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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga storkonflikten 1909 med fokus på dess 

orsaker, förlopp och konsekvenser på lokalnivå. För detta har företagsmaterial och 

fackföreningsmaterial från de mest betydande industrierna i Oskarström, Rydöbruk och 

Getinge undersökts liksom de aktuella församlingarnas flyttningslängder. 

Resultatet visade att Oskarströms och Rydöbruks industrier blev involverade i storkonflikten 

1909 på grund av de aktuella företagens medverkan i Svenska Arbetsgivarföreningen. 

Majoriteten av arbetarna i Oskarström och Rydöbruk berördes direkt av konflikten. 

Konflikten mellan arbetarna och arbetsgivarna kunde vara hätsk, framförallt i Oskarström. 

Konsekvenserna av konflikten var ekonomiska förluster för företagen, nedläggandet av de 

lokala fackföreningarna samt en ökad emigration och utflyttning från Oskarström.  
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1 Inledning 

Perioden från 1800-talets slut till 1900-talets början är en synnerligen intressant tid i den 

svenska historien. Unionen med Norge luckras upp och motsättningarna i samhället 

intensifieras och ändrar också karaktär då landet allt mer präglas av den industriella 

utvecklingen. De lägre klasserna börjar allt mer högljutt kräva lika rättigheter där 

rösträttsfrågan utgör den kanske främsta punkten. Under denna tid blossar även flera 

arbetsmarknadskonflikter upp. Motsättningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare hade 

växt under flera år och kulminerade slutligen 1909 i en kraftmätning som fick stora delar av 

det svenska samhället att stanna av under flera veckor. Att förstå storkonflikten 1909 är 

således att förstå en betydelsefull del och en betydelsefull tidsperiod av Sveriges historia. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga 1909 års storkonflikt och klargöra vilka orsaker och 

vilket förlopp den hade samt vilka konsekvenser den fick i samhällena Oskarström, Rydöbruk 

och Getinge för att därmed komplettera den tidigare som forskningen främst analyserat 

storkonflikten på nationell nivå. Frågeställningen lyder därmed: 

 

Vilka var orsakerna till att storkonflikten 1909 spred sig till Oskarström, Rydöbruk och 

Getinge? 

Vilket förlopp hade storkonflikten 1909 på dessa angivna orter och på deras mest betydande 

industrier? 

Vilka konsekvenser fick storkonflikten 1909 för orterna, deras industrier och deras 

befolkning? 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Denna undersökning av storkonflikten 1909 koncentreras i huvudsak till Oskarström, 

Rydöbruk och Getinge åren 1904-1912. Anledningen till detta är att Oskarström och 

Rydöbruk vid tiden för storkonflikten var genomindustrialiserade samhällen, med en stor del 

av befolkningen verksam inom fabriksrelaterat arbete.
1
 Detta i en tid och i ett landskap som 

                                                 
1
 Oskarströms arbetarekommun 1906-1976 (1976): 5ff. och Hammarskiöld (1957): 212f 
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starkt präglades av de agrara verksamheterna. Hypotetiskt torde en så omfattande konflikt 

som den 1909 få konsekvenser som är lättare att observera i samhällen som Oskarström och 

Rydöbruk som så tydligt präglades av några enstaka fabriker under denna tid. Samtidigt har 

Oskarström och Rydöbruk under tiden för storkonflikten 1909 mycket vitala 

fackföreningsverksamheter av vilkas historia det finns rikligt med information.  

Det intresse som ges Getinge i denna undersökning beror på att denna ort inte hade samma 

höga industrialiseringsgrad som de två andra orterna. Getinges industrier var yngre än de i 

Oskarström och Rydöbruk och hade inte heller lika många arbetare som direkt berördes av 

storkonflikten 1909. I Getinge var endast fem arbetare inblandade i konflikten.
2
 Getinge är 

därför främst intressant som ett jämförelseobjekt i förhållande till Oskarström och Rydöbruk. 

För Oskarströms vidkommande handlar det som mest om nära på ett 1000-tal arbetare.
3
 För 

Rydöbruks del förekommer uppgifter om att cirka 300-400 arbetare kan ha arbetat på Rydö 

Bruks och Fabriks Aktiebolag
4
 varav så många berördes av konflikten att endast en 

pappersmaskin kunde hållas igång med hjälp av ingenjörer, kontorister och frivilliga, men att 

fabriksdriften i det närmsta var helt lamslagen.
5
  

Den tidsmässiga avgränsningen till perioden 1904-1912 är gjord med hänsyn till föresatsen att 

undersöka om en av konsekvenserna av storkonflikten 1909 är en ökad 

emigrationsbenägenhet för invånarna i de undersökta orterna. En genomgång av 

emigrationsstatistik och emigrationsstudier på riks- och länsnivå har gett insikten om att 

Halland har en emigrationstopp 1902 och att dylika toppar återfinns för Sverige och Halmstad 

1903.
6
 Med två år med emigrationstoppar 1902 och 1903 blir jämförelseperioden mer adekvat 

om man påbörjar den efter dessa år. Att 1912 utgör det sista undersökta året beror dels på att 

man då kan antaga att storkonfliktens eventuella effekt på emigrationsbenägenheten hos de 

aktuella ortsinvånarna avtagit samt att emigrationen på riksnivå då har sjunkit till lägre nivåer 

än tidigare.
7
 

 

                                                 
2
 Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 III. (1912): 190 

3
 Hallandsposten, nr. 169.  Måndagen 26 juli. 

4
 Eriksson (1997): 124 

5
 Hammarskiöld (1957): 214 

6
 Kronborg & Nilsson (1975): 124 

7
 Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning: 121f 
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1.3 MATERIAL OCH METOD 

1.3.1 PRIMÄRA KÄLLOR 

För att få insikter om konfliktens orsaker, förlopp och konsekvenser för samhällena 

Oskarström, Rydöbruk och Getinge har styrelseprotokoll, bolagsstämmeprotokoll, 

revisionsrapporter och dylikt från aktuella företag använts där sådant material funnits 

tillgängligt. Även minnesskrifter över dessa företag har använts. I kontrast till 

företagsmaterialet har dessutom styrelse- och mötesprotokoll från några av de aktuella 

fackföreningarna använts i detta syfte. Tidningen Hallandsposten har ytterligare kompletterat 

materialet som undersökts för att besvara den aktuella frågeställningen. Just Hallandsposten 

har använts då dessa vid tidigare konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare i Oskarström 

ägnat dessa stort intresse
8
. Därför kan storkonfliktens lokala orsaker, förlopp och 

konsekvenser antas ägnas särskilt stort utrymme här. 

Det ska understrykas att det primära materialet i vissa avseenden varit bristfälligt. Styrelse- 

och bolagsmaterial för Jutefabriken i Oskarström har inte gått att spåra och inte heller några 

protokoll från fackföreningen som verkade på Oskarströms Sulfitaktiebolag. För 

fackföreningen vid Oskarströms Sulfitaktiebolags saknas protokoll för tiden 1906-1911.
9
 

Angående företagsmaterialets korrekthet i fråga om ekonomiska förhållanden samt företagets 

hållning gentemot arbetarorganisationerna kan både validiteten och reliabiliteten anses 

tämligen hög. Gällande det efterlämnade materialet från de aktuella fackföreningarna finns 

det ingen egentlig anledning att misstänka att de ekonomiska villkor som beskrivs skulle vara 

felaktiga. Man kan dock, i högre grad än vad som är fallet för de aktuella företagen, rikta 

misstankar mot beskrivningar av antalet medlemmar i föreningarna som görs samt antalet 

deltagare på varje möte. Att så ska ha varit fallet i Oskarström och Rydöbruk finns dock inget 

stöd för i det observerade materialet  

Det material som kvarlämnats från de aktuella företagen, fackföreningarna och även 

Hallandsposten präglas självklart av tendens. Fackföreningsmaterialet präglas av en 

socialistisk och polariserande retorik. I företagsmaterialet är uttryckssättet mer neutralt men 

tendensen är även här att den egna kampen ses som den enda rättfärdiga och att de egna 

kraven är moraliskt och materiellt riktiga. Även den lokala tidningen Hallandsposten präglas 

av vissa ideologiska tendenser. Hallandsposten hade vid denna tid en liberal prägel och hade 

dessutom under åren som föregick storstrejken tagit ställning för arbetarnas rättigheter mot 

                                                 
8
 Oskartröms Arbetarekommun 1906-1976 (1976): 29 

9
 Ibid. 
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arbetsgivarna i Oskarström.
10

 Detta är något som återspeglas i tidningens ledarsidor under 

perioden juni till september 1909. Som källa för att sprida ytterligare ljus över strejkförloppet 

på lokalnivå utgör den dock ett mycket gott komplement till det i denna uppsats annars 

använda materialet.  

Det material som använts för att kartlägga flyttningen från och till Oskarström, Rydöbruk och 

Getinge under perioden 1904-1912 har hämtats från utflyttningsböckerna från de lokala 

församlingarna.
11

 Vid redogörelsen av den totala in- och utflyttningen i de undersökta 

församlingarna är denna gjord på antal individer. Alla familjemedlemmar räknas alltså in i 

dessa siffror. Så är inte fallet i redogörelsen över emigranterna. Här utelämnas barn under 15 

års ålder. Anledningen till detta är att till skillnad från när ett hushåll flyttar inom Sverige så 

skrivs samtliga familjemedlemmar upp med namn och eventuell sysselsättning vid en 

emigration och inte bara mannen eller den ensamstående kvinnan. Övriga familjemedlemmar 

antecknas bara till kön och antal i flyttningslängden och så finns det vidare information i 

kyrkoböckerna. Problemet man ställs inför som forskare är huruvida man ska kalla dessa barn 

och ungdomar utan nedtecknad sysselsättning som fabriksarbetare eller inte. Den metod som 

valts inför denna situation var att inte räkna barn under 15 år som potentiella arbetare i denna 

undersökning.  Detta gjordes inte godtyckligt utan grundar sig på att den yngsta observerade 

emigrerade barnet med en sysselsättning var just en 15-årig fabriksarbeterska. Barn under 15 

år har således utelämnats ur emigrationsstatistiken helt vid den sammanställning som gjorts i 

denna uppsats då deras antal saknar intresse för denna undersökning. Barn över 15 har räknats 

som emigrerade vuxna med okänd sysselsättning om yrkesbetäckning saknats. 

Angående de använda primära källorna säga att dessas största fördelar är att de ligger nära den 

observerade händelsen i tid samt att många av dessa är upprättade av de aktuella aktörerna 

själva. En av nackdelarna är att företags-, fackförenings- samt tidningsmaterial präglas av en 

tydlig tendens. Då såväl arbetsgivar- som arbetstagarmaterial undersökts i denna 

undersökning så är inte materialets påverkan på undersökning ensidig, vilket gör att källornas 

ursprungliga tendens har en mottendens i annat observerat material. Angående de använda 

                                                 
10

 Oskartröms Arbetarekommun 1906-1976 (1976): 17 
11

 Till Oskarströms har då räknats områdena: Vrenninge, Espered och Fjellgime (från Slättåkra församling ) samt 

Oskarström och Mared (från Enslöv församling). Till Rydöbruk har då räknats områdena: Hästerås, Borgen och 

Glassbo (från Långaryd församling) samt Rydö (från Torup församling) samt Lahult (från Färgaryd församling). 

Till Getinge har hela Getinge församling räknats.  

   Vid bestämmandet av vilka områden inom församlingarna som skall räknas till de aktuella orterna har 

församlingskartor granskats och församlingspersonal konsulterats. Områdenas geografiska närhet till de aktuella 

orterna har varit den viktigaste faktorn vid bestämmandet om området skall anses tillhöra orten eller inte. Den 

aktuella indelningen av orterna i dessa områden bör dock ses som gällande endast för denna undersökning. 
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källornas numeriska korrekthet gällande ekonomi, medlemsantal, emigranter med mera finns 

det inga garantier för att dessa är exakta. Detta aktualiseras kanske främst av 

flyttningslängderna där ett antal personer varje år försvinner från församlingen utan att någon 

uppgift om vart de tog vägen kommer fram. Att de här använda källorna skulle ha så 

betydande brister att de påverkar denna undersöknings resultat och slutsatser finns det dock 

ingen anledning till att tro. Inkorrektheten skulle då behöva vara ytterst betydande.   

 

1.3.2 LITTERATUR OCH FORSKNINGSLÄGE 

1.3.2.1 STORKONFLIKTEN 1909 

Materialet som använts för att kartlägga storkonfliktens orsaker, förlopp och konsekvenser på 

nationell nivå har utgjorts av sekundära källor och litteratur, avhandlingar samt Kungliga 

Civildepartementets redogörelse för storkonflikten. 

Kungliga Civildepartementet utgav tidigt efter storkonfliktens slut en omfattande redogörelse 

i tre delar av densamma, Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 

(1910-1912) . Denna redogörelse tar upp flera aspekter av konfliktens orsaker, förlopp och 

konsekvenser och är av stor relevans för alla som forskar om storkonflikten 1909. Då det 

förekommer uppgifter på såväl lokal som central nivå inom arbetarrörelsen att statsmakterna 

stod på arbetsgivarnas bör samma vakenhet tillämpas vid dessa redogörelser som vid de som 

är sprungna ur arbetarrörelsens led.  

Bland de sekundära källorna som behandlar storkonflikten 1909 framstår vissa verk som 

präglade av en tydligare tendens än andra. Minnesskriften från Oskarströms arbetarekommun 

1906-1976 är en sådan. Denna är sammanställd av fackligt verksamma personer från 

Oskarströmstrakten. 

Ragnar Casparssons omfattande redogörelse för Landsorganisationens historia, LO under fem 

årtionden. (1947), skrevs på beställning av landssekretariatet. Casparsson var vidare själv 

fackligt aktiv i LO och hade flera förtroendeuppdrag inom arbetarrörelsen. Ett klart 

ställningstagande för arbetarnas sak präglar till stora delar hans redogörelser.  

Hans Hastes skrift Dokument från storstrejken 1909 (1979) präglas även den av en viss 

arbetarpropaganda. Boken inleds med en beskrivning av storstrejken av LO:s ordförande 

1947-1956 Axel Strand. Att Hastes och Strands redogörelser för storkonflikten 1909, liksom 

Casparsson redogörelse för LO:s historia, riskerar att präglas av deras politiska övertygelser 

och sympatier är något man måste vara uppmärksam på vid läsandet.  
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Bernt Schiller ger i sin Storstrejken 1909 (1967) en till synes mer värderingsfri redogörelse 

för storkonflikten och dess orsaker. Framförallt läggs en tydligare koncentration och mer 

neutral redogörelse för arbetsgivarföreningens agerande under konflikten än vad Haste och 

Casparsson gör. Schiller redogör för arbetsgivarorganisationernas och 

arbetarorganisationernas historiska förhållande till varandra och diskuterar även 

konjunkturförändringarna som föregick konfliktutbrottet. 

Till de mer värderingsfria behandlingarna av storstrejken kan även Sven Ulric Palmes På Karl 

Staaffs tid (1964) säga tillhöra. Då Palme i denna bok sätter Karl Staaffs och det Liberala 

samlingspartiets agerande under och efter storkonflikten i fokus blir beskrivningen av 

konfliktens orsaker mer övergripande och kanske just därför mer neutral. Palmes 

huvudsakliga material består av tidningsartiklar från tiden för storkonflikten.  

I Från bondeuppror till storstrejk. Dokument om folkets kamp 1720-1920 (1987) ges genom 

en presentation av gamla dokument och tidningsartiklar en bild av den folkliga kampen mot 

orättvisor och för förändring från 1700-talets bönder till det tidiga 1900-talets fabriksarbetare. 

Med en röd tråd till stor del bestående av dokument från arbetarrörelsen förklaras framväxten 

av storkonflikten utifrån arbetarnas perspektiv samtidigt som dess förlopp och konsekvenser 

också berörs. 

 

1.3.2.2 EMIGRATIONEN 

För  den svenska emigrationen generellt har Ulf Beijboms Mot löftets land (1995) utgjort den 

huvudsakliga källan, medan emigrationsutredningens material från 1913 samt Bo Kronborgs 

och Tomas Nilssons avhandling Stadsflyttare – Industrialisering, migration och social 

mobilitet med utgångspunkt  från Halmstad, 1870-1910 (1975) varit de huvudsakliga källorna 

till kunskap om den halländska emigrationen. Emigrationsutredningens uppgifter är särskilt 

intressanta då de ligger så nära i tid och rum i förhållande till det studerade fenomenet. 

Emigrationsforskning utifrån ett halländskt perspektiv återfinns även i antologin Halländska 

emigrantöden (1976) där Lars Ljungmarks kapitel om ”Den halländska utvandringen i 

riksperspektiv”
12

 mer övergripande behandlar den halländska emigrationens omfattning, 

karaktär och orsaker. 

 

                                                 
12

 Ljungmark (1976): 25f 
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1.3.2.3 STORKONFLIKTENS INVERKAN PÅ EMIGRATIONEN 

Vad storkonflikten hade för inverkan på emigrationen från Sverige är omtvistat. Karl-Johan 

Olsson menar exempelvis att arbetsgivarna genom sina svarta listor ställde flera av de 

dugligaste inom fackföreningsverksamheten utan möjlighet att finna arbete i Sverige, så att 

många måste resa till andra länder och världsdelar för att arbeta.
13

 Ulf Beijbom uttrycker att 

”många i utvandrartågen efter 1909 måste ha gett sig av i desperation över storstrejkens 

misslyckande, men hur många?”
14

 Andra forskare menar att den officiella statistiken inte ger 

något stöd för att emigrationen var särskilt stor under 1909 i förhållande till de föregående 

åren.
15

 

Man ska trots detta inte blunda för att emigrationen från Sverige under 1909 uppgick till 

21 992 personer mot 12 499 från året innan som tabell 1 visar. Kungliga Civildepartementet 

fastslår även att ”otvifvelaktigt hafva emellertid äfven arbetsstriderna under år 1909, genom 

såväl direkta verkningar som indirekta påföljder, i sin mån medverkat till emigrationens 

konstaterade tillväxt.”
16

 Man pekar här på att emigrationen var som högst det sista kvartalet 

1909 och att man måste gå tillbaka ungefär ett kvarts sekel i tiden för att hitta en lika hög 

emigration. Under december 1909 var utvandringen tre gånger så hög som under samma 

månad 1907 och denna höga utvandringsbenägenhet fortsätter under 1910.
17

 Värt att notera är 

att man i den tidigare forskningen tenderat att studera storkonfliktens inverkan på 

emigrationsbenägenheten på nationell nivå. Denna undersökning utgör ett komplement, vilket 

tidigare uttryckts, till denna tidigare forskning genom att inta ett mer lokalt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Olsson (1938): 158 
14

 Beijbom (1995): 26 
15

 Casparsson, del I (1947): 388 
16

Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I (1910): 268 
17

 Ibid. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

2.1 EXIT, VOICE OCH LOYALTY 

Vid denna kartläggning av storkonflikten 1909 kommer ekonomi professorn Albert O. 

Hirschmans begrepp exit, voice och loyalty användas för att analysera de valmöjligheter som 

arbetarna ställs inför då de är missnöjda med sin arbetsgivares agerande. Hirschman själv låter 

begreppen utgöra utgångspunkten för en analys av hur konsumenter agerar gentemot ett 

företag som de är missnöjda med.
18

 Sett ur detta perspektiv kan Hirschmans begrepp i denna 

undersökning te sig problematiskt då arbetarna per definition inte bör ses som kunder. Snarare 

kan man argumentera för att det är arbetsgivarna som är konsumenter då de köper 

arbetskraften av arbetstagarna som då blir säljare. Nedanstående redogörelse för begreppen 

och deras innebörd visar trots detta att de lämpar sig väl för att analysera arbetarnas agerande 

under storkonflikten. 

Voice:” Voice” bör i denna uppsats förstås som protest, muntlig, skriftlig eller fysisk, 

gentemot det aktuella företaget. Användandet av ”voice” syftar till att få ett företag att ändra 

sitt agerande, sin policy och/eller sitt förhållningssätt i en eller flera sakfrågor.
19

 I denna 

undersökning utgör strejkandet den högsta graden av ”voice”.      

Exit: Exitbegreppet innebär för Hirschman att kunden lämnar det ursprungliga företaget för 

ett annat.
20

 I denna undersökning innebär exit att arbetstagaren lämnar företaget. Det 

föreligger dock ett problem i att undersöka huruvida en arbetstagare lämnar ett företag i 

samband med storstrejken på grund av fri vilja eller för att den inte är välkommen tillbaka till 

företaget efter att ha tillämpat protestaktioner. Vid tillgripandet av ”voice” torde dock en 

medvetenhet från den protesterandes sida vid någon punkt infinna sig då denna ställs för valet 

att sluta med att demonstrera sitt missnöje eller riskera att förlora sitt arbete. För de i denna 

undersökning aktuella företagen har inga listor över arbetarna vid de aktuella företagen under 

tiden för storkonflikten stått att finna. Deras benägenhet att tillgripa ”exit” kan därför inte 

undersökas på detta sätt. ”Exit” som alternativ eller komplement till voice kommer istället 

undersökas genom att undersöka om emigrationen från de aktuella orterna ökar i samband 

med storstrejken. Således blir det en mer extrema variant av ”exit” som aktualiseras här. 

                                                 
18

 Hirschman (1970): 3f 
19

 Idem: 30 
20

 Idem: 21 
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Loyalty: Loyalty innebär att arbetstagaren är lojal gentemot företaget. Hirschman diskuterar 

sambandet mellan ”voice” och ”loyalty” där de mer lojala konsumenterna tenderar att 

tillämpa ”voice” innan de tillämpar ”exit”.
21

 Den högsta graden av ”loyalty” utgörs i denna 

undersökning av beslutet att inte ta till varken voice eller exit under storkonflikten utan att 

stanna kvar och fortsätta sitt arbete. Att räkna de personer som tillämpar ”voice” men inte 

”exit” för mer lojala än de senare är inte nödvändigtvis sant då faktorer som rädsla och 

ekonomisk situation kan ha varit större anledningar än lojalitetskänslor gentemot företaget till 

att dessa agerar som de gör. Trots detta kommer de som tidigare återgår i arbete benämnas ha 

en högre loyalty gentemot arbetsgivaren än de som återgår senare. 

 

2.2 KVALIFICERAD OCH OKVALIFICERAD ARBETSKFRAFT 

De anställda vid fabrikerna i Oskarström och Rydöbruk ska inte förstås som helt homogena 

grupper. På dessa fabriker arbetade olika typer av arbetare vilket framgår av 

fackföreningarnas mötesprotokoll och de aktuella församlingarnas flyttningslängder. För att 

utröna huruvida dessa olika typer av arbetare agerade på olika sätt under storkonflikten 1909 

är det nödvändigt att göra någon form av indelning av dessa i grupper. En sådan indelning kan 

göras utifrån grupperna kvalificerade respektive okvalificerade arbetare där den förra 

karaktäriseras av hantverksinriktade titlar och den senare av mer allmänna arbetartitlar.
22

 

Såsom dessa begrepp kommer tillämpas i denna undersökning utgör som exempel 

vävlagerskor, jutesömmerskor, järnsvarvare med mera varianter av kvalificerad arbetskraft 

medan fabriksarbetare, sulfitarbetare, pappersbruksarbetare med mera utgör varianter av 

okvalificerad arbetskraft. Den viktigaste skillnaden ligger i att den kvalificerade arbetskraften 

förutsätts besitta någon form av särskild kompetens som de mer allmänna yrkeskategorierna 

såsom fabriksarbetare med mera inte antas besitta i samma grad. Detta gör att dessa arbetare 

rent logiskt borde vara enklare att ersätta för företaget och därav av mindre betydelse för 

detsamma. Något som hypotetiskt borde kunna påverka deras agerande under en konflikt som 

storkonflikten till att bli av en annan natur än den mer kvalificerade arbetskraften. 

 

                                                 
21

 Hirschman (1970): 77 
22

 Kronborg & Nilsson (1975): 278ff 
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2.3 PUSH/PULL-TEORIN 

En av de mest grundläggande teorierna för att förklara förändringar i emigrationsmönstren är 

den av Harry Jerome konstruerade push/pull –teorin. Teorin är tämligen enkel och bygger på 

tanken att det finns faktorer med en frånstötande funktion (push) och faktorer med en 

tilldragande funktion (pull). Harry Jerome utgick själv från emigrationen som riktade sig till 

Förenta staterna och ansåg själv att pull-faktorerna dominerade över push-faktorerna. Jerome 

la även en stor del av förklaringen till emigrationsmönstren från Europa till USA på de 

amerikanska konjunkturerna, där en god konjunktur i USA utgjorde en pull-faktor som ledde 

till ökad europeisk emigration medan en sämre amerikansk konjunktur ledde till en lägre 

emigration.
23

 

Birgitta Odén menar att Jerome ansåg sig ha empiriska bevis för att pull-faktorn dominerade 

över push-faktorn.
24

 Nyare forskning kring de nordiska förhållandena har dock lett till att en 

förskjutning skett från pull-faktorns förklarande kraft till förmån för push-faktorn. Odén 

understryker dock att de förklarande faktorerna främst är hämtade från ett makroekonomsikt 

plan och att anknytningen till mikronivån är teoretisk. Därför menar Odén att ”tiden är mogen 

för en mer djupgående integrering av de ekonomiska emigrationsmodellerna i de empiriska 

studierna av den nordiska emigrationens historia.”
25

  

 I denna undersökning är syftet främst att diskutera storkonflikten 1909 som push-faktor.   

 

                                                 
23

 Odén (1973): 60f 
24

 Idem: 61 
25

 Idem: 70 
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3 Storkonflikten 1909 

Storkonflikten 1909, med sitt förlopp och sina konsekvenser, blir betydligt svårare att förstå 

om man inte har kännedom om dess historiska bakgrund. Här framträder ett antal politiska 

och ekonomiska faktorer som särskilt betydelsefulla för den utveckling som kom att föranleda 

konfliktutbrottet.  

 

3.1 FÖRENINGSRÖRELSERNAS FRAMVÄXT 

3.1.1 ARBETARNA FÖRENAR SIG 

Enligt en redogörelse över storkonflikten gjord av Kungliga Civildepartementet har det som 

där kallas den moderna organisationsrörelsen sin födelse kring 1880. Arbetarna bildade då 

lokala fackföreningar under direkt påverkan från den tyska och danska socialdemokratin med 

början i Skåne.
26

 De tidigare och mer omoderna fackföreningarna var ofta isolerade och 

kortlivade och präglades inte heller i samma grad som de senare fackliga föreningarna av 

socialismen utan leddes av liberaler.
27

  

Ett antal uppmärksammade konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare så som strejkerna i 

Sundsvall 1879 och Stockholm 1881 gav föreningstanken ett större gehör bland arbetarna. 

Den första strejken ledd av en fackförening kom att äga rum i Stockholm 1883.
28

 Dessa 

konflikter kan inte sägas ha haft några direkt avgörande kortsiktiga effekter för arbetarnas sak 

men ledde på sikt till att allt fler insåg vikten för arbetarna att gå samman och organisera sig.
29

 

I slutet av 1881 togs de första stegen mot en bredare nationell organisering av landets 

fackföreningar. Initiativet kom från Stockholms snickeriarbetarförening. 1883 fastställs 

Fackföreningarnas centralkommittés stadgar. Bland dessa stadgar och kommitténs 14-

punkters program märks en reformvilja av samhället och villkoren på arbetsmarknaden, där 

ersättningarna ofta låg i nivå med vad som var nödvändigt för reproduktionen av arbetskraften 

och arbetstider uppemot 13-14 timmar. Reformlustan skulle allt mer övergå i socialistiska 

tendenser vilket splittrade kommittén i en socialdemokratisk och en liberal del. Enigheten 

blev svår att bevara och 1889 upplöstes kommittén. Dock hade förbund inom olika näringar 

börjat bildas vilket innebar att förbundstanken fortfarande var högst vital och en 

landsomfattande central organisering av fackföreningar i landet skulle komma att bildas 1898 

                                                 
26

 Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I (1910): 7 
27

 Från bondeuppror tillstorstrejk. Dokument om folkets kamp 1720-1920 (1987): 133 
28

 Casparsson, del I (1947): 17ff. 
29

 Från bondeuppror tillstorstrejk. Dokument om folkets kamp 1720-1920 (1987): 141 
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i form av Landsorganisationen, LO. Detta efter en några år av debatterande inom 

arbetarrörelsen.
30

 

Tendensen inom arbetarrörelsen med ökad organisering och centralisering av 

arbetarrörelserna gick hand i hand med ett ökat antal strejker på den svenska 

arbetsmarknaden. 1880 fanns det endast några hundra fackligt anslutna arbetare men 1885 

hade denna siffra stigit till ungefär 7000. Antalet strejker låg vid den här tiden kring ett tiotal 

per år. 1890 hade de fackligt anslutnas antal ökat till att omfatta nästan 15000 arbetare och 

samma år registrerades över etthundra strejker.
31

 Vid 1909 års början omfattade 

Landsorganisationen hela 162 391 medlemmar uppdelade på 2 172 fackföreningar och 27 

olika fackförbund. I samverkan med Landsorganisation, men ändå utanför densamma, stod 

dessutom järnvägsmannaförbundet och typografförbundet samt ett antal lokala fristående 

fackföreningar vilket medförde att det totala antalet medlemmar i fackföreningsrörelsen vid 

1909 års början låg omkring 215 000, vilket utgjorde närmare 50 % av arbetsstyrkan. Detta 

förhållande gjorde de svenska fackorganisationerna till de för tidpunkten relativt sett främsta i 

Europa sett till omfattning och styrka.
32

 

Trots den ökande centraliseringen av fackföreningsverksamheten så behöll de lokala 

föreningarna en hög grad av självständighet. Möjligheten att föra en självständig politik var 

inte heller begränsad till inre frågor utan gällde även förhållandet till motparten, det vill säga 

arbetsgivare och deras organisationer.
33

   

 

3.1.2 ARBETSGIVARNA FÖRENAR SIG 

1902 skulle komma att bli organisationsåret för Sveriges arbetsgivare. En utlösande faktor till 

denna organisering var den omfattande strejk som ägde rum i maj samma år och som 

organiserades av det socialdemokratiska arbetarpartiet. Strejken handlade om rösträtten och 

handlade således inte direkt om arbetsvillkor eller arbetsmarknadsfrågor.
34

 Idéer kring 

organiseringen av arbetsgivarna hade funnits tidigare. Att detta slutligen skedde 1902 beror 

delvis på den extra impuls som strejken utgjorde.
35

 Under de år som arbetarna varit 

organiserade hade de flyttat fram sina positioner och vunnit terräng gällande förbättringar i 

arbetsvillkor och ökat inflytande på arbetets ledning. Detta då arbetarnas organisationer kunde 

                                                 
30

 Casparsson, del I (1947): 30ff. 
31

 Från bondeuppror tillstorstrejk. Dokument om folkets kamp 1720-1920 (1987): 149 
32

 Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I (1910): 9ff 
33

 Idem: 11 
34

 Idem: 12 
35

 Schiller (1967): 2f.  
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angripa enskilda arbetsgivare. Angående arbetsvillkoren så uppnåddes vissa reella 

förbättringar i löner och arbetstider samtidigt som man i flera fall fick igenom företrädesrätt 

för arbete för föreningsmedlemmar.
36

 Bildandet av landsorganisationen och de framsteg 

arbetarna gjorde gällande förbättrandet av arbetslivets villkor tvingade i det närmsta fram 

bildandet av arbetsgivarföreningar.
37

   

 Arbetsgivarnas organisationer kom att vara flera till antalet där Svenska 

Arbetsgivarföreningen kom att bli den största och mest betydelsefulla. 1909 omfattade de till 

organisationen anslutna företagen  totalt 163 080 arbetare. Vid föreningens första 

framträdande var det en ren försvarsorganisation som primärt inriktade sig på att ekonomiskt 

stödja medlemmar som råkat ut för strejker. Allt eftersom organisationen växte i 

medlemsantal och kapitalkraft började den allt mer målmedvetet och konkret arbeta för att 

tillvarata arbetsgivarintressena genom att reglera arbetsförhållandena genom kollektivavtal. 

Andra betydande arbetsgivarföreningar var Sveriges Verkstadsförening och Centrala 

Arbetsgivarförbundet.
38

  

 

3.2 FÖRENINGSRÖRELSERNAS KAMP MOT VARANDRA 

Perioden mellan arbetsgivarnas organisering och storkonflikten 1909 präglades av hundratals 

större eller mindre konflikter mellan fackföreningarna och arbetsgivarna vilka i huvudsak 

handlade om ersättningar, arbetsvillkor och arbetets frihet.
39

 Frågan om arbetets frihet 

handlade om arbetsgivarens möjlighet att efter eget tycke anställa och avskeda arbetare. 

Denna möjlighet utgjorde en potentiell maktfaktor för arbetsgivarna medan avsaknaden av 

denna möjlighet utgjorde en potentiell maktfaktor för fackföreningarna. För arbetsgivarnas del 

innebar ovanstående möjligheten att anställa strejkbrytare vid händelse av konflikt och att det 

gick att undvika att anställa personer som var medlemmar av en fackförening. Detta skulle 

stärka arbetsgivarens förhållande gentemot fackföreningsrörelsen. För fackföreningsrörelsen 

skulle avsaknaden hos arbetsgivarna av denna möjlighet ge samma typ av fördel gentemot 

arbetsgivaren. Detta då fackföreningen skulle ha inflytande över vilka som anställdes och 

                                                 
36

 Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I (1910): 19ff 
37

 Forsberg (1909): 8 
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avskedades och därigenom kunna öka antalet fackligt anslutna genom att låta dessa få 

anställning.
40

  

 En annan viktig fråga för arbetsgivarna under denna tid var att få tillstånd kollektivavtal, 

detta för att skapa en ökad systematik på den svenska arbetsmarknaden genom att träffa 

överenskommelser med arbetstagarna om vilka regler och löner som skulle gälla. I ett sådant 

kollektivavtal kunde även för arbetsgivaren tillfredställande bestämmelser om arbetets frihet 

bakas in. Fördelarna för arbetsgivarna med avtal av denna sort är att de ger stadga i 

arbetsförhållandena under fastställd tid, något som innebär mindre produktionsstörningar i 

form av strejker vilket samtidigt minskar fackföreningsrörelsen inflytande samt att lönernas 

benägenhet att rusa i höjden vid händelse av en högkonjunktur regleras. En nackdel är dock 

att låsningen av lönen enligt aktuellt avtal gäller även vid händelse av lågkonjunktur, något 

som kan innebära att arbetsgivarna tvingas betala mer i lön än inkomsterna tillåter.
41

  

 Just i lönefrågan hade arbetarnas organisationer haft framgångar. Konjunkturerna hade sedan 

1890 varit mycket goda och ständigt stigande och den industriella utvecklingen likaså. Detta i 

samband med faktumet att arbetarna organiserade sig och mötte enskilda företag som grupp 

vid löneförhandlingar gjorde att lönerna steg.
42

  1907 förde med sig en konjunkturförsämring 

med prisfall och avsättningssvårigheter i släptåg.
43

 Företagens vinster krympte och riskerade i 

vissa fall att utgöras av ekonomiska förluster. Under 1908 kulminerade depressionen och 

arbetsgivarorganisationerna kom att enas principiellt om att inga löneförhöjningar skulle äga 

rum under rådande förhållanden. Överenskommelsen gjorde att motsättningarna mellan 

arbetsgivarorganisationerna och arbetarorganisationerna skärptes allt mer.
44

 

Arbetarorganisationernas lokala föreningar fortsatta dock på flera håll med en ”aggressiv” 

lönepolitik även under konjunkturnedgången, något som gjorde ytterligare konflikter mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i det närmsta oundvikliga.
45

 

 

3.3 STORKONFLIKTEN BRYTER UT 

Storkonflikten 1909 var, alltså, en följd av flera års konflikter på den svenska 

arbetsmarknaden. Storstrejk hade dock stått i det svenska socialdemokratiska partiets program 
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sedan 1890-talet.
46

 Under 1908 skulle dessa konflikter komma att intensifieras och anta större 

och potentiellt allvarligare proportioner med ett antal varsel om stora lockouter och strejker 

från respektive sidor. Skälen till konflikterna kunde vara av varierande slag såsom 

hamnstrejken som i huvudsak handlade om principfrågor som arbetets frihet med mera eller 

sockerbrukskonflikten som var en ren lönestrid. Tillsammans med byggnadskonflikten som 

hade sitt ursprung i ett nytt avtal där arbetarna krävde kortare arbetstid och högre löner bredde 

oron på den svenska arbetsmarknaden ut sig och förvärrades. En stor lockout som omfattade 

14 000 arbetare verkställdes av Centrala Arbetsgivarföreningen och ryktet spreds att Svenska 

Arbetsgivarföreningen kunde väntas göra samma sak men i betydligt större skala. I arbetarnas 

led höjdes röster att svaret skulle utgöras av en storstrejk. Någon storstrejk utbröt dock inte 

detta år. Orsakerna till detta återfinns främst i faktumen att Sverige vid denna tid befann sig i 

en lågkonjunktur vilken gav arbetsgivarna ett förhandlingsmässigt överläge samt att 

arbetarrörelsen ännu saknade tillräckliga resurser för att genomföra en lyckad storstrejk.
47

    

Upprinnelsen till lockouterna och storstrejken 1909 utgjordes av konflikten på 

pappersmassefabriken i Skutskär som handlade om löner och ackordersättningen och de 

konflikter som rådde inom sågverken, beklädnadsindustrin och järnbruken. Då Svenska 

arbetsgivarföreningen var fast besluten att få tillstånd löneutjämning och riksavtal förklarades 

storlockout. Arbetsgivarna var medvetna om sin resursöverlägsenhet och den fördel som 

lågkonjunkturen gav dem.
 48

 Situationen var så fördelaktig att arbetsgivarna önskade en 

storkonflikt 1909.
49

 Framförallt hade lagren på många håll växt under lågkonjunkturen. Detta 

gjorde att en produktionsminskning eller ett produktionsavbrott inte skulle ha lika stor 

betydelse som under en högkonjunktur.
50

 Inom arbetarrörelsen började man samtidigt allt mer 

ge upp den tidigare taktiken där man givit efter för arbetsgivarna. Inför Svenska 

arbetsgivarföreningens krav ställde de sig nekande. Skälen till detta är inte helt enkla att 

absolut bestämma. Enligt en tolkning gjorde man inom arbetarrörelsen bedömningen att 

nedpressningen av lönerna troligen skulle fortsätta samt att hotet från arbetsgivarna om 

storlockout vid varje enskild konflikt skulle bli allt mer överhängande. Missnöjet med denna 

utveckling skulle då kunna leda till ett sådant missnöje inom arbetarrörelsen att 

organisationerna inom den riskerade att splittras.
51

 ”Storstrejken var det yttersta medlet om 
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arbetarrörelsens livsintressen hotades” menar Bernt Schiller.
52

 En annan tolkning är att 

arbetarorganisationernas ledning var mer skeptiska till att ta till storstrejk då detta hade 

inverkat störande på uppbyggnaden av arbetarrörelsen och dess fortsatta frammarsch. Man 

ville å andra sidan inte heller stöta sig med de mer extrema elementen inom rörelsen som mer 

högljutt ropade efter en storstrejk.
53

  

 

”Agitationen fick därför tämligen fritt spelrum och gjorde efter hand massorna förtrogna 

med tanken på storstrejkens möjlighet och lämplighet. När så det psykologiska ögonblicket 

kom, fann ledningen sig stå inför en lössläppt oreflekterad stämning, som den icke längre 

kunde bemästra.” 
54

 

 

Enligt denna tolkning var strejkutbrottet således mer ett resultat av en svag ledning och stark 

opinion på gräsrotsnivå för en storstrejk. ”Konflikten blev just därför omöjlig att hejda. Dess 

förlopp blev brådstörtat och okontrollerat.”
55

 

 

3.4 STREJKFÖRLOPPET 

Den 14 juli 1909 beslöt Svenska arbetsgivarföreningen att storlockout skulle genomföras den 

26 juli och utvidgas 3 augusti om inte en för arbetsgivarna godtagbar lösning på de pågående 

konflikterna nåtts. Denna lösning kom inte och den 26 juli utlystes därför en lockout av 

80 000 arbetare. Dagen efter svarar LO med att offentliggöra en förklaring om allmän 

arbetsnedläggelse. Den 2 augusti är konflikten ännu inte löst och arbetsgivarna utvidgar som 

utlovat sin lockout så att den nu omfattar totalt 160 000 arbetare. Två dagar senare verkställs 

den av LO beslutade arbetsnedläggelsen och storstrejken är ett faktum.
56

 

Storkonflikten skulle visa sig vara en kamp mellan två ojämna kombattanter. LO hade 

ansträngt sin ekonomi genom de omfattande konflikter som ägde rum 1908 och under början 

av 1909. Pengar för konfliktunderstöd saknades i princip och endast mindre belopp till de 

mest behövande kunde utbetalas. Efter fyra veckor var läget ohållbart och LO tvingades 

begränsa strejken till företag som var anslutna till Svenska arbetsgivarorganisationen.
57
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Storstrejken var till en början inte avsedd att bli en utdragen historia utan intentionen från 

arbetarnas sida var att samhället skulle utsättas för en plötslig chock vilken skulle tvinga fram 

ett samhälleligt ingripande som skulle leda till en för arbetarna godtagbar 

fredsöverenskommelse. Denna strategi misslyckades dock då strejkens utformning i mycket 

blev en kompromiss mellan olika viljor. Den viktigaste följden av detta var att 

järnvägsmännen utelämnades i för hög grad ur strejken vilket möjliggjorde för arbetsgivarna 

att föra sina varor ut ur landet.
58

  

Strejkarna skulle tillslut komma att nötas ned och tvingas tillbaka till arbetet för att kunna 

klara försörjningen. Den 12 november meddelade Svenska arbetsgivarföreningen att 

lockouterna vid järnbruken och gruvorna upphävts. De kvarvarande lockouterna skulle 

formellt upphävas 1 december.
59

 Slutet på konflikten skulle, trots att arbetarna tvingades 

kapitulera och gå tillbaka till arbetet, inte innebära att det huvudavtal som arbetsgivarna 

eftersträvat kom tillstånd.
60

 Även om man då inte kan kalla konflikten en fullständig seger för 

arbetsgivarna så var det en mycket stor förlust för den svenska arbetarrörelsen. Medlemstalen 

rasade och många föreningar lade helt ner verksamheten. Det skulle ta flera år innan rörelsen 

hämtat sig från det nederlag som storstrejken utgjorde.
61
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4 Emigrationen 

Då emigrationsförändringar ska undersökas som en eventuell konsekvens av storkonflikten i 

denna uppsats, är en mer generell beskrivning av den svenska och halländska emigrationen 

motiverad. De svenska emigrationsströmmarna, framförallt de till Amerika, kommer och går i 

vågor från 1800-talets mitt och framåt i tiden. Detta genom en samverkan mellan diverse 

”push” och ”pull” faktorer. Under perioden 1851-1930 utvandrar cirka en miljon svenskar. 

Den svenska utvandringen koncentrerar sig till tre perioder som sammanlagt utgör 35 år. Den 

första perioden utgörs av åren 1868-1873, den andra perioden av åren 1879-1893 och den 

tredje perioden av åren 1900-1913. Under dessa 35 år emigrerar 75 % av de svenska 

utvandrarna. Delar av förklaringen till koncentrationen av emigrationen till dessa år utgörs av 

olika kriser inom det svenska jordbruket och den svenska industrin såsom nödåren 1867-1869, 

ytterligare en jordbrukskris 1886-1888 samt två industriella lågkonjunkturer 1879-1880 och 

1891-1893.
62

  Industrialiseringen var nu så långt gången i Sverige att ”dess kriser påverkade 

utvandringsbarometern.”
63

 Den jordbrukskris som rådde i Sverige på 1880-talet sammanföll 

dessutom med en amerikansk konjunktur som var på stark uppgång. Detta gjorde att 

dammluckorna öppnades gällande den svenska emigration och 1882 och 1888 utgör två 

rekord år för den svenska emigrationen.
64

  

Efter 1880-talet är emigrationen till Amerika något i det närmsta självalstrande. Trots att 

tiderna är relativt goda i Sverige samtidigt som USA drabbas av sitt värsta konjunkturfall 

under hela 1800-talet 1893 så utvandrar över 200 000 svenskar till Nordamerika. I Sverige är 

dock emigrationsbenägenheten fortsatt hög. Särskilt hög kom den att bli när svenska kriser 

och konjunkturnedgångar sammanföll med en gynnsam amerikansk ekonomi. Detta blev 

tydligt 1903 och 1910.
65

 Enligt annan forskning finner man inget samband mellan enbart de 

svenska konjunkturerna och emigrationen. Att de amerikanska konjunkturerna spelat en roll 

för emigrationen från Halmstad finns det dock ett positivt samband för. Exempel på detta 

finns för såväl hög- som lågkonjunkturerna.
66
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Tabell 1. Utvandring från Sverige 1904-1912. 

År Antal emigranter 

1904 22 384 

1905 24 046 

1906 24 704 

1907 22 978 

1908 12 499 

1909 21 992 

1910 27 816 

1911 19 997 

1912 18 117                             

(Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning: 121f) 

Enligt tabell 1 går det att urskilja att 1909 och 1910 har ett högre antal emigranter än 1908. 

Som diskuterats i kapitel 1.3.2.3 råder det delade meningar om hur man skall tolka denna 

ökning. 

4.1 HALLÄNDSK EMIGRATION 

Redan före utvandringens tid hade Halland en befolkningstillväxt som var något svagare än 

för övriga Sverige.
67

 Denna tendens fortsätter under hela perioden 1871-1905. Då Hallands 

födelseöverskott var av samma storlek som riksgenomsnittet faller det sig naturligt att peka på 

migrationen, såväl till andra svenska län som till andra länder, som orsaken till den lägre 

befolkningstillväxten. Det är från 1870 och framåt som emigrationen från Halland till utlandet 

kommer igång på allvar.
68

  Befolkningstillväxten utvecklas till att bli mycket underlägsen 

Sveriges i helhet och emigrationen är den främsta orsaken.
69

 Under 1880-talet drabbas 

Halland av det högsta genomsnittliga antalet emigranter för varje år i hela landet.
70

  Bland 

orsakerna till varför emigrationen är intensivare från Halland än från riket i helhet nämns av 

emigrationsutredningen att Halland har en tydlig agrar prägel och låg grad av 

industrialisering.
71
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Som i fallet med övriga Sverige var Förenta Staterna den primära utvandringsdestinationen 

för Hallands emigranter. 89 % av utvandringen fram till 1910 gick dit. Danmark var även det 

ett land som många hallänningar valde att emigrera till.
72
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5 Oskarström 

Oskarström är ett samhälle som ligger cirka 2 mil nordost om Halmstad. Historiskt sett har 

den industriella verksamheten spelat en mycket stark roll för Oskarström. Man kan därför 

säga att ”Oskarströms historia är dess industriers”.
73

 

Innan industrifamiljen Wallbergs köpte rätten till Oskarströms vattenfall och 1883 anlade en 

hattfabrik på orten var Oskarström ett utpräglat bondesamhälle. Hattfabriken skulle komma 

att ha ett hundratal anställda men flyttades 1888 till Halmstad. Vattenfallen utgjorde 

fortfarande en stark resurs för att driva en större fabrik varför ett aktiebolag bildas, 

Skandinaviska Jute- Spinneri och Väveri Aktiebolaget (härefter kallat Jutefabriken) med 

Oskarström som tillverkningsort. Fabriken skulle vara en jutefabrik, något som låg väl i tiden 

då svenska regeringen 1888 beslutat att upprätta en importtull på jute. Aktiekapitalet på 1,2 

miljoner kom i huvudsak från Tyskland och från familjen Wallberg som bidrog med resten.
74

  

 Jutefabriken startar driften den 1 april 1890 med 600 anställda. Starten av fabriken markerar 

en vändpunkt i Oskarströms historia där orten på mycket kort tid gick från lantlig idyll till 

expansiv industriort. För Oskarströms befolkning innebar starten av fabriken att 

arbetstillfällen skapades. Dock kunde inte samhällets ringa befolkning till fullo erbjuda 

tillräcklig arbetskraft varken kvantitativt eller kvalitativt vilket innebar att sådan importerades 

från Centraleuropa och då framförallt från Tyskland. Arbetskraften som importerades var 

kvalificerad arbetskraft med yrkesvana vilka skulle bidra till att introducera den icke 

yrkesvana arbetskraften i arbetsprocessen.
75

 Oskarström kom därför tidigt att bli ett 

invandrarsamhälle. 

1905 grundades det som under flera årtionden skulle vara Oskarströms andra storindustri, 

Sulfitfabriken. 1907 börjar produktionen med 130 anställda. Skälen till att ytterligare en 

fabrik startade på orten var att det ännu fanns outnyttjade vattenfall längs Nissan som kunde 

driva en sådan. Samtidigt fanns det även tillgång till järnväg med möjligheten att dra spår 

direkt till fabriken samt en närhet till utförselhamnen i Halmstad. Ur orten Oskarströms 

perspektiv var sulfitfabriken lämplig då den främst var en plats för manlig arbetskraft till 

skillnad från jutefabriken som dominerades av kvinnor. 
76
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Oskarströms fabriksarbetare var redan innan storstrejken 1909 vana vid att protestera mot 

löner och arbetsförhållanden. Under jutefabrikens historia utmärker sig ett antal sådana 

konflikter. Den första betydande konflikten startade den 20 maj 1890, alltså inte ens två 

månader efter att fabriken startat produktionen. De strejkande utgörs av 300 svenska kvinnor 

som är missnöjda med den ersättning de erhåller för sitt arbete. Detta då den importerade 

arbetskraften har dubbelt så mycket i lön. Efter en veckas strejkande får kvinnorna en 

löneökning med cirka 10 %.
77

 

Tre år senare, 1893, går 560 av 600 arbeterskor vid fabriken ut i strejk. Detta i protest mot de 

nya anställningskontrakt som presenterades då dessa erbjöd sämre villkor än de som varit 

tidigare. Enligt de nya kontrakten skulle bolaget ta en del av lönen som säkerhet för att den 

anställde verkligen fullgjorde sin tjänst under hela kontraktstiden. Den här gången blev 

kompromissen en minskad kontraktstid men bolaget tog fortfarande en del av lönen som 

säkerhet.
78

 

1899 utbryter en konflikt som för Oskarströms och Jutefabrikens vidkommande var av en art 

som närmast kan liknas den som var under storkonflikten tio år senare. Konflikten 1899 har 

kommit att kallas föreningsrättsstriden. Konflikten tar sin början i februari samma år då ett 

antal arbetare på fabriken beslutar sig för att resa in till Halmstad för att hämta en person som 

hade erfarenhet av hur man bildade fackförening. Denna person skulle då hålla ett tal om en 

sådan organisations betydelse och innebörd. Detta tal hålls den 19 februari och har uppemot 

600 åhörare. Efter föredraget bildas en fackförening med anslutning till bland annat 

Landsorganisationen och Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Omedelbart ansluter sig 243 

personer.  

När jutefabrikens ledning fick kännedom om att en fackförening bildats på fabriken kallas 

dess styrelse upp och ålades att upplösa organisationen eller sluta vid fabriken, som i nödfall 

skulle stängas helt och hållet. Detta hade dock ingen nämnbar effekt utan istället växte 

medlemsantalet i fackföreningen till cirka 650 personer. Fabriksledning svarade med ett 

lockouthot gentemot de fackligt anslutna som skulle verkställas den 27 februari. Inte heller 

detta kunde ändra de fackligt anslutnas inställning och den 27 februari trädde således 

lockouten i kraft. De arbetare som hyrde lägenheter i fabriksbostäderna vräktes och nekades 

tillgång till de affärer som fabriken disponerade över. Konflikten skulle dock bli kännbar inte 
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bara för arbetarna då jutefabriken i maj hade endast 400 anställda i förhållande till de 960 som 

arbetade där före konflikten. Detta trots att bortåt 300 arbeterskor importerades från utlandet. 

I slutet av juni vacklade de strejkande leden dock betydligt och ett fredsförslag presenterades 

för fabrikör Wallberg där föreningen förklarade sig villig att träda ur Socialdemokratiska 

Arbetarpartiet och verka endast som en lokal förening mot att bolaget inte skulle hindra vidare 

anslutning till densamma. Wallberg accepterade dock inte dessa villkor. Arbetarfronten 

sviktade allt mer och den 18 augusti arbetade 720 personer återigen på fabriken. Ett stort antal 

manliga arbetare flyttade till Norge och tog arbete där. På så sätt upphörde konflikten således 

av sig själv och jutefabriken hade fortsatt inga fackligt anslutna anställda.
79

 En situation som 

skulle råda fram till mitten av 1900-talet första decennium. 

 

5.1 STORKONFLIKTEN 1909 I OSKARSTRÖM 

5.1.1 ORSAKER 

Ledningen för Oskarströms Sulfit-AB  uttrycker i berättelsen över 1908 års verksamhet att 

underhandlingar under året pågått och ännu under 1909 pågår om ett nytt avtal med arbetarnas 

fackförbund vid fabriken i Oskarström. Bolagets ledning uttrycker att  

”Den tidpunkt kan nu anses vara inne, då bolaget med utsikt till framgång kan söka reglera 

aflöningsförhållandena, så att de blifva för bolaget mera tillfredställande än hittills. Då det hittills 

gällande aftalet uppgjordes, voro förhållandena för bolaget icke i detta hänseende gynnsamma, 

hvaraf följt, att aflöningarna blifvit väl höga. Frågans tillfredsställande ordnande för framtiden är 

naturligtvis af stor vikt för bolaget.”
80

 

Ovanstående citat belyser två aspekter av den kommande storkonflikten som utbryter samma 

år som detta skrevs. Den första är det faktum att företaget under detta års inledning förefaller 

ha betalat ut en högre lön till de anställda än vad som förenligt med dess inkomster. 

Formuleringen att ” den tidpunkt kan nu anses vara inne…” kan för det andra eventuellt vittna 

om en medvetenhet om konjunkturens betydelse för arbetsgivarnas seger vid en eventuell 

konflikt. En annan möjlig tolkning är att meningen endast utgår från den lokala situationen 

och syftar till att det gällande avtalet går ut samma år. Den rimligaste slutsatsen torde dock 

vara att det råder ett samspel mellan de mer lokala förhållandena och medvetenheten om att 

konjunkturen nationellt nu är gynnsam för bolaget för att ta strid. 
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Gällande lönefrågan vid Sulfitfabriken i Oskarström vittnar ett styrelseprotokoll från den 3 

maj 1909 ytterligare om styrelsens förhållningsätt. Förhandlingar om ett nytt avtal har då 

inletts och bolaget sammanträder för att diskutera resultatet av dessa hittills. I protokollet 

uttrycks att om de av företaget nu gjorde jämkningarna ej accepteras av fackföreningarna så 

skall det första, och för arbetarna alltså mindre fördelaktiga, avtalet presenteras som slutgiltigt 

och härmed gällande bud och avtal. Styrelsen uttrycker vidare att de är medvetna om vilka 

konsekvenser detta kan få men att man härtill är nödsakad då man inte kan binda sig vid 

orimliga ersättningar. Man finner vidare ”att icke blott möjlighet utan äfven sannolikhet för 

sträjk förefinnes,därest bolaget fasthåller vid sin ståndpunkt.”
81

       

I samma protokoll framkommer vidare att det kontraktsförslag som presenterats för arbetarna 

i huvudsak överensstämmer med de normalregler som Pappersmasseförbundet antagit och att 

kontaktsförslaget dessutom utarbetats efter konferenser med samma förbund. 

En överenskommelse mellan Oskarströms Sulfitaktiebolag och fackföreningsrepresentanterna 

träffas dock. I en redogörelse över 1909 års verksamhet uttrycker man från bolagets sida att  

”Lockout påbudet drabbade bolaget så mycket hårdare, som fabriken redan före de stora 

underhandlingarna mellan hufvudorganisationerna, hvilka resulterade i lockout och 

storstrejk, lyckats få en reglerad prislista till stånd, gällande för tre år, hvarvid bolaget, just 

för att förebygga ett förlustbringande stillestånd genom en strejk, sträckte sig ganska långt i 

tillmötesgående mot arbetarnas kraf och längre, än som antagligen blifvit fallet, om 

uppgörelsen kommit till stånd efter lockoutens inträffande.”
82

  

Av ovanstående står det klart att Oskarströms Sulfitaktiebolag inte blev en del av 

storkonflikten på grund av på fabriken rådande motsättningar mellan arbetsgivare och 

arbetstagare utan för att man som medlem av Svenska Arbetsgivarföreningen och 

Pappersmasseförbundet var tvungen att sympatilockouta sina arbetare från arbetsplatsen. 

Enligt uppgifter från Svenska textilarbetarförbundets avdelning 48 i Oskarström så var 

lockouten som verkställdes av Jutefabriken i Oskarström föranledd av konflikterna inom 

skrädderibranschen ”vilka tvivelaktigheter arbetsgifvarna togo som förevändning för lockout 

även inom textilindustrin.”
83

 Med hänsyn taget till den aktuella avdelningens syn att 

arbetsgivarnas mål med lockouterna var ”nedtrycka arbetsrörelserna”
84

 så ska man inte sätta 
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så stor vikt vid ordet förevändning. Då Jutefabriken verkställer sin lockout i enlighet med det 

datum som Svenska Arbetsgivarföreningen satt för utvidgandet av lockouten
85

 förefaller det 

högst rimligt att Jutefabriken var medlem av denna organisation. Dessutom fortsätter de 

organiserade arbetarna sin strejk gentemot Jutefabriken efter den så kallade rationella 

klyvningen där landsorganisationen endast inriktar strejken på företag som är medlemmar av 

Svenska Arbetsgivarföreningen. Något som utgör en stark indikation på att Jutefabriken var 

medlem där. Troligen har då Jutefabriken, såsom fallet var med Sulfitfabriken, som medlem 

av Svenska Arbetsgivarföreningen varit tvingad att sympatilockouta arbetare från fabriken 

och att eventuella lokala dispyter mellan arbetsgivare och arbetstagare i den mån de funnits 

inte spelat någon direkt roll till konfliktutbrottet. 

 

5.1.2 FÖRLOPP 

Den i början av juni 1909 utbrutna strejken i Skutskärs sulfitfabrik föranledde 

pappersmasseförbundet att tillgripa lockout vid förbundets samtliga sulfit- och sulfatfabriker. 

Denna lockout kom att verkställas den 5 juli och inkluderade således även Oskarströms 

Sulfitaktiebolag.
86

  Konflikten skulle för denna fabriks vidkommande sträcka sig över en 

period bortemot tre månader.
87

 Omedelbart vid lockoutens verkställande så friställs 150 

arbetare på sulfitfabriken och endast fyra arbetare blir kvar.
88

 Svenska Grov- och 

Fabriksarbetarförbundet förklarar snart efter lockoutens verkställande de lockoutade sulfit- 

och sulfatfabrikerna i blockad.
89

 Några arbetare vid Sulfitfabriken i Oskarström förefaller inte 

hörsamma denna blockad vilket föranleder styrelsen för Svenska Grov- och 

Fabriksarbetarförbundet avdelning 185 att gå ut med följande information i lokaltidningen. 

 

       ”Organiserade arbetare! 

Följande personer arbeta vid Oskarströms Sulfitfabrik, oaktat blockaden: 

O.F. Landström, Kokare 

Per Andersson, f.d. Kusk 

K. Yström, Syrkokare 

C.A. Brink, Eldare 

Salomon Ericsson, extra arbetare 

Lagen lär förbjuda oss att kalla dylika personer ”blockadbrytare”, därför kalla vi dem 

”hedersmän”. 

För Sv. Grov- och Fabriksarbetarförbundets avd. 185 STYRELSEN”
90  
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Den 23 juli 1909 antecknar fackföreningen vid Jutefabriken att lockout nu proklamerats och 

att alla som arbetar under konflikten skall lämnas uppgift om.
91

 Denna uppgift vittnar om att 

inte alla arbetare på Jutefabriken berördes av lockouten. En vecka senare beslutar 

fackföreningen att upprätta blockad av Jutefabriken.
92

 Enligt uppgifter så hade Jutefabriken 

vid tiden för lockouten 900 anställda men att endast 90 arbetade den första dagen av 

lockouten varav ett tjugotal av dessa utgjordes av förmän. Räknar man in de nära 200 

arbetarna på sulfitfabriken i Oskarström som sen tidigare var lockoutade så uppgår det totala 

antalet lockoutade i Oskarström till cirka 1000.
93

 Detta är att jämföra med exempelvis 

Halmstad som enligt uppgifter från Hallandsposten vid storstrejkens utbrott hade 2000 

arbetare som berördes av denna.
94

 Då de lockoutade i Oskarström hade sin toppnotering så var 

man dock redan, vilket framgått av kapitel 5.1.1, överens vid Sulfitfabriken om ett nytt avtal. 

På grund av situation på andra sulfit- och sulfatfabriker var man från arbetsgivarens sida 

tvungen att fortsätta lockouten.
95

 I och med storstrejken fanns sen en liknande skyldighet från 

de organiserade arbetarna att fortsätta strejka. 

Med så många individer som ställs utan arbete i ett så litet samhälle som Oskarström finns det 

en uppenbar risk för att stämningen skall bli orolig och kanske rent av hätsk eller hotfull. Den 

25 juli fattar man vid ett allmänt möte med såväl organiserade som oorganiserade arbetare vid 

Jutefabriken beslut om att man dels ska sätta vakter vid fabriksportarna för att räkna in 

strejkbrytarna men även att samtliga organiserade ska upp tidigt på måndags morgon för att 

”titta på gulingarna”.
96

 Detta genomförs och rapporteras om i Hallandsposten under rubriken 

”Oroligheterna i Oskarström”. Enligt artikeln skrattar folksamlingen åt de som går in i 

fabriken varpå en tjänsteman vid densamma ringer polisen vilket medför att en stor 

polisförstärkning från Halmstad anländer för att skingra folksamlingen.
97

 Flera uppgifter finns 

även i fackföreningarnas egna protokoll och lokaltidningen om hur man från de lockoutade 

och strejkandes har en aggressiv, om än inte våldsam, hållning gentemot de som inte delar den 

organiserade arbetarrörelsens idéer. Bland annat hotar man från fackföreningen med att vräka 

en murare som inte är solidarisk med de lockoutade om han inte slutar arbeta.
98

 Ett likande 

beteende kan man läsa om i Hallandsposten då fyra personer ur fackföreningen häktas efter att 
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ha besökt en skräddare och försökt att påverka honom att få sin son att sluta arbeta på fabriken 

genom att uppträda aggressivt.
99

 

Det förekommer också uppgifter om att man från de lockoutade och sedermera strejkandes 

sida är missnöjda med ordningsmaktens agerande under konflikten. Uppgifter i 

Hallandsposten gör gällande att konstiga arresteringar och stämningar gjorts och att man från 

ordningsmaktens håll haft ett i övrigt burdust sätt att hantera de vakter från fackföreningarna 

som räknat strejkbrytare.
100

 Uppgifter förekommer vidare om att länsman i Oskarström aktivt 

påverkat de strejkande att återgå till arbetsplatserna.
101

 Därför riktas en del av förklaringen till 

varför konflikten fick ett för arbetsgivarna fördelaktig lösning mot ordningsmaktens ”brutala 

partiskhet”.
102

 Framförallt förefaller det som att den utländska arbetskraften trakasseras av 

ordningsmakten. Man upprättar från fackföreningens sida därför en särskild kommitté som 

besöker ordningsmakten angående behandlingen av utlänningarna.
103

 Huruvida utlänningarna 

var medlemmar i fackföreningen eller inte framkommer inte i det undersökta materialet. Inga 

uppgifter av något slag har stått att finna som pekar på att någon utlänning var medlem av 

fackföreningen. 

För arbetarorganisationerna i Oskarströms del började dock vägen mot en förlust i konflikten 

tidigt. Även om medlemssiffrorna initialt steg kraftigt
104

, skulle de snart vända nedåt. Från 

den 28 augusti kan man i textilarbetarförbundets avdelning 48:s mötesprotokoll se uppgifter 

om att medlemmar sviker avdelningen och börjar arbeta. Efter detta datum fortsätter 

medlemssiffrorna att rasa trots att förbundsstyrelsen manar till fortsatt kamp.
105

 Man kan dock 

i protokollen från mötena med såväl organiserade som oorganiserade arbetare se en 

utveckling med början från den 26 juli där allt fler arbetare söker sig tillbaka till jutefabriken 

med undantag för den 4 augusti då storstrejken proklameras.
106

 Enligt en bedömare i 

Hallandsposten var konfliktens fördelaktiga lösning för arbetarna vid Jutefabriken i 

Oskarström omöjlig redan när vävlagarna den 30 juli återgick i arbete. När sedan 

järnarbetarna i verkstaden gav vika den 9 september inleddes en rusning tillbaka i fabriken.
107
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Diagram 1. Antal arbetande vid Jutefabriken 26 juli-1 september 1909108 

Den 10 september fanns det trots att arbetarleden nu rejält sviktade 200 medlemmar kvar i 

fackföreningen vid Jutefabriken och på Sulfitfabriken var det endast 28 arbetsvilliga vid 

samma tid.
109

  

Vilka skäl man hade för att återgå till arbetet finns det inte så mycket information om. Den 

personliga ekonomin torde vara en av de främsta orsakern. För sulfitfabriksarbetarna 

förekommer dessutom uppgifter om att lönerna på sulfitfabriken var väldigt goda.
110

 Även 

rädslan för att ej återfå sitt arbete efter konflikten kan ha spelat in i beslutet att återuppta 

arbetet. Agitationen mot fackföreningarna var hård från åtminstone Jutefabriken.
111

 

Som ovan berörts så avmattades strejken successivt och den 22 september finns det endast 32 

stridande kvar vid Sulfitfabriken.
112

 Om man skall tro uppgifterna från Oskarströms 

Sulfitaktiebolag om att konflikten där varade i bortemot tre månader så borde dessa arbetare 

antingen återupptagit arbetet eller sökt annan anställning på något annat företag i början av 

oktober. Textilarbetarföreningen i Oskarström får den 25 september ett meddelande från 

förbundsstyrelsen ”att någon utsikt till konfliktens lösning ej finns samt upptaga arbetet så 

många som kan ärhålla sådant.”
113

  Enligt förbundsstyrelsen är det bättre att återgå till arbetet 

än att få en dålig uppgörelse samt att de som inte är välkomna tillbaka i arbete ska fortsätta 

erhålla understöd från förbundet.
114

 Hallandsposten rapporterar därmed att 
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”textilarbetarföreningen i Oskarström beslöt vid möte i lördags afton att utgå ur 

Landsorganisationen samt omedelbart återupptaga arbetet.”
115

 

 

5.1.3 KONSEKVENSER 

Oskarströms Sulfitaktiebolag rapporterar efter storkonflikten 1909 om ekonomiska förluster 

till följd av arbetsnedläggelsen. Den effektiva förlusten för 1909 uppgår till 42.250 kronor.
116

 

Som ovan berättas så hade man vid Sulfitfabriken redan innan storkonflikten fått till stånd ett 

nytt lönereglerande avtal med arbetarna. ”Men äfven om bolaget på grund af dessa 

omständigheter ej dragit den nytta af lockouten, som annars kanske stått att vinna, så har 

bolaget dock genom regleringen af arbetslönerna och det nya aftalets genomförande vunnit ej 

litet.”
117

 Det avtal som bolaget tecknat med arbetarna resulterar i en avsevärd reducering av 

tillverknings- och arbetskostnaderna från 21-22 kronor per ton massa till 18 kronor.
118

  

Om storkonflikten yttrar man från bolagets sida att nyttan ej kan anses motsvara 

uppoffringarna. Man pekar trots detta på lockouten var en nödvändighet som varken kunde 

undvikas eller skjutas upp då tidpunkten för arbetsgivarna var så förmånlig även om inga 

direkta förmåner vanns just för Oskarströms Sulfitaktiebolag.
119

 

För de lokala fackföreningarnas vidkommande blev konsekvenserna av storkonflikten mycket 

hårda. På Sulfitfabriken fanns efter storkonflikten ingen fackförening på flera år och på 

Jutefabriken verkade textilarbetarföreningen med ett fåtal eldsjälar fram till april 1910 då den 

lade ner verksamheten på grund av dålig tillslutning.
120

 

De personer som varit aktiva i den fackliga verksamheten under konflikten fick också i många 

fall lida av detta. Enligt uppgift så fick 25 av medlemmarna i avdelning 48 i Oskarström 

sparken från sina jobb som en följd av detta.
121

 Uppgifter finns även om att flera från 

fackföreningen på Sulfitfabriken inte återfick sina anställningar efter konflikten.
122
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5.1.3.1 MIGRATIONS- OCH EMIGRATIONSFÖRÄNDRINGAR SOM KONSEKVENS AV 
STORKONFLIKTEN 1909 

 

Tabell.2 Slättåkras och Enslövs församlingars migration 1904-1912. 

                   Slättåkra                                         Enslöv 

År IN UT År IN UT 

1904 259 279 1904 215 213 

1905 163 326 1905 300 221 

1906 355 199 1906 244 233 

1907 244 289 1907 229 206 

1908 215 251 1908 244 202 

1909 281 321 1909 196 206 

1910 238 268 1910 182 260 

1911 197 232 1911 193 171 

1912 215 272 1912 238 249 

(Källa: Slättåkra församlings  in- och utflyttningsbok 1895-1912 och Enslöv församlings in- och utflyttningsbok 

1895-1931) 

Gällande migrationen från de två församlingar som Oskarström tillhörde, kan man se att året 

för storkonflikten förde med sig en ökad migration såväl in som ut ur församlingen för 

Slättåkras vidkommande, medan 1909 och framförallt 1910 förde med sig en betydande 

ökning av utflyttningen ur församlingen för Enslövs vidkommande, där en period med högre 

inflyttning än utflyttning bryts. Jutefabriken låg för övrigt i Slättåkras församling och 

Sulfitfabriken i Enslövs församling.  

För Oskarströms vidkommande finns uppgifter som pekar på att flera av Oskarströms 

industriarbetare emigrerade under och efter konflikten. Några gjorde det för att de inte var 
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välkomna tillbaka till sina gamla arbetsplatser för deras roll inom fackföreningarna.
123

 Tabell 

3 visar också en stark korrelation mellan året för storkonflikten och en kraftigt ökad 

emigration av industriarbetare. 

 

Tabell.3 Emigrerade industriarbetare från Oskarström uppdelade efter yrkets natur.
124

 

  Okvalificerad Kvalificerad 

1904 55 1 

1905 52 0 

1906 16 1 

1907 47 0 

1908 60 1 

1909 92 2 

1910 17 2 

1911 25 3 

1912 47 5 

(Källa: Slättåkra församlings  in- och utflyttningsbok 1895-1912 och Enslöv församlings in- och utflyttningsbok 

1895-1931) 

Tabellen visar även att den kvalificerade arbetskraftens emigrationsbenägenhet inte tycks ha 

påverkats lika starkt av storkonflikten som den okvalificerade arbetskraften. Den kvalificerade 

arbetskraften visar istället upp en emigrationstendens som förvisso stiger från 1908 men som 

inte har sin topp förrän under det sista observerade året 1912. Den okvalificerade 

arbetskraften har sin emigrationstopp 1909 och utgör även en mycket klar majoritet av de 

emigrerade för alla de här undersökta åren. De låga emigrationstalen för industriarbetarna 

1910 bör ses i samband med att antalet emigranter med okänt yrke är särskilt högt detta år
125

. 

Flera av dessa kan varit tidigare anställda på fabrikerna. 
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6 Rydöbruk 

Rydöbruks industrihistoria har gamla anor och går att följa ändå bak till 1700-talet då ett 

järnbruk anlades 1742. Järnbruksepoken var över 1869, främst på grund av svårigheten med 

att rekrytera smeder till bruket. Ett pappersbruk anlades på orten 1828 men lade ner 

verksamheten efter att ha råkat ut för en omfattande brand 1869. Inte långt från pappersbruket 

anlades 1886 ett träsliperi som sedermera kom att omformas till att omfatta även en 

sulfitmassefabrik.
126

 Den mer moderna industrins födelse på orten kan sägas utgöras av 

försäljningen 1896 av Rydö till ingenjör Erik Samuel Steffanson. Steffanson byggde om 

fabriken och utvidgade den och bildade aktiebolaget Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag.
127

 

Bruket fortsatte att växa och utvecklas under åren efter Steffansons övertagande vilket 

medförde att även Rydöbruk som samhälle expanderade. Enligt Kata Dahlströms reserapport 

skall mellan 300-400 arbetare ha varit sysselsatta vid Rydö trämassefabrik.
128

 1906 börjar 

dock en mer orolig tid på bruket med vissa ekonomiska förluster och ökade motsättningar 

mellan arbetare och arbetsgivare. Styrelsen meddelar ”att det kommit till Styrelsens 

kännedom, att det bedrifves agitation, och endast är en tidsfråga, när det blifver fackförening 

eller fackföreningar vid Rydö.”
129

  Bolagsstämman gav styrelsen i uppdrag att ansluta sig till 

Svenska Arbetsgivarföreningen så att bolaget i händelse av strejk eller lockout skulle erhålla 

ekonomiskt stöd.
130

 

De krav som arbetarna vid bruket ställde på sin arbetsgivare handlade om arbetstider och 

lönesystem. Arbetarna ville slippa sön- och helgdagsskiften vilket inte beviljades. Som 

kompensation fick de dock en 25 %  löneförhöjning för de skiftes- och reparationsarbeten 

som genomfördes dessa dagar. Arbetarna skulle dock fortsätta att göra framstötar om att 

slippa arbeta dessa dagar och ville dessutom ha ackordsbetalning. Dessa konflikter kom 

således att leva kvar.
131
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6.1 STORKONFLIKTEN 1909 I RYDÖBRUK 

6.1.1 ORSAKER 

Orsakerna till att Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag blev involverat i storkonflikten är 

desamma som för Oskarströms Sulfit-AB. Genom att vara medlemmar av Svenska 

Arbetsgivarföreningen och deras aktuella förbund var man från bolagets sida tvunget att den 5 

juli förklara lockout i sympati med de bolag i samma bransch som sen tidigare låg i konflikt 

med sina arbetare.
132

 Bolaget hade förvisso under några år brottats med problem med sina 

arbetare som begärde högre löner, förändringar i skiften med mera
133

. Men att dessa problem 

skulle föranleda bolaget att ta till en omfattande lockout på eget bevåg förefaller osannolikt 

med hänsyn taget till de ekonomiska problem företaget hade under 1909. Dessa problem 

uppstod då den tidigare styrelsen begått oegentligheter vilka ställde bolaget och dess nya 

styrelse utan tillräckliga bankkrediter och övriga krediter vilket skapade en situation som 

knappast utgjorde en önskvärd grund att stå på inför en lockout.
134

  

Från arbetarorganisationernas håll ser man orsaken till lockouten som ett försök att 

”underkuva och splittra arbetarna och deras organisationer”.
135

 Gemensamt för materialet från 

såväl arbetsgivare som arbetarorganisationer i Rydöbruk under perioden för storkonflikten 

1909 är att lönefrågan inte diskuteras någonstans. Detta trots att lönefrågan och arbetstiderna 

varit en viktig fråga under åren före konflikten. 

Samma dag som lockouten verkställs så sammanträder även styrelsen för fackföreningen och 

diskuterar huruvida en eventuell storstrejk skulle vara till nytta eller skada. Efter livliga 

diskussioner så ”var det samtliga talares fulla övertygelse att arbetarerörelsen hade mera nytta 

än skada av en storstrejk”.
136

 

 

6.1.2 FÖRLOPP 

Relativt snart efter verkställandet av lockouten svarar man från fackföreningen med blockader 

mot bolaget som till en början omfattar endast vissa delar av tillverkningen men som snart 
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utvidgas.
137

 Alla arbetare delar dock inte fackföreningsmedlemmarnas åsikter och sympatier 

utan arbetar ändå trots gällande blockad. Fackföreningen anordnar därför en demonstration 

mot de arbetare som utför sådant arbete som förklarats i blockad.
138

 Efter en tid förklarar man 

även de butiker som säljer varor till blockadbrytare i blockad.
139

  

Till slut förklarar styrelsen för fackföreningen att beslut nu fattats om att sätta igång en 

storstrejk.
140

 Liksom Oskarström är Rydöbruk under denna tid en liten ort där nu en stor del 

av befolkningen står utan sysselsättning. Oroligheter riskerar därför att utbryta. Uppgifter 

finns också om att vissa av fackföreningens medlemmar uppför sig mindre väl. Styrelsen för 

fackföreningen låter dock meddela att de medlemmar som inte kan uppföra sig som det anstår 

en fackföreningsmedlem skall uteslutas.
141

  

Från bolagets sida vidtog man aktiva åtgärder för att återfå sina arbetare till fabriken. Man 

hotar bland annat med att de som inte infinner sig för arbete innan den 23 augusti inte kan 

räkna med att återfå sin anställning senare.
142

 Detta hot tar man än längre då man i början av 

september meddelar att de som inte snart återupptar arbetet kommer att uppsägas från sina 

arbeten och vräkas från sina bostäder.
143

 Ovanstående förfarande måste rimligtvis innebära att 

lockouten av arbetarna har upphört senast vid denna tidpunkt. Efter den 31 augusti 

förekommer inga vidare anteckningar i fackföreningen i Rydöbruks protokollbok. Nästa 

anteckning görs inte förrän 1915.  

 

6.1.3 KONSEKVENSER 

De konsekvenser som storkonflikten fick för Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag var på kort 

sikt ”mycket stora förluster”.
144

 Dessutom skadades relationerna mellan arbetsgivare och 

arbetstagare vilket skulle ta många år att bota.
145

 Under åren omedelbart efter storkonflikten 

stod fabriken stilla flera gånger på grund av konflikter.
146

 Storkonflikten och den övriga 
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turbulensen inom företaget medförde dessutom att flera förmän och tjänstemän sökte  sig till 

den nybyggda fabriken i Hyltebruk.
147

  

För fackföreningens vidkommande skulle storkonflikten få samma följder som på många 

andra håll i landet, nedläggande av den fackliga verksamheten. Det skulle dröja mer än ett 

halvt decennium innan Svenska grov och fabriksarbetarförbundet avdelning 181 Rydöbruk 

blev verksam igen.
148

 

 

6.1.3.1 MIGRATIONS- OCH EMIGRATIONSFÖRÄNDRINGAR SOM KONSEKVENS AV 
STORKONFLIKTEN 1909 

 

Tabell.4 Färgaryds, Långaryds och Torups församlingars migration 1904-1912. 

                  Färgaryd                                         Långaryd                                        Torup 

År IN UT År IN UT År IN UT 

1904 34 28 1904 126 67 1904 116 132 

1905 15 31 1905 67 88 1905 129 158 

1906 35 36 1906 85 117 1906 155 166 

1907 36 26 1907 88 113 1907 131 142 

1908 43 41 1908 106 98 1908 150 151 

1909 71 35 1909 111 117 1909 153 156 

1910 96 38 1910 129 146 1910 109 159 

1911 100 63 1911 114 163 1911 135 197 

1912 51 60 1912 111 135 1912 65 142 

(Källa: Färgaryd församlings in- och utflyttningsbok 1895-1929, Långaryd församlings in- och utflyttningsbok 

1895-1924 och Torup församlings in- och utflyttningsbok 1895-1924) 
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För de undersökta församlingarna kan man se vissa samband mellan förändringar i 

migrationsmönstret och storkonfliktens utbrott. För Färgaryd församling går det att urskilja en 

tydlig ökning av inflyttningen i samband med storkonflikten. Man hade här under tiden för 

storkonflikten en nybyggd fabrik i Hyltebruk som dessutom stod utanför storkonflikten då 

fackföreningar saknades där.
149

 För Torup församling går det att urskilja en viss ökning av 

utflyttningen  1910 -1911 medan inflyttningen samtidigt minskar något under samma period. 

För Långaryd församling sker inga påtagliga förändringar i migrationen under tiden för 

storkonflikten.   

Tabell.5 Emigrerade industriarbetare från Rydöbruk uppdelade efter yrkets natur.
150

 

  Okvalificerad Kvalificerad 

1904 0 0 

1905 1 0 

1906 0 0 

1907 1 0 

1908 0 0 

1909 1 0 

1910 0 0 

1911 6 1 

1912 1 0 

(Källa: Färgaryd församlings in- och utflyttningsbok 1895-1929, Långaryd församlings in- och utflyttningsbok 

1895-1924 och Torup församlings in- och utflyttningsbok 1895-1924) 

I det undersökta materialet från Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag och den där verksamma 

fackföreningen finns det inga uppgifter om att några skulle ha emigrerat som en följd av 

konflikten. Som tabell.5 visar så kan man inte heller urskilja någon ökning av antalet 

emigrerade industriarbetare från Rydöbruk under varken 1909 eller 1910. Någon korrelation 

mellan storkonflikten och en ökad emigration finns således inte i Rydöbruk. Några utsagor 

om industriarbetarnas emigrationsbenägenhet med avseende på deras kvalifikationer är inte 

heller fruktbara då endast en kvalificerad industriarbetare emigrerar från Rydöbruk under hela 

den undersökta perioden.  En ökning av emigrerade industriarbetare sker dock 1911 men kan 

inte sättas i samband med storkonflikten.  
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 Andersson & Olsson (2006): 21 
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 Okvalificerad arbetskraft: Fabriksarbetare och Sulfitarbetare. Kvalificerad arbetskraft: Pappersbruksförman 
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7 Getinge 

Getinge var ändå fram till 1800-talets slut ett mycket glest befolkat samhälle. Människorna 

som bodde där fick i regel försörja sig genom att bruka den jord som fanns. Det som skulle 

leda till en förändring av bygdens karaktär var järnvägen som kom och den västkustbana som 

blev klar genom Halland 1886. När sedan Olander Larsson grundat såväl Hallands Frökontor, 

Getinge Tegelbruk och Getinge Mekaniska Verkstad på orten tog även bostadsbyggandet fart 

på allvar. Dessa industrier blev snart framgångsrika, vilket ledde till att inflyttningen ökade 

starkt.
151

 Getinge tegelbruk var när det startades 1894 ortens första industri och kom att 

kraftigt bidraga till ortens utveckling genom att erbjuda befolkningen sysselsättning under 

drygt 70 år.
152

 Getinges Mekaniska Verkstad drog igång 1904. Produktionen var initialt 

mycket blygsam men kom senare att bli omfattande.
153

 

Gällande den fackliga verksamheten bland Getinges industriarbetare så tycks denna ha 

kommit igång senare än i Oskarström och Rydöbruk. Metalls avdelning 200 i Getinge startade 

1928 efter att tidigare ha ingått i avdelning 3 i Halmstad och av protokollen ”går det inte att 

utläsa några anmärkningsvärda konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.”
154

 

 

7.1 STORKONFLIKTEN 1909 I GETINGE 

I  det material som undersökts för att kartlägga storkonfliktens förlopp i Getinge så framgår 

det att Getinge i ringa grad påverkades av denna. Enligt uppgifter från Kungliga 

Civildepartementet så var endast 5 arbetare i Getinge uttagna i strejk.
155

  

Det företag som det varit möjligt att undersöka under storkonflikten, Getinges Nya Mekaniska 

Verkstads Aktiebolag, uppvisar dock en kraftigt reducerad vinst under 1909 i förhållande till 

1908 då denna sjunker från 9,574 kronor till 2,332 kronor
156

. Huruvida detta beror på att 

företaget varit direkt inblandat i storkonflikten eller bara indirekt lidit av de dåliga 

konjunkturerna kan ej fastslås. 
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 Getinge-Rävinge vår hembygd (1998): 22f 
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 Idem: 232 
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 Idem: 220 
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 Idem: 217 
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Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 III (1912): 190 
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 Revisionsberättelse rörande Getinge Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag för år 1908 och 

     Revisionsberättelse rörande Getinge Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag för år 1909 
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7.1.1 MIGRATIONS- OCH EMIGRATIONSFÖRÄNDRINGAR SOM KONSEKVENS 
AV STORKONFLIKTEN 1909 

 

Tabell.6 Getinge församlings migration. 

År IN UT 

1904 96 103 

1905 76 109 

1906 121 97 

1907 95 98 

1908 101 202 

1909 74 88 

1910 83 102 

1911 81 89 

1912 63 82 

(Källa: Getinge församlings in- och utflyttningsbok 1895-1941) 

Gällande Getinge församlings migration kan man inte se några tendenser som pekar på att 

storkonflikten skulle ha haft någon större inverkan på densamma. Utflyttningen är betydligt 

lägre 1909 än föregående år men detta år utgör en kraftig utflyttningstopp för den undersökta 

perioden som inte kan förklaras utifrån det här undersökta materialet vilket gör eventuella 

jämförelser med detta år fruktlösa. Under 1910 ökar utflyttningen något igen i förhållande till 

1909. 
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Tabell.7 Emigrerade arbetare från Getinge inom de icke-agrara verksamheterna uppdelade 

efter yrkets natur.
157

 

  Okvalificerad Kvalificerad 

1904 1 0 

1905 2 1 

1906 1 0 

1907 0 1 

1908 2 0 

1909 6 0 

1910 5 2 

1911 2 0 

1912 0 0 

(Källa: Getinge församlings in- och utflyttningsbok 1895-1941) 

Tabellen ovan visar att Getinges icke-agrara arbetskraft emigrerade i högre utsträckning 1909 

och 1910. Emigration ökar överhuvudtaget ur församlingen dessa år.
158

 En korrelation finns 

således mellan året för storkonflikten och en ökad emigration från Getinge trots ortens ringa 

direkta påverkan av konflikten.  

Vid en uppdelning av Getinges emigranter som inte var verksamma inom de agrara 

näringarna i kvalificerad och okvalificerad arbetskraft så ser man att flertalet hörde till de 

okvalificerades kategori. Bland den kvalificerade arbetskraften återfinner man inga 

emigranter under 1909, men dock två stycken under 1910, vilket är det högsta observerade 

antalet emigranter ur denna kategori under den undersökta perioden.  
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 Okvalificerad arbetskraft: Arbetare, Järnarbetare, Stenarbetare och Stenhuggare. Kvalificerad arbetskraft: 

Smed, Snickare och Målare 
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 Se bilaga 1. 
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8 Sammanfattande analys 

När de dominerande industrierna i Oskarström och Rydöbruk förklarade majoriteten av sina 

arbetare i lockout så var detta ett reslutat av deras medlemskap i Svenska 

Arbetsgivarföreningen och inte en direkt följd av lokala konflikter mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. För Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag kan man se hur lokala konflikter mellan 

arbetsgivare och arbetare samt de senares bildande av fackföreningar utgör orsaken till att 

arbetsgivaren ansluter sig till Svenska Arbetsgivarföreningen. Man kan således för Rydöbruks 

del säga att de lokala konflikterna som tidigare ägt rum utgjorde en indirekt orsak till att dess 

industrier drogs in i storkonflikten 1909. 

För Oskarströms industriers vidkommande går det inte att återfinna några redogörelser för 

arbetsgivarens anledningar att gå med i Svenska Arbetsgivarföreningen. För Jutefabrikens 

vidkommande vet vi dock att man ända sedan fabrikens igångsättande haft upprepade 

konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare, där dessutom en betydande konflikt ägt rum 

10 år innan storkonflikten. Konflikter hade även innan storkonflikten funnits på fabriken 

mellan arbetsgivaren och fackföreningen. Det är därför rimligt att Jutefabrikens anslutande till 

Svenska Arbetsgivarföreningen är förknippat med tidigare lokala konflikter som i fallet 

Rydöbruk. 

Från fackföreningen vid Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag går det att urskilja en sådan 

opinion på gräsrotsnivå för igångsättandet av en storstrejk som en del av den tidigare 

forskningen på området vittnar om.
159

 Detta då man redan innan storstrejksbeslutet diskuterar 

och med full övertygelse menar att en sådan strejk skulle vara till mer nytta än skada för 

arbetarrörelsen. 

Under själva konfliktförloppet visas från arbetarnas sida prov på såväl ”voice”, ”loyalty” och 

”exit” i såväl Oskarström som Rydöbruk. Att klargöra i precis vilken grad protester och 

lojalitetsyttringar förekommer är problematiskt utifrån det undersökta materialet. Då 

konfliktens första steg är en lockout kan man knappast kalla de lockoutade för mindre lojala 

än de som fortfarande arbetar då de förra helt enkelt inte får arbeta. Det är först från de 

datumen då de olika fackföreningarna förklarar de aktuella arbetsgivarna i blockad som man 

kan börja analysera förekomsten av loyalty och voice mer på djupet. Detta då arbetarna här 

kan välja att vara lojala mot företaget och därför bryta blockaden eller vice versa.    
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 Se kapitel 3.3, sidan 20 
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Jutefabriksarbetarna i Oskarström lockoutas den 23 juli och fackföreningen upprättar blockad 

mot fabriken en vecka senare. På den första lockoutdagen arbetar ett 90-tal arbetare. Dagen 

efter verkställandet av blockaden arbetar 168 arbetare och detta antal stiger mer eller mindre 

under hela perioden med undantag för datumen kring storstrejkens verkställande. Således 

förekommer det ständiga lojalitetshandlingar från arbetarna gentemot företaget desto längre 

konflikten fortskrider. Den kraftsamling som äger rum på jutefabriken för att protestera ska 

dock inte underskattas då fabriken i vanliga fall enligt uppgifter har cirka 900 arbetare men 

vid tiden för blockaden är denna siffra då endast 168. Det är tyvärr inte möjligt att kartlägga 

hur många av dessa som inte arbetar på grund av att de är lockoutade respektive aktivt 

arbetsnedläggande. 

Det man kan notera angående förhållande vid Jutefabriken i Oskarström är att arbetarna där 

inte uppträder som en homogen grupp. Vid två tillfällen kan man i det undersökta materialet 

urskilja att två specifika grupper av arbetare, vävlagare och järnarbetare, återgår till arbetet 

trots att majoriteten av deras arbetskamrater önskar att de inte ska göra detta. Lojaliteten är 

således större mot arbetsgivaren i dessa fall än vad de är mot arbetskamraterna. Särskilt 

intressant är dessutom det faktum att de två aktuella grupper av arbetare som återgår till 

arbetet är att betrakta som kvalificerade arbetare i form av vävlagare och järnarbetare i 

verkstaden. Något som, med hänsyn även taget till förmännens uppvisade lojalitet mot 

företaget, ger en indikation om att den kvalificerade arbetskraften var mer lojal mot 

arbetsgivaren än den mindre kvalificerade arbetskraften. Tagit i beaktande den reaktion som 

detta utlöser hos fackföreningsmedlemmar och den ökade återgång som sker till arbetet efter 

detta är det troligt att dessa grupper av arbetare hade viktiga funktioner att fylla, åtminstone 

under den rådande situationen, för jutefabrikens drivande. Vidare forskning kring hur olika 

yrkesgrupper betedde sig under storkonflikten skulle utgöra ytterligare en spännande 

dimension till att djupare förstå konflikten men även arbetarna som grupp under denna tid. 

Vid Sulfitfabriken pågår konflikten under en längre tid än på Jutefabriken och mönstren 

gällande återgången till arbetsplatsen ser något annorlunda ut. Den 1 september har 

exempelvis Jutefabriken fått tillbaka mer än 50 % av arbetskraften i arbete medan 

Sulfitfabriken den 10 september har 28 arbetsvilliga att jämföra med ursprungsstyrkan på 

cirka 200 arbetare. Lojaliteten förefaller således vara lägre gentemot Sulfitfabriken från dess 

arbetare än vad den är för Jutefabriken av dess arbetare. Detta kan bero på en större ideologisk 

övertygelse från arbetarna om vikten av att fortsätta kampen . Om man tar i beaktande att 

fackföreningarna vid Sulfitfabriken upphör med sin verksamhet efter storkonflikten medan 
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fackföreningen på Jutefabriken fortsätter sin verksamhet ytterligare en period så förefaller 

denna förklaring inte ha särskilt hög giltighet.  

Ett större förklaringsvärde torde finnas i det faktum att arbetarna vid Sulfitfabriken generellt 

sett hade goda löner vilket i så fall medför att deras förmåga att hålla ut ekonomiskt under 

konflikten är större än Jutefabriksarbetarnas. Könsstrukturerna på de båda fabrikerna kan 

också ha spelat en roll i sammanhanget. Jutefabriken var en arbetsplats som dominerades av 

kvinnor medan Sulfitfabriken dominerades av män. Lönerna skiljde sig åt mellan fabrikerna 

och även lönerna mellan kvinnor och män skiljde sig åt under tid. Kvinnorna kan således ha 

haft en lägre förmåga att hålla ut ekonomiskt under konflikten vilket tvingar dem att återgå till 

arbetet snarare än mellan. Med vetskapen om att den ideologiska kampen tycks ha pågått 

längre vid Jutefabriken förefaller det som den rimligaste slutsatsen att de ekonomiska 

faktorernas betydelse för arbetarnas konfliktuthållighet varit de mer avgörande. Det 

förekommer uppgifter om att utlänningarna skulle ha bättre löneersättningar än den svenska 

arbetskraften, åtminstone under åren innan storkonflikten. Enligt ovanstående resonemang 

skulle denna grupp hållit ut längst i konflikten. Istället emigrerar dessa i högre grad än de 

inhemska arbetarna. Förklaringen torde stå att finna i att dessa personer kommit till 

Oskarström och Sverige för att arbeta och inte för att utkämpa slag i kriget på den svenska 

arbetsmarknaden. Att djupare och mer konkret kartlägga fackföreningarnas könstrukturer och 

de olika könens beteendemönster under konflikten utgör ett intressant ämne för vidare 

forskning liksom löneförhållandena, dels mellan de olika könen men även mellan inhemsk 

och utländsk arbetskraft.. 

För arbetarna vid Rydö Bruks och Fabriks Aktiebolag finns det i det undersökta materialet 

inte uppgifter av den natur som tillåter en lika grundliga analys av förekomsten av loyalty och 

voice som i fallet med industrierna i Oskarström. Att det fanns arbetare som aktivt bröt 

fackföreningens blockad och istället valde att vara lojal gentemot sin arbetsgivare kan 

åtminstone utläsas. Vilka strukturer dessa hade i form av kvalificerad respektive okvalificerad 

arbetskraft går dock inte att göra. 

Det sätt som industriarbetarna i Oskarström och Rydöbruk protesterade på var stundtals 

aggressivt med demonstrationer och protester mot strejk- och blockadbrytare. Dessa protester 

kunde dessutom ta sig formen av privata uppsökanden av sådana individer som inte 

sympatiserade med de strejkande samt blockader mot privat näringsidkare. Offentliga 

uthängningar, till exempel som publicerandet av blockadbrytarna vid Sulfitfabriken i 
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Oskarström i lokaltidningen, var också förekommande och är att betrakta som en tämligen 

aggressiv form av protest. 

De konsekvenser som storkonflikten fick handlar för företagens del primärt om ekonomiska 

förluster. Ytterligare en konsekvens för industrierna i Oskarström och Rydöbruk var dock att 

den fackliga verksamheten avvecklades. Detta innebar följaktligen att storkonflikten för de 

lokala fackföreningarna i Oskarström och Rydöbruk fick förödande konsekvenser. För 

fackföreningen vid Jutefabriken i Oskarström vet vi att denna valde att träda ur 

Landsorganisationen och fortsätta verka som en lokal förening. Huruvida detta gjordes efter 

en överenskommelse med bolaget går inte att utläsa av materialet. Inte heller kan vi utläsa 

huruvida nedläggandet av fackföreningarna vid Oskarströms Sulfit-AB och Rydö Bruks och 

Fabriks Aktiebolag var resultatet av dessa bolags hållning eller om det skedde naturligt på 

grund av missnöje eller bristande intresse bland arbetarna för sådana föreningar. För 

Oskarströms Sulfit-AB och Jutefabriken vet vi att alla arbetare inte var välkomna tillbaka till 

arbetet på grund av deras inblandning i fackföreningarna. För Rydöbruks vidkommande finns 

det inga sådana uppgifter. 

För vissa av de aktuella församlingarna går det att urskilja förändringar i migrationsmönstren i 

samband med tiden för storkonflikten. Slättåkra församling, som var den församling som 

Jutefabriken i Oskarström tillhörde, uppvisar en ökning av såväl antalet utflyttade som 

inflyttade under 1909. Då hundratals arbetare vid Jutefabriken lämnade orten är det naturligt 

att inflyttningen ökar då det då finns en massa platser lediga, såväl arbetsplatser som bostäder. 

För Enlövs församling går det att urskilja en tydlig ökning av antalet utflyttade i 

storkonfliktens kölvatten, framförallt för 1910. Tvärtemot vad fallet var för Slättåkra så ökar 

inte inflyttningen under samma period utan denna minskar istället vilket. Varför inflyttningen 

för Enslöv församling inte följer samma mönster som för Slättåkra går inte att förklara utifrån 

denna undersöknings resultat. Ökningen av de utflyttade för 1909 och 1910 kan säkerligen ha 

ett visst samband med storkonflikten. Särskilt med hänsyn taget till de kvantiteter som det 

ändå handlar om.  

För Långaryds och Torups församling kan man inte se några otvetydiga förändringar i 

migrationen som skulle kunna sättas i samband med storkonflikten. Förvisso minskar 

inflyttningen till Torup markant 1910 men den är ännu lägre 1912. För Långaryd ökar 

utflyttningen 1909 och 1910 men är ännu högre 1911. För Färgaryd, som vid tiden för 

storkonflikten kunde stoltsera med en helt nybyggd fabrik i Hyltebruk som dessutom höll sig 
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utanför konflikten, kan man se ett tydligt mönster där inflyttningen ökar kraftigt 1909 vilket 

fortsätter under några år. Den viktigaste förklaringen till detta är inte storkonflikten utan att 

det uppstår en mängd nya arbetstillfällen inom församlingen. En liten del av den ökade 

inflyttningen utgörs dock av förmän och tjänstemän som tröttnat på förhållandena vid 

fabriken i Rydöbruk. 

Angående emigrationen i samband med storkonflikten så ökar denna mycket kraftigt för 

Oskarström 1909. Den relativt största ökningen har dock Getinge men här handlar det om så 

pass få observerade emigranter under den undersökta perioden att några direkta fastslaganden 

om orsakerna till variationerna är svåra att göra. Rydöbruk uppvisar liksom Getinge låga 

emigrationstal under den undersökta perioden och har dessutom färre emigranter, färre 

emigrerade arbetare från de icke-agrara verksamheterna och endast en enda emigrerad 

fabriksarbetare under 1909. Rydöbruks emigrationsmönster liknar således mer en ort som 

Getinge, som inte berördes av storkonflikten i någon högre grad. 

Att emigrationen ökar så markant från Oskarström och inte från Rydöbruk kan ha flera 

orsaker. Den främsta orsaken står att finna i att emigranterna från Oskarström i många fall 

består av utlänningar som kommit till Sverige för att arbeta men sedan väljer att flytta tillbaka 

till sina hemländer. Det finns således en stark pull-effekt av att känna en tillhörighet till detta 

land och att dela dess språk, kultur med mera. Att storkonflikten 1909 utgör den push-effekt 

som varit direkt avgörande för att emigrationsbeslutet fattas av fler utlänningar just detta år är 

dock sannolikt. 

De till ursprunget svenska medborgarnas benägenhet att emigrera från Oskarström kan såklart 

även den ses som en följd av den push-faktor som storkonflikten utgjorde, vilket även det 

undersökta materialet ger visst stöd för. Man väljer således att emigrera på grund av sitt 

missnöje med vad som händer på arbetsplatsen, arbetsmarknaden eller det svenska samhället i 

stort. Vidare kan umgänget med utlänningarna på fabriken lett till en ökad benägenhet att 

emigrera till de länder som dessa härstammade ifrån genom de berättelser som säkert delgavs 

dem om landets förträfflighet. En psykologisk effekt av att umgås med personer som sökt sig 

till nya länder för att arbeta kan säkert också ha bidragit till att tanken att själv göra samma 

sak blev mindre främmande. Dessutom finns det för jutefabriksarbetarna en konflikt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare ett decennium tillbaka i tiden där ett större antal arbetare redan 

då valde att emigrera. Således finns det en historisk bakgrund här där man gärna tar till 

emigration i samband med större konflikter med arbetsgivaren.   
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Företagens agerande i Oskarström kan även ha påverkat arbetarnas emigrationsbenägenhet då 

många inte var välkomna tillbaka efter konflikten. Motsvarande uppgifter för Rydöbruk finns 

inte i det undersökta materialet förutom att de som inte återinträdde i tjänst vid en given 

tidpunkt inte skulle återfå sina arbeten och dessutom skulle vräkas. Fackföreningen vid Rydö 

Bruks och Fabriks Aktiebolag upphör dock med sina noteringar vid denna tid vilket tyder på 

att de hörsammat varningen.  

Att konfliktförloppet sätt till dess intensitet och hätskhet var av allvarligare karaktär i 

Oskarström än Rydöbruk framkommer i resultatet. I Oskarström fanns det problem mellan 

ordningsmakten och de strejkande och även mellan lojala och protesterande arbetare förefaller 

läget varit spänt. Att ovanstående påverkat Oskarströms industriarbetare att i högre grad än 

industriarbetarna i Rydöbruk emigrera är inte orimligt. 

Denna undersökningens främsta slutsats angående storkonfliktens inverkan på 

emigrationsbenägenheten är således att de lokala förutsättningarna i samverkan med 

storkonflikten avgör huruvida emigrationen ökar eller inte. Något ställningstagande kring 

huruvida konjunkturer lokalt eller nationellt generellt påverkar emigrationsbenägenheten går 

inte att fastslå då Oskarström och Rydöbruk uppvisar två olika resultat.



   

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

OTRYCKT MATERIAL 

Kyrkoarkiv 

Enslövs kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1931 

Färgaryds kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1929 

Getinges kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1941 

Långaryds kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1924 

Slättåkra kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1912 

Torups kyrkoarkiv: In- och utflyttningsbok 1895-1924 

 

Arbetarrörelsearkivet, Halmstad 

Svenska Grov och Fabriksarbetarförbundet avdelning 181 Rydöbruk: Protokollbok för 

styrelsen för Svenska Grov å Fabriksarbetareförbundets afdelning 181 från och med 1 Januari 

1907, Svenska grov och fabriksarbetarförbundet avdelning 181 Rydöbruk Protokoll 1906-

1909 

Svenska textilarbetarförbundet avdelning 48 Oskarström: Protokollbok Avdelning 48 för 
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Bilaga 1 

Emigrationen ur Oskarström, Rydöbruk och Getinge 
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1904 55               1     1       1   1           4   2 4   69 

1905 52                 3   1 1         2     1     4         64 

1906 16               1 2       1   1   2       1   4   1 1   30 

1907 47                 3           1   7 1         4     1   64 

1908 60       1                     1                         62 

1909 92 1 1             1           1 1 6         1 2   1 7   114 

1910 17   1       1     1           1   68 1           1 2     93 

1911 25 1 1         1               1   19 4             2 1   55 

1912 47   3 1   1         1       1     2   1       1   1 2 1 62 
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1904 24 12   17   4   10     1 1       69 

1905 18 8   4   18 4 12               64 

1906 16 1   8   2   2         1     30 

1907 14 20 17 4   4   4             1 64 

1908 1 14 32 5 4     6               62 

1909 24 39 29 2 8   6 3 2 1           114 

1910 32 13 26   8   3 5 2         4   93 

1911 10 3 25 2 6   4 1 2         2   55 

1912 20 5 17 2 3   12   2     1       62 
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         Yrken 
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1904         1             1 

1905 1           1       1 3 

1906           1 1 1       3 

1907 1         3           4 

1908                       0 

1909 1         1         1 3 

1910     2       1 1 1     5 

1911 5 1 2 1   2 1 1       13 

1912 1         1 1     1 1 5 
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1908       0 
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1910 5     5 
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1912 5     5 
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1904 1             1   1     1 4 
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1906 1             1 2     1 1 6 

1907             1 2   1     1 5 

1908 1   1         1         1 4 

1909 5 1             1   1   1 9 

1910 4 1       1 1 3 2       3 15 

1911 1     1       1   1     3 7 

1912                 2       1 3 
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1905 7   7 
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1908 4   4 

1909 9   9 
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1912 3   3 
 

 

 


