect the latter 
category from the strikerś  attacks and aggression.  During the period, 
there are examples of other practices of freedom of work: workers could be 
dismissed even during ongoing strikes and lockouts which could result in 
evictions from company-owned homes.

John Bernström
Bernström was a good example of the self-made man, the son of a craftsman 
and with limited formal education. He practiced as an industrial worker in 
England in the 1870’s, learnt the language, showed good abilities and was 
promoted. Back in Sweden his marriage granted him social advancement. 
He established an import business of industrial goods, which gave him 
contacts within the developing Swedish industry. In 1887 he was recruited 
as manager of the Separator company, at this time still in an early and 
problematic phase of its development. This was the beginning of a success 
story in Swedeń s industrial history: the emergence of Separator as an 
internationally renowned manufacturer of farming equipment, primarily 
the milk separator. The success was based on Bernström ś bold acquisition 
of a German patent, which became the necessary complement to the 
constructions of Gustaf de Laval, the already famous founder of Separator. 
A rapid expansion in the USA and on the world markets followed and 
gave Bernström the position as the company ś indisputable leader. From the 
American subsidiary came an inflow of impulses, new production methods 
and wage systems which spurred the company development but became 
controversial among workers. At the beginning of this study, Separator was 
the largest and probably the most successful of Stockholm ś manufacturing 
industries. The workers were comparatively well paid and a number of 
company welfare schemes were in use. No strikes had yet happened.
In 1902 the Social Democratic Party (SAP) proclaimed a political general 
strike as a demonstration in favour of voting rights, an issue then debated in 
the Swedish Parliament. Contrary to many employers, Bernström denied his 
workers leave to participate during the three days of the strike. When their 
majority defied him he made it clear that they had given up their positions 
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(as the company rules stipulated in the case of unauthorized leave) and had 
to apply individually to come back. Bernström declared that while they 
were free to organize, he was free to decide who to employ and who not to. 
He would not re-employ socialists. From childhood John Bernström was a 
religious believer and his feelings were demonstrated in a letter during the 
strike to another religious industrialist, where Bernström ranked socialism 
in the same category as the beast in S:t Johń s Book of Revelations.

The striking workers declared the company blockaded, which had no 
effect; hundreds of strike-breakers were recruited. After three weeks the 
workers gave up and went back, caps in  hand. Some 200 of the originally 
900 strikers were not  welcome back and the others had to work side by side 
with the so-called “scabs”. The conflict caused a lasting dispute between 
the SAP, which had organized the political strike, and the Metalworkers’ 
Union, which had been against it from the beginning. In the end, the 
union had to answer for a substantial part of the economic support to the 
members who had lost their jobs.

The strike episode sparked off the starting of Verkstadsföreningen or 
VF (the Engineering Industries Employerś  Association) and the Swedish 
Employerś  Confederation (SAF) later in 1902. They were to become 
Swedeń s leading employerś  organizations throughout the 20th century (they 
would join forces in 1917). While VF organized the engineering industries, 
SAF was open to all kinds of manufacturers.  At VF John Bernström was 
the unrivalled leader and chairman. During the course of 1903, he launched 
an offensive action towards the trade unions, using a minor wage dispute 
in one member company as an excuse to start a national lockout. This was 
not a success. Some VF members (the most important one was the Ericsson 
telephone company) did not follow VF ś decree, the strong liberal press was 
equally critical and the trade unions turned out to be well organized. When 
the conflict was over VF could count it, at best, as a draw. The trade unions 
could register that they had been recognized by the employers as legitimate 
counterparts. 
The latter was confirmed after the conflict, when the parties formed a joint 
committee to seek a model frame for future negotiations and agreements. 
This was yet unknown in Sweden, but it had been established in Denmark 
in 1899 and considerably reduced the open conflicts. The discussions went 
on during the period 1904-05 and the parties came close to an agreement 
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before the talks eventually broke down. The crucial issue was the differing 
views on how the term “freedom of work” should be interpreted. The 
employers insisted that they had the sole right to employ whoever they 
wanted, also during a conflict; the union leaders refused to sign an 
agreement which they feared would oblige their members to work together 
with strike-breakers (their experience at Separator in 1902). An increasing 
number of union-led local strikes triggered another national lockout for 
the engineering industry in June 1905. This time the conflict lasted for five 
months. It was complicated by the fact that it coincided with the grande 
finale of another national controversy: the termination of the political union 
between Sweden and Norway that had been in effect since 1814.

During the 1905 lockout, VF made an appeal to SAF for sympathetic 
action to put an end to the conflict. The workers had a longer experience of 
conflicts than had the employers – they were better organized and gained 
support from other unions, also from outside Sweden.   SAF had not yet 
fought any major conflict, its member companies had different views 
and the support never became effective. John Bernström reluctantly had 
to face the risk that economically weaker VF companies would yield and 
give up the conflict, which might lead to a break-down for the two-year 
old organization. Secretly he urged the government to appoint a mediator, 
which led to the first national collective agreement for the engineering 
industry signed in November 1905. It gave advantages to both sides; the 
unions found acceptance for their demand for fixed minimum wages and 
the employers could say that their views of freedom of work had now been 
put in writing. The strike-breaker/loyal worker issue was avoided. The 
contradicting views on this issue were expressed in the aftermath of the 
November agreement, when Bernström refused to re-employ in Separator 
the organized workers who had been locked out

John Bernström took the Separator company to a leading world position 
by his entrepreneurial skills and demonstrated ability to adapt modern 
business practices and production methods. At the same time, his employer 
philosophy remained patriarchal and backward-looking during the period 
that has been studied, and even subsequently. In a speech in 1908 he 
outlined his vision of an ideal industrial society: an industry in a secluded 
community with a minimum of disturbances from foreign elements, such 



432

as unions and socialist agitators. The ideal was backward-looking. It bore 
a resemblance to a classical Swedish image: the industrial town, i.e. the 
traditional, rawmaterial-based factory as the foundation of its surrounding 
society. (A good example is the case of Theodor Adelswärd and the town of 
Åtvidaberg.)

Bernström ś hostile views on socialism were repeated in an interview on 
his 75th birthday, in 1923. Those views influenced the way he saw the trade 
unions and organized workers, a category which he gradually drove out 
of the Separator labour force. His actions towards them were (in Webeŕ s 
terminology) driven by values, rather than by rational ends.   

R.F. Berg
R.F. (Rudolf Fredrik) Berg had a bourgeois Stockholm background. His 
father was Swedeń s first professor of pediatrics, who had worked his way 
up from a poor start as an orphan. This provided him and his son with a  
social awareness that was  more liberal than conservative. His mother came 
from a family of merchants with international contacts. Like many similar 
urban families of the time their religion was inspired by pietism and new 
evangelism.The eldest son, R.F. Berg adapted his parent́ s Christian beliefs. 
Parallell with studies of chemistry at the Stockholm Teknologiska Institut 
(forerunner of today’s Royal Institute of Technology) he became a Sunday 
School teacher, a mission he would keep up through his whole life. 26 years 
old the newly married engineer was appointed manager of the recently 
founded Skånska Cementaktiebolaget. The cement production was built 
on raw materials (limestone and clay) available in two smaller communites 
close to Malmö (Limhamn and Lomma).

Berg moved to Malmö, organized the company and recruited cement 
workers from the surrounding rural neighbourhood. He soon found that 
they also needed spiritual and moral leadership in a new environment 
that offered dangerous temptations. He soon persuaded the Bishop of 
Lund to station a new parson in Lomma, after having first threatened to 
invite travelling lay preachers to fill the religious needs of the workers. He 
organized Sunday School teaching and new Free Church buildings, using 
the model of the joint stock company which allowed the church members 
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to contribute with what each person could afford. His own religion was 
ecumenical and during his life he supported different free churches and 
the Salvation Army, but also maintained a relation with priests of the State 
Church, where his eldest brother was one.

 Like most or all industrialists, Berg had a patriarchal employer’s style. 
In 1889, he experienced one of the early major conflicts in Sweden. Some 
40 of his 400 Lomma workers organized a union and went on strike after 
rejecting a bid for a wage increase. Berg took it as an attack on his authority 
and his religious values. He responded by lockouting the whole work force 
and hiring loyal workers from the rural area. A squadron from the Malmö 
cavalry was summoned to protect the newcomers. Berg won the conflict, 
but it left him with second thoughts on whether this practice was morally 
defensible. His action was scorned by the local labour newspaper Arbetet, 
whose chief editor, Axel Danielsson, was a leading ideologist in the Social 
Democratic Party (SAP). 

1898 was a troubled year for employer-worker relations in the area. 
When some of Berg ś Limhamn workers indicated that they wanted to 
start a trade union Berg took this as a sign of distrust. Convinced that their 
majority saw him as their good master, he urged them to vote on the issue. 
A scarce majority voted in favour of a trade union, which then soon got 
started. 

This defeat was one factor behind Berg ś following decision to establish a 
national association of employers -- the first serious Swedish attempt in this 
direction. His initiative seemed successful; a board of leading employers from 
the south of Sweden was appointed and followers appeared in Stockholm and 
Gothenburg. But the idea gradually lost momentum and was not realized. 
It would be brought forward more successfully in 1902, at which time Berg 
was not in the forefront. Again he had second thoughts, realizing that a 
membership of an organization was a two-sided commitment, as it meant 
subordinating one’s will and possibly the company’s interest in decisions 
taken by a collective. In a memo, he outlined for the first time his vision: 
there ought to be one strong national organization for the employers and 
one for the workers. The two would balance each other and make peaceful 
settlements more attractive than open fights, which meant a reduction in 
production and working hours.
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A change in his attitude can be noted already in 1898. That year, Berg fought 
a dock strike in Malmö, where he was chairman of the private stevedore 
employers’ company. After using loyal workers/strike-breakers for a month 
without much success, he reversed his strategy and initiated a deal with his 
opponent, Axel Danielsson, whose standing among Malmö workers made 
him a natural local leader. The wages were raised and the unorganized dock 
workers  were to stay, but future recruitments were to be made among the 
strikers. Beside the written agreement, Berg allowed the dock workers the 
conditional right (for as long as their job was done as expected) to appoint 
their own foreman and day-by-day allocator of available jobs. This was a 
signal of confidence from Berg to the dockers which had a positive effect. It 
was the basis for harmonious relations in the Malmö docks for many years, 
and must have convinced Berg that peaceful labour market solutions were 
possible. (The situation changed dramatically after Berg ś sudden death in 
late 1907, when a national dock conflict led to the recruitment of English 
strike-breakers in many Swedish ports. One was killed and several were 
wounded in a bomb attack on their lodging ship, the Amalthea, launched 
by Swedish anarchists in the port of Malmö in July 1908.)

After a few years of consideration, the cement company in early 1905 
became a member of SAF, one of its larger member firms. Berg soon 
indicated that he had would involve himself in the forming of SAF policies. 
Evidence of this is a number of critical letters to the organization and an 
angry article in its perodical Industria, unaccustomed to being a forum for 
internal employer debates.

During the course of 1905 and 1906, Berg developed his ideas on 
what kind of labour relations the employers should strive to attain. His 
thoughts built on his memo from 1902 of balancing powers with strong 
organizations on each side. He saw it as the rational way to minimize losses 
of production as the common result of open conflicts. This was the opposite 
of the prevailing idea among employers, “ruling by dividing” the unions, 
which Berg had earlier followed. 

A value-based Christian argument is notable in a speech from 1905. 
Using two key words from the Sermon of the Mount, Berg stated that 
the relations between employers and workers ought to be characterized 
by righteousness, rather than by mercy. With this he indicated that the 
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patriarchal, vertical relationship (mercy) had seen its time; the old type of 
subordination must be replaced by a relationship acceptable to both sides 
(righteousness). In his speech he underlined the need for a compromise 
between the two conflicting views on strike-breaking and the freedom of 
work. “Those who favour the extreme type of personal freedom need to 
realize that they can risk their whole freedom if they do not leave some 
room for the collective.” 

In a speech in 1906, Berg declared that he had stepped down from 
the role of “a well-meaning patriarch”. Instead he enjoyed the view of  “a 
people, capable to help itself”. He drew a parallel between the religious 
revival movement, of which he himself was a part, and the social revival 
that originated from the labour class. Both movements had their extremists, 
who must not be seen as representative for the whole. The majority of the 
workers were, in Berg ś experience, equally opposed to strikes and conflicts 
as were the employers.

In November the same year Berg was elected a board member of SAF. 
The organization was in a state of turmoil caused by an increasing number of 
local conflicts, where the common denominator was the unions challenging 
of the employerś  principle of freedom of work. Berg proposed a direct 
contact with the union top organization, LO, which was an unprecedented 
step for  SAF. Its chairman G.F. Östberg followed Berg ś advice and later 
reported that his LO counterpart Herman Lindqvist had reacted favourably. 
The initiative quickly led to SAF-LO negotiations, which went beyond the 
local conflicts. It ended with the so-called December Compromise of 1906, 
confirmed after difficulties (some of which would remain) by the deciding 
bodies on both sides in January 1907.

Berg had by then produced his own draft of a policy programme for 
SAF, the kind of document he had in vain been asking the organization for. 
A basic element was an overarching agreement between SAF and LO on 
future procedures between them, i.e. rules of the game. Östberg favoured 
Berg ś ideas. During the following months they exchanged versions of the 
draft, with comments that show their mutual confidence and agreement. 
Their correspondence, until now unnoticed, sheds a new light on the 
conflicting views which   prevailed within SAF during the first half of 1907. 

The December Compromise was not easy to digest for the deciding 
bodies on both sides. 
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LO had little formal power over their industry unions. SAF had to threaten 
them with a general lockout before LO could push their members to accept 
the deal. There are indications in the Berg-Östberg correspondence that the 
lockout notice was agreed upon beforehand between Östberg and the LO-
chairman in order to give the latter a tool with which to put pressure on his 
obstinate members. When they had yielded and the lockout consequently 
was called off there was disappointment from some SAF members, even 
within its board. The advocates of a tougher employer policy than the one 
advocated by Berg-Östberg were disappointed at having missed a chance: to 
use a general lockout for pushing back far-reaching ambitions on the union 
side. The heart of the matter at stake was the conflicting views on freedom 
of work, i.e. how power should be divided between the parties.

The differences within SAF became even more visible a month later 
when one of the local conflicts, at the Kosta Glassworks, saw its final 
settlement. The company did not accept the solution agreed by Östberg 
and his LO counterpart, who were thought to have favoured the striking 
Kosta workers. The majority of the SAF board supported the company by 
overruling Östberg. Berg, who supported Östberg even on this matter, 
was absent at the crucial board meeting. Later the SAF board was, in its 
turn, overruled by the joint committee from December 1906, which was 
given the final word on the issue. But Östberg ś internal position within 
SAF was under dispute. The underlying issue was the extent to which the 
organization, SAF, could decide over its member companies on the central 
and ideological issue: freedom of work. Kosta Glassworks, according to the 
outcome of the dispute, was not free to decide who to re-employ after a long 
strike.

During the Spring months of 1907 it seems that the SAF opinion slowly 
turned against the anti-conflict policy advocated by Berg and Östberg  
“The scales are even”, Berg wrote in a letter to another industrialist, Carl 
Tranchell, in late March. In May it became clear that Östberg had lost and 
he decided to leave the SAF chairmanship. The new SAF chairman and 
CEO was a lawyer and civil servant, Hjalmar von Sydow, son-in-law of one 
of SAF’s board members and hardliners. von Sydow was to leave his stamp 
on SAF’s development for the following 25 years.
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R.F. Berg remained on the board of SAF after failing to initiate a policy 
discussion at the meeting when the new board was elected. He sent his 
policy programme to von Sydow on the latteŕ s first day in office and urged 
that the new chairman formulated his own policy for the  organization. 
He emphatically warned von Sydow not to make use of organized “strike-
breakers” in an upcoming local dock conflict and referred to the experience 
from his home town “where we do not longer dare to use this very dangerous 
method”. His use of the term “strike-breaker”, generally avoided in employer 
language, marks his ability to see the worker perspective. His advice was 
disregarded by SAF during the severe conflicts of 1908 and 1909. By then, 
Berg was not among the living; he died hastily in December 1907 from 
acute diabetes.

In the obituaries Berg was honoured by liberal as well as conservative 
papers. Also the labour newpapers paid homage – the most influential one 
called him “a capitalist, with whom the working class could come to terms”. 
Also SAF:s Industria paid tribute to Berg but remarked that he was a man 
who often changed his positions – “a liberal who sometimes came very close 
to socialism”. It ended with the remark that many proposals had been put 
forward by Berg within SAF and it would probably take time before they 
were realized. The journal expressed no notable regret about this.

Theodor Adelswärd
Theodor Adelswärd was a baron, the sixth generation of a family whose 
nobility was dated back to 1719.  It owned a large rural estate with its centre 
in Åtvidaberg, an industrial town 200 kilometres south of Stockholm. At 
the time of his start as being responsible for the barony he was 23 years old, 
unmarried and with a background as a naval officer and mining engineer. 

The Adelswärd family tradition was French-orientated, innovative, 
unconventional and politically radical for its time. One of the early barons 
had been living in Paris during the revolution period of the 1790’s. Later, 
he had been one of the young aristocrats who renounced their own nobility 
in 1800 as a protest against the weak monarch, King Gustav IV Adolf. 
(Adelswärd changed his mind at the last minute, realizing that such a step 
would deprive the family of all its property.) Theodor Adelswärd ś father 
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Axel was an engineer, a railroad constructor in North America and later in 
Sweden, influenced by the liberal ideas of the New World and its economic 
progress.

The economic activities of the barony in the 1880’s included farming, 
forestry and copper mining from several quarries that dated back to the 
Middle Ages. The supply of copper ore was coming to an end and the 
economy repeatedly showed red figures. Adelswärd realized that something 
had to be done. His solution was to start a sawmill and some years later a 
factory for office furniture. This idea he had picked up at the Paris world 
exhibition in  1889, where American companies had demonstrated this new 
type of product that was yet to be launched in Europe.

During the period under examination, the furniture business became a 
success on export markets all over Europe. During the same time period, 
Adelswärd started a modern production of hydro-electric power from the 
barony ś streams and waterfalls. The population of Åtvidaberg, declining 
since the 1860’s, again started to grow. This was a contrast to what many 
mineral-based industrial towns soon were to experience. 

Theodor Adelswärd had ambitions as a developer of Åtvidaberg, where 
practically all the land was in his hands. This meant the designing and 
building of modern factories, but also of homes for the workers and their 
families, as well as schools, churches, and city planning. He engaged 
modern architects who he had known since his study years. Many of them 
(with names such as Isac Gustaf Clason, Carl Westman and P.O. Hallman) 
were or would soon become famous, inspired as they were by Ebenezer 
Howard and the English Garden City ideas or by John Ruskin and the 
Arts and Crafts movement. Hallmań s idea of city planning, still visible 
in Åtvidaberg, meant the shaping of a network of roads, sites and city 
blocks with few right angles in a way that was well-adapted to terrain and 
topography.
Contrary to Bernström and Berg, Theodor Adelswärd showed no signs 
of being a religious person. Still, he acted supportively at the building 
of chapels for free Christian communities. This was for him one way of 
encouraging an orderly life of his workers. He showed the  same helpful 
attitude towards the local Temperance Movement. One episode which 
demonstrates Adelswärd ś patriarchal style is when the Mission Convenant 
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Church was to build a chapel. The baron let the church have access to a 
piece of his land on friendly terms, but demanded to see the drawings. He 
rejected them as “cowhouse architecture”. Instead he asked his friend Clason 
to make new drawings for the chapel and paid himself the architect́ s fee 
and later the extra cost for the chapel tower, which the church members 
said they could not afford.

The first attempt to found a trade union in Åtvidaberg was in 1898. 
Adelswärd heard rumours of what was in the making and decided to be 
proactive. He invited his workers to a meeting in what he had named 
as Folkets Hus (the People ś House). This was a building, like all others 
belonging to the barony, where people were allowed to hold meetings 
although only after approval by Adelswärd. He told the workers that it 
was their right to form a union; thus he would not object if they did so, 
even though he foresaw that such a step would create a gap between them 
and himself that had not been there before. However, he announced, he 
would from now on grant special benefits to those workers who agreed to 
sign personal contracts with his companies. The industrial activities of the 
barony at this time had been converted into joint stock companies with 
Adelswärd as the majority owner.

His proposal was obviously meant to stop the trade union, in another 
way than simply forbidding it, which was a countermeasure used in other 
companies. The news from Åtvidaberg reached a local newspaper and was 
echoed in the national press. Adelswärd was criticized in labour press but 
also by liberal voices. However, his offer was well received by his workers 
and halted the trade union activities in the community for some years. Still, 
Adelswärd realized that he had only bought himself a temporary respite. 
This he admitted in a letter to his close friend, John James Gibson, member 
of the Scottish Gibson family, who for two generations had owned and led 
the Jonsered Industry Group near Gothenburg. The unions could not be 
stopped for ever, but in 1898 Adelswärd was not yet ready to accept their 
presence. 

During the next few years some conflicts occurred with the unions that 
slowly gained ground. The most interesting encounter took place in 1902. 
At the Åtvidaberg forge unit Adelswärd wanted to reduce the work force 
and lower the salary, since the unit was losing money. He gave the workers 
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notice, according to what their contracts stipulated. Those who were willing 
to work for less money would be re-employed. Most of the workers did not 
accept the lower pay; they went on strike or moved. A few who lived in the 
barony ś houses refused to move out, as their contracts stipulated that they 
had to if the employment ended. Adelswärd had them evicted, and wrote to 
the Metal Workers national union leader, Ernst Blomberg, that he had done 
this with much reluctance. He appealed to Blomberg to allow one of the 
striking workers, now willing to work for the offered lower pay, to do so. In 
his answer, Blomberg explained to the baron that the union could not stop 
the man from working, but that anyone who had agreed to go on strike, 
and then backed out of it, inevitably lost all respect from his colleagues. 
Blomberg, notably, avoided to use the controversial term strike-breaker. 
Seemingly, Adelswärd understood and accepted the message; he did not in 
his following letter come back to this particular issue.

The local trade unions for wood workers in Åtvidaberg slowly gained 
support, but they were not recognized as negotiating parties by Adelswärd 
until in 1905 when they were supported by their national union. Until 
then the baron had rejected proposals from SAF and others to join the 
new employer organizations. But in 1905 he felt the time had come to take 
this step, as he had foreseen in 1898. Disregarding his plant manager, who 
advised him not to get involved with “socialist unionists”, he started the 
Association of Swedish Wood Manufacturing Industries, the first branch 
organization within SAF. Soon after this he negotiated and signed the first 
collective agreement for his company with the woodworkers national union. 

In 1905 Adelswärd was elected member of the Swedish Parliament for 
the coming three years. His sympathies were generally liberal but he had no 
formal connection to the Liberal Party. In his personal political programme 
the labour market issue (what he and many others labelled as “the worker 
issue”) was a main area of concern. He advocated a policy of emancipation 
in order to involve the working class and their organizations in the political 
work ahead, which must aim at unifying the country. (This was just after 
the painful termination of the union between Sweden and Norway.) His 
contacts with labour and union leaders during the first years of the 1900 ś 
no doubt had contributed to the change in his attitude. 

During his first term in parliament Adelswärd wrote several proposals 
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and was active in debates. In 1908 he agreed with the Liberal Party 
and the Parliament́ s few Social Democrats in overruling, with a scarce 
margin of votes, a conservative bill with the aim of penalizing organized 
worker actions against strike-breakers. Adelswärd pointed out that there 
were corresponding actions among employers, which were seen as legal. 
This exposed him to severe criticism from conservative voters. Later that 
year he lost his seat in parliament. (He  was to return in 1911, then as a 
representative of  the winning Liberal Party, to serve as Swedeń s Minister 
of Finance from 1911 to 1914.

In SAF, now changing to become a federation of trade associations, 
Adelswärd chaired the wood manufacturer’s association and was a member 
of the larger SAF Board of Delegates. He was, however, not elected to 
SAF s̀ inner cabinet, its board. There are indications that many employer 
colleagues found him too headstrong and outspoken for the latter position. 
In time, Adelswärd would provide arguments for such opinions.

In 1908 Adelswärd donated a centrally located lot, 22 000 square meters 
of land to the municipality of Åtvidaberg with prescriptions that it be at 
the disposal of and used without charge by the local labour-dominated 
organization Folkets Park (the People ś Park), for outdoor meetings and 
leisure activities. He submitted clear and binding guidelines for its use,  
for example that no alcoholic drinks were to be allowed in the park. He 
expressed his wish that the park would become a meeting place for all 
social groups of the community, and thereby help to eliminate tendencies 
of isolation between them. There are indications that this gift was the result 
of discussions between the baron and the chairman of the local labour 
association, with the understanding that the workers of Åtvidaberg could 
be counted on to support Adelswärd ś re-election to Parliament later in the 
year. They supported him in this matter, and could find reasons for this 
even in his political record for the past period. But it did not help; middle-
class and agrarian voters were negative and he lost his seat.

In 1909 Sweden was hit by a general strike for three months from early 
August. Initially, it included about 300 000 workers in private and most of 
the state-owned companies, organized and unorganized. The background 
was a number of severe but limited strikes. SAF, under its new vigorous 
leader Hjalmar von Sydow, responded with notice of a national lockout. 
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In a similar situation in 1908, with that yeaŕ s dock strike at its peak, LO 
had stepped back to a similar threat from SAF and persuaded its member 
unions, although with difficulties  to stop rocking the boat and sit still. But 
the legitimacy of the union’s top organization could not stand an encore 
in 1909. Against warnings from of the moderates among its leaders, such 
as Blomberg of the metal workers, LO felt forced to proclaim the general 
strike. Their hope was that the conservative government would intervene 
as mediator and help to call off the strike as a supposed threat to the 
society. When the mediation was attempted, SAF made conditions for its 
own participation, which LO found unacceptable. The conflict gradually 
diminished as workers who could not support themselves went back to 
work. It ended without any formal peace treaty. SAF pressed for an end 
agreement on its own terms to replace the December Compromise which 
they saw as unsatisfactory. But LO refused to      

negotiate on SAF s̀ terms, as it became obvious that the strike was a total 
loss for the workers.

Adelswärd is the one of our actors who played a distinct role in 1909. 
During the conflict he came out as a dissident within SAF, the only one who 
spoke out publicly. In a speech to a Social Democratic student club some 
months before the conflict he expressed a critical view on the aggressive 
type of employer policy he saw developing. He outlined as an alternative a 
peaceful policy with collective branch agreements, unified wage conditions 
and agreed rules for negotiation and mediation. His ideas were close to 
what we know from R.F. Berg ś later speeches. 

When the conflict was about to start, Adelswärd made it clear in a 
newspaper statement that he was opposed to SAF s̀ present policy. After the 
first weeks of the strike he wrote a lengthy article in a journal, suggesting 
a temporary cease-fire and negotiations, led by a state mediator, to outline 
and agree on a programme for the partieś  long-term relations. Again, the 
essence of his proposal is similar to Berg ś programmes of 1906-07, but it 
also bears resemblance to VF ś treaty in 1905 with the unions, signed by 
John Bernström. 

During its later phase the general strike was ended locally and step by 
step. In his companies Adelswärd was careful to finish it in a way  that 
respected the local trade union. This was in contrast to what happened in 
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many industries. SAF had a rule which forbade its members to take back 
striking workers unless they swore not to support their union before the 
general strike had been called off. LO lost half its members as a consequence 
of the strike.

When the conflict was over in Åtvidaberg in late September, it  continued 
at the Swedish ironworks, where the workers refused to capitulate. More 
than one hundred were evicted with their families from the companieś  
houses. One of SAF ś circular letters to its members had authorized such 
action, motivating it as a logical effect of the freedom to work and to employ. 
Adelswärd had protested in a long letter to SAF. His views were echoed in 
liberal newspapers  although in vain. As an employer he became isolated. 
In November SAF realized that public opinion was not going their way and 
unilaterally called off the ironworks’ lockout. Simultaneously, SAF rejected  
negotiations on a peace treaty with LO because of the conditions suggested 
by state mediators. Adelswärd denounced SAF´ s policy in another letter 
to its board; he found it illogical, irrational and devastating for future 
employer-worker relations. His remarks were noted and put aside. 

Adelswärd left the employers’ organizations in 1911, when he was re-
elected MP for the Liberal Party and soon after that became a member of 
the Swedish government. In the obituaries in 1929 he was remembered as 
an entrepreneur, a politician and the creator of the modern Åtvidaberg. His 
role in the employers’ organizations was forgotten.

Conclusions 
The first decade of the 20th century was a trial period for Swedish employer 
policies, with varying success. Even if the lockouts of 1903 and 1905 were 
not counted as losses they could not be labelled as highly successful from 
the employerś  point of view. The December Compromise was a historical 
achievement: the first written agreement between those who already were 
(and even more were to become) the major actors on the Swedish organization 
level. But a compromise was not the victory that many employers felt they 
needed. Its consequence was an internal struggle within SAF and a shift in 
its management

In 1909 the Swedish employers were successful in so far as they fought 
back and managed to weaken the trade unions for several years. SAF 
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strengthened its reputation and legitimacy among member companies as 
well as with unions and the general public – even if some of the employerś  
methods were seen as harsh and brutal by some parties. However, SAF 
did not succeed, as hoped, to reach the overarching agreement with their 
counterpart on mutual relations, i.e. on the rules of the game for future 
events. By the end of 1909 LO was beaten and hurt. It was in no mood for 
negotiations where its defeat would be admitted. Seen in retrospect, SAF s̀  
big victory in 1909 was counter-productive to one of its major goals. 

In a speech in 1912, Hjalmar von Sydow ended with a prophesy of 
continuing fights and disputes with the unions in the foreseeable future. 
His statement made clear that  SAF in 1912 did not count among its major 
responsibilities to strive for any peace treaty with LO and the unions. The 
1910 ś would, except for the last few years, see a relatively calm labour 
market development, partly because of the effect of World War I. In the 
meantime, LO regained members and strength. The 1920 ś were to become 
another decade of turbulence and labour conflicts. Such a development was 
predicted by Theodor Adelswärd in his last critical letter to SAF in 1909.

From a thematic and retrospective view, the following final remarks can 
be made. 

On patriarchalism: Our three main actors were, from the start of 
this investigation, authoritarian patriarchs and successful entrepreneurs. 
Bernström maintained his anti-socialist attitude throughout his life. His 
employer actions were to a large extent governed by his values. Even while 
he negotiated and made agreements with labour unions his goal was to 
weaken them (though not to crush them, which he realized was impossible). 
Berg and Adelswärd re-oriented their views and gradually accepted, from 
differing backgrounds of values, the emancipatory ambitions of the workers. 
Through this, they demonstrated an ability  for split vision. Their actions 
were motivated by goal-rational and value-rational arguments. During the 
period between 1907 and 1909, they failed, despite several attempts, to 
convince the majority of the employers that a policy of negotiations and 
compromise was realistic and  better than one of confrontations. SAF’s 
policy after 1908-09 came closer to John Bernström ś conservative and 
patriarchal ideals than to the emancipatory and liberal ideas advocated by 
Berg and Adelswärd.
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On strike-breaking and freedom of work: This study has provided 
examples of different types and degrees of strike-breaking and worker 
loyalty. Workers who stayed outside a strike for religious reasons, or because 
they were just uninformed about trade union morals, could be met with a 
more forgiving attitude from their fellow workers than those who broke 
a strike commitment they had agreed to, or – even worse  – those who 
belonged to an employer-controlled organization of strike-breakers. While 
individual employers might be understanding when the label strike-breaker 
referred to the latter two categories, they usually opposed situations when 
un-organized workers who maintained work during a conflict were labelled 
in the same way by their striking colleagues. This illustrates the conflict 
between two opposing sets of values: the liberal and individualistic vs. 
the collective and socialistic. The freedom to organize, according to the 
employer’s view, must include the right not to belong to an organization 
without being harassed for this. However, Berg and Adelswärd in their later 
speeches indicate an understanding even here of the worker’s perspective, 
i.e. when they argue for a maximum of organizing within each of the two 
parties rather than the more common employer strategy: ruling by dividing

Another observation  in this study is the impossibility of an overall 
definition as to who is a strike-breaker. In the decades following the period 
investigated, attempts were made by Swedish labour unions to establish a 
central register of people in this category. The plans were not realized, as 
univocal definitions were not possible to make. 

Freedom of work became a prestige word for the employers’ organizations. 
To the trade unions the word meant limitations which they opposed in 
their struggle for emancipation,

While the unions usually accepted the employerś  right to hire and fire, 
they sometimes (in the docks more regularly than in other areas) tried to 
practice the principle of “closed shop”, meaning that only organized workers 
should be accepted by the employer. They objected against being forced to 
work together with strike-breakers. They often  harassed and sometimes 
used physical violence against workers – whether organized or not – who 
were judged disloyal to the unioń s cause and the class struggle. 

This difference of views on the freedom of work stands out as the most 
profound gap between the organized workers and the employers. This was 
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recognized by Berg in 1905, when he spoke about two different conceptions 
of justice, which needed a compromise between them. Adelswärd made the 
same point in a different way when he warned against letting the workerś  
organizations develop into “a state within the state”. 

26 years later, a renowned Social Democrat, Ernst Wigforss, referred 
to the same conflicting conceptions of justice. This was just after the 1931 
labour conflict in Ådalen, where the employerś  use of organized strike-
breakers led to a bloody confrontation between demonstrators and military 
troops and the killing of five civilians. This shows that by 1931 still no 
compromise had been reached on this point. It would, however, follow 
seven years later in the Saltsjöbaden General Agreement between SAF and 
LO, which later has been regarded as the basic document of the Swedish 
employer-labour model. 

This study has provided examples of the dynamics of an organizational 
process. Employers found that membership in an organization provided new 
rules and restrictions on their doings. Just like the workerś  organizations, 
the new employer bodies required solidarity from their members. Some 
internal employer conflicts bear witness about difficulties to adapt to such 
rules, where the collective employer interest took preference over that of the 
individual company. It has also been shown how an organizatioń s behaviour 
can be traced to its need for legitimacy -- internally and externally. 

Another subject discussed is the importance of the gift, as an instrument  
for creating working relations between hostile parties. The gift concept 
has been used in a sense introduced by the French anthropologist Marcel 
Mauss. The study provides examples of different types of employer gifts. 
Those that could only be responded to by humble gratefulness from the 
workers would tend to preserve a patriarchal and authoritarian relationship. 
On the other hand, the gifts  that expressed a confidence in the receiver 
and allowed him to respond by proving himself worthy of the confidence, 
would tend to enhance a development towards worker emancipation. 

While the need for maintaining their authority and power was vital 
to the employers, the study bears witness also of other motives for their 
actions. The concern for the development of the companies they led can 
be seen as a separate driving force. Also, it has been noted that moral and 
religious beliefs could motivate employer action, even in opposite directions 
(the Bernström case vs. the Berg case). 
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Two illustrations to what different time perspectives can mean are the 
following. First: in retrospect one can too easily understand the employer 
policy of 1909 as primarily value-motivated, aiming at maintaining the 
freedom of work. But at the time there were also, as has been shown in the 
study, more immediate goals, primarily the goal of reducing the number of 
strikes. Second: from the contemporary perspective, Berg and Adelswärd 
were often seen as idealizing and unrealistic in their view of the workers 
and the labour organizations. In retrospect, however, the two could easily 
be viewed as far-sighted judges of future employer-labour relations.
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Författarens tack

Att slumpen möjligen inte är någon tillfällighet utan kan ges namn som 
Försynen, Ödet eller Fru Fortuna är idéhistoriskt en gammal tanke, 
behandlad i Andreas Hellerstedts prisbelönta avhandling från 2009.

Mitt första tack måste gå till den slump (eller vem det nu var) som en dag 
i början av 2004 förde mig samman med Erland Sellberg i ett gathörn i 
Stockholm. Jag hade ett år tidigare avslutat, som jag trodde, min andra 
akademiska karriär med en magisteruppsats om min farfars bror, R.F. Berg, 
söndagsskolläraren som skapade Skånska Cement-koncernen. Studien 
handlade även då om arbetsgivarollen åren före och efter 1900 och hade 
visat mig att arbetsgivarperspektivet erbjöd en möjlig och inte alltför ofta 
utnyttjad infallsvinkel på tidig 1900-talshistoria. 

Mötet med Erland, som jag kände från högre idéhistoriska seminariet, fick 
en fortsättning i hans tjänsterum på Frescati. Ett år senare var jag tillbaka 
som forskare och doktorand. Resultatet föreligger nu. 

Utan all hjälp, vägledning, stöd och inspiration från flera än jag kan räkna 
hade det inte blivit någonting av detta. Jag tackar mina handledare, Staffan 
Källström och Henrik Björck. Staffan, min huvudhandledare, har alltid 
varit nåbar och beredd till diskussion med sin väl avvägda blandning av 
uppmuntran, uppslag och ifrågasättanden, i proportioner som har varierats 
efter det aktuella behovet. Han har visat mig tillmötesgåendet att stå kvar 
i handledarrollen efter sin pensionering. Henrik har, med göteborgarens 
nyttiga distans till vad som presteras i huvudstaden, pekat på referenser som 
inte var givna men blev givande. Han har, bland mycket annat, föreslagit 
fruktbara grepp på avhandlingens disposition.

De flesta av forskarna vid Stockholms universitets avdelning för idéhistoria 
har under åren bidragit med erfarenhet, klokskap och konstruktivt kritiska 
frågor. Jag tackar Elisabeth Mansén, Inga Sanner och Erland Sellberg för 
uppmuntran och givande samtal. Bosse Holmqvist gjorde på ett sent stadium 
och kort tid en grundlig läsning av hela mitt manus, med kommentarer som 
har lett mig till en rad viktiga förbättringar. Andra som vid olika tillfällen 
lämnat synpunkter är Karin Dirke, Solveig Jülich och Tobias Dahlkvist. 
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Polly Hsu – den axel kring vilken avdelningens liv roterar – har med aldrig 
sinande vänlighet hjälpt mig med en mängd praktiska råd och bestyr. 

Ett särskilt tack går till kamraterna vid högre idéhistoriska seminariet, som 
under större delen av 
den tid jag varit med har haft Elisabeth Mansén som inspirerande ledare. 
Jag tänker framför allt på Elin Gardeström, Jenny Leontine Olsson, 
Andreas Hellerstedt, Niclas Järvclo, Per Sundgren, liksom på den alltför 
tidigt bortgångne Gunnar Ståhl. Det är en förmån att få ingå i denna 
arbetsgemenskap med allt dess givande och tagande.

Utanför den egna institutionen har funnits en rad hjälpare och inspiratörer. 
Leif Runefelt, historiker, lade ner ett stort arbete som opponent på mitt 
slutseminarium och fick mig att se en outnyttjad infallsvinkel på mitt 
material. Andra forskare från skilda discipliner som tagit sig tid att läsa 
olika avsnitt och ge värdefulla råd är Kersti Ullenhag, Bengt Abrahamsson, 
Tore Frängsmyr och Göran B. Nilsson. Varmt tack till er alla!

Vid mina arkivstudier har jag haft hjälp av många goda krafter. Viveka, 
Johan, Malin och Gustaf Adelswärd har med all tänkbar hjälpsamhet och 
öppenhet berett mig tillgång till Adelsnäs arkiv och bibliotek. Roy Andersson, 
ansvarig för Brukskultur Åtvidaberg, har i ett delvis oförtecknat material 
pekat på akter som jag annars inte hittat fram till. Medlemmar av familjen 
Bernström har låtit mig få del av uppteckningar och historiska dokument 
i privata förvar. I allt som rört den skånska cementkoncernens historia har 
jag haft ovärderlig hjälp av att få rådgöra med Ingemar Wickström, tidigare 
chefsjurist i Euroc, som Cementaktiebolaget med tiden kom att heta. Jag 
tackar er alla.

Till alla övriga professionella arkivarbetare som hjälpt mig – och ni är legio! 
– får jag framföra ett gemensamt tack. Det gäller er vid Arbetarrörelsens 
Arkiv, Brukskultur Åtvidaberg, Centrum för Näringslivshistoria, 
Kungliga Biblioteket, Landsarkiven i Göteborg och Lund, Stockholms 
Stadsarkiv, liksom de tidigare arkivansvariga inom Teknikföretagen, där 
Verkstadsföreningens arkiv förvarades under de första åren av mitt arbete.

Organisationerna Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen – SAF:s och 
Verkstadsföreningens sentida efterföljare – har ekonomiskt bidragit till 
avhandlingens tryckning, för vilket jag tackar.
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Vänner och anförvanter med i sammanhanget ovärderliga tillgångar 
och kompetenser har biträtt på olika sätt. Anna-Märtha Killander, Dick 
Killander, Kajsa och Carl-Johan Rundberg har hållit mig med husrum, 
mat, dryck och stimulerande sällskap vid de återkommande besöken i Lund 
respektive Åtvidaberg. Andra har sett till att mitt manus blev komplett 
och till en bok. Jag tackar John Åkermark som språkgranskat den engelska 
sammanfattningen. Jag tackar Lennart Grenholm, Stig Johansson och 
Anders Klapp. De förstnämnda två har med sina rika förläggar- och 
produktionserfarenheter gett form och typografi åt vad som är innanför 
omslaget, vilket med känsla har designats av den tredje. 

För alla kvarstående misstag och brister bär jag givetvis själv det fulla 
ansvaret.

Först, sist och alltid går min tacksamhet till Monica.

Stockholm i februari 2011
Jan O. Berg
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Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB).
 Gerda Möllers arkiv.
 Brev från R.F. Berg till Gustav Möller.
 Gustav Möllers dagbok 1903.
 
 Landsorganisationens arkiv (LO).
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 Förbundsstyrelsens protokoll 1902-1905, A03:006-010.
 Förbundshandlingar 1904-05, E01:001.
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 Svenska Träarbetareförbundets arkiv.(Träarb)
 Utgående skrivelser i brevkopieböcker 1909.

Baroniet Adelswärds arkiv BAA, Adelsnäs, Åtvidaberg. 
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 – ordnad efter adressat, i kartonger och mappar 1906-1920.
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 Manuskript till Th. Adelswärds anföranden i mappar.
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Bergska familjearkivet (BFA), hos Sven Berg, Bromma. 
  Brev mellan R.F. Berg och hans föräldrar, syskon och 
 syskonbarn 1873-1905.
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