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Storstrejken 1909 

härom torde kräva 
en 
marisk 
arbetsmarknaden vid 
tid. 

Ar 1905 hade Svenska Arbets
ett 

§ i sina 
rätten att i 

kollektivavtal anta och avskeda ar
betare, leda och fördela arbetet och 

vilka arbetare som helst. 

Ar 1906 erkände LO preliminärt 
realinnehållet i § 23 (~,l~~~mhMt.,wn_ 

efter 

varandras 
om medling j arbetstvister an

togs. 

Ar 1907 bekräftade 
na inför lockouthot från SAF 
den om inne
hållet i § 23. 

Samma år utbröt i CSA en allvar
som snart 

. hörde därom vid 
tiden berättas som ett bevis 
på krisens att chefen för 
en svensk storindustri di
rektör Edström vid Asea), som anlänt 
till New YOl·k. ej kunde i bank utfå 

resekreditiv utan nöd
tid hj älpa fram 

klocka och andra 
mötte 

nått 

konflikter. krii vde 
arbetsmonopo\ i hamnarna och SAF 
hotade med allmän lockout. 
den uppgörelse, som skulle 
§ 23 införas i alla blivande stuveri
avtaI. 

Perioden 1900-09 (7) 

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Ar 1909 befann si2' i Sveri2'e de-
i ett ~ 

arbetskonflikter i flera branscher. 
SAF:s fullmäktige beslöto lockout vid 

textil

med 


successiv utvidgning av stridsområdet. 

utbröt efter 

mation av LO:5 landssekreteriat ; kon
flikten berörde vid sin kulmen 
29°000 anställda. Sedan kom den 
:Hationella 
upptogs hos utan
för SAF. På även 

uppmärk
sammade »rationella 

vilja vi minnas hade LO-ord
föranden Herman Lindkvist - stor

- till upphovsman.) 
En i detta sammanhang 

är, under vilka förhitllanden 
pressen arbetade under 
Vi ha i både offentliga och enskilda 
bibliotek efterforskat en skrift i saken 
men icke funnit Numera av
lidne dr Karl Hildebrand under 

chefredaktör för Stockholms 
- trodde att möjligen nå

" vore att hämta hos Publicist
klubhen; där upplyser man dock. att 
dess icke äro i 
skick. I stort voro emellertid fiir-

Svenska 
de icke LO och hade sålunda ingen 
direkt att blanda sig i stri
den. På grund av traditionell 

och genom avtal med arbets
och på av yrkets spe

ciella ställning och mot 
det allmänna väntades förbundet icke 

strej kvapnet. Då icke desto 
mindre nästan landets typo

i strid mot bestämmelser i 
lande avtal under strejkens andra 
vecka nedlade 
omedelbart förstummade. 

Endast genom smärre 
meddelanden etc. kunde de till en bör
jan distribuera en del om 

m. m. Men efter 
hade flertalet större 

bland egna 

mat och med oförminskade 
Litet till mans torde numera inse, 

vilken det var, att 
hetens sålunda bevarades över 
konflikten och vad därmed stod i 
samband. Denna 

ge den 
i det stora hela ett förlopp. 

11ellan LO och Typografförbundet 
hade överenskommits, att ej blott cle 

tidningarna utan även den 
skulle 

upphöra och hlott landssekreteriatets 
endast för tillfället avsedda officiella 
meddelande 

pressen med egna krafter åter 
kom i verksamhet. var arbetarled

.. bunden vid sina träffade 
sitiol1er med avseende arbetar

olika organ, vilka därför ej 
kunde utkomma under fort-

I stället fick »Svaret» karaktär 
aven tidning, som utgick i 
en över hela landet upp

ay ISO 000 ex" en även i 
betydande siffra. Detta för

hållancle torde emellertid för . 
ha tett sig som en fördel: 

den fick så sätt ensam vad 
som skulle sägas, skrivas och even
tuellt tros på den egna sidan av 

närmast he
ror sparvagsroretsen 1 Stockholm 
och förhållandena vid Norra 
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Till 

Stockholms rättsinniga
!1orldtolms ~a!lL~ medborgare! 

EXTRABLAD Bojkott mot .orr. SpA .. väg.bolagetl 
Den _.LO_ AUIU11I '909. .M:o...l__ 

Allt.6edao Norra Splrvigsbolapt blrdti~ uoder IÖrTa Arel fick di pAgåt'Il J o 
bJockad oob bojkott upphivd mot viUkqr att vid bebo\' av ny arbetekra·[t llm.na 
Iöretride,riitt lill ansUill-ning At den hederU~8 och dngliga pet30nAl som före fjoJ · 
l:rets . arbewkonAikter var engagerad vid p:p4rdgarnll. hlir bolaget genom siu sl~' lelltl 

II: 	Gli' 11.1. 11 J r If • . :P 1 8~. o C K R '(1'1. 11 I Q" t 0 .1\. med &törela IIJDTeugunnhel undvikit inrria , jIIilt förbindelfN! härutinnan. r stillel tar 
a tt anlUlU. behö... ligt. dntaf arbetare '&1{ (örutnraod. perSonal, bar bolage.1 i ..trid 
med ord och arlal 8.D.8UUll ny. arbetare Hl .ö\,OT ett S()..l'al. diLrav 30 rAlI:l nUI'I(i\1ld. 
och. testen 8. k. söodagskonduktÖNr. 

Alla fmök att geoOUl ul:lderhandlin~ vinna riUel1ie ha varit tQrgbes.. _~tat'en" 


l')nUcMt_ .1Ia ..... ~14tallt balt'.' tSr at' 'hr til ka..... törlikniog8DJcn, som blln'id bi ttlU.. har icke ene ku.nolt uh-erh ett lawoantriide. dir 

ar-betunu kommitt~ ti" t.ilIWl~ aU l'DlOr bolageli .tYI'PJee hemllgp lina aynpullkt~l' . 


l'!Pn t I.'''~ 1 ~.cba. r~rW4tt1DIf;I1) o•••tlJWl\11ttsflk 1I&r IUif,.ne.. .. Tro18 det uppeoba.. a"tal.brott bolaget !\iort .ig ,kyldlgt till b. bolaget. tal ..~n 
ratl, Il au ..at,~bU.r t ..... el kö~ lta,n' ft~r••,l1Chlurna rOr Kene.ral Wraqgal. och b.ovtlndJlhre Förberg förllarat II1t bolaRet .WJt iD\(> bnltit ·,in"" 

förblbdeJse till .r~ma. Hr Förberg :bar v·arit- nog Tlnlig att ! tyrO detta dlrmed , 
.t"Jn·~~ at" 1an(2.trera _utfe.repr.. ':'"1: "'~l.eD~.n· ar. alt om . maD ",We IBe nnningen i aoaiktflt »4 VOH önr'$ntkom018hen fuHl$llndigt 

, \'"IrdeJt;It (ör Ptlrto,nalen. BolagllAlyr'CIl6n har aldrig fflrhnndit &il!: till n6af\I. och lindA.. 
UrtCla_ l .., "1'I".1St. ti:n...,;mrdt . n'do.l! S ~ ."~ , •• l\l:kliu ,kUDDA d,e oULcka lI.beuU'Da pUlA aU deo iGrbruLit Iii, mel:lar hr Förbq. 

. " Men ,·ad ·bir dA bolyALyreleen rJ(u' ~ D'r den förmA.dde arbet.~D~ .alt ~ med 
.pl ö • ..,.lwmmtiaen ..mt nppbtv& blocUd oob bojkott? MAD"" det dA kan va.. 

at4~_ 'clto.~rt barr. '&JEIDbll"~ Ull . I'!t atitc 1 cll.c nd ,Social-Demokraten pblltt., och \-ilket MraDt.tt den ö_mekinnta styrelsen att genom 
ItaJn!ottidDbigen IÖb reh.biUt,era "in .iira.? 

&lo .'I.\.aJaobU,r- 1 \rat~Jk vlan. 1,e~1r.collirk'D. 

.a ta...~. nr &.t-t ,.r1I;llla. , -':,t m_d.dfl&n~b rrIa U.e,n1.lth111ar"-' Nog av, det ir bntlmt Iaat.ala~t, att bol.,.lyct.l.,n upplliU d ·brotalt oeb 

be'.' .. hl -.a "'PI tfir .-imt l att. d.e ärTlcl k.- &U Ui,c'cu "Yl~ hln.yn.IÖHt mOt törotv&node personal som gima Ir möj.Ugt. ' Styreleerna rör Stock· 
bolri)il faekf6reuingar ho. ,dvit anvisning pd dUn I\'aret ; bojkon. mot samt-. 

lap. ltcVaer t'5~ aU dl'aRtr&tSk." ltn ~ :ko~ 1 Pn,.. Uga bctlag.-.l1DJ••oah vagna.. f.la -J:l med elen 16_aj. 
.~Ila · ri'tmDoiga modbo.p.. !XI,. ..", bebjllpli~a ","id, .1 att bojkotten blir 

f\lUt eflek~iv . Delta tA myo.ket. mera IOCl bolqt& syou ha klart och tydligt iÖt"Oiatt

• • ~ ' Ji v X Q S 8 i R t J 1< !: P ~ Å I S T Q.C r p. o L V . 	 lig aU lapprida och tralluaera bela der. jpA"vlp\k:ande allmanltelen ph "Ha !!Ilt. 
V.gollu. oreoli.ghet, pi RTuod a:"- indragen st'thiingppersoaal, bar t . o. I)J . givi~ 
.Inledning tör poli&en alt· ingripa. Mot eU bojag, 80m i ren hlmndl)1Itn.ftd l1\t)t ; fler

.cm-.IJJ1r.rål:&ra.e1 .treJ~"\ra·'ttö ~r Ull po~.r. r.a.l.. n :.tl1u\4t .ontlen ickf' .ktar tör rov all ' tur 8Uminbe(t'f1~ begagnande utalU .. · O~Dn;:~Q och 

"tt _~ _4 Ual6dD:lnC o.f' Ull,;c:w;uet.....uGt. rr~ ~ .. la.C't.a I .t,... biLloCarlip vagnar i aJImin tralik, b<jllper illgfnliop: aonnl in ett.ltra1.l igt in~il':lUde 
irAn allruiinbeteu7l ;,idu.. ,.' 

rel.,;.6:':t ' lQ' .,i"'o~ e'hÅll •. r &Mtil.ln.ln, ~ ItnJkh-.1ttin tr~e_r En \oerknm ·bojkotl Ifktt.Jl ~~itlt I'f!oi ,Mnllller. lillYI Sa; }<. Uwimneten ..bli \· iIlHt\ 

ökad traflkslkerhe\. lIQU)l. bittre behandling och ti lhn otetlgtende frAn holagt>t dter 
-blanJ .I'INt, ..4 ut 15J1Se,I. p&.It.len4u, at"t -.k :nnnt. inrt1/l t.J ri5n,llC bojkoUeM f>lu\. J~l t Jl\.rfflr bohgel:t \'SgUoH II:l tonnunl 


aer rA~ "~lacn "M 40n ~ p.nUYlolen. fau! ;J ren1QC (!l 'ftll aln 
 fngen må alltså användh norra bolagets vagnar 
"',..... ·da .1"J~ att .J ,Uoh .se 1 .t.arTI ~f' 'tri", no... från och med den 15 maj d. å.! 
~lbr ua UAOrU.IL«I(' oen darls,neG ct 6nledni.nc till. 'tflraA4. vpp

.Front mot bolaget från nämnda datum! 
~r.).4o. 

HlockhoJm i Ilpril l !11U. 

I ~_:J~J6s. 1'I.iJ.la. t • • tnJ.An~' r.ytt djtt . 
 KOMMITTERADE. 
'lI4,,"&:,pArn.p7n. Ila ..k!"ntr4U<:rr.a 1'crk.4fA't • .1. ,UJa _\.. 

ee hu4Di• .•~. \l t ..eaJI:l1nc pi !:orr toh .,,)sra~ .u d.s:Ur6rL"M;I blt.r~å 

=14 ,,",rUan. ~"taPa40. 

Stockholms Dagblads 	~tenci!erade extrablad 10/8 1909 vid /yp o Stockhol/1/s fa ckföreningars bojkottproklamatiotl mot Norra bolaget 
gmIstrejke/1 s biirjan. fr. o. /11. 15 /5 1910. Den blell mojligen aldrig alllyst. 

i synnerhet, ä r det nödvändig t a tt 
upplysa om följ ande. 

I det vid sagda bolag ingångna 
av talet av 20 / 12 1906 (gäll ande för 
tiden lir 1907-31 / 12 19 12) hade § 
27 denna lydelse : »Vid Stockholms 
Nya Spårvägs AB må bojkott, bloc
kad, strejk ell er lockout, vare sig 
maskeracl eller öppen, ej under några 
förhålland en äga rum». Vidare ä r a tt 
mä rka, att § 4 mom. 2 i stadgarna 
för den numerärt dominerande Sven
ska S pårvägsiörbundets avdelning nr 
l ( trafikperson alen på N orr) lydde 
som följ er: »Arbetet kan ej nedläggas 
med mindre ä n tre fjärdedela r av 
avdelningens medlemmar genom sluten 
omröstning det beslutat». Slutligen 
bestä mdes 'enligt § 10 mom. 2 i stad
garna för Svenska Spårvägsförbun
det : »Vid särskilt trä ngande behov 
skall förbundsstyrelsen ha va rättighet 
att g iva tillstånd till ögonblicklig 
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strejk när den blivit godkänd av v e
derböra1lde avdeln ing». 

Fackfö reningarna vid spå rvägs
rö relsen i Stockholm, samtli ga till
hörande S venska Spårv ägsfö rbundet, 
voro vid storstrejkens utbrott (antalet 
medlemmar år 1908 inom parentes ) 
de här nämnda : 

Avdelning nr I trafikp ersonalen på 
Norr (76 1) 

Avdelning nr 2 verkstadspersonalen 
på N orr och Söder ( 165) 

A vdelning nr 3 trafikpersona len på 
Söder ( 125) 

Avdelning nr 5 vagnstäderskorna 
(69 ). 

Vidare bör omnämnas, att de gäl
lande kommuna la konces sionerna fö r 
såväl Nor ra bolaget (1903) som Södra 
bolaget (1908) innehöllo fö lj ande be
stämmelse: »Avbrytes utan ÖÄ:s på 
fö rhand givna särskilda t illstånd rö
relsen på hela spårvagen eller någon 

del dä rav mer än fyra dygn, och visar 
ej bolaget, a tt sådant hä rrör av natur
hinder, strejk eller sådant olycksfall, 
som ej kan läggas bolaget till last, 
äga stadsfullmäktige rätt förkl a ra fö
revarande åt bolaget meddelade till
stånd fö rverkat». Trots den sagda be
stämmelsen torde den uppfattnin'gen 
ha varit r ådande, att även v id strejk 
koncess ionshava ren hade skyldighet a tt 

möjligaste mån uppehålla tra fiken. 

I en den 24 j uli daterad prokla
mation »Till Landsorganisationens 
medlem mar» - cirknlär tir 98 - of
fe ntl iggj orde landssekretar iatet stor
strejkbeslutet. Den 2 augusti utfärda
des fr ån samma håll en ny skri velse, 
publicerad i Social-Demokraten fö l
jande dag unde r rubrikerna: Ord 
ningen under storstrejken. P roklama
t ion från Landssekreter ialet. R egler 
och bestäm1/l elser all iakllaga ltnder 
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den allmänna arbetsnedläggelsen. 
Lnglt och ordning skall vidmakthållas. 

Genom denna senare proklamation 
avsåg man att skapa ett sj älvtillsatt 
ÖÄ i Stockholm och självtilIsatta ord
11 ingsmyndig heter i orterna. 

Den största psykologiska verkan 
ansåg man sig kunna åstadkomma 
genom att åvägabringa en »storstrej
kens gatufrid» i landets huvudstad och 
genom a tt lamslå pressen. På ett 
Lilljans-möte den 6 augusti yttrade 
man »må tågen stanna. Må tidningar
na upphöra att utkomma, arbetar
klassens samfällda aktion kräver 
detta». 

Den 30 juli utfärdade Svenska 
Spårvägs förbundet cirlwliir nr 5 till 
sina avdelninga r, vanned man kun
g jorde följande beslut: 

att varje avdelning sjä lv får av
göra, huruvida den vill deltaga i ar
betsnedläggelsen eller icke; 

att ej tillråda avdelningarna a tt 
gora avtalsbrott; 

att all trafik inställ es, så snart den 
visar sig giva anledning till orolig
heter. 

Cirkuläret var på förbundsstyrel
sens vägnar undertecknat av dess sek
reterare Nils Adler, konduktör vid 
Norra bolaget. Att märka ä r, att Adler 
samtidigt mer än någon annan ag i
terade för spårvägspersonalens anslut
ning till storstrej ken, detta i motsats 
till Karl Eklund. ordförande i avdel
ning nr I, som lär ha verkat i rakt 
motsatt riktning. 

Så snart Norra bolagets ledn ing 
började misstänka, att personalen var 
betänkt på att deltaga i sto rstrejken , 
anmodades Eklund att göra ett besök 
på bolagets kontor. Vid detta tillfälle 
liksom vid andra varnades personalen 
för konsekvenserna av ett avtalsbrott. 
Eklund erkände öppet, a tt en strejk 
måste anses som ett brott mot avta let, 
och att han personligen hyste de allra 
största betänkligheter mot ett strej k
beslut, samt att han icke skulle under
lå ta att till personalen framföra en 
varning. Förbundsordföranden A V 
Lundström, likaledes konduktör vid 
N orra bolaget, ville samtidigt icke 
till bolagets ledning meddela något 
om förbund ets avsikter. 

Den 2 augusti på aftonen samlades 
personalen till det första stora mötet 
i Folkets hus för a tt bes luta i strejk
frågan. Resultatet härav blev, att sty
relsen för avdelning nr I den 3 aug. 
kl. lO hos Norra bolagets direktör an
höll, alt bolaget skulle hos ÖÄ hem
ställa, att driften vid Spål'vägarna 

hållet inställas. ÖÄ och bolaget skulle 
således göras till medverkande parter 
i storstrejken. Att svaret blev av
böjande kunde väl knappast förvåna 
ens förslagsställarna sj älva. 

Natten mellan den 3 och 4 aug. 
samlades personalen åter till möte i 
Folkets Hus. Meningen lär från bör
jan ha varit, att avdelning nr I (tra
fikpersonalen på Norr) som den 
största och viktigaste avdelningen 
först skull e fatta sitt beslut, och de 
andra avdelningarna sedan med stöd 
därav taga ställning. Emellertid hade 
a vdelning nr 2 (verkstadspersonalen 
på Norr och Söder) redan tidigare 
på aftonen samman trätt och med 82 
röster mot 3 bes lutat strejk. Avdel
ning nr 3 (trafikpersonalen på Söder) 
hade fatta t liknande beslut med 102 

röster mot 14. 
Sammanräkningen av avdelning nr 

I :s röster hann ej avslutas förrän vid 
4- tiden på morgonen den 4 aug. och 
gav till resultat 415 röster för och 

176 mot s trejk. Den för strejkbeslut 
erfo rderliga 3/4 majoriteten saknades 
så ledes. Detta resultat mottogs med 
stark opposition av dem inom avdel
ningen, som voro för strejk, varvid 
de livlig t understöddes av avdelning 
nr 2:S medlemmar, S0111 talrikt in
funn it sig. S tämningen var obeskriv
li g. man steg upp på stola r och höll 
anföranden utan att begära ordet. De, 
som röstat 1110t, ka llades förrädare, 
förbundsstyrelsen betecknades som feg 
etc. etc. 

Den vid mötet niirvarande för
bundsstyrelsen sammanträdde omedel
bart till enskild överläggning och be
slutade dels att upphäva det ovan
nämnda cirkulä r nr 5 för Stockholms 
vidkommande och dels göra en sam
manräkning av alla stockholmsavdel
ningarnas röster. P å så sätt fi ck man 
fram beslut 0 111 strejk med 599 röster 
för och I93 mot; den kvalificerade 
majoriteten var, som 111an ser, i knap
paste laget. Stadgeenlig fo rdran på 

fr. o. In. den 4 aug. måtte helt och Den 16 eller 17 augusti 1909 tedde sig Stockholms dagliga tid/1i/1gar på detta sätt. 
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den enskilda avd el-

Klockan var nära fem på morgonen 
den 4 då Norra di
rektör per telefon underrättades om 

dvs. strax före den 
tid trafiken för brukade 
Vid Södra 
nalen kl. 6 
beslutat 

av be

så
ledes etablerad den 4 I909. 

I Social-Demokraten förekom 
därpå Hllr Stock
holm tedde sig: 

var förstum
mot gal u

var tyst, så 
varv genom sta

Vasagatan mötte vi 
nln~~lDrnce',sicln med 

vars kusk i sin hatt 
som tillät honom alt köra: 


Detta kort var icke utskrivet av över

ståthållaren eller polismästaren eller 

kommendanten utan av hr H. Lindkvist, 

Landssekretariatets ordförande. Flerta

let av begravningsgästerna, ett tiotal, 


trottoaren bredvid och 

det sättet vandra ända kyrko-

På där annars 

automobilernas droskornas 
slammer fylla luften var det så 
tyst. Trampet av fötter på 
var det enda ljud, som hördes. där 
kom ett åkdon. Det var en pri
vat med 
häst och dito 
mötte vi en åkare hästar för 
en kärra. Två hästar hade han framför 
och fem bakom. De skulle ut ty 
det var sj u storstrej kand e, 
tar. Ute på Lidingön fick man 
sina vägar på egna ben. 

fick gå den långa vä
i värmen och tänka huru även 
får bekväma sig, när be

falla honom därtill.» 
Detta skrivsätt var icke lyckligt. 

Dessutom medförde vissa 
t. ex. bland stadens 
vare, att man fick allmänna opinionen 
mot sig i vida än vad 

skulle ha blivit fallet. Från 

även inom kretsar. 
ett extranummer av Social-Demo

kraten den 8 aug. publice
rades M eddelande Stock
holms »Härmed 
meQQelaS, att de firmor och personer, 
som fr. o. m. . den 9 aug. 
fortfara med körning och transport, 
då det ej står i förbindelse med de av 

gjorda undan
tagen samt utan att frikort därför er
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hållits, komma att 
kadbrytare. Stockholms 
mitte. Expeditionsutskottet.» 

Detta meddelande får man se i sam
band med, att Norra 
samma hade beslutat att 
trafiken (måndag 9.'8). 
Beslutet genom en an
nons av följande lydelse: »Styrelsen, 
som är besluten att snarast 
na den genom strejk avbrutna tra

mäla till 
ur den f. d. 

före den II ds anmäla 
äga i den mån sa ske kan företräde 
till anställning. från till

hiirmed 

att omedelbart an
personligen eller 

~'ilka 

för driftens upp
rätthållande mottagas med tacksam
het.» 

Annonsen tillställdes ett flertal tid
vilka utsände extrablad samma 

afton, blev 
spridd. Såväl hela den borgerliga pres
sen, som den stora allmänheten häl
sade med tillfredsställelse beslutet, som 
betraktades som den första st.c·lfka 
reaktionen mot om 

övermakt. 
I Social-Demokraten för den 9 

finna vi en artikel Mod 
till klassförräderi, varur vi citera: 

frukta vårt 
vår obrottsliga 

Med tillhjälp av de 

sagerarna skulle kunna 
fram runt (Ring)-Iinjen, så skulle 
det icke det skada 
ken och arbetarklassens I 

öÄ:s 

svår ut
tillade' »Jag bestrider 
tala å Stockholms be-

när det på order 
av skrikhalsar sätter 
trafiken igång. I ett demokratiskt 
samhälle skulle myndigheterna handla 
efter det stora flertalets önskningar, 
men nu har de till mötes en Iiten 
klick {ör att handla mot Stockholms 
befolknings vilja». 

Norr kom 
I 9 augusti. Vid 

IO-tiden löpte den första vagnen ut 
genom portarna, på främre plattfor
men befunno ordförande 

och verkst. direktören med bolagets 
körrnästare 

Gatorna 
syntes 
av där utmynnande gator ej ett enda 
åkdon; en och annan passagerare steg 
på vagnen, mötande personer sände 
uppmuntrande tillrop, och från fön
stren man i händerna eller 
viftade med näsdukar. Vid Korn
hamnstorg mötte den motsatt rikt
n 111 g 
plattform 

»Huru har ?» »Bra» 
Ijödo och svar. Mest 
nande var färden förbi Folkets hus. 
Där hade täta skaror och man 
var beredd ett och annat. 

emellertid oantastad genom 
de täta leden. På den Badstu
gatan hade 
smuts, så att 
stående. direktören hop-

av och 
ordföranden rensade skenorna med en 
käpp, folkhopen, som genast samlats 

vagnen, inskränkte till hån
fulla efter en stund ,bar det 

vagnar, som 
tra

en 

av Folkets hus hade 
dock en liten inträffat. Den 
blev alldeles särskilt omhuldad av tid-

Herman 
arbetsrum hade fönster åt 

gatan. Då vagnen ville 
han sätt ge uttryck åt sin 
indignation och därför ned rull-

En intervjuande journalist var när
varande och gav offentlighet 
åt händelsen. Det är om Limlkvist, 
som hans Erik Palmstierna i 
sina memoarer helt fällt yt

alt han förkroppsligade ar
helarrörelsen, han förandligade den 
icke. 

För att till strejktrafiken 
ökades den för och den 8 
sept. hade den normal 
även med avseende på körtid och 

etrekvellsen var 
följande: (första dagen) 

12 ; 20f8 - 42 122; 1/9 86 830 ; 
- 125867 personer. 

H uru detta? Det skedde icke 
blott genom att samtliga förmän och 
kontrollörer ställde sig till 
utan även genom 

I 
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tillfällig arbetskraft, enskilt eller ge
nom den upprättade skyddskårens för
medling och icke minst på grund av 
allmänhetens inställning. De mest 
lämpliga, i första hand ingenjörer, 
utsågos till förare och voro i allmän
het efter fyra dagars utbildning redo 
att på egen hand föra vagnen. 

Efterhand antogs och utbildades en 
ny personal för ordinarie tjänstgöring. 
Det hade givetvis sina svårigheter, 
då det stora flertalet var lika obekant 
med spårvägstj än st som en del av dem 
med Stockholm överhuvud taget. Där
för suspenderades t. ex. för några 
dagar den fria övergången; biljett
systemet därvidlag var en alltför svår 
nöt att genast knäcka. 

Ganska många av de nyantagna för
måddes att läm na s in tjänst. Strejk
vakter vor o utsatta runt bolagets kon
tor och hallar och mötte även vid . 
järnväg och båtar. 

En episod från dessa upprörda da
gar är det skäl att omnämna. Bland 
de antagna arbetsvilliga var en göte
borgare. Det beianns emellertid, att 
han tillhörde de i Göteborg strejkande 
spårvägsmännen. Konststycket att in
om samma arbetsområde samtidigt 
vara både strejkande och strejkbry
tare torde ej vara av många utfört. 

Vid trafikavdelningen på Norr ar
betade den 11 /8 59 personer, 16/8 110 
och 30/8 380 personer. Nyantagning 
började 12/8 med I I personer, 31 /8 
voro 312 nyanställda. Därjämte hade 
10 medlemmar av den gamla perso
nalen återgått. 

På Söder kom trafiken i gång ett 
par dagar senare än på Norr. 

Den 18 augusti tillställde Norra bo
laget samtliga strejkande ett brev av 
följande lydelse: ~Då N i utan veder
börligt tillstånd undanhållit Eder från 
tjänstgöring sedan den 4 innevarande 
augusti och av denna anledning skilts 
från Eder befattning, får bolaget med 
tillkännagivande härav förständiga 
Eder att ofördröjligen återlämna de 
bolagets effekter, som av Eder inne
havas». Samtidigt avgick brev till av
delningarna vari förklarades, att på 

grund av avtalsbrott från deras sida 
gällande avtal upphört och förbehöll 
sig bolaget rätt att föra skadestånds
talan. 

Effekterna ville personalen ej utan 
vidare återlämna, emedan de enligt 
påstående. skulle innehas »som lön in 
natura~ . Bolaget begärde och fick 
kvarstad, och vid rättegång tillerkän
des bolaget effekterna, ehuru det fick 
betala kostnaderna. 

På grund av Norra bolagets förut
nämnda uppmaning till den gamla 
personalen att till den I I augusti, vil
ken tidpunkt senare utsträcktes, an
mäla sig för återgång i arbetet, beslöt 
förbundsstyrelsen 10/8 »att söka få 
ett gemensamt sammanträde till stånd 
med landssekretariatet för att få 
största möjliga klarhet uti den ställ
ning, som spå rvägspersonalen skulle 
eller borde intaga till striden». Då 
traf iken efterhand ökade i omfattning 
bör jade en viss oro hos de strejkande 
bliva märkbar; förbundsstyrelsen be
slutade därför den 19 aug. att ånyo 
vända sig till sekretariatet dels för att 
få klarhet om situationen dels ock be
gära stridens avbLCming för spårvägs
förbundets vidkommande. Landssekre
tariatet avböjde denna framställning, 

Det är med förvåning och verklig 
ledsnad man iakttager, med vilken 
hänsynslöshet den till så övervägande 
del aktningsvärda och dugliga spår
vägskåren uppoffrades för att till 
ingen som helst nytta söka stödja 
storstrejkledningens allaredan be
tänkligt spruckna prestige. Den 19 
aug, voro endast ett hundratal perso
ner nyanställda, och en återgång av 
det stora flerta let a v de strej kande hade 
varit möjlig. De nådiga klapparna på 
axeln med försäkran, att varje spår 
vägare skulle återfå sin plats, visade 
s ig senare vara av intet värde. 

Den utvidgade trafiken orsakade 
även, att strejkledningen i »Svaret» 
för den 28 aug. tillkännagav, att 
»Stockholms stads arbetare» beslutit 
bojkotta bolaget. Vi förmoda, att med
delandet avsåg arbetare i Stockholm 
och icke enbart i Stockholms stads 
t j änst varande anstä llda. 

Detta beslut följdes av ett nytt fat
tat av Stockholms fackföreningars 
styrelser (Social-Demokraten 9'9): 
»Stockholms samtliga fackföreningars 
styrelser avhöllo i går sammanträde 
samt beslöto därvid bl. a. följande : 
Varj e arbetare måste känna det som 
en hedersplikt att ej åka med spå r
vagnarna, så länge de föras av strejk
brytare. Envar arbetare, som bryta 
mot denna bojkott, kan ej anses vara 
en god kamrat. Då det givet kommer 

att bli svårare för de arbetare, som 
bo i förstäderna, att effektivt uppe
hålla bojkotten, så rikta vi en allvarlig 
maning till dessa att i för sta hand 
anlita j ärnvägarna. Låter detta sig ej 
göra, böra t. ex. Hagalunds, Värtans 
och Enskede arbetare, som arbeta 
inom staden, gruppvis marschera till 
arbetet för att visa sin solidaritet med 
de utestängda kamraterna vid spårvä
garna och samtidigt på detta sätt avge 
en protest mot spårvägsledningens 
brutala handlingssätt». På sina håll 
beslöt man även bojkotta vissa tid
ningar som Aftonblade t, Dagens Ny
heter och Stockholms-Tidningen. 

Då det blev uppenbart, att striden 
var för lorad, sammankallade Spår
vägsförbundet i början av september 
avdelningarna i Stockholm till möte, 
varvid beslöts att tillsätta en kom
mitte för vardera bolaget för att med
dela, att man nu var villig att som or
ganisationer återuppta arbetet, närhelst 
bolagen behagade bestämma. Svaren 
från b3lagen blevo avböjande, man 
mottog icke längre personalen som 
organisationer, utan var och en fi ck 
själv anmäla sig och de, som antogos, 
skulle tmderteckna personliga kon
trakt. 

Vid ett sammanträde 4-5 septem
ber, där landssekretariatet var repre
senterat, var stämningen mot detta 
synnerligen bitter och upprörd. Man 
klandrade med skärpa, att spårvägs
personalen vid uppgörelse, som ledde 
till den s. k. rationella klyvningen (se 
ovan) blivit alldeles lämnad i sticket. 

Personalen hemställde till förlik
ningsmannen, dåvarande stadsnotarien 
Allan Cederborg, om medling. Perso
nalens ståndpunkt torde ha varit, att 
samtliga strejkande skulle återtas, och 
de nyanställda avskedas. Cederborg 
nedlade under månader framåt långt 
in på år 1910 ett intensivt arbete för 
den gamla personalens räkning. I sina 
försök vågade han icke sträcka sig 
längre än, att arbetskraft intagen un
der strejken skulle behållas, men att 
vid ytter ligare behov därav skulle den 
uttagas bland dem av den gamla per
sonalen, som anmälde s ig till åter
gång. Underhandlingarna blevo lång
\'ariga; för var vecka, som gick, för
sämrades personalens underhandlings
Iäge. De nyanställda blevo mer och 
mer förtrogna med sina uppgifter. 

Den 22 nov. 1909 avslöts genom för
likningsmannens bemedling mellan 
Norra bolaget och personalen ett av
tal, som tyvärr var så oklart avfattat, 
att det tolkades olika av kontrahen
terna. Den gamla personalen ansåg, 
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att den vid nyanställning intill ut
av år 19IO skulle ha absolut 

företräde; bolaget däremot förklarade 
ha en allmän före

sätt finna vi 
förklarligt. Det var ett par inskjutna 
till synes ord, som 

gav åt denna en annan innebörd, 
än man skulle vara 
Denna händelse förbittrade i ännu 

grad redan tillräckligt förbitt· 
rade sinnen. av för
likningsmannen blevo resultatlösa. 

En för avtalet av 
22!1 I var, att den mot 
satta och blockaden skulle 

samt att allt skulle göras för 
att hindra 
der mot bolaget, dess personal och ma
teriel. Bojkotten och blockaden avlys
tes även. (Dessa torde 
för ha medfört mera obehag än 
ekonomisk Då den 
sonalen icke tillerkändes den 
den avtalet av 22tH 

till, fattade samtliga fack
föreningar i Stockholm beslut om ny 

mot Stockholms 
AB fr. o. m. den 15 
den 

vi icke till). härav 
rade bolaget fri från överenskom
melsen. 

an
före

fritt och okränkt arbeta liksom 
rätten att tillhöra förening eller 
hållas i helgd. Dock får anställd ej 
tillhöra eller förbund, 
som kan ålägga att icke 
fullgöra sina förpliktelser mot allmän
heten och bolaget». Det var även 
andra som voro 

att befordra trivsel i arbetet. 
Det var icke utan anledning som be
teckningen slavkontrakt kom till an-

Även den pres
sen kritiserade innehållet i dessa 
kontrakt. Såvida vi kunna se, kommo 
under N arra bolagets återstående tid 
kollektivavtal ej vidare ; där
emot äro de 1916 och I917 mr,,,,.,,,,n 

med AB Stockholms 
undertecknade av Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. 
Den 

des av Därav 

106 

följde, att exempelvis de förare och 
som kommit upp till 145 

kr i sedan de väl 
åter befattning, 
denna reducerad till Ila kr, dvs. be

Detta förfarande kan 
icke ur synpunkt försvaras. 
Man är villrådig, om man mest skall 
förundra över oklokheten eller det 
mänskligt förkastliga i 

Att märka är dessutom, att flertalet 
av de varit bittra 
motståndare Det 
ieke att komma med den banala frasen 
och att de hade att 
skylla. Det hade de lika litet som en 
person, som faller i en fors 
och och förs bort av strömmens 
virvlar. var en dylik fors 
med intensivt strömdrag. 

Samtidigt kan man att Norra 
bolaget ha blivit illa be
handlat av sina anställda. Oavsett 
avtalsbrottet låter det 
das, att intill 
der den 

på den tiden. 
nad med ekono
miska uppoffringar från bolagets sida; 
1906 års avtal gav personalen en för
månlig bland Stockholms 

så att när en 
kom hem till de sina 

berättade förhållandet, 
vad semester var för 

ting. Familjefadern förklarade, att 
han skulle ha en vecka med full 

varvid SH;;",,,-,,, 

te hop sina 
ket och sade: 
väl hört 

I denna tragiska historia återstår 
att omnämna de oroligheter och de 
attentat av olika som 
i samband med strejken hos 
bolagen, oeh som i första rummet till
skrevas den personalen. 

Oväntat är knappast att 
kens motståndare bland tidningarna 
ej på starka färger vid skild
ringen av dessa händelser. Man 
glömde att 
sökt rikta ett knockoutslag mot den 
fria pressen, som, om hade 
in, sannolikt skulle ha ruinerat en rad 

och skapat arbetslöshet i 
led. Att 

som bättre kunnat lämnas 
ogjort, är riktigt. Man bör dock söka 

komma ihåg, att det gällde en skara 
olyckliga med fa

som från en relativt och 
trygg tillvaro kastats ut i arbetslös
hetens helvete, Allt, som skedde, kan 
icke den personalen lastas för: 
det fanns även s. k. sympatisörer och 
dessutom det skumma som 
alltid upp, då oro 
råder. 

Förut har omtalats, att 
förmåddes 

lämna sina Det skedde 
icke alltid med 
Tre f. d. 
Yis dömda vardera till 2 månaders 

för hot och våld mot vid bo
laget nyanställd 

Attentat mot bolaget under tiden 
I I 1909 finnas bokförda; 59 
dylika händelser äro antecknade. De 
flesta attentaten skedde genom att pla
cera föremål även dynamit - i 

Sten- och före-
i fall; skottlossning åt

minstone i ett. På 
en person med en yxa hål i en 

motorvagns ena s.ida. I samband med 
skedde våldsamma över

tiden 
personalen efter 
till· sina hem i bilar, som tillhanda
hölIos av skyddskåren. En hemfärd 

annat sätt skulle inte ha varit för 
yederbörande utan risk för liv och 
lem. En tid upphörde trafiken 
polisens så snart mörkret 
föll 

Social-Demokraten förde mot Norra 
bolaget en vars 
Ja var lika stort som ivern att 
maskera vad som i skett. 
Det var j u för 
betydelsefullt att söka vältra över an
svaret på de andra. 

Man sökte de mest olika sätt 
komma till livs. Ena dagen 
skrämdes att vag

fram
fart» vara trafikmedel 
grund av bristande Andra 

fick man genom en artikel 
- i Social

medlemmar eller I 118 personer, av 



Vid Howard Street i Chicago år 1948. Fr. v. fti Nilsson, vd 
He lin , collector Carl Sundh, iiiii Kekol1ius och en alllerikansk 

kollega till Sill/dit . 

vilka 335 återgingo i tJ anst hos de 
två spårvägsföretagen och 98 emigTe
rade. Antalet medlemmar i förbun
det var vid strejkutbrottet 2100; den 
31 mars 1910 var antalet aktiva med
lemmar 14 - i Kiruna - och antalet 
passiva 853. De tre avdelnin garna i 
Malmö och avdelningarna i N orrkö
ping, Uppsala och Jönköping deltogo 
icke i strejken. Skåningen Adler fick 
således erfara, att ingen är profet i 
si tt fädernesland; han hade närmaste 
tiden före storstrejkens utbrott- uppe
hållit sig i iVl almö. Rörande Svenska 
Spårviigsfö;'bundets slutliga öde, av
delningen nr I:S (trafikpersonalen på 
Norr) oc h vad till slut angår den nya 
fackföreningsrörelse, som spirade upp, 
sedan förbundets verksamhet upphört 
år 1910, diirom få vi hänvisa till en 
artikel »Johannes Melanoz och fack
föreningsrörelsen vid spårvägarna un
der första kvartseklet» i S o B nr 8/ 
1950 S. 121 - 22. 

Här ovan omtalades, att av den av
gångna personalen 98 personer (varav 
92 från trafikavdelningen på Norr) 
emigrerade. Huruvida alJa styrde fär
den till USA, kunna vi icke säga; un
der alla förh ållanden var det ett be
tydande antal, som gj orde det. 

Då direktör Helin, numera trafik
chef Tengblad, överingenj ör Kekonius 
och förste trafikinspektör Nilsson år 
1948 befunno sig på studieresa i USA 
sammanträffade de i Chicago med en 
av dessa emigranter. H ans namn var 
Carl Sundh, och enligt matrikel i SS:s 
arkiv hade han varit anställd hos 
Norra bolaget 1904-09 under nr 467. 

Strax efter ankomsten erhöll han 
anställning vid ett trafikföretag i Chi
cago, där han allt j ämt var verksam. 
Vid tiden för besöket innehade han 

SignaIJiir111an HaliS Rundblad och sigllalmol1tör Bror Eriksso1l 
slå'lIa il1 spårstriit1l11len i spårledl1ingar vid Alvik. 

Provningen av signalsysten1et på västra 

tunnelbanan 
Varför behövs provning? 

Varje mera komplicerad apparat 
eller anläggning måste provas, innan 
den tages i drift. Provningen kan 
vara mer eller mindre omfattande. 
Särskilda krav ställer man på prov
ningen av sådana anläggningar, av 
vilkas rätta funkti on människors sä
kerhet tilJ liv och lem är beroende. 
En sådan anläggning utgör tunnel
banans signalsystem. 

Det iir ett misstag att tro, att 
man vid provningen av signalsystemet 
endast avser att kontrolJera, att kopp
lingsarbetet utförts till punkt och 
pricka enligt de scheman, som ut
lämnats till arbetarna. Detta är en
dast en detalj i provningen. Lika 

befa ttning som collector. Detta inne
bar, att han uppehöll sig vid en zon
gräns (Howard Street), där han hade 
att ta upp tilJäggsavgifter av trafikan
terna i för etagets tunnel vagnar, då de 
passerade zongränsen. 

Det var j u för de sagda resenärerna 
en säregen upplevelse detta, att långt 
inne på kontinenten aven främmande 
världsdel träffa på en spårvägare fr ån 
Stockholm, som berättade om spår
vägsförhållanden där fr ån längesedan 
gångna tider. Någon bitterhet i sin
net för 1909 års händelser fö rmärktes 
icke hos Sundh. Tvärtom önskade han, 
att med s in ävenledes svenskfödda 
maka, vid en inom några år inträf
fande pensionering återvända och bo
sä tta sig i Sverige. 

viktigt är att kontrollera, att kopp
lingsschemana äro riktiga - ehuru 
denna kon troll givetvis i första hand 
utföres på ett , tidigare stadium 
och att den i anläggningen ingående 
materielen fyller uppställda krav på 
driftsäkerhet. Slutligen måste det un
dersökas, 0111 anläggningen fyller de 
krav ifråga om möjlig tågtäthet, som 
uppställts såsom förutsättningar för 
konstruktionen a v signalsystemet. 

Utrustningens omfattning På väs/ra 
/111'111 elba1'l an 

Till dagen för öppnande av trafik 
på västra tunnelbanan behövdes ca 
80 vagnar, var och en med hyttsignal
utrustning. 

Bansignalanläggningenomfattade 
ett centralställverk i Alvik med 
manöverrum och relärum, 32 relä
rum vid stationerna, 112 fasta signa
ler, 57 växlar, 239 spårledningar, 
46 växelvärmeutrustningar och ca 
250000 m jordkabel. För kopplings
arbetet hade utarbetats ca 5000 

scheman i format A 2. För förbind
ningen av ca 100000 m tråd mellan 
de ca 4000 reläerna och ca l 000

talet andra apparater, som alla mon
terats på ca 200 relästativ, krävdes 
ca 60000 lödanslutningar och unge
fär lika många skruvanslutningar. 

Provningens u/förande 

Alla vagnsutrustningar voro Gud 
ske lov och tack lika. Provningen 
kunde därför utföras efter ett enhet
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