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An Industry in decay – a study of relations between Huseby bruk and its local 

unions during the downturn period of 1947-1957. 

 

Abstract 

Huseby bruk was a large isolated industry that bloomed during the 19th century and was 

located in the county of Småland, Sweden. It was a large industry focused on many different 

areas and in large it was self-sufficient. Like many other industries at the time Huseby bruk 

was lead by a patriarchal leader named Joseph Stephens who died in 1934. At this time many 

Swedish industries were in decline due to modernization and labour unions on the rise. The 

first local union on Huseby bruk officially started in 1947. After Joseph Stephens death the 

oldest daughter Florence Stephens took over the industry and lead it until 1957. The main 

focus of this study has been to look at the relations between the local labour unions and the 

managing directors during the period 1947-1957. Further the study has aimed to look at how 

conflicts between the unions and the managers were handled and if the unions were conscious 

of the downturn period that the industry was experiencing. Finally the study has looked at 

how the local labour unions interacted with other unions. The results of the study has shown 

that the patriarchal relations between worker and manager had ceased to exist. Instead the 

workers depended more upon the larger unions. The conflicts had an hierarchic order where 

the local union first tried to solve the conflict themselves before seeking help from larger 

unions. The local unions were conscious of the downturn period from which I have drawn the 

conclusion that the unions had a increased understanding for the conflicts they had with 

Huseby bruk. 
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1. Inledning 
2008 fann man oupptäckt material rörande Huseby bruk som under sin storhetstid kunde 

räknas till ett av de stora svenska bruken. Upptäckten har blåst nytt liv i forskningen kring 

Huseby bruk, både nationellt och internationellt, mycket på grund av Joseph Stephens som 

kom ifrån England och arbetade med järnvägar i Indien innan han köpte Huseby bruk år 

1867.1 Joseph Stephens var brukspatron på Huseby bruk mellan åren 1867 och 1934 då han 

avled. Den äldsta dottern Florence Stephens tog över efter sin far och var bruksägare fram tills 

hon 1957 begärde att bli omyndigförklarad.  Florences tid som bruksägare kantades av 

nedgång vilket delvis berodde på att hon satte sin tillit till fel personer, bland annat prins Carl 

Bernadotte och hans vän Berl Gutenberg.2  

 

Huseby bruk är alltså i dagsläget ett väldigt tacksamt forskningsämne. Det är spännande på 

grund av familjen Stephens historia, Josephs tid i Indien och de många ryktena kring Florence 

som presenteras i boken Florence Stephens förlorade värld: [en sannsaga om Huseby bruk] 

av Lena Ebervall och Per E. Samuelson som utkom förra året.3 Utöver detta är det är ett färskt 

och outforskat material kring ett ämne som är relativt orört i svensk historieforskning.  

Samtidigt som Huseby bruksarkiv i nuläget är ett väldigt attraktivt forskningsprojekt så 

riskerar forskare att missa delar av historien genom att enbart studera Huseby genom 

bruksarkivet. Jag har därför valt att i den här uppsatsen vända mig till Kronobergsarkivet och 

studera de fackföreningar som fanns på bruket mellan år 1947-1957 för att bättre kunna 

belysa situationen från arbetarnas perspektiv. Perioden är även av intresse eftersom den 

behandlar Florence sista 10 år som bruksägare på Huseby där brukets nedgång blev allt mer 

påtagligt. 

 

Jag skrev min B uppsats om Huseby bruk där jag tittade på arbetarnas löner via bruksarkivet. 

Därför blev det naturligt för mig att i min C uppsats fortsätta att studera arbetare på bruket, 

denna gång genom fackföreningar. Genom att använda mig av protokoll och tvistehandlingar 

från fackföreningarnas och brukets sida så hoppas jag kunna ge arbetarna ett ansikte. 

 

 
  

                                                      

 
1 Larsson, Lars-Olof, 1986, s 6-8 
2 Selling, Eva, 1984, s 18-22 
3 Ebervall, Lena & Samuelson, Per E, 2016 
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1.1 Syfte 
Arbetarhistoria är något som inom svensk forskning främst har behandlats under 

arbetarrörelsens framväxt, det vill säga i slutet av 1800 talet och under 1900 talets första 

decennier. Detta var en tid av kamp där arbetarna organiserade sig och kämpade för bättre 

villkor. Samtidigt började den svenska bruksindustrin och dess patriarkala ideal fallera, vilket 

leder till att bruksforskningen också blivit väldigt centrerad kring den här perioden. Det fanns 

dock bruk som överlevde längre, ett av de här bruken var Huseby bruk som först på allvar 

upplevde sin nedgångsperiod på 1940 talet. Syftet med den här undersökningen är att studera 

hur Huseby bruks lokala fackföreningar funktionerade under nedgångsperioden 1947-1957.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur såg relationen ut mellan Huseby bruks lokala fackföreningar och bruksledningen 

under perioden 1947-1957 och hur hanterades eventuella konflikter mellan 

fackföreningarna och bruksledning?  

 Var fackföreningarna medvetna om den nedgång som Huseby bruk genomgick fram 

till 1957? 

 Hur såg kontakten ut mellan de lokala fackföreningarna och andra fackrörelser?  

 

 

2. Forskningsläge 

Om just Huseby bruk finns det inte särskilt mycket skrivet annat än enstaka översikter i form 

av småtryck skrivna av Eva Selling och Lars-Olof Larsson. Översikterna har alla liknande 

upplägg där alla behandlar Huseby bruks historia fram tills staten tog över bruket 1979.4 Dock 

finns det små skillnader i vad författarna valt att fokusera på. Selling beskriver brukets 

historia men lägger större vikt på Florence Stephens än Larsson.5 Larsson är i boken Historia 

kring Huseby mer fokuserad på moderniseringsprocessen på bruket i form av bland annat 

maskiner.6 I Det fantastiska Huseby, en rundvandring i tid och rum så fokuserar Larsson mer 

på miljön kring bruket.7 Småtrycken kommer främst användas i uppsatsen för att få en bild av 

Huseby bruks historia samt en ökad förståelse för hur bruket fungerade i praktiken.  

 

                                                      

 
4 Selling, Eva, 1984, s 47 
5 Selling, Eva, 1984 
6 Larsson, 1978 
7 Larsson1993 
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Det senaste året så har det dock tillkommit några B uppsatser som på olika sätt berör Huseby 

bruk. I Från dotter till bruksägare - En undersökning av Florence Stephens bakgrund som 

bruksägare har Linus Johansson försökt ta reda på huruvida Florence Stephens förbereddes 

för att ta över bruket efter sin far Joseph eller ej.8 I resultatet kommer Johansson fram till att 

Florence fick hjälpa sin far, till exempel genom att agera ombud å Husebys vägnar, samtidigt 

menar Johansson att Florence visade en ovilja att fatta beslut.9 Alexander Modig studerade i 

sin uppsats Kvinnornas osynliga yrkesroll - En studie om Huseby bruks arbetsdelning under 

1900-talets första decennier hur arbetsdelningen såg ut beroende på kön och vilka uppgifter 

som männen respektive kvinnorna hade på bruket.10 Modig kommer fram till att det fanns 

stora skillnader mellan männen och kvinnorna, till exempel så fick kvinnorna sämre betalt och 

hade sämre villkor i allmänhet. Modig anser att detta bland annat beror på att ledningen 

värderade arbetssysslorna olika.11 Den uppsatsen som kanske är av mest relevans för min 

studie är En gång skall jorden bliva vår - En uppsats om arbetarnas organisering vid det 

patriarkala Huseby bruk under 1930-1940-tal av Henrietta Serrate. Uppsatsen undersöker hur 

den första fackföreningen på Huseby bruk såg ut och fungerade.12 Uppsatsens resultat visar att 

arbetarna var i ett beroendeförhållande till bruksägaren och att arbetarrörelsens framväxt på 

bruket hämmades så länge Joseph Stephens var patron.13 Sist men inte minst är min egen 

uppsats som handlade om löneformer, löner och anställda på bruket perioden 1879-1919.14 I 

uppsatsen kom jag fram till att antal anställda stadigt ökade från och med 1889 samt att bruket 

efter 1899 officiellt slutade med naturalöner. Vidare så ökade arbetarnas löner genomsnittligt 

från och med 1889 fram till 1919.15 

 

Uppsatserna har främst använts för att få en ökad förståelse för Huseby bruks historia utifrån 

olika perspektiv samt som tips på hur jag kan använda mig av materialet från bruksarkivet. 

Eftersom det handlar om B uppsatser som inte är publicerade så har jag valt att inte lägga 

alltför stort fokus vid jämförande av forskningsresultat och liknande. Detta beror på att det är 

ganska svårt för utomstående som inte var närvarande vid de specifika seminarierna att hitta B 

                                                      

 
8 Johansson, Linus, 2016. 
9 Ibid, 2016, s 16-18 
10 Modig, Alexander, 2016 
11 Ibid, 2016, s 19-20 
12 Serrate, Henrietta2016. 
13 Ibid, 2016, s 19-20 
14 Örsäter, Johan, 2016 
15 Ibid, 2016, s 16-20 
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uppsatserna och själva ta del av dem. Dock har jag ändå valt att ta med dem eftersom 

uppsatserna har en grad av vetenskaplighet kring ett ämne som fortfarande är väldigt orört. 

 

Vad gäller det allmänna forskningsläget så har jag valt att fokusera på fackföreningar, 

klasskonflikter och relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. Mats Johansson 

undersöker i sin licentiatavhandling Mörekonflikten ur ett klassperspektiv och starkt fokus 

ligger på klassformeringen innan strejken samt sambandet mellan klassformeringen och 

klasskonflikten. Avhandlingen är intressant då författaren försöker att analysera hela strejkens 

kontext vilket ger en väldig insikt i hur samhällets olika parter och skikt reagerade på 

strejken.16 Konflikten i sig var väldigt omfattande från båda parterna. Strejkbrytare sattes in 

och hundratals fackmedlemmar blev vräkta. Arbetarna fick i sin tur stor hjälp från 

arbetarrörelsen och solidariteten var stark, till exempel så vägrade de att befatta sig med 

blockerade varor.17 Vem som vann konflikten är inte glasklart, arbetardomstolen dömde till 

arbetarsidans fördel men många ansåg att förändringen var för liten, de fick till exempel inte 

igenom kravet på kollektivavtal.18 

Johansson kommer i sitt resultat fram till att anledningen till varför konflikten blev politiskt 

viktig var att den passade in i den samtida debatten där jordbruksfrågorna var viktiga.19 

Johansson anser att själva konflikten blossade upp på grund av att arbetarna börjat organisera 

sig i arbetarrörelsen och därmed börjat ställa krav på bondeklassen, som i sin tur kände sig 

pressade av arbetarrörelsen och demokratiseringen vilket försvagade deras maktposition.20 

 

En annan avhandling av intresse är Johan Svanbergs Arbetets relationer och etniska 

dimensioner: Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska stålpressnings AB i 

Olofström 1945-1952. Svanbergs studie vill ur ett arbetarperspektiv undersöka invandring till 

Sverige och hur det mottogs på både en nationell och lokal nivå. Svanbergs avhandling är 

först och främst intressant för den här uppsatsen i och med undersökningsperioden 1945-

1952. Detta beror på att många av avhandlingarna som finns angående fackföreningar har en 

tidigare undersökningsperiod och är därför inte lika relevanta när det kommer till 

arbetarlagstiftningen. I sitt resultat menar Svanberg att både företagarna och arbetarna tjänade 

                                                      

 
16 Johansson, Mats 2008, s 22-23 
17 Ibid, s 75-77 
18 Ibid, s 79-80 och 83-84 
19 Ibid, s 117 
20 Ibid, s 86 
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på arbetarinvandringen som följde efter andra världskriget. Företagarna var i behov av 

arbetskraft för att kunna expandera, speciellt till tyngre och slitsammare yrken som 

svenskarna sällan ville ta. De svenska fackföreningarna såg ett samband mellan invandring 

och ökad välfärd för sina arbetare, trots detta betonade fackföreningarna att invandringen bör 

vara restriktiv, mycket beroende på att man hade lärt sig att brist på arbetskraft kunde 

användas som förhandlingsvapen mot företagen.21 

Ett annat verk som är värt att ta upp är Kjell Janssons bok Vällingklockans undersåtar. Boken 

är skriven ur arbetarklassens perspektiv av en journalist där mycket är baserat på intervjuer 

med människor som har arbetat på Huseby bruk. Man märker tydligt att författaren tar 

arbetarnas parti och boken är inte särskilt vetenskaplig i allmänhet. Texten inger en känsla av 

konflikt och det verkar ofta som om arbetarna förde krig mot bruket. Med detta i baktanke ger 

Vällingklockans undersåtar dock en oerhörd insyn i hur det var att arbeta på Huseby bruk, 

relationerna till bruksledningen, moderniseringsprocessen och en bra faktabakgrund till vad 

som pågick politiskt under perioden.22 

3. Teori 

Teoretisk så har jag valt att utgå ifrån olika verk som fokuserar på fackföreningar, makt och 

relationerna mellan företagare och arbetare. En avhandling som har väldigt starkt fokus på 

arbetsrelationer är Christer Ericssons Vi är alla delar av samma familj: patronen, makten och 

folket vid Nyby bruk 1880-1940. Avhandling tar upp de sociala förhållandena på ett svenskt 

bruk 1880-1940. Det är en mikrohistorisk undersökning som utgår ifrån paternalism som 

huvudbegrepp. Undersökningen tar upp allt ifrån genus till hälsa och gåvans betydelse på 

bruket samt fackföreningens bildande. Ericsson menar att arbetarna var med och skapade det 

paternalistiska systemet, ett exempel som Ericsson tar upp är när brukspatronen inte går runt 

och inspekterar arbetarna lika ofta vilket han får kritik för från arbetarna.23 Vidare menar 

författaren att det paternalistiska systemet var något som arbetarna faktiskt ville ha eftersom 

det var att föredra framför det tidigare mer kyliga tillvägagångsättet. Ericsson menar att 

många historiker idag ser på arbetarna innan fackföreningarna som bristfälliga när det 

kommer till självständighet och klassmedvetenhet. Istället menar han att arbetarna i hög grad 

var medvetna om vad det paternalistiska systemet innebar och att det var därför arbetarna ville 

                                                      

 
21 Svanberg, Johan, 2010, s 349-351 
22 Jansson, Kjell, 1986 
23 Ericsson, Christer, 1997, s 44-45 
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ha systemet.24 Christer Ericsson har tillsammans med Björn Horgby och Shunji Ishihara också 

skrivit Faderliga företagare i Sverige och Japan. Boken behandlar relationen mellan 

företagsledare i både Sverige och Japan gentemot sina arbetare. Författarna utgår ifrån ett 

patriarkalt synsätt, där de utgår från att den moderna patriarkalismen har sina rötter i det 

feodala samhället och hustavlans tid.25 Undersökningen söker att identifiera patriarkala 

metoder som användes av företagarna, deras problem samt hur patriarkalismen förändrades i 

modern tid i relation till industrialiseringsprocessen, politiska förändringar och 

fackföreningar. Fokus ligger på att få en förståelse för varför patriarkaliska arbetsledare 

agerade som de gjorde samt varför arbetarna ibland agerade mot arbetsgivaren och andra 

gånger accepterade den patriarkaliska ordningen.26 Slutligen så har jag även använt mig av 

Marion Lefflers avhandling Böcker, bildning, makt: arbetare, borgare och bildningens roll i 

klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901.27 Lefflers avhandling tar egentligen inte 

upp särskilt mycket om fackföreningar i sig eller arbetarrelationer, däremot ger avhandlingen 

en väldigt bra insikt i arbetarrörelsen, klassfrågan, makt och hegemoni. Författaren har valt att 

göra en kulturanalys och tar fram kulturaspekten även i sin teoretiska diskussion. Enligt 

Lefflers tolkning av Marx så är individens tankar och kultur beroende av vilken klass den 

tillhör.28 Vidare använder Leffler sig av Gramscis hegemonibegrepp som lägger större vikt 

vid kultur och klassernas kamp om kulturell dominans istället för Marx och Engels som 

lägger större vikt vid den politiska kampen.29  

 

Uppsatsen utgår ifrån olika teoretiskt begrepp för att kunna analysera och tolka materialet där 

jag har valt ut begrepp som ansetts vara relevanta till mina frågeställningar. Eftersom 

uppsatsen främst behandlar arbetare, fackföreningar och makt så har jag valt att använda mig 

av ett historiematerialiskt perspektiv. Det historiematerialistiska synsättet handlar om hur 

samhällets materiella resurser är fördelade och vilka delar av samhället som äger kontroll över 

dessa. Utifrån den här premissen så skapas olika klasser i samhället som har skilda 

förutsättningar.30 Jag anser personligen inte att ens personliga preferenser bör vara en 

avgörande faktor när det kommer till metodologiska val utan att forskare bör utgå ifrån det 

                                                      

 
24 Ericsson, Christer, 1997, s 54-55 
25 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 15-158 
26 Ibid, s 352 
27 Leffler, Marion, 1999 
28 Leffler, Marion, 1999, s 50-51 
29 Ibid, s 52-54 
30 Tosh, John, 2011, s 236-237 och 240 
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som passar syftet och materialet bäst. Med det här i bakhuvudet så valde jag medvetet den här 

inriktningen då jag anser att det passar den här undersökningen bäst. 

 

3.1 Klass 
Klass är ett omdiskuterat begrepp som fick fäste kring den industriella revolutionen då 

människor började identifiera sig med en samhällsklass.31 Även om begreppet först fick 

ordentlig form då, så har fenomenet klass existerat så länge som människan har kunnat 

producera sina egna försörjningsmedel.32 Detta är en historiematerialistisk ståndpunkt och det 

är därifrån som jag tar avstamp i min teori. I Huseby bruks fall så identifierar jag under min 

undersökningsperiod främst två samhällsklasser. Arbetarklassen som bestod av arbetare och 

överklassen som bestod av bruksägaren Florence Stephens med förvaltare. I marxistiska 

termer så kan man säga att Florence var samhällets överbyggnad som kontrollerade 

produktionskrafterna, bestående av arbetare, råvaror, och verktyg.33  

 

3.2 Patriarkalism och paternalism 
Patriarkalism och paternalism är två begrepp som liknar varandra väldigt mycket. Båda 

begreppen handlar i svenska bruksmiljöer om samma sak, alltså bandet mellan patronen och 

arbetaren. Begreppen används ofta synonymt i litteraturen och jämförs sällan, dock finns det 

enligt mig en implicit tendens att begreppet patriarkalism används när författaren är mer 

kritisk till bruksmiljön. Paternalism däremot verkar vara mer positivt betingat och används 

mest när man betonar det positiva med den faderliga position som brukspatronen hade, alltså 

förmånerna som arbetarna fick ta del av. I den här uppsatsen så kommer begreppen att 

användas synonymt.34 

 

Patriarkalismen var inte bara central i arbetet på bruket utan den tog sig även uttryck i bland 

annat fester för att utveckla bruksandan. Arbetarna på bruket utvecklade på så sätt en egen 

kulturell identitet, avskild och isolerad från resten av landsbygden, en kultur där 

brukspatronen bestämde, och precis som i andra kulturer skapades på så sätt en hegemoni som 

i det här fallet var framhävd av patronen.35  

 

                                                      

 
31 Mckay J, Hill B, Ebrey P, Beck R, Crowston C, Wiesner-Hanks M, Dávila J, 2015, s 708-709 
32 Tosh, John, 2011, s 236 
33 Ibid, s 237 
34 Ericsson, Christer, 1997, s 49-55 
35 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 117 



 

8 
 

3.3 Hegemoni 
Antonio Gramsci menade att hegemoni är någonting rörligt där den ledande klassen enbart 

använder sig av våld och tvång i kristider.36 I vanliga fall försöker klassen legitimera sina 

åsikter och idéer genom att skapa en kultur, som övriga klasser accepterar, där idéerna 

återfinns.37 Alltså uppnår den härskande klassen hegemoni när dess världsbild accepteras. 

Samspelet mellan i det här fallet brukspatronen och arbetarna är vitalt för hegemonin på 

bruket. Genom att arbetarna tar emot gåvor och förmåner från brukspatronen skapas ett 

beroendekontrakt där arbetarna ger samtycke till den rådande hegemonin. För att bryta den 

patriarkala hegemonin på bruket så måste en av parterna, alltså arbetarna eller bruksägaren 

överge beroendekontraktet och på så sätt kan en mothegemonisk världsbild skapas. Ett 

exempel på en del av förändringen på Huseby var när en del av makten förflyttades från 

brukspatronen till fackföreningarna när de skapades, det var inte längre brukspatronen som 

faderligt skötte om sina arbetare utan fackföreningarna som tog hand om sina egna. Jag valde 

Gramscis definition framför Marx och Engels eftersom Gramsci lade större vikt vid det 

kulturella som jag vill betona i den här uppsatsen. 

 

3.4 Makt 
Jag är i den här undersökningen inte intresserad av lingvistisk makt. Makt i den här 

undersökningen berör fackföreningarnas samspel med bruksledningen och högre instanser 

inom fackrörelsen. Exempel på detta kan vara att arbetarna inte fick genomföra en strejk utan 

fackrörelsens godkännande, eller att fester och förmåner så som försäkringar kom ifrån 

bruksledningen, eftersom detta påvisar att arbetarna fortfarande var bundna i ett 

beroendekontrakt.  

 

4. Metod 
I min empiriska undersökning så kommer jag att använda mig av både en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Den kvantitativa delen tar formen av en innehållsanalys och kommer att 

användas för att studera skillnader mellan bland annat årtal och fackföreningar.38 Som vidare 

tas upp i material diskussionen så genomförs detta genom att jag utifrån kategoriserade 

begrepp kvantifierar materialet.39 Kategoriseringarna fungerar i den här uppsatsen likt ett 

kodschema, vilket är en vanlig analysmetod när det kommer till kvantitativa 

                                                      

 
36 Leffler, Marion, 1999, s 52 
37 Leffler, Marion, 1999 s 52-54 
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2015, s 49-50 
39 Kategorierna presenteras i resultat avsnittet av uppsatsen 
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innehållsanalyser.40 Dock har jag inte har skapat ett regelrätt kodschema på grund av hur 

materialet är uppbyggt. Ett kodschema utgår ifrån specifika ord eller meningar som 

kvantitativt räknas, detta innebär ett problem för mitt material eftersom samma ord inte alltid 

används.41 Till exempel så skrivs inte ordet ”tvist” alltid ut vilket innebär att jag har fått göra 

en egen definition för att kvantifiera materialet. Alltså hade mitt kodschema behövt vara 

extremt omfattande för att fånga in allt material. Genom kategorierna så blir alltså validiteten 

bättre vilket är något som annars ofta ses som ett problem i kvantitativa studier, där man 

sällan ser sammanhanget runt ordet eller begreppet som man räknar på.42 Genom användandet 

av en kategorisering så utgår jag utifrån en definition, inte ett ord eller begrepp. En nackdel 

kan vara att intersubjektiviteten som annars ofta är god genom användandet av kvantitativa 

analyser tar lite skada. Dock anser jag att om man följer definitionerna för kategorierna så bör 

detta inte vara ett problem. 

 

Den kvalitativa delen kommer också ta formen av en innehållsanalys och används för att 

studera kategorierna på ett närmare håll och fungerar därför väldigt tätt ihop med den 

kvantitativa undersökningen. Utöver detta kommer den kvalitativa delen även att behandla 

Huseby materialet som har använts i undersökningen. Att i textanalyser utgå ifrån frågor och 

kategorier är ofta en bas för att kunna konkretisera sökningen.43 I det här fallet blir det 

naturligt att applicera samma kategorier på samma material trots att det är två olika metoder. 

Anledningen till detta är att den kvantitativa och kvalitativa metoden kompletterar varandra 

med bredd respektive djup. En kvantitativ analys kan inte gå lika djupt som en kvalitativ och 

vice versa vilket gör att metodernas negativa delar vägs upp. Till exempel är en vanlig kritik 

för kvantitativa undersökningar att det är lätt att missa det osynliga som inte sägs i materialet, 

jag hoppas att genom min kvalitativa del väga upp detta.44 

 

4.1 Material  
4.1.1 Kronobergsarkivet 

Jag har i uppsatsen använt mig av material från Kronobergsarkivet. Materialet har bestått av 

protokoll och kassaböcker från Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 i Huseby 1952-

1957 och Sv. Lantarbetareförbundet Avd. 810 i Husebybruk 1947-1953. Utöver detta har jag 

                                                      

 
40 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2015, s 54-55, samt exempel på kodschema s 61 
41 Ibid, s 82-83 
42 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2015, s 82-84, 88 
43 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2012, s 215-216 
44 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2015, s 81 
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arbetat med Sv. Skogsarbetareförbundet Avd. 679 i Huseby (sektion 22) 1952-1985 som dock 

inte hade en kassabok men däremot ett kollektivavtal för spridda år.45 Enligt 

arkivförteckningen så ska kollektivavtalet vara för ”spridda år” vilket inte stämmer, då det 

visade sig att avtalet endast gällde för år 1948.  

 

Lantarbetarförbundets verksamhet kom innan de båda andra föreningarna och lade genom sitt 

arbete en grund för dem. Detta beror på att många av Lantarbetarförbundets medlemmar 

senare fördes över till de två andra föreningarna som då var relativt nybildade. På grund av 

detta tror jag att mycket av arbetssättet och organisationen kommit från erfarenheterna 

medlemmarna hade från Lantarbetarförbundet. Det här argumentet stärks av att man vid det 

första mötet för Skogsarbetarförbundet och Träindustriarbetareförbundet hade medlemmar av 

Lantarbetarförbundet på plats, som ett slags stöd vid bildandet.46 

 

Det finns två typer av möten inom fackföreningarna som presenteras i protokollen, 

medlemsmöten, som förekommer mest, men även styrelsemöten, där vanliga medlemmar inte 

var närvarande. Skillnaden på de olika mötesformerna är att styrelsemötena ofta inte höll 

vanlig dagordning utan tog upp någon specifik punkt som var av vikt just då. Mycket av det 

som sades på styrelsemötena togs sedan upp på medlemsmötena vilket visar att styrelsen mest 

ville ha en bestämd åsikt redan innan eller att det helt enkelt gick snabbare att sammankalla 

styrelsen ifall något hade hänt.47 Utöver detta hade fackföreningarna även årsmöten där de 

sällan tog upp särskilt mycket nytt utan främst valde styrelsemedlemmar för det nya året. En 

del av protokollsmaterialet består av skrivelser, oftast ifrån andra fackföreningar och LO 

(Landsorganisationen i Sverige). Ett problem med skrivelserna är att föreningarna nästan 

aldrig förklarade vad de specifika skrivelserna innehöll. På grund av detta så har jag valt att 

inte lägga någon större vikt vid skrivelser i mitt resultat då materialet är för osäkert. De 

                                                      

 
45 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokoll, Kassaböcker, 
Huvudböcker 1947-1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1 
Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1 
Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 
Kassaböcker 1952-1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2 
46 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, 1952 medlemsmöte 14/9 
Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 
Kassaböcker 1952-1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2, 1952 medlemsmöte 4/12 
47 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1952, styrelsemöte 5/9 och medlemsmöte 7/9 
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enstaka skrivelserna som förklaras är inte representativa för de övriga. Ett annat problem med 

materialet från Kronobergsarkivet är att protokollen från fackföreningarna i vissa fall är 

väldigt kortfattade. Detta gör att det vid vissa möten inte är svårt att få en bra bild över vad 

som har diskuterats eller vad en tvist egentligen handlade om.  

 

4.1.2 Huseby bruks- och godsarkiv 

Eftersom jag vill lägga ett så stort fokus vid det patriarkala och maktförhållandena mellan 

fackföreningarna och bruksledningen så har jag valt att även använda material från Huseby 

arkivet. Här har jag valt att främst studera tvister, genom att studera tvister som bruket har 

haft hoppades jag kunna få se båda sidorna av de tvister som fackföreningarna tar upp i 

protokollen. Det här materialet återfinns i Huseby bruk tvister och rättegångshandlingar 1951-

57 5-15 B:1.48 Jag valde att på grund av tidsbrist lägga mindre tid på Huseby materialet än 

fackföreningsmaterialet. Detta beror på att undersökningens syfte och främsta fokus ligger på 

Husebys lokala fackföreningar och jag har därför anpassat materialet efter det.  

 

4.1.3 Kategorier och tillvägagångsätt 

Materialet från Huseby kommer att presenteras separat, alltså efter materialet från 

fackföreningarna och Kronobergsarkivet. Det kvantitativa resultatet kommer att presenteras 

utifrån kategorierna tvister, möten med andra föreningar, medlems/styrelsemöten och 

fester. Kategorierna kommer att delas in efter sina fackföreningar, samt årtal för att se 

huruvida fackföreningarna organiserade sig på olika sätt. På så sätt kan jag jämföra de olika 

fackföreningarna istället för att bara jämföra årtal. Efter varje diagram så finns en kort del 

med noteringar över resultatet i diagrammet. Dock kommer detta att diskuteras mer utförligt i 

diskussionsdelen av uppsatsen. Nedan förklaras vad som faller in i varje kategori. 

 

Tvister: Fackföreningarna har oftast varit tydliga att markera tvister på arbetet, med bostaden 

eller med bruksledningen i allmänhet med ordet ”tvist”. Tvisterna följs alltid upp nästa möte 

det vill säga har en tvist uppkommit 1/1 kommer den också diskuteras nästa möte. Enstaka 

tillfällen har mötet enbart skrivit ”tvist X löst” utan att ha diskuterat tvisten föregående möte 

eller förklarat vad tvisten handlat om.49 När detta har skett har jag valt att ta med tvisten i det 

kvantitativa resultatet eftersom det trots allt är en tvist. När jag kvantitativt har räknat 

                                                      

 
48 Huseby bruk tvister och rättegångshandlingar 1951-57 5-15 B:1 
49 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 1952-
1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2, medlemsmöte, 1953, 2-19 
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tvisterna så har jag räknat varje tvist en gång, alltså en och samma tvist som förblir olöst men 

diskuteras över tre möten är fortfarande bara en tvist. Däremot räknas till exempel två olika 

fall av utebliven lön som två tvister i och med att det är två separata fall som inte hör ihop.50 

Förhandlingar räknas först som tvister ifall de inte blir lösta. När mötet inte skrivit ordet 

”tvist” så har jag definierat en tvist som ett problem som på något sett meddelats till 

bruksledningen och inte lösts direkt, till exempel så kanske ett element i matsalen gick sönder, 

meddelades detta till ledningen och elementet direkt lagades så var det ingen tvist. Om 

bruksledningen struntade i det så blev det en tvist. Alltså ser jag en tvist som något där en part 

inte håller med den andra.  

 

Möten med andra föreningar: För att undersöka fackföreningarnas kontakt med andra 

föreningar och instanser har jag valt att titta på möten som ofta hölls i andra städer i landet 

som till exempel Stockholm.51 Här räkas även in konferenser och inbjudningar till möten 

eftersom jag vill ta reda på hur kontakten fungerade och hur mycket kontakt fackföreningarna 

hade med andra föreningar och utomstående. 

 

Fester: Som tidigare nämnts betraktas fester som en maktaspekt på bruket vilket gör dess 

kvantitet intressant att studera. Många fester togs upp som ”förslag till fest” för att sedan 

röstas igenom. Jag har även räknat in annan form av underhållning under kategorin så som 

exempelvis filmvisning. I vissa fall så har fackföreningarna träffats med en annan förening för 

att ha en fest vilket då även faller under kategorin ”möten med andra föreningar”, här har jag 

valt att kvantitativt räkna det som både och.52 

 

Jag har även valt att studera möten per år samt hur stor del av de här mötena som var 

medlemsmöten respektive styrelsemöten.53 Jag har valt att inte ta med årsmöten som något 

separat eftersom fackföreningarna helt enkelt hade ett årsmöte varje år, alltså räknas de in som 

ett vanligt medlemsmöte. Genom att studera detta kan jag se hur det gick för fackföreningarna 

genom åren i relation till kategorierna. 

                                                      

 
50 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, medlemsmöte, 1953, 24/2 och 21/10 
51 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1948, styrelsemöte 20/5 och 6/7 
52 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1948, styrelsemöte 29/1 
53 Skillnaden mellan styrelsemöten och medlemsmöten diskuteras i material delen av uppsatsen 
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Det kvalitativa resultatet kommer som tidigare nämnts att presenteras utifrån kategorierna. 

Dock kommer inte alla incidenter tas upp, utan endast exempel. Via exemplen ges en direkt 

inblick i hur jag har tolkat materialet. Alltså har jag valt exempel som visar olika typ av fall, 

till exempel en ganska oviktig fråga som knappt behöver diskuteras samt en viktig fråga som 

tas upp på flera möten. Det andra kriteriet är relevans, där kommer i regel fall som jag bedömt 

som viktiga för mina frågeställningar att prioriteras. Materialet kommer att presenteras år för 

år och resultatet är därför upplagt som en översikt över hur det gick för fackföreningarna 

under det gångna året, med kategorierna i fokus. Men i och med att jag också vill ge en 

sammanfattande bild över hur året gick för fackföreningarna kommer enstaka saker tas upp 

som inte strikt är bundna till kategorierna, till exempel så hade fackföreningarna svårigheter 

att få medlemmar att närvara, detta tillhör ingen direkt kategori men är något som kan ge 

förståelse till varför fackföreningen handlade på ett visst sätt i exempelvis en tvist. 

 

I materialet har det framkommit tre begrepp som stod ut och inte förklarades i protokollen. 

Min tolkning av dessa kommer att förklaras nedan: 

Förbundet = beroende på fackförening, till exempel lantarbetarföreningen menade 

lantarbetarförbundet, förbundet var en del av L.O. 

Ombudsman = ombudsman från förbundet 

Inspektör = okänd, kan dock vara olika inspektörer från fall till fall, till exempel 

yrkesinspektör. 

 

5. Bakgrund 

5.1 Huseby bruk 
Huseby bruks historia går enda tillbaka till 1600-talet då riksamiral Karl Karlsson 

Gyllenhielm började med järnhantering på Huseby.54 Under århundradenas lopp utvecklades 

Huseby bruk till att omfatta större och större arealer och producera mer och mer varor. När 

Joseph Stephens köpte Huseby bruk 1867 omfattade det 12 000 tunnland, varav 2000 åker, 

2000 äng och betesmark samt 8000 tunnland skog. Inom området fanns över 100 torp och 

mindre ställen och över 800 personer som arbetade vid lantbruket och/eller vid järnbruket.55 

Under Joseph Stephens tid som brukspatron moderniserades och industrialiserades stora delar 

                                                      

 
54 Selling, Eva, 1984, s 5 
55 Selling, Eva, 1984, s 14 
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av bruksverksamheten. Detta blev en av anledningarna till varför Huseby till skillnad från 

många andra bruk fortfarande kunde bruka bland annat järn. Ett typiskt exempel är Orrefors 

som från början producerade järn men sedan tvingades byta form till ett glasbruk som är 

verksamt än idag.56 Till skillnad från många andra svenska bruk som var väldigt fokuserade 

på till exempel järnproduktion så var Huseby mångfaldigt och nästan helt och hållet 

självförsörjande.  

 

Det fanns i huvudsak tre arbetsgrupper på Huseby bruk. Vanliga arbetare som fick lön i form 

av pengar eller natura, torpare som bodde på och kultiverade en bit av brukets mark i utbyte 

mot en avgift eller dagsverken på bruket och statarna som anställdes familjevis, alltså skulle 

även kvinnorna och barnen utföra ett visst arbete.57 Lönen kom i olika naturaformer, 

vanligtvis i form av bostad, matvaror och fri ved. Både torpare och statare var väldigt billig 

arbetskraft som så småningom dog ut, statarsystemet avskaffades officiellt genom 1944 års 

kollektivavtal.58 

 

De svenska brukens nedgång började i vissa fall redan under 1800-talets andra hälft. Bruk 

som Huseby där man lyckats modernisera produktionen klarade sig bättre men började på 

1900-talet ändå att utkonkurreras när priserna på till exempel spannmål sjönk.59 Samtidigt 

började arbetarrörelsen och fackföreningarna blossa upp och arbetarna började kräva bättre 

villkor vilket påverkade bruksekonomin negativt. I Huseby bruks fall kombinerades detta med 

förvaltningskatastrofen som slutade med att Florence tillslut blev tvungen att ge upp 

Huseby.60 

 

5.2 Brukspatriarkalism 
Vid studier av det svenska brukssamhället så finns det en utgångspunkt som forskningen har 

gemensamt, nämligen patriarkalismen. Oavsett perspektiv eller teorival så finns 

patriarkalismen alltid där i forskningen om svenska bruk, just för att den utgjorde kärnan i 

brukssamhället. Patriarkalism handlar i de här fallet om brukspatronernas relation till sina 

                                                      

 
56 Larsson, Lars-Olof, Historia kring Huseby, 1978, s 90-92 
57 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, 2015, s 94 
58 Ibid, s 209 
59 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, 2015, s 209, 2015 s 256 
60 Selling, Eva, 1984, s 19 
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arbetare och är starkt knuten till den konservativa ideologin som lägger stort fokus på hierarki 

och tradition.61  

 

Under 1800-talet växte behovet av ett patriarkalt system fram i samband med kapitalismens 

framväxt i samhället.62 Både i städerna och inom lantbruket så var processen bunden till 

industrialiseringen, respektive proto-industrialiseringen. Företagarna sökte starkare kontroll 

över sina arbetare för att kunna effektivisera sin verksamhet, då de hade problem med 

disciplin.63 En stor del av industrins arbetskraft kom från landsbygden och urbaniserade när 

samhället blev mer fokuserat kring städerna.64 Arbetarna var tvungna att anpassa sig till 

industrins vardag och de kunde inte längre bestämma över sina arbetstider eller ta med barnen 

till arbetet vilket var typiskt inom jordbruket. Detta var behov som arbetsgivaren hade 

möjlighet att fylla. Barnen fick gå i skolan, vissa arbetare fick bo gratis nära industrin och 

arbetarna fick någon form av pension eller försäkring.65 Med andra ord så innebar 

förändringen att arbetarna sålde en del av kontrollen över sina liv i utbyte mot hjälp och 

beskydd av sin arbetsgivare.66 

 

Den agrara förändringen såg liknande ut. Gårdar köptes upp i allt större områden av rika 

människor som till exempel Joseph Stephens där gårdarnas invånare ingick i likartade 

kontrakt. Att till exempel ingå i äktenskap på de svenska bruken var något som kunde ge 

förmåner i form av bättre bostad och i framtiden eventuella barnbidrag.67 Det här är ett typiskt 

exempel på den patriarkala livsåskådningen där patronen såg på sina arbetare som livslånga 

undersåtar. Patronen såg alltså på ett barn som en framtida investering vilket i framtiden 

skulle resultera i en arbetare.68 

 

Det var praxis att på de svenska bruken genom traditioner och ritualer stärka gemenskapen 

utan att upphäva det patriarkala. Ett viktigt exempel på detta var midsommarfirandet, där 

såväl arbetare som brukspatron firade tillsammans under informella former. Detta skulle 

                                                      

 
61 Mckay J, Hill B, Ebrey P, Beck R, Crowston C, Wiesner-Hanks M, Dávila J, 2015, s 716-718 
62 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 117-118 
63 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 158 
64 Hedenborg, Susanna & Kvanström, Lars. 2015, s 186 
65 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 158 
66 Örsäter, Johan, 2016 s 6 
67 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 161-162 
68 Örsäter, Johan, 2016, s 6 
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skapa en ökad familjekänsla men samtidigt anspela på det patriarkala då det var patronen som 

bidrog med mat och dryck samt andra gåvor.69 

 

När klassfrågan under tidigt 1900-tal blev allt viktigare och fackföreningar startades innebar 

det ett problem för det patriarkala företagssystemet.70 Makten började sakta förflyttas från 

arbetsgivaren till arbetarna när arbetarna började organisera sig i form av strejker och avtal. 

På så vis förflyttades den patriarkala funktion som arbetsgivaren fyllt till andra instanser så 

som exempelvis fackföreningar och folkrörelser. Arbetarna började alltså bygga ett eget 

socialt skyddsnät som var oberoende av arbetsgivaren.  

 

5.3 De svenska fackföreningarna 
Vid början av 1900-talet var den svenska arbetarrörelsen redan starkt organiserad med höga 

medlemstal, 1907 nådde man störst organiseringsgrad i hela världen.71 De svenska 

fackföreningarna var samlade under LO och arbetsgivarna under SAF (Svenska 

arbetsgivareföreningen). Arbetarna ville ha bättre villkor och det var inte ovanligt med 

strejker som kulminerade i 1909 års storstrejk som startade med att arbetsgivarna stängde av 

en mängd arbetare. Strejken varade mellan den 4 augusti och den 6 september och omfattade 

300 000 arbetare. Konflikten slutade i katastrof för arbetarna och många arbetare vräktes och 

svartlistades vilket tvingade dem att emigrera, medlemstalen föll drastiskt i 

fackföreningarna.72 Det tog ett tag för arbetarrörelsen att återhämta sig men på 1920–30-talen 

ökade medlemstalen igen. Precis som övriga världen så hade Sverige drabbats av de 

ekonomiska och sociala oroligheterna efter första världskrigets slut och arbetslösheten var 

hög. Arbetsklimatet var fortfarande hårt, SAF stängde av arbetare och arbetarsidan beordrade 

sina organiserade att strejka. Rikspolitiskt stod arbetarfrågorna i centrum och 1920 kom en lag 

om 8 timmars arbetsdag, vilket dock inte gällde den agrara sektorn, hemarbete eller 

sjukvården.73 1928 beslutade staten att införa kollektivavtal där tanken var att de båda sidorna 

skulle ingå i ett avtal och under tiden avtalet gällde var konflikter otillåtna.74 Oroligheterna 

fortsatte dock inte minst på grund av börskraschen 1929, de följande åren skulle 

                                                      

 
69 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 163 
70 Ibid, s 320-321 
71 Hedenborg, Susanna & Kvanström, Lars, 2015, s 213 
72 Hedenborg, Susanna & Kvanström, Lars, 2015, s 213-214 
73 Ibid, 2015, s 207 
74 Ibid, 2015, s 273 
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arbetslösheten öka igen, 1933 uppgick den till 25 %.75 Till följd av oroligheterna började 

staten diskutera olika lösningar vilket resulterade i en frivillig arbetslöshetsförsäkring år 1934 

samt 8 timmars arbetsdag för lantarbetare år 1938. I ett försök att en gång för alla skapa en 

lugnare arbetsmarknad tecknade LO och SAF 1938 Saltsjöbadsavtalet. I avtalet bestämdes det 

att tvister och konflikter skulle tas förhandlingsvägen innan konfliktåtgärder så som strejker 

fick användas. Avtalet blev ett historiskt signum över den svenska arbetsmarknaden där 

arbetare och arbetsgivare söker förhandling före konflikt.76 

 

6. Resultat 

6.1 Svenska Lantarbetareförbundet Avd: 810 Huseby bruk protokollsbok 1947-1952 

 

Tabell 1: Svenska Lantarbetarförbundet 
År: Tvister: Möten med andra 

föreningar 

Fester Styrelsemöten Medlems-

möten 

Totalt antal 

ärenden/år: 

1947 0 0 0 0 1 1 

1948 4 9 3 4 14 34 

1949 8 4 1 0 12 25 

1950 2 3 1 0 9 15 

1951 2 3 1 2 8 16 

1952 2 4 0 5 4 15 

Totalt: 18 23 6 11 48 106 

Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokoll, Kassaböcker, 

Huvudböcker 1947-1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1 

Föreningens första möte 1947 var 3/12 vilket var när föreningen startade. Avdelningen 

upplöstes 17/10-1952. Osedvanligt många tvister år 1949 vilket sedan minskade till en jämn 

nivå fram tills avdelningens upplösning. Jämfört med de övriga årtalen så hade föreningen 

väldigt många möten 1948 vilket kan bero på att det var fackföreningens första år och det var 

mycket att diskutera. Åren 1949-52 så hade föreningen en ganska jämn mötesnivå. Värt att 

notera är att det sista året hade föreningen flest styrelsemöten, en stark ökning jämfört med 

åren 1949-1951.  

                                                      

 
75 Hedenborg, Susanna & Kvanström, Lars, 2015, s 274-275 
76 Ibid, s 283-284 
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1947 

På föreningens första möte 3/12 beslutade mötet att starta föreningen och valde bland annat 

styrelse. Mötet avslutades av ombudsmannen.77 

1948 

På det första mötet för året 18/1 så ville avdelningen till nästa möte försöka få dit 

ombudsmannen. Året i allmänhet präglades starkt av kontakt med andra föreningar och 

förbund, föreningen tog även kontakt med politiska organisationer, till exempel bjöd de in de 

socialdemokratiska organisationerna till en fest 29/1. Fackföreningen fick även själva tidigt 

inbjudningar till att närvara på olika konferenser och kurser så som smålandsdistriktets 

årskonferens och en kurs anordnad av förbundet i Södermanland.78  Vid ett flertal tillfällen 

under året hade föreningen kontakt med inspektör Mårtensson och ombudsman Andersson. 

Ibland närvarade de vid mötena för att delge information om en förhandling, andra gånger på 

grund av att avdelningen ville ha hjälp med en tvist.79 Avdelningen var med på alla 

avtalsförhandlingar, till exempel mötesförhandlingar i Stockholm som sedan kulminerade i en 

tvist då bruksledningen efter avtalets färdigställande inte lät det träda i kraft. Ordförande 

besökte då inspektör Mårtensson för att försöka skynda på det hela. Några dagar senare 

beslutade avdelningen att ge bruksledningen tre dagar och sedan kontakta förbundet om 

hjälp.80 Tvisten verkar ha löst sig där eftersom det inte skrivs mer om den i protokollen. Oftast 

försökte man dock lösa tvisterna på lägre nivå, exempelvis ville en medlem få hjälp av 

avdelningen då han hade fått en för liten bostad men ordförande föreslog att medlemmen först 

skulle prata med bruksledningen själv om saken.81 

1949 
Det som är framträdande det här året är främst tvisterna som handlar om allt ifrån 

tvångsförflyttningar till sena avlöningar. En av tvisterna som stod ut mest var förhandlingarna 

                                                      

 
77 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1947 medlemsmöte 3/12 
78 Ibid, 1948, styrelsemöte 29/1 och medlemsmöte 15/2 

79 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-

1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1948, medlemsmöte där Mårtensson eller Andersson 

närvarade eller hjälpte med en tvist: 21/3, 6/7, 15/8 och 14/9 

80 Ibid, 1948, styrelsemöte 20/5 och 6/7 

81 Ibid, 1948, medlemsmöte 12/11 
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med transportsförbundet i Alvesta angående tvångsförflyttning av medlemmar. Avdelningen 

beslöt att bjuda in arbetsledningen för diskussion om åtgärder för förbättrat arbetsskydd.82 

Avdelningen fortsatte att vara närvarande vid förhandlingarna och möten som de blev 

inbjudna till. Fackföreningen upphörde 6/2 med insamling till olycksfallkassa eftersom 

arbetarna nu skulle få full ersättning från försäkringsbolagen.83 Något annat som stod ut under 

året var en motion angående plikt på 25 öre till medlemmar som inte kom till mötena, dock 

avslogs motionen.84 Arbetsledningen hade även påbörjat med reparationer på Huseby men 

inspektör Mårtensson framhöll att reparationerna är en kostnadsfråga för bruket och därför 

bedrivs i minsta skala.85 

Tvisterna om avlöningarna skedde främst under andra halvåret och påverkade främst 

yttergårdarna. Avdelningen fick efter ett tag svar från bruksledningen där man sade att man 

enbart hade pengar att avlöna huvudgården. Som svar på detta beslöt avdelningen att skicka 

vidare ärendet till ombudsman Andersson men efter att det hänt flera gånger i följd så beslöt 

avdelningen att begära förhandlingar med arbetsgivarföreningen.86 Det sista mötet på året, 

8/12, kom det in en skrivelse om rätten till ledighet för att kunna uträtta personliga ärenden. 

Arbetsledningen måste inte bevilja ledighet men det hör till god ton att göra så. Vidare bjöd 

socialdemokratiska kvinnoklubben in avdelningen till Luciafirande i Grimslövs 

föreningslokal.87 

1950 

Som syns i det kvantitativa resultatet så har avdelningen från och med 1950 haft en stor 

minskning i totalt antal ärenden per år. Anledningen och följderna av detta kommer att tas upp 

i diskussionsavsnittet i uppsatsen. Det syns speciellt en drastisk minskning i tvister, de två 

tvister som tas upp nämns bara av ordförande som ”lösta” i slutet av året.88 Precis som de 

föregående åren så gick föreningen på alla de möten och förhandlingar som togs upp i 

protokollet. Ett problem togs upp rörande att medlemmar endast kommer till möten när de 

själva var i kläm.89 

 

                                                      

 
82 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1949, medlemsmöte 19/2 
83 Ibid, 1949 medlemsmöte 6/2 
84 Ibid, 1949 medlemsmöte 8/12 
85 Ibid, 1949 medlemsmöte 17/7 
86 Ibid, 1949 medlemsmöte 17/7, 18/9 och 14/10 
87 Ibid, 1949 medlemsmöte 8/12 
88 Ibid, 1950, medlemsmöte 20/12 
89 Ibid, 1950, medlemsmöte 16/3 
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1951 

Trenden med färre ärenden fortsätter. Det viktigaste som hände detta året var lantarbetarnas 

kongress i Stockholm där en vald medlem skulle närvara. Detta var något som avdelningen 

tog väldigt allvarligt och diskuterade under många möten för att sedan ha ett helt tillägnat 

möte där en ombudsman valdes.90 Precis som föregående år så beskrivs tvisterna kortare, 

kanske för att de var mer lätthanterliga och inte behövde gå vidare till exempelvis förbundet. 

Den 15/6 så kom ordförande med ett förslag om kvartalsmöte istället för månadsmöte vilket 

röstades igenom och förklarar varför det hädanefter blev ännu färre möten.91  

1952 

Året var relativt händelsefritt och avdelningen hade få möten. Tidigt på året inkom en 

skrivelse från förbundet att skogsarbetaravtalet var klart och skulle skickas till avdelningen 

för underskrift.92 I september så fick avdelningen en skrivelse från förbundet om att 14 

medlemmar skulle starta en ny avdelning. Sågverket ville tillhöra träindustrin och 

chaufförerna ville tillhöra skogsindustrin. Angående lantarbetarna beslöts att ombudsman 

Andreasson skulle kallas till nästa möte och ta del av deras intressen.93 17/10 var det sista 

mötet där ombudsman Andreasson närvarade. Sågverksarbetarna bildade en egen avdelning 

och tillhörde därmed träindustrin på 17 man. Skogsarbetarna övergick till skogsindustrin med 

18 man, totalt 35 man lämnade alltså avdelning 810. Avdelningen förlorade sin styrelse och 

en ny valdes. Chaufförerna övertalades av ombudsman Andreasson att stanna till årets slut.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
90 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1951, styrelsemöte 2/4, medlemsmöte 8/4, 15/6 och 
15/8 
91 Ibid, 1951, medlemsmöte 15/6 
92 Ibid, 1952 styrelsemöte 20/2 
93 Ibid, 1952, styrelsemöte 5/9 och medlemsmöte 7/9 
94 Ibid, 1952, medlemsmöte 17/10 
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6.2 Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd: 397 Huseby bruk protokollsbok 1952-

1957 

Tabell 2: Svenska Träindustriarbetareförbundet 
År: Tvister: Möten med andra 

föreningar 

Fester Styrelsemöten Medlems-

möten 

Totalt antal 

ärenden/år 

1952 0 0 0 0 2 2 

1953 2 1 2 0 6 11 

1954 3 2 0 0 8 13 

1955 4 2 1 0 8 15 

1956 4 1 0 0 6 11 

1957 2 1 0 0 4 7 

Totalt: 15 7 3 0 34 59 

Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 

Kassaböcker 1952-1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2. 

Avdelningen hade sitt första möte 4/12-1952. Sista mötet hade föreningen 5/6-1957. Likt 

lantarbetarföreningen så startade föreningen sent på året, i det här fallet den 15/10 vilket 

förklarar varför det var så få möten 1952. Det var även färre möten 1957 vilket beror på att 

avdelningen lades ner 5/6. I övrigt så hade avdelningen i allmänhet färre möten än 

lantarbetarföreningen. Träindustriarbetareförbundet har enligt materialet inte haft några 

styrelsemöten vilket kan ha flera anledningar som kommer att diskuteras vidare i 

diskussionsavsnittet av uppsatsen. 

 

1952 

15/10 första mötet för avdelningen, närvarande fanns avdelning 810. En styrelse valdes.95 

1953 

Det första årets protokoll var väldigt summerande och kortfattade. Till exempel så 

rapporterade ordförande om en tvist på ett möte 19/2 och mötet skrev enbart att tvisten med 

Huseby bruk hade blivit löst på ett tillfredställande sätt.96 Tydligen så hade avdelningen redan 

tidigt ett problem med medlemmar då det 13/9 kom ett förslag om musik och kaffe för att 

                                                      

 
95 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 

Kassaböcker 1952-1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2, 1952, medlemsmöte 51/10 

96 Ibid, 1953, medlemsmöte 19/2 
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försöka locka fler att dyka upp.97 Den andra tvisten som togs upp var angående 

snickerifabriken som inte hade fått lön i tid, mötet beslutade i det här fallet att tillskriva 

förbundet. Mötet därpå konstaterades det att tvisten nu var löst.98 

1954 

Ordförande fick i uppdrag av förbundet att lämna förslag hos arbetsledningen angående ett 

lokalavtal för snickerifabriken. Avtalet redovisades sedan för medlemmarna som fick lämna 

önskemål inför kommande förhandlingar med bruksledningen. Ordförande påminde 

medlemmarna om deras rätt till fri läkarvård samt att de vid en eventuellt blockad har rätt till 

samma ekonomiska förmåner som vid arbetslöshet.99 Nästa möte den 17/5 så rapporterade 

ordförande om avtalsförhandlingarna som förts med bruksledningen. De hade enbart fått 

resultat vid sågverket och inte snickeriet. Ett nytt avtal togs fram och förbundet meddelade att 

de hotar med strejk från och med 24/5 om ingen uppgörelse skett innan dess. Arbetarna ska 

erhålla besked från styrelsen om återupptagning av arbetet.100 Nästa möte som hölls 12/7 

redogjorde ordförande för avdelningens första konflikt som inträffade den 8/6 och slutade den 

17/6 då arbetsgivaren kallat till förhandling vilket resulterade i ett nytt avtal den 18/6.101 

Arbetarna fick höjd timpenning på 25-30 öre samt netto aktiv ersättning från 1/3. Det är oklart 

om det är samma tvist där förbundet hotade till strejk den 24/5 

1955 

Likt föregående år så är det ganska fokuserat på tvister, till exempel så rapporterade vice 

ordförande 11/3 att avdelningen upprepade gånger försökt nå en överenskommelse angående 

snickerifabrikens avtal lokalt men nu bett förbundet om förhandlingshjälp. Samtidigt pågick 

det centrala förhandlingar där bland annat ordförande skulle uppmärksamma att de som var 

anställda vid sågverket ska erhålla en lägsta lön på 105 %.102 Mötet därpå 14/4 noterades det 

att bara 6 personer var närvarande. 13/5 var avdelningen inbjuden till Vislanda för 

förstamajfirande. Gutenberg hade fått reda på att föreningen haft möten på Huseby Café, 

vilket de nu fick avhålla sig ifrån.103 

 

                                                      

 
97 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 1952-
1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2, 1953, medlemsmöte 13/9 
98 Ibid, 1953, medlemsmöte 10/10 och 9/12 
99 Ibid, 1954, medlemsmöte 4/3 och 22/4 
100 Ibid, 1954, medlemsmöte 17/5  
101 Ibid, 1954, medlemsmöte 12/7 
102 Ibid, 1955,medlemsmöte 11/3 
103 Ibid, medlemsmöte, 1955, 14/4 och 13/5 
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1956 

Precis som de andra åren så är det fokus på tvister. Det här året handlade det främst om 

fördröja avlöningar upprepade gånger. 25/7 var avlöningar fördröjda varpå en tjänsteman 

anlände till sågverket och överlämnade lönen. Mötet därpå diskuterades avlöningarna igen 

efter vad som hade skett föregående månad då de hade fått vänta flera dagar. När lönen sedan 

skulle betalas ut vid brukets kontor så var dörren låst varpå ordförande och medlem bestämde 

sig för att klättra in via källaren där de mötte förvånad personal. Snart kom Gutenberg och var 

då villig att betala full lön till sågverk och lantarbetare men det räckte inte till. Ordförande 

kom då med förslag att alla skulle få ut lite mindre och sedan förskott innan nästa månad så 

att alla åtminstone skulle få lite, vilket mottogs och uppskattades.104 

1957 

Avlöningsfrågan diskuterades igen och ett beslut fattades om att ordförande har fria händer att 

med en dags varsel meddela bruksledningen att en blockad utfärdats om medlemmarna gör 

anspråk på detta. Som stöd hade avdelningen ett skriftligt cirkulär samt telefonsamtal med 

ombudsman.105 2/3 lämnade ombudsman information om en ny förvaltning på Huseby och 

den 3/3 skulle man ha ett sammanträde med kommunen och förmyndaren. Ombudsmannen 

uttalade sitt missnöje med på vilket sätt uppsägningarna på avdelningarna lämnats, varpå 

mötet diskuterade om ”Husebys vara eller icke vara”. Den 5/6 hade avdelningen sitt sista 

möte där det beslöts att på grund av de förflyttningar som pågick och att de som fanns kvar 

inte visade intresse så skulle avdelningen läggas ned.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      

 
104 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Träindustriarbetareförbundet Avd. 397 Huseby bruk. Protokoll, 1952-
1957. Arkivserie A1, Volym 1. Arkivserie G1, Volym 1 och 2, 1956, medlemsmöte 25/7 och 12/9 
105 Ibid, 1957, medlemsmöte 30/1 
106 Ibid, 1957, medlemsmöte 2/3 och 5/6 
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6.3 Svenska Skogsarbetareförbundet Avd: 679 Huseby bruk protokollsbok 1952-1975 

 

Tabell 3: Svenska Skogsarbetareförbundet 
År: Tvister: Möten med andra 

föreningar 

Fester Styrelsemöten Medlems-

möten 

Totalt antal 

ärenden/år 

1952 1 0 1 0 3 5 

1953 5 1 3 2 8 19 

1954 4 2 0 0 6 12 

1955 2 2 1 0 6 11 

1956 3 0 0 2 6 11 

1957 0 0 0 0 6 6 

Totalt: 15 5 5 4 35 64 

Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 

1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1. 

Första mötet var den 14/9-1952. Sista mötet hade avdelningen 19/12-1957. En tvist från 1953 

varade så länge att den gick över till 1954, i det här fallet har jag räknat den som en separat 

tvist för det nya året eftersom den då fortfarande var relevant. 14/4-1955 skapades två 

sektioner i Hjortsberga och Ingaholm, eftersom sektionerna var en del av avdelningen så har 

även deras tvister räknats. Färre möten 1952 på grund av att föreningen startade den 14/9. 

Precis som träindustriarbetareförbundet så hade avdelningen färre möten än 

lantarbetareförbundet vilket som tidigare nämnts kommer att tas upp mer i 

diskussionsavsnittet. 

 

1952 

21/12 så hade arbetarna inte fått avlöning för jordbruksarbetet, som skulle utbetalas den 

10/12. Ombudsman Alkvist hade stött på ledningen och fått svar om utbetalning den 21/12. 

Ett förslag framkom att brukarna skulle försöka få sin avlöning den 15 i månaden både för 

skogs och jordbruksarbete. Arbetarkommunen ville att avdelningen skulle vara med på en 

julfest men avdelningen beslöt att inte närvara då avdelningen var nystartad därför hade de 

inte råd med fler utgifter.107 

 

                                                      

 
107 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 

1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, 1952, medlemsmöte 21/12 
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1953 

Året kantades av tvister samt avverkningsfrågan av Husebys skog. Ordförande rapporterade 

på ett möte 24/2 om ett samtal han hade haft med ombudsman Alkvist angående sena 

avlöningar. Han sade att det inte finns mycket att göra åt det men att man bör ”ögonen öppna” 

om det skulle upprepas i fortsättningen.108 Arbetarna hade även problem att få ut sin 

semesterersättning, men främst var det den oregelbundna avlöningen som diskuterades. 

Avdelningen beslöt på ett medlemsmöte 28/7 att med förbundets medgivande lägga ned 

arbetet dagen efter överskriden ordinarie avlöningsdag. Mötet därpå upphävdes dock beslutet 

och det bestämdes att avdelningen i stället skulle diskutera fall till fall.109 Efter att ha inte fått 

semesterersättning på länge, trots påtryckningar från avdelningen och förbundet samt 

arbetsgivarföreningen, beslöt fackföreningen att låta ärendet gå till ”laga kraft”.110 Resterande 

året så var permitteringsfrågan central. 29/10 beslöt avdelningen att tillsätta en skrivelse från 

förbundet med begäran om förhandling vid Huseby bruk. Vid förhandlingarna ville 

medlemmarna att J.L.A, representant från avdelning, representant från Huseby bruk samt att 

Fröken Stephens personligen skulle närvara.111 Mötet därpå beslöt avdelningen att skicka en 

skrivelse till förbundets ordförande Charles Winroth med begäran att han i egenskap av 

ledamot i statens skogsstyrelse skulle söka utverka ytterligare stämpling i Huseby bruks 

skogar under första halvåret 1954, för att undvika permittering av skogen. Nästa möte 

rapporterade ordförande att inget blev bestämt utan skulle diskuteras kring nyåret. Dock hade 

Länsjägarmästare Ros meddelat att han inte kunde lova mer stämpling än den som fanns.112 

 

Vid den här tvisten har jag även funnit material från Huseby bruks arkiv som berör ett brev 

från Länsjägarmästare Ros till Florence Stephens. Brevet är skrivet redan innan avdelningen 

tog upp det som en fråga vilket visar att det var ett problem som ledningen var medveten om 

tidigt. Ros skriver att det inte går att utföra en stämpling utöver den som redan gjorts innan 

juli 1953 och att han inte längre kan ta ansvar för ytterligare kalavverkningar, eftersom det 

inte ens går att få ut mer virke. Virket behövdes till ombyggnader efter besiktningar av 

lantbruksnämnden men Ros ansåg att det inte fanns tillräckligt med skog. Vidare föreslog Ros 

                                                      

 
108 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 

1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, 1953, medlemsmöte 24/2 

109 Ibid, 1953, medlemsmöte 28/7 och 1/? Siffran var omöjlig att tyda men mötet som kom efter 28/7 
110 Ibid, 1953, medlemsmöte 21/10 
111 Tyvärr är det oklart vem J.L.A. var 
112 Ibid, 1953, styrelsemöte 29/10, 1/12 samt medlemsmöte 9/12 
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att för att undvika krav på mer avverkning bör Stephens snabbt avveckla en del av realvärden 

(syftar till fastigheter) i dåligt skick. Ros skriver att han vet att Florence är emot detta men att 

de egentligen är ekonomiskt betydelselösa för henne.113 

1954 

På årets första möte så beslöts det att inte ha ett till förhandlingsmöte på Huseby bruk 

eftersom bruksledning meddelat att det i nuläget inte finns ett permitteringshot. 

Semesterersättning och avlöningsfrågan kvarstod dock under året och avdelningen beslöt att 

låta ombudsman Alkvist ta hand om saken. Inför arbetsförhandlingar i Småland/Blekinge 

distrikt där ordförande skulle närvara kom ett förslag om förhöjd timpenning.114 

1955 

Under årets första möte beslöt avdelningen att ha en fest och bjöd in träindustriavdelningen 

528 samt kvinnoklubben.115 14/4 bildades en sektion i Hjortsberga på 9 medlemmar och en 

annan sektion i Ingaholm. Ombudsman Alkvist berättade på mötet vad som hade bestämts på 

avtalsförhandlingarna i Stockholm. Motion om sektionerna skulle bli egna avdelningar togs 

upp, vilket röstades ned. 116 

1956 

Frågan om sektionerna skulle bli egna avdelningar kvarstod men sektionerna uttryckte en 

önskan om att få vara kvar i avdelning 679. Avdelningen betonade dock att sektionerna måste 

skicka rapporter varje månad.117 Enstaka tvister förekom fortfarande, till exempel hade en 

medlem inte fått sin semestersättning i tid, ombudsman Alkvist lovade att reda ut saken. 

Avdelningen diskuterade även om en eventuell förhandling med bruket angående särskild 

ersättning åt chaufförer vid långfärder.118 På mötet den 11/9 diskuterades det faktum att 

årstilldelningen i skogen redan var slutavverkad. Från företagsledningen kom en begäran om 

avdelningens medverkan vid ytterligare stämpling. Styrelsen föreslog medverkan, under 

förutsättning att arbetet härmed utförs av de fast anställda.119 

 

 

                                                      

 
113 Huseby bruk tvister och rättegångshandlingar 1951-57 5-15 B:1. Ordnat efter år: se 1953 
114 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, 1954, medlemsmöte 27/8 
115 Ibid, 1955 medlemsmöte 21/1 
116 Ibid, 1955, medlemsmöte 17/11 
117 Ibid, 1956, medlemsmöte 24/1 
118 Ibid, 1956, medlemsmöte 8/5 
119 Ibid, 1956, medlemsmöte 11/9 
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1957 

Inte mycket hände under året som syns i tabellen. Inga diskussioner om ett slut eller hur det 

gick för avdelningen i och med att den till skillnad från de övriga fanns kvar till 1975. 

6.4 Huseby bruk 

Mina efterforskningar på Huseby bruk gav tyvärr inte särskilt mycket. Dock hittade jag ett 

intressant dokument som kommer diskuteras senare i uppsatsen. Dokumentet är en fotokopia, 

maskinskrivet från 1955 och berör Gutenberg och Florence Stephens.120 Ingen av de berörda 

parterna har skrivit på men kopians äkthet har styrkts och en person vid namn Bergqvist 

bevittnade dokumentet (Bergqvist kan vara påhittad). Nedan kommer en sammanfattning av 

kopian. 

 

En bestämmelse som ska ha skett mellan Florence Stephens och Gutenberg. Gutenberg ska 

sköta jordbruket och dithörande binäringar, samtliga egendomar, utgårdar och 

snickerifabriken. Han ska sköta utbetalningar och avlöningar till personalen och stå för 

brukets inköp i form av bland annat utsäde, drivmedel och jordbrukets nödvändiga inköp.121 

Gutenberg äger förfogande över levande och döda inventarier som är nödvändiga för en 

rationell ekonomisk drift. Gutenberg har fira händer för den ekonomiska skötseln och kan 

härmed ensam göra beslut samt uppbära likvider beträffande alla transaktioner som berör 

Huseby bruks jordbruk med därtill hörande binäringar. Undantaget är sågen och skogen vilka 

Gutenberg inte ska sköta.122 Vidare är han redovisningsskyldig till Florence Stephens varje 

månad. Bokföringen ska granskas av auktoriserad revisor varje kvartal. Gutenberg ska få 50 

% av uppkommen vinst för ersättning och är ansvarig för att Prins Carl Bernadotte blir ersatt i 

enighet med avtal som träffats mellan honom och Gutenberg. Utöver detta får Gutenberg 

fortsätta bedriva stuteriet men Florence Stephens ska få 50 % av vinsten. Vidare ansvarar han 

för att vinsten som Stephens har rätt till inte får understiga 75 00 kr. Gutenberg har 3 

månaders uppsägningstid. Fröken Stephens förbinder sig att vara Gutenberg behjälplig och ge 

honom stöd gentemot utomstående vid hans fullgörande av delarna av kontraktet – Huseby 

mars 1955.123 

 

                                                      

 
120 Huseby bruk tvister och rättegångshandlingar 1951-57 5-15 B:1. Ordnat efter år, se år 1955 
121 Ibid, 1955 
122 Ibid, 1955 
123 Ibid, 1955 
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7. Diskussion & slutsats 

Först och främst så vill jag diskutera genus som uppsatsen egentligen inte behandlar i sig men 

som definitivt är ett begrepp som är värt att nämnas. Efter att ha gått igenom materialet nämns 

kvinnor en enda gång i samband med en fest som ska hållas med kvinnoklubben.  I 

brukssamhället var det mer regel än undantag att kvinnorna antingen arbetade på bruket fullt 

ut eller enstaka dagar som till exempel mjölkerskor. Att detta inte alls nämns i materialet visar 

kritiken som de tidiga svenska fackföreningarna och arbetarrörelsen fått; man försökte 

förbättra situationen för männen, inte kvinnorna. Materialet har inte alltid medlemslistor men 

det verkar inte som om kvinnor fick vara medlemmar, åtminstone förekommer de inte i 

styrelserna. På bruket så var ledarna och medlemmarna i fackföreningarna i många fall gifta 

med kvinnor som på olika sätt arbetade på bruket. Rimligen så handlar det alltså inte om att 

männen inte brydde sig om kvinnorna utan att de kanske såg ned på deras arbete som inte 

mindervärdigt och inte lika jobbigt. Detta är något som debatterats rörande oavlönat 

hemarbete som kvinnorna genomförde. Det kan även ha handlat om att männen såg på sig 

själva som viktigaste försörjare och att de därför tänkte att om deras situation förbättrades så 

skulle även hushållets situation förbättras. Något som också är värt att tänka på är Florence 

Stephens situation som bruksägare i en patriarkal bruksmiljö. Frågan här blir inte huruvida 

faktumet att Florence var av kvinnligt kön påverkade förhandlingar, respekt, upprätthållandet 

av den patriarkaliska ordningen eller ej utan snarare hur mycket det påverkade. Som sagt är 

inte tanken med uppsatsen att ha en direkt genuskoppling men jag anser att det vore direkt fel 

att inte ta upp och diskutera saken. 

 

Slutsatserna som jag drar av det kvantitativa resultatet är att lantarbetarförbundet var mycket 

mer aktivt än både skogsarbetarförbundet och träindustriarbetareförbundet. Detta kan bero på 

att de övriga två förbunden helt enkelt hade färre medlemmar då alla organiserade var 

medlemmar av lantarbetarförbundet innan indelningen skedde. 

Den kategori som minskade mest drastiskt var möten med andra föreningar vilket kan bero på 

att fackföreningen inte fick lika mycket pengar med färre medlemmar. Ett exempel på detta är 

när svenska skogsarbetarförbundet under sitt första år valde att inte gå på julfest med 

arbetarkommunen på grund av att föreningen inte hade tillräckligt med pengar.124 Ett annat 

lite mer allvarligt exempel är avtalsförhandlingar i Stockholm för skogsarbetarförbundet 1955 

                                                      

 
124 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1. Medlemsmöte 21/12-1952 
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där ombudsman Alkvist berättade om förhandlingarna som skett, alltså närvarande ingen från 

fackföreningen själva.125 Eventuellt så lät föreningen sig företrädas av ombudsman Alkvist 

och det var inte alls en pengafråga. Om så är fallet visar det på ett maktskifte där arbetarnas 

intressen företräds av fackförbundet istället för den patriarkaliska bruksägaren. Alltså har 

arbetarna istället för att få egen makt, enbart placerat den hos en annan part än innan och 

därför var de på så sätt kvar i ett beroendeförhållande. När föreningen till exempel 

förhandlade avtal så förhandlade de inte med makt som arbetarna själva hade fått, utan istället 

med makt som staten gett arbetarna i form av lagar om arbetsskydd och and reformer. De 

förhandlade med makt som fackförbundet gett arbetarna i form av möjligheten till starkare 

eftergifter än om arbetarna agerat ensamma. Makt som är given kan också tas tillbaka och på 

så sätt var arbetarna som sagt fasta i ett nytt beroendeförhållande. Enligt Kjell Jansson så var 

det LO som 1952 hade bestämt att arbetsplatserna skulle delas upp i mindre avdelningar. På 

Huseby satte sig arbetarna emot detta då de ansåg att de fackliga arbetet skulle försvagas vid 

en uppdelning i mindre föreningar.126 Detta visar återigen på att arbetarna inte hade blivit av 

med de gamla maktförhållandena, de kunde fortfarande inte sätta sig upp mot de beslut som 

fattades på högre nivå.  

 

När det kommer till tvist hantering så beror det såklart mycket på tvistens natur. Dock syns ett 

mönster i tillvägagångsättet där fackföreningarna hierarkiskt tog till hårdare metoder ju längre 

tvisten fortlöpte. Till exempel tvisten mellan skogsarbetarförbundet och bruksledningen 1953 

angående semesterersättning som tillslut gick till ”laga kraft”.127 Arbetarsidan betonar att 

detta skedde efter ett flertal påtryckningar från många olika håll. Detta visar om inget annat 

ett relativt fredligt förhållningssätt till bruksledningen. Det kan också såklart bero på att de 

helt enkelt inte ville förlora sitt arbete ifall Huseby bruk skulle tvingas att stänga ned.  

En nackdel är att skribenten i protokollen ofta skrev ”bruksledningen” eller ”arbetsgivaren” 

vilket gör det svårt att avgöra vem föreningen tog kontakt med för att diskutera tvisten. 

Florence Stephens nämns endast en gång i materialet, i samband med permitteringsfrågan där 

skogsarbetarförbundet anser att hon bör närvara personligen vid förhandlingarna. Jag finner 

det konstigt att Stephens nämns så explicit i sammanhanget då det på ett patriarkalt bruk 

skulle vara självklart att bruksägaren närvarade vid sådana förhandlingar. Alltså drar jag 

                                                      

 
125 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1. Medlemsmöte 17/11-1955 
126 Jansson, Kjell, 1986, s 99 
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slutsatsen att det var mer regel än undantag att Stephens inte närvarade vid sådana möten. Det 

är rimligt att Gutenberg som var förvaltare närvarade istället och i allmänhet utövade ett 

starkare och mer synligt ledarskap på bruket. Ett exempel på detta är fallet med 

träindustriarbetareförbundet 1955 som blev påkomna av Gutenberg när de hade haft ett 

medlemsmöte på Huseby Café och blev tillsagda att inte ha det där igen. Detta visar på en 

avsaknad av det typiskt patriarkaliska relationerna som existerade på de svenska bruken där 

arbetarna hade en personlig relation till sin bruksägare. Utöver detta så visar fotokopian på 

avtalet mellan Stephens och Gutenberg att Gutenberg hade ambitioner på att i princip ta över 

bruket. Viktigt att notera är att dokumentet i fråga inte nödvändigtvis skrevs på men att det 

överhuvudtaget finns en fotokopia på ett sådant dokument visar att det inte var något 

otänkbart. Jag drar alltså slutsatsen att Stephens inte utövade ett patriarkalt ledarskap över 

sina anställda, frågan huruvida det berodde på hennes kön eller hennes person är en intressant 

framtida forskningsfråga som den här uppsatsen tyvärr inte söker att besvara. Däremot är det 

av intresse för uppsatsen att fråga sig huruvida det fortfarande fanns patriarkala relationer på 

Huseby bruk under Gutenberg eller ej. Gutenberg nämns sällan konkret i materialet förutom i 

Café-frågan som redan tagits upp samt avlöningsfrågan som togs upp året därpå. Just den 

gången avlöningen var försenad skedde den mest dramatiska och väldokumenterade 

förhandlingen i hela materialet. Nog var Gutenberg pressad när fackföreningens medlemmar 

klättrade in genom ett fönster för att försöka få sina pengar. Tvisten visar att fackföreningen 

trots upprepade sena avlöningar och starka insatser själva kom med en lösning när Gutenberg 

sade att pengarna inte räckte. Det kan såklart bero på solidaritet där de ville se till att alla 

åtminstone fick lite pengar men också att det inte gjordes en större sak av det. Trots att läget 

var så dramatiskt kontaktades ingen domstol eller advokat, inte ens förbundet. arbetarna 

gjorde inget försök till att försöka få bort varken Gutenberg eller Stephens, de försökte inte 

heller protestera utan enbart få sina pengar. Jag tolkar detta som att arbetarsidan hade 

förståelse för brukets nedgång och att de försökte stoppa blödningen så att bruket skulle 

kunna vara kvar så länge som möjligt. Resultatet har även på andra sätt visat att 

fackföreningarna och även förbundet var medvetna om krisen som bruket genomgick. Till 

exempel ombudsman Alkvist som sade till ordförande för skogsarbetarförbundet att ”ögonen 

öppna” om det fortsatte bli sena avlöningar. 

 

 Att tvisten löstes med Gutenberg är också ett bevis på Stephens frånvaro, det var Gutenberg 

som betalade avlöningen, inte Stephens. Trots detta anser jag inte att Gutenberg utövade ett 

patriarkalt ledarskap på Huseby bruk. Mycket på grund av avsaknaden av den personliga 
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relationen och faderliga översikten över allt som skedde på bruket. Ett exempel från samma 

år, precis innan tvisten som nyligen togs upp är en annan sen avlöning som sedan löstes med 

att en ”tjänsteman” anlände och betalade ut lönen. Detta skulle aldrig ha skett under ett typiskt 

patriarkalt styre. En annan sak att beakta är bristen på en relation mellan arbetare och 

bruksledning. Inte någonstans i materialet nämns det att Stephens eller Gutenberg kommit för 

att inspektera arbetet eller tala med arbetarna, det nämns heller ingenting om fester anordnade 

av bruksledningen. Undersökningen visar på att arbetarna självständigt arbetade och 

fungerade oberoende av bruksledningen. När patriarkalismen växte fram var självständigheten 

något som företagarna ville begränsa, de ville ha ordning.128 Min slutats är att under 

undersökningsperioden så fanns det ett maktvakuum på Huseby bruk.  

 

Ur Lefflers kulturella hegemoniperspektiv så hade arbetarna upprättat en egen arbetarkultur 

där de blivit fria från bruksinflytandet. De hade egna fester oberoende av bruksledningen, 

även med delar av samhället som inte var bundna till bruket så som när arbetarkommunen 

bjöd in skogsarbetarförbundet till en julfest. Alltså hade brukets isolation som möjliggjorde en 

brukshegemonisk kultur brutits, vilket enligt Ericsson var en av brukspaternalismens stora 

hjälpmedel till att kontrollera samhället.129 Att säga att arbetarkulturen hade nått en 

hegemonisk kultur är att ta i, men i brist på konkurrens från brukssidan så var det ett steg åt 

det hållet. Utifrån uppsatsens material så skapades ingen mothegemonisk kultur eller 

världsbild i antagonistisk anda gentemot brukskulturen utan snarare som ett svar på 

brukskulturens sönderfall. Till exempel så firade de organiserade inte jul på bruket utan i regel 

med facket vilket visar på en förflyttning av inte bara kultur utan makt, där facket tog över 

brukets uppgifter gentemot arbetarna. Detta skedde dock utan konkurrens, det var inte så att 

arbetarna fick välja mellan bruket och fackets julfester och att facket så småningom vann. 

Eventuellt så fick de organiserade ingen inbjudan från bruket på grund av att de var fackligt 

organiserade och oorganiserade arbetare firade fortfarande jul på bruket. En annan möjlighet 

är att det var ett antagonistiskt förhållande innan undersökningsperioden och att det därför inte 

syns i materialet. Dock drar jag slutsatsen att i vilket fall som helst så existerar ingen 

brukskultur i materialet och om den existerar utanför materialet så har den inte ansetts värd att 

nämna. 

 

                                                      

 
128 Ericsson, Christer, Horgby, Björn & Ishihara, Shunji, 2015, s 158 
129 Ericsson, Christer, 1997, s 52 
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I slutet av 1956 fick svenska skogsarbetarförbundet en begäran att medverka vid ytterligare 

stämpling vilket styrelsen ville gå med på under förutsättning att arbetet härmed skulle utföras 

av fast anställda.130 Den här frågan visar två saker, dels att ledningen inte tog hand om, och 

prioriterade sina egna arbetare men också att arbetarna inte hade mycket att säga till om 

eftersom de tydligen ganska enkelt kunde ersättas.131 

 

Det största problemet inom fackföreningarna var att få medlemmarna att börja gå på mötena. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen så var det sällan som skrivaren konkret skrev ned 

närvarande, dock var det en återkommande fråga som var gemensam för de tre föreningarna 

som undersökts. Till exempel så försökte träindustriarbetareförbundet locka medlemmar med 

kaffe 1953. 1949 kom det i lantarbetarförbundet en motion på förslag om att medlemmar som 

inte närvarade vid medlemsmötena skulle betala en avgift. 1955 konstaterade 

träindustriarbetareförbundet på ett medlemsmöte att enbart 6 personer var närvarande, räknas 

ordförande och sekreterare bort så går det att konstatera att det knappt var någon närvarande. 

Detta kan också förklara varför föreningen valde att inte ha styrelsemöten i 

träindustriarbetareförbundet, det var knappt några medlemmar som kom i alla fall.  

 

Enligt Mats Johanssons resultat så berodde strejken från arbetarnas sida till stor del på en 

ökad medvetenhet bland lantarbetare som i slutet av 1920 talet började organisera sig och 

ställa krav på sina arbetsgivare.132 Vidare menar Johansson att strejken var en ”offensiv” 

strejk där målet var att uppnå resultat för arbetarna. Däremot så blev strejken med tiden mer 

defensiv där arbetarna fokuserade på att till exempel bevaka gårdar och de förlitade sig 

mycket på andra fackföreningars solidaritet.133 Detta kan förklara varför fackföreningarna på 

Huseby bruk blev så beroende av högre instanser och sällan förlitade sig på sina egna 

medlemmar. Det fanns inte en ökad klassmedvetenhet på bruket och därför var solidariteten 

låg. Som resultatet visar från ett medlemsmöte med lantarbetarförbundet år 1950 så hade 

medlemmar enbart börjat komma om de själva hade problem. På så vis var det svårt för 

styrelsen att veta huruvida föreningen hade medlemmarna i ryggen eller ej och föreningarna 

blev därför beroende av att alltid ha stöd från förbundet.  

                                                      

 
130 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Skogsarbetarförbundet Avd. 679 Huseby bruk (sektion 22). Protokoll 
1952-1985. Arkivserie A1, Volym 1, Medlemsmöte 11/9-1956 
131 Ericsson, Christer, 1997 s 52 
132 Johansson, Mats (2008), s 119-120 
133 Ibid, s 122 
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Klassfrågan existerade på Huseby främst genom fackföreningarna som hade samröre med till 

exempel socialdemokraterna.134 Dock verkar fackföreningarna som tidigare nämnts ha haft 

problem med att få medlemmar att närvara vid mötena och solidariteten var låg. Inte heller 

slogs de för nya rättigheter eller ökad makt på bruket, varken för sig själva eller för förbundet. 

Nästan uteslutande så handlade tvisterna om materiella saker som semesterersättning och 

avlöning. Detta kan förklaras med att det materiella var mest pressande och därför tog 

uppmärksamheten bort från andra, lite mer lyxiga frågor. Utöver detta så verkade som tidigare 

diskuterats majoriteten av medlemmarna inte intresserade av klassfrågan och i brist på 

intresse så valde faclfäreningen att inte driva frågan vidare. Perioden spelar också in, 

arbetarrörelsen hade redan fått igenom många reformer som diskuteras i bakgrundsavsnittet, 

till exempel så fanns redan kollektivavtal som arbetarna slogs för i Mörekonflikten.135  

 

Henrietta Serrate kom i sin uppsats rörande den första fackföreningen på Huseby bruk 

(lantarbetarföreningen) under 1930-1940 talet fram till att det fanns en patriarkalisk makt på 

Huseby bruk med patriarkaliska strukturer.136 Det här går emot mitt resultat som knappt visar 

några tecken på att Huseby bruk hade kvar sina gamla patriarkaliska strukturer. Detta kan 

bland annat bero på att Serrates uppsats fokuserade på en tidigare period och enbart studerade 

en fackförening. Däremot så överensstämmer uppsatsernas resultat angående arbetarnas brist 

på makt som Serrate menar till hög grad berodde på att arbetarna hade hög utbytbarhet.137 

Johan Svanberg kom i sitt resultat fram till att det efter kriget fanns en hög efterfrågan på 

arbetare, speciellt för slitsamma yrken. När arbetskraften importerades fick många arbetare 

det bättre då de kunde flytta sig till mindre slitsamma yrken och den importerade 

arbetskraften fick ta över de sämre.138 Som resultatet i den här uppsatsen visar så var detta inte 

fallet för Huseby där skogsarbetarna 1956 hade problem med tillfälliga arbetare som tog deras 

jobb. I materialet står dock inte om detta var utländsk arbetskraft men det visar fortfarande 

upp en annan bild av perioden än den som Svanberg kom fram till. Detta kan bero på att 

Huseby ligger avsides och det var svårt för skogsarbetarna att få ett annat, mindre slitsamt 

yrke än i Svanbergs fall som studerat metallindustrin som ofta låg närmare städerna. 

                                                      

 
134 Folkrörelsearkivet Kronoberg, Svenska Lantarbetareförbundet Avd. 810 Huseby bruk. Protokollsbok 1947-
1953. Arkivserie A1, Volym 1, Arkivserie G1, Volym 1, 1947, styrelsemöte 29/1 
135 Johansson, Mats 2008, s 79-80 
136 Serrate, Henrietta, 2016, s 23 
137 Ibid. S 19 
138 Svanberg, Johan, 2010, s 348-350 
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Huseby bruk är som nämndes i inledningen ett tämligen outforskat område som 

forskningsvärlden först nyligen fick upp ögonen för. Det finns ingen studie över Huseby 

bruks tre fackavdelningar och deras relation till bruket under perioden 1947-1957 vilket gör 

att den här uppsatsen tillför mycket i det avseendet. Nackdelen är att det inte finns särskilt 

mycket tidigare forskning kring Huseby eller fackföreningar i bruksmiljö under perioden. 

Forskningen kring detta har främst haft fokus kring slutet av 1800-talet, början av 1900-talet 

där förutsättningarna för bruken och fackföreningarna var helt annorlunda. Under perioden 

som studeras i den här uppsatsen så hade storstrejken 1909 redan skett och även 

överenskommelsen vid Saltsjöbadsavtalet. Utöver detta så var Husebys nedgångsperiod 

väldigt speciellt med figurer som Florence Stephens och Berl Gutenberg för att inte nämna 

prins Carl. Alltså är det svårt att göra alltför stora jämförelser med tidigare forskning vilket är 

en nackdel, samtidigt så är det uppsatsens styrka då den tillför väldigt mycket till 

forskningsläget. 

 

8. Didaktisk reflektion 

Uppsatsen och uppsatsämnet kan i hög grad vara till nytta för mitt arbete som gymnasielärare 

i ämnet historia. Speciellt i Växjö så kan en lärare göra väldigt mycket av ämnet. Exempelvis 

är det möjligt att göra en studieresa till Huseby bruk som fortfarande är aktivt för att eleverna 

verkligen ska få se hur livet var på bruket. Liknande turer kan göras till universitetsbiblioteket 

eller Kronobergs arkiv för att ge eleverna en möjlighet att själva se historiska dokument och 

forskning på nära håll. Jag tror att detta gör ett ganska abstrakt ämne som historia mycket mer 

konkret för eleverna. Det är en sak att läsa om arbetare och hur det var på ett svenskt storbruk 

men att faktiskt se bruket själv och läsa original material om det är något helt annat. När det 

kommer till uppgifter så kan läraren skanna in arkivmaterial som eleverna kan få arbeta med 

eftersom det inte är rimligt att alla eleverna ska sitta och arbeta på arkivet.  

 

Målmässigt så berörs flera punkter när det kommer till ämnen som fackföreningar och 

bruksverksamhet. Utifrån det centrala innehållet och betygskriterierna för historia 1b så kan 

ämnet, beroende på hur brett läraren i fråga gör det, behandla industrialiseringen.139 Det ger 

                                                      

 
139 PDF ”Historia” http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy s 8-9 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy
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en fenomenal möjlighet att samtidigt som läraren går igenom industrialiseringens förlopp i 

Sverige också se hur det påverkade och utvecklades på ett isolerat småländskt bruk. Genom 

detta får läraren in både det lokala och det nationella perspektivet vilket kan ge eleverna en 

ökad förståelse för hur industrialiseringen påverkade människors liv i praktiken. Eleverna får 

också chansen att utveckla kunskaper om arbetarrörelsen och fackföreningar på lokal nivå.140 

Jag tror utifrån min egen gymnasietid att själva processen är ganska svårhanterlig, 

arbetarrörelsen växte och sedan så plötsligt är vi i dagens Sverige. I min mening att kan lärare 

vinna på att konkretisera processen genom att fokusera på det lokala perspektivet, samtidigt 

som det nationella finns med i bakgrunden. Att genom arkivmaterial om Husebys lokala 

fackföreningar se arbetarnas kamp för att få det bättre, det var inget som bara hände eller som 

alla höll med om. Det är viktigt att eleverna förstår hur dagens Sverige växte fram för att inte 

bara få respekt och förståelse för dåtiden utan även för samtiden.141 Sist men inte minst så 

öppnar ämnet upp för flera övningar om källhantering. Huseby är ett så intressant ämne i 

nuläget med till exempel Lena Ebervall och Per E. Samuelson bok om Florence Stephens.142 

Genom att använda den skönlitterära boken så kan läraren låta eleverna jämföra med 

arkivmaterial och öva på källkritik.143 Eleverna får också via arkivmaterialet en annan 

förståelse för processen mellan forskning och läroböcker. Det är inget självklart utan 

tolkningar och urval som ligger bakom, vilket jag tror många inte tänker på. Bara för att det är 

en lärobok så behöver allt i den inte vara sant. 

 

9. Sammanfattning  

Huseby bruk har de senaste åren uppmärksammats på grund av dess historia, inte 

nödvändigtvis bara för att det var ett svenskt bruk utan på grund av dess ägare, framförallt 

familjen Stephens som gjorde Huseby bruk känt för samhället med dess kontakter till 

kungligheter och Joseph Stephens tid i Indien. Den här uppsatsen har dock istället fokuserat 

på arbetarna och deras relation till bruksledningen främst via material från Huseby bruks 

lokala fackföreningar. Perioden som undersökts har varit 1947-1957 vilket är året då Florence 

Stephens blev omyndigförklarad och en förmyndare tog över. Uppsatsens syfte har varit att 
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undersöka relationen mellan Huseby bruks lokala fackföreningar och bruksledningen. Samt 

att studera fackföreningarnas samverkan med andra fackföreningar och med högre instanser 

så som LO. Utöver detta så har syftet varit att undersöka hur fackföreningarna såg på den 

nedgång som Huseby bruk genomgick. Detta har skett genom att besvara frågorna: 

Hur såg relationen ut mellan Huseby bruks lokala fackföreningar och bruksledningen under 

perioden 1947-1957 och hur hanterades eventuella konflikter mellan fackföreningarna och 

bruksledning?  

Var fackföreningarna medvetna om den nedgång som Huseby bruk genomgick? 

Hur såg kontakten ut mellan de lokala fackföreningarna och andra fackrörelser?  

Teoretiskt så har jag utgått ifrån ett historiematerialistsikt synsätt och använt olika begrepp så 

som klass, hegemoni och patriarkalism för att analysera mitt material. Jag har använt mig 

både av en kvantitativ och en kvalitativ metod där jag via fackföreningarnas material skapat 

kategorier för att kunna svara på mina frågeställningar. Resultatet har visat att de 

patriarkaliska relationerna mellan arbetarna och bruksägare inte längre fanns kvar. Arbetarna 

var mycket mer självständiga gentemot bruksledningen, dock var fackföreningarna ofta 

beroende av högre instanser för att kunna lösa sina tvister med bruksledningen. Tvisterna 

hade en hierarkisk ordning, först försökte fackföreningen i regel lösa problemen själva men 

om det inte gick så gick frågan högre upp. Fackföreningarna var medvetna om den nedgång 

som bruket genomgick och jag har tolkat det som att detta innebar en ökad förståelse för 

tvisterna med Huseby bruk.  
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