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1. Inledning  

Syftet med den här uppsatsens är att undersöka hur två tidningar i Örebro gestaltar en 

arbetsmarknadskonflikt vid en kexfabrik på olika sätt för att bilda opinion. Hur använder de 

samtidens tankar om folkrörelseidealet skötsamhet och om kvinnor och män?  

I det tidiga 1900-talets industrialisms kölvatten följer svår fattigdom. För att råda bot på den 

skapas folkrörelser med bildnings- och skötsamhetsideal. De liberala rörelserna, väckelserörelsen 

och nykterhetsrörelsen, ställer den enskilde till svars för sin egen situation. Den socialistiska 

rörelsen, fackföreningsrörelsen, ställer den enskilde arbetaren till svars för hela arbetarkollektivets 

situation. För de liberala rörelserna är principen arbetets frihet självklar det vill säga; 

arbetsgivarnas rätt att oreglerat avskeda och anställa. Men den principen strider mot 

fackföreningsrörelsens själva mål, bestämmanderätt. En ständig konflikt råder därför mellan 

rörelsen och landets arbetsgivare.  

Sekelskiftets första årtionde bjuder på fler och längre arbetsmarknadskonflikter. Strejkbrytare blir 

vanligare, de hotar ta udden av fackföreningsrörelsens strejker då de klär arbetets frihet i ord och 

handling. Men i december år 1906 når fack och arbetsgivare en kompromiss som, åren före 

storstrejken år 1909, trappar ned konfliktnivån.  

Årtiondet hyser två tidningsläger. De liberala och konservativa tidningarna respekterar arbetets 

frihet. De socialistiska gör det sällan. Tidningarna är verktyg i den politiska kampen. Vid 

arbetsmarknadskonflikter gör de vad de kan för att bilda opinion. Runt 1906 börjar allt fler 

kvinnor lönearbeta. Ofta ses de som andra klassens lönearbetare som egentligen ska bilda familj 

och arbeta i sina hem. Samtidigt hårdnar fackföreningsrörelsens grepp om idealet skötsamhet. 

Uppföranden såsom att stå vid sitt ord och sköta sina åtaganden tillför rörelsen respekt och 

inflytande. 

Den 23 november år 1906 bryter en strejk ut vid Örebro kexfabrik. De som strejkar, de flesta är 

kvinnor, ger arbetets frihet kalla handen. Konflikten tar sig in i lokaltidningarna, men vad liberala 

Nerikes Allehanda rapporterar överensstämmer dåligt med vad socialdemokratiska Örebro-

Kuriren berättar. 
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2. Bakgrund  

Kapitlet redogör för strejken vid Örebro kexfabrik och placerar den ett historiskt samanhang. 

 

2.1 Sverige och Örebro vid sekelskiftet 1900 

I slutet av 1800-talet ser den moderna svenska fackröreningsrörelsen dagens ljus. I takt med att 

tillverkningsindustrin växer skapas en lönearbetsmarknad på orter till vilka arbetskraft från 

jordbruket söker sig. I sin bok från 2012 Sveriges historia 1830-1920 skriver historikern Bo Stråth 

att industrierna tillämpar ojämlik lönebildning för att knyta strategiskt viktiga arbetare till sig. För 

nykterhets- och väckelserörelsen reser det inga problem. Men för fackföreningsrörelsens krav på 

jämlik lönebildning reser det hinder.1  

Kvinnor har avsevärt lägre lön än vad män har och mellan lönearbetande kvinnor och landets 

fackföreningar finns en ömsesidig skepsis. En del kvinnor ställer sig negativa till jämlika löner 

eftersom deras låga löner är verktyg att konkurrera med på en arbetsmarknad som deras existens 

ifrågasätts på.2 

I sin avhandling från 1999 Att förhandla sitt medborgarskap, Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i 

Örebro 1900-1950 skriver historikern Gunnela Björk att Örebro vid tiden för strejken på 

kexfabriken är en industristad på toppen av en högkonjunktur. Flera fabriker är i full gång och 

antalet invånare växer. Den andel av stadens arbetarbefolkning som lever i misär växer också. Av 

Örebros fabriksarbetare, som företagen enkelt kan byta ut, är snart en tredjedel kvinnor.3  

Örebros fackföreningsrörelse börjar andas morgonluft på 1890-talet. Av stadens fabriksarbetande 

kvinnor är kexfabrikens arbetare de första att organiserar sig. Trots att rörelsen i första hand leds 

av och finns till för män kan Björk visa att en stor andel av Örebros fabriksarbetande kvinnor 

arbetar aktivt i sina fackföreningar i början av seklet.4 

                                                           
1 Stråth, Bo (2012). Sveriges historia. 1830-1920 : [kungarna och eliterna, unionen Sverige-Norge, borgerligheten, kvinnorörelsen och 

könsrollerna, riksdagsreformen, arbetarrörelsen, massmedierna, nyodlingsprojekten, industrialiseringen, emigrationen, 

befolkningsökningen, fattigdom och välfärd, vetenskap och konst]. Stockholm: Norstedt, s. 425ff. 

2 Stråth (2012), s. 186, 424-436.   

3 Björk, Gunnela (1999). Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-

1950. Diss. Stockholm: Univ., 2000, s. 35-48. 

4 Björk (1999), s. 45, 70-79. 
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I deras bok från 2007 Medier & Politik om arbetarrörelsen mediestrategier under 1900-talet skriver 

mediehistorikerna Mats Jönson och Peter Snickars att det kring sekelskiftet 1900 anses viktigare 

att arbetarklassen har sina egna tidningar än sitter i riksdagen.5 De skriver: ”Ord och läsande står i 

centrum; arbetarrörelsen odlar ett slags textens mediestrategi som skall få proletärerna att stiga 

från okunnighetens mörker mot kunskapens ljus.”6 

 

2.2 Landsorganisationen (LO) och Svenska arbetsgivarföreningen (SAF)  

Bageriarbetareförbundet bildas 1896 och är två år senare med och bildar Landsorganisationen 

(LO). LO bildas för att samordna Sveriges socialistiska fackföreningar. I sin C-uppsats i historia 

från 1991 Strejken på Örebro kexfabrik 1906-1907 skriver Gunnela Björk att 

Bageriarbetareförbundet är ett av LOs starkaste förbund vid sekelskiftet. Förbundets 

förtroendeman Anders Sjöstedt har en maktposition i LO. Våren 1906 tar förbundet sikte på att 

organisera Örebrokex arbetare som, efter agitation av bland andra Sjöstedt, den 2 juni bildar 

avdelning 53 av Bageriarbetareförbundet. Snart avskedar bolaget två av avdelning 53:s 

medlemmar för att de anses olämpliga. Björk visar att det är troligt att de avskedas för att de är 

drivande i avdelning 53.7 

Innan första världskriget står enligt Stråth många av Sveriges arbetare närmre liberalismen än 

socialismen. År 1906 växer landets fackföreningar explosionsartat. För att samordna landets 

arbetsgivare mot LO bildas Svenska arbetsgivarförbundet (SAF) år 1902.8 Örebrokex går med i 

SAF när strejken bryter ut. Björk skriver att SAF, för att splittra arbetarrörelsen, sponsrar 

Folkförbundet en antisocialistisk arbetarorganisation. Folkförbundet bildar en avdelning i Örebro 

år 1906. Björk visar att ett flertal av de som bryter strejken är medlemmar i Folkförbundet.9 

 

 

                                                           
5 Jönsson, Mats & Snickars, Pelle (red.) (2007). Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet. 

Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, s. 23.  

6 Jönsson, Mats & Snickars, Pelle (red.) (2007), s. 23. 

7 Björk, Gunnela (1991). Strejken på Örebro kexfabrik 1906-1907. Örebro: Historiska inst., Högskolan i Örebro, s. 11, 

15, 27. 

8 Stråth (2012), s. 438, 441. 

9 Björk (1991), s. 26, 38ff.  
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2.3 Föreningsrättsstriden  

Dagarna innan jul 1906 når LO och SAF en kompromiss som Stråth ser som ett ömsesidigt 

erkännande som sluts för att hejda skenande konfliktkostnader. Björk betonar att SAF inleder 

förhandlingarna med att hota lockouta LO för att få sin tolkning av föreningsrätten erkänd. 

Kompromissen ser hon som ett resultat av hotet och strejken vid kexfabriken som en 

kraftmätning om hur föreningsrätten ska tolkas.10  

LO-förbunden, SAF och de antisocialistiska arbetarförbunden vill all ha föreningsrätt men de 

definierar den på ibland oförenliga sätt. Bageriarbetareförbundets tolkning av föreningsrätten ger 

LO organisationsmonopol, vilket medför att ett arbete är liktydligt med ett medlemskap i ett LO-

förbund. SAF och de antisocialistiska arbetarförbunden ser i föreningsrätten principen arbetets 

frihet, den ger arbetsgivaren rätt att helt utan restriktioner anställa och avskeda. Den förskjutning 

av makt från arbetsgivare till fackförening som ett organisationsmonopol medför är därför 

oförenlig med principen arbetets frihet. Andra LO-förbund tolkar föreningsrätten försiktigare. 

Exempelvis kan de i den se sin rätt att agitera och förhandla med arbetsgivaren.11 

Julveckan 1906 erkänner LO principen arbetets frihet i utbyte mot att deras medlemmar inte får 

avskedas endast för att de är LO-medlemmar och att SAF erkänner kollektivavtal. Björk skriver 

att kompromissen inte sätter punkt för konflikten om hur föreningsrätten ska definieras, inte 

heller för lockouthotet.12 

 

2.4 Strejken vid Örebro kexfabrik  

Uppsägningarna av två av avdelning 53:s medlemmar skapar oro bland de av avdelningens 

medlemmar som får arbeta kvar. Oron leder till att bolagets disponent Lindfeldt kallar alla 

arbetare till ett möte på vilket han försäkrar att bolaget inte har något emot fackföreningen men 

att all agitation på fabriken är förbjuden och att bolaget slår vakt om de arbetare som har valt att 

stå utanför facket. Snart anställer bolaget en av Folkförbundets medlemmar och låter honom ta 

över en av de avskedades arbetsuppgifter. Bolaget slår sedan dövörat till när avdelning 53 

opponerar sig mot att han tillåts agitera på arbetsplatsen. Avdelning 53:s medlemmar anser 

                                                           
10 Stråth (2012), s. 440f, Björk (1991), s. 17f.   

11 Björk (1991), s. 15ff.  

12 Björk (1991), s. 17f.  
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dessutom att de trakasseras av såväl bolagets ledning som av vissa av sina arbetsledare och 

kollegor.13  

En av de sista dagarna i oktober når ett avtalsförslag bolagets ledning. Avdelning 53 kräver 

kollektivavtal, högre löner och organisationsmonopol. I början av november svarar ledningen. 

Ett lönelyft är inte att tänka på eftersom bolagets vinst är för låg och konkurrensen från 

kexfabriken i Göteborg är för hård. Ett avtal som inte erkänner principen arbetets frihet är inte 

att tänka på.14  

När Sjöstedt och bolagets direktör Genberg inleder förhandlingar sker det efter att bolaget har 

förhalat dem till slutet av november då fabrikens produktion klingar av för att ta fart i februari. 

Genberg lämnar ett avtalsförslag till Sjöstedt som avdelning 53 ger enhälligt avslag och svarar på 

med att begära ett likadant avtal som det vid Stockholms kexfabrik. Då bolaget inte går dem till 

mötes går avdelning 53 ut i strejk, en dag efter det Genberg och Sjöstedt börjat förhandla. 

Förutom oense om lönerna och definitionen av föreningsrätten kommer parterna ihop sig om 

bolagets krav på att de av arbetarna som inte fyllt 18 år ska ha lägre löner, oavsett 

arbetsuppgifter.15  

99 av de 118 som går ut i strejk är kvinnor. Bland strejkbrytarna är andelen män större. Björk slår 

fast att de strejkandes åldrar inte går att räkna ut med säkerhet men att hennes källor pekar på att 

de som väljer att går ut i strejk är yngre än de som väljer att bryta den. Hon skriver med 

reservation att Folkförbundets tidning uppger att de som strejkar, alla utom två, är mellan 12 och 

18 år. Av de 40 som väljer att inte gå ut i strejk är flertalet med i Folkförbundet. 43 anställs under 

tiden strejken pågår. Tillsammans håller de produktionen igång men får eskort hem av poliser 

undan de folksamlingar som demonstrerar utanför fabriken.16  

Medan Allehanda tar bolagets parti tar Kuriren förbundets. Strejkrapporteringen förändras, från 

att i november ha karaktäriserats av meningsskiljaktigheter om strejken, till exempel om hur 

föreningsrätten ska tolkas, till att veckorna runt nyår börja handla mer och mer om strejkrelaterat 

våld. Andra veckan i januari 1907 varnar Örebros magistrat, som har ansvar för ordningen i 

staden, innevånarna för att delta i folksamlingar och nonchalera polisen. Men demonstrationerna 

fortsätter.  

                                                           
13 Björk (1991), s. 27f.  

14 Björk (1991), s. 28f. 

15 Björk (1991), s. 29f. 

16 Björk (1991), s. 7, 33ff. 
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Av de åtta personer som åtalas i och med demonstrationerna bötfälls sex, två döms till fängelse. 

29 januari når bolaget och SAF en överenskommelse med Bageriarbetareförbundet. Björk skriver 

att överenskommelsen följer kompromissen mellan SAF och LO och alltså erkänner principen 

arbetets frihet.17  

Björk visar att fabrikens kvinnor har andra arbetsuppgifter än fabrikens män. En mycket stor 

majortet av fabrikens kvinnor är fabriksarbetare medan fabrikens män ofta är hantverksarbetare. 

Hon visar att strejken leds av hantverksarbetare. Avdelning 53:s talan förs endast av män.18 

Björk anger fler skäl för att se Sjöstedt som strejkens arkitekt. Veckorna innan den bryter ut söker 

han och får stöd för den av sitt eget och andra LO-förbund. För att få stödet använder han 

Folkförbundets styrka på fabriken som slagträ. Strejkutbrottet överraskar desto mindre bolaget 

som skjutit på de muntliga förhandlingarna och lyckats förhala utbrottet till veckorna innan 

julavskedandena. Hur välorganiserad strejken än är vet Sjöstedt att dess förutsättningar inte är 

bra. Risken för att den ska bli utdragen och tynga förbundets strejkkassa är uppenbar. Dessutom 

är den en provokation mot SAF som hotar lockouta LO för att försvara principen arbetets 

frihet.19  

Björk anser att Sjöstedt spelar djärvt för att försvara Bageriarbetareförbundets tolkning av 

föreningsrätten men att det i januari 1907 blir uppenbart att kompromissen mellan LO och SAF 

inte går hans väg. Då sätter han sin penna vid ett avtal som erkänner principen arbetets frihet. 

Det står avdelning 53:s medlemmar på fabriken dyrt. Strejkbrytarna får arbeta kvar medan de 

strejkande tilldelas de sämst betalda arbetsuppgifterna och får avsked först av alla vid arbetsbrist. 

Lönenivåerna för arbetare som inte fyllt 18 år fortsätter vara lägre, oavsett arbetsuppgifter. 

Avtalet resulterar i ett svidande medlemstapp för avdelning 53. Den deltar i storstrejken 1909 

men avvecklas året därpå.20 

 

 

 

 

                                                           
17 Björk (1991), s. 33-36, 41, 46-49, 51.  

18 Björk (1991), s. 25, 44ff.  

19 Björk (1991), s. 29f, 46f. 

20 Björk (1991), s. 36-42, 46-49. 
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3. Tidigare forskning  

Första delen går in på de tre stora svenska folkrörelserna. Vad kännetecknas de av i början av 

1900-talet och hur kan tidigare forskning om de svara på varför de två tidningarna gestaltar 

strejken på olika sätt? Andra avsnittet tar sig an sekelskiftets arbetsmarknadskonflikter. Vad vi vet 

om dem och hur kan tidningarnas gestaltningar spela på sin samtids syn på konflikterna? Tredje 

delen vänder sig till tidigare forskning om hur svenska politiska tidningar rapporterar om 

storstrejken 1909. I svaret på hur de gestaltar storstrejken ryms information om hur tidningarna 

arbetar för att bilda opinion.  

Fjärde delen redogör för tidigare forskning om relationen mellan kapital och patriarkat. Oavsett 

om kexfabrikens kvinnor strejkar eller bryter strejken leds de av män. Hur syns sekelskiftets 

relation mellan kapital och patriarkat i tidningarnas gestaltningar? Kapitlets sista del är en 

sammanfattning. 

 

3.1 Folkrörelserna  

I sin bok från 1998 Den skötsamme arbetaren, Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 

skriver idéhistorikern Ronny Ambjörnsson att väckelserörelsen samt nykterhetsrörelsen börjar 

växa på 1880-talet. I början av 1900-talet är två av tre av väckelserörelsens medlemmar kvinnor, 

ofta från landsbygden till staden eller bruksorten inflyttade pigor medan två av tre av 

nykterhetsrörelsens medlemmar män. Efter sekelskiftet börjar medlemmar, långt fler män än 

kvinnor, att strömma till arbetarrörelsen.21 

Ambjörnson knyter an till ekonomihistorikern Lars Magnussons syn på brännvinet som den 

tidiga industrialismens första köp- och slängvara som når arbetarna. Alkoholism, påpekar 

Ambjörnsson, är enligt marxisten Friedrich Engels en olycklig följd av kapitalismens framfart. I 

Sverige slår den rot med kraft. Krogar är snart sociala gemenskapshak för arbetare och in på 

1900-talet används fylla och frånvaro för att protestera mot arbetsförhållanden. De tre 

folkrörelserna i det sågverkssamhälle som Ambjörnsons bok handlar om, norrländska Holmsund, 

börjar med tiden se på alkolism som synonymt med bolagsvälde, nykterhet med framtidstro.22   

                                                           
21 Ambjörnsson, Ronny (1998). Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. 3. uppl. 

Stockholm: Carlsson, s. 235. 

22 Ambjörnsson (1998), s. 55f, 242-245. 
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I sin bok från 1979 Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori skriver pedagogen Ulf P 

Lundgren att folkskolan i början av 1900-talet inte finns till för att förändra de fattigas plats i 

hierarkin. Den lär ut läsning av Luthers katekes för att fostra och kontrollera de fattiga. 

Ambjörnson pekar på en oro ovanifrån för spirande omoral bland Sveriges arbetare. På 1870-

talet leder oron till att välgörenhetsorganisationer skapas. De tar fasta på och vidgar arbetarnas 

läsande till vetenskap och skönlitteratur.23 

Ambjörnsson ser vad han kallar för ett nytt läsbeteende först slå ut i väckelserörelsen. Den 

främjar sig från statskyrkan. Istället låter den läsandet skapa argumenterade individer. 1911 är var 

femte ledamot av andra kammaren med i rörelsen. De flesta är liberaler som tar tydligt avstånd 

från socialismen för att den vill omintetgöra individens frihet. Det nya läsbeteendet och den 

diskuterande individen kännetecknar också nykterhetsrörelsen. Den ser på alkoholförbud som 

nyckeln till mänsklighet och äkta frihet.24 

Första åren efter sekelskiftet tar nykterhetsrörelsens och socialdemokratin steg över den 

ideologiska grundsyn som skiljt dem åt därför att socialdemokratin skyllt alkolmissbruket på 

samhället inte på individen. De möts halvvägs. 1900-talets två första decennier får 

nykterhetsrörelsen in fler och fler av sina medlemmar i riksdagen. Framförallt är ledamöterna 

socialdemokrater men ett betydande antal är liberaler.25  

Ambjörnsson skriver att arbetarrörelsen ser arbetsgivarna och de arbetare som inte låter sig 

underordnas fackens krav som rörelsens fiender. Den delar nykterhetsrörelsens krav på individen. 

Skötsamhetsidealet, alltså nykterhet och pålitlighet är viktigt för båda. Skillnaden; arbetarrörelsen 

ser kollektivet, arbetarklassen som den som ska lyftas ekonomiskt, inte de skötsamma 

individerna. Det för rörelsen till ett kampperspektiv. Klassen ska ta över samhället, nå den totala 

demokratin och äga företagen. Det kräver logik; när en strejk bryter ut sker det för att det är 

nödvändigt. Ingen får svika kollektivet. Strejken är ett delmål på väg mot slutmålet. Ambjörnsson 

visar att arbetarrörelsen i början av 1900-talet, exempelvis i Holmsund, använder idealet 

skötsamhet för att konstruera ett klassmedvetande.26  

 

                                                           
23 Ambjörnsson (1998), s. 240f. Lundgren, Ulf P. (1979). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori. 

Stockholm: Liber Förlag på uppdrag av Gymnasieutredningen, s. 69. 

24 Ambjörnsson (1998), s. 240-254. 

25 Ambjörnsson (1998), s. 254-261. 

26 Ambjörnsson (1998), s. 261-266, 96-112. 
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I sin bok från 1993 Egensinne och Skötsamhet, Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 visar 

historikern Björn Horgby att begreppen egensinne och skötsamhet är två olika ideal i 

arbetarkulturen27 i Norrköping. Båda är redskap för att få och behålla heder, vilket arbetarna 

behöver för att nå status och social säkerhet. Medan män i första hand får heder av att ha och 

sköta ett lönearbete får kvinnor heder av att föda barn och ta familjeansvar. Egensinne och 

skötsamhet går hand i hand i arbetarkulturen i Norrköping vid sekelskiftet. Med tiden blir idealet 

skötsamhet allt vanligare, men i oroliga tider, exempelvis av varsel och uppsägningar, får det stå 

tillbaks för idealet egensinne.28 

Egensinne tar sig uttryck i till exempel fylla på arbetstid, ohörsamhet mot arbetsgivare och 

våldsamma upplopp. I borgarklassens ögon tar sig arbetarnas egensinne uttryck i irrationella 

beteenden men vad det rör sig om är att arbetarna visar sitt missnöje med borgarklassens makt. 

Målet är att bestämma över sitt eget liv. 29  

Idealet egensinne anammas framförallt av arbetare med så låga löner att eget sparande är svårt. 

Pengar satsas då på att på kort sikt få respekt. Hederspengar av det slaget går ofta till superi. 

Horgby visar att unga kvinnor som vid sekelskiftet arbetar i olika textilfabriker i Norrköping 

använder egensinne då de med fri sexualitet hävdar sitt oberoende gentemot fabrikernas 

fackanslutna män. Eftersom facken för männens talan är egensinne kvinnornas vapen på en 

arbetsmarknad de diskrimineras på.30 

Vad som förenar skötsamhet och egensinne är att båda är redskap i jakten på heder och 

självbestämmande. Men de arbetare som tar till sig idealet skötsamhet vill gå längre. Skötsamhet, 

alltså långsiktigt ekonomiskt sparande, punktlighet och avhållsamhet tar strid om hegemonin, 

ledandet av samhället. Det är en väsentlig skillnad. Skötsamhetsidealet styr sakta men säkert mot 

ett mål i fjärran.31 

 

                                                           
27 Horgby, Björn (1993). Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940. Stockholm: Carlsson, 

Horgby definierar begreppet arbetare. Han avser dels lönearbetare, till exempel fabriksarbetare men inte arbetsledare 

och tjänstemän. Han avser dels uppfattningen av sig själv. Om någon, exempelvis en hemmafru, identifierar sig själv 

som arbetare, s. 20-22. Då han i boken använder kulturbegreppet gör han det med utgångspunkt att en kultur är en 

samling kontrollmekanismer som styr en människas beteende, s. 39.  

28 Horgby (1993), s. 43ff, 155-166, 273-276.  

29 Horgby (1993), s. 271f. 

30 Horgby (1993), s. 271f, 77, 105, 297 - 302.  

31 Horgby (1993), s. 272-276. 
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3.2 Arbetsmarknadskonflikterna 

I sin avhandling från 1980 Arbetare i strejk, Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under 

industrialismens genombrott om arbetarklassens politiska mobilisering i Stockholm visar Jane 

Cederqvist på en första strejkvåg 1869-1874 då hantverksarbetare, exempelvis skräddare och 

murare, startar fackföreningar och inleder arbetarklassens politiska mobilisering. I takt med att 

staden industrialiseras blir hantverksarbetarna färre medan fabriksarbetarna, som exempelvis i en 

mekanisk verkstad utför en rad specificerade arbetsmoment, blir fler.32 

Storstrejken 1902 blir en väckarklocka för stadens arbetsgivare. När fabriksarbetarna efter 

sekelskiftet börjar gå i hantverkarnas fotspår går de in i en vägg av koordinerat och tufft 

motstånd. Motståndet är visserligen riktat mot hela fackföreningsrörelsen men det slår hårdast 

mot de nystartade och oerfarna fabriksarbetarnas fack. Strejker, också fabriksarbetarnas, blir 

därför längre, mer centralstyrda och taktiska på så sätt att rådande arbetslöshet och konjunktur 

tillåts avgöra om de förklaras. Fabriksarbetarnas strejker slutar jämförelsevis ofta i kompromisser 

med arbetsgivarsidan.33  

Cederqvist skriver att flertalet av de kvinnor som lönearbetar i Stockholm i början av 1900-talet 

gör det i mekaniserade fabriker, framförallt inom textil- och livsmedelsindustrin, exempelvis i 

bagerier. Hon pekar på att få av dem är med i facket eftersom det framförallt är ett tillhåll för 

män. Jämfört med män strejkar kvinnor sällan. Deras strejker är kortare, mindre centralstyrda och 

jämförelsevis oplanerade. De vägrar försämringar snarare än kräver förbättringar. Cederqvist 

förklarar de här skillnaderna med att kvinnor förväntas lönearbeta temporärt i väntan på 

giftemål.34 

I sin avhandling från 1978 Strejkbryteriet och arbetets frihet, En studie av svensk arbetsmarknad fram till 

1938 tar historikern Ingvar Flink fasta på nationalekonomen Adam Smiths uppfattning om att 

ingen får sätta gränser för hur någon annan använder sin arbetskraft. Smiths åsikt rymmer, enligt 

Flink, idén om principen arbetets frihet. I takt med att LO får allt mer inflytande från 1890-talet 

                                                           
32 Cederqvist, Jane (1980). Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott: 

Stockholm 1850-1909 Diss. Stockholm: Univ. s. 68, 123.  

33 Cederqvist (1980), s. 33, 35, 96, 125, 129f.    

34 Cederqvist (1980), s. 116-122. 
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börjar allt fler av Sveriges arbetsgivare se att den principen, deras frihet att ohejdat anta och 

avskeda arbetare hotas.35 

Arbetsgivarnas svar på hotet från LO är att samarbeta med vad Flink kallar för liberala 

konkurrentorganisationer såsom Svenska Arbetarförbundet. Konkurrentorganisationerna 

accepterar principen arbetets frihet och kan därför bryta LO-strejker för medbestämmande. 

Innan storstrejken 1909 finns enligt Flink inget samordnat strejkbryteri, däremot oorganiserat. 

SAF ser vid den här tiden på strejkbrytare som permanenta ersättare för de arbetare som 

strejkar.36 

 

3.3 Storstrejken 1909 och de politiska dagstidningarna  

I sin artikel från 2007 Storstrejken 1909 – en mediehistoria diskuterar mediehistorikern Pelle Snickars 

vad svenska politiska dagstidningar skriver om storstrejken, världens då största 

arbetsmarknadskonflikt någonsin, medan den pågår. Han anser att storstrejken kan ses som en 

mediehändelse eftersom den diskuteras frekvent av tidningarna och eldas på av den 

oproportionerligt stora betydelse som den ges. Två tidningsläger träder fram, arbetarrörelsens 

press står enad bakom tidningen Social-Demokraten, som under storstrejken byter namn till 

Svaret och blir LO:s tidning, mot en lika enad konservativ och liberal media, arbetsgivarnas 

press.37 

Vad de två lägren skriver om strejken, hur de gestaltar den, är helt oförenligt. Ord står mot ord 

och tidningarna tar sikte och slår ned på varandras rapportering. Snart kör de fast i oförsonliga 

ordstrider kantade av överdrifter. Social-Demokraten häcklar det den kallar för borgarpressen, 

alltså de konservativa och liberala tidningarna, för att då de rapporterar om beväpnade arbetare, 

göra allt de kan för att skrämma sina läsare. Då tidningen Nya Dagligt Allehanda berättar om 

arbetare som tar till våld klandrar Social-Demokraten Allehanda för att driva en lögnkampanj.38 

Arbetarrörelsens press använder sig av en militärjargong. Den rapporterar om stridsläget, 

fiendepressen, etcetera. Sättet rörelsen avfärdar sin motståndare, bland annat med öknamnet 

                                                           
35 Flink, Ingvar (1978). Strejkbryteriet och arbetets frihet: en studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938. Diss. Uppsala: Univ. 

s. 136f. 

36 Flink (1978), s. 128-134, 138. 

37 Snickars, Pelle (2007). Storstrejken 1909: en mediehistoria. Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 

1900-talet. s. 52, 56f, 62. 

38 Snickars (2007), s. 59-62. 
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kapitalismens pressorgan, tyder enligt Snickars på att rörelsen anser sig ha ett journalistiskt 

övertag. Arbetarpressens fotografier kommunicerar det solidariskt strejkande kollektivets starka 

kamp- och strejkvilja. De tonar ned individen, strejkmötets talare, lyfter kollektivet, talarens 

publik.39 

Snickars tar fasta på att tidningarna har ofrånkomliga partifärger som slår ut i radikalt olika 

uppfattningar om strejken. Arbetsgivarnas press gestaltar strejken som dåraktig och avtals 

brytande medan arbetarrörelsens press lyfter strejkrätten och ger sig på arbetsgivarnas press för 

att klä, vad den kallar för; arbetsgivarföreningens lögner, i ord. Snickars tes är att arbetarpressen 

påverkar samtidens men också eftervärldens tankar om storstrejken. LO förlorar strejken men i 

ljuset av arbetarpressens rapportering ges storstrejken 1909 sken av att vara en viktig men 

dyrköpt prövning på vägen mot det moderna Sverige.40 

 

3.4 Kapital och patriarkat 

I sin artikel från 1986 Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism argumenterar Heidi 

Hartmann för att det finns ett kompanjonskap mellan kapitalet, kapitalister betalar arbetarna 

mindre än det värde som de producerar, och patriarkatet, män förtrycker kvinnor. Marxismen 

kan göra slut på kapitalet men för att störta patriarkatet måste idén om att den är överordnad 

feminismen, slopas.41 

Heidi Hartmann ger tre olika marxisters syn på kvinnoförtryck. Hon skriver att Friedrich Engels 

angriper den borgliga familjekonstellationen för att den förtrycker kvinnorna i den. Förtrycket ser 

Engels i att kvinnorna har ansvar för att föda söner, arvingar till familjens privata egendom. För 

att förtrycket ska ta slut måste därför all privat egendom bli arbetarklassens kollektiva egendom. 

Alla kvinnor och män måste bli del av lönearbetskraften.42 

De två andra marxisterna, Eli Zaretsky och Mariarosa Dalla Costa, lyfter var för sig, enligt 

Hartmann, idén om att kapitalet förtrycker kvinnor. Kapitalet har separerat på lönearbete och 

hemarbete. Kvinnor nekas arbeta för en lön och är därför förtryckta. Roten till förtrycket är att 

kapitalet inte klarar sig utan hemarbetet. Kvinnor stängs in i hemmen för att föda och uppfostra 

                                                           
39 Snickars (2007), s. 62, 64, 65ff. 

40 Snickars (2007), s. 56, 59f.  

41 Hartmann, Heidi (2004). Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: för en mer hållbar förening. 

Genushistoria: en historiografisk exposé. s. 35-41, 47-50.  

42 Hartmann (2004), s. 18ff. 
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barn och för att serva männen vars lönearbetare kapitalet inte klarar sig utan. Zaretsky ser en 

lösning på förtrycket, slopa separationen. Låt allt arbete bli lönearbete. Dalla Costa dömer inte ut 

separationen. Kvinnor ska slå vakt om den men kräva lön för den.43 

Hartmann skriver att de tre marxisterna helt missar att kapitalet och patriarkatet kan gå hand i 

hand. Män förtrycker kvinnor för att slår vakt om sin makt. Därför kan feminism inte 

underordnas marxism. Hon tar hjälp av radikalfeminismens idé om att kön är viktigare än klass, 

varpå hon går med på radikalfeminismens definition av ett patriarkat. Den slår fast att ett 

patriarkat är en hierarki av män som ger män dominans över kvinnor. Exempelvis ges män med 

låg rang kontroll över vad kvinnor med låg rang arbetar med. Det kränker kvinnors frihet.44 

Hartmann pekar på en öm punkt i kompanjonskapet mellan kapital och patriarkat. I en (annan 

mans) hemmafru ser en kapitalist en lönearbetare; Ju fler som konkurrerar om jobben, desto lägre 

löner. Lönearbetande män har därför tagit hjälp av patriarkatet, ställt krav på och fått högre lön 

än lönearbetande kvinnor. Exempelvis har facken låst ute kvinnor. Män har ställt arbetare mot 

varandra. Det har lett till ett familjelönesystem, alltså att mäns löner ska försörja deras 

hemmafruar.45 

I sin artikel från 1988 Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning skriver Yvonne 

Hirdman att det i alla samhällen finns ett genussystem. Det går dels ut på att hårdhänt skilja på 

det som anses manligt från det som anses kvinnligt. Det får inte blandas ihop. Dels på att män är 

mer människor än vad kvinnor är. Det som är manligt är norm. Mellan män och kvinnor och 

mellan en man och en kvinna finns genuskontrakt som bestämmer deras relation. Exempelvis 

vad en kvinna kan arbeta med. Män och kvinnor kan i olika mån tumma på kontrakten. Bryta och 

omförhandla dem. Historiker kan studera hur en individ eller ett kollektiv har agerat i ljuset av 

genuskontraktet. Kontraktet och genussystemet har styrt men också påverkats av 

händelseutvecklingen.46 

I sin artikel från 1992 Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan? förordar Christina 

Carlsson Wetterberg att historia vetenskapen inte söker efter specifika orsaker till kvinnoförtryck 

utan tar fasta på hur olika kvinnor har haft olika, ibland oförenliga, mål i livet. Hon kritiserar 

Yvonne Hirdman för att när hon tar reda på hur genuskontraktet tedde sig i Sverige på 

                                                           
43 Hartmann (2004), s. 20-24. 

44 Hartmann (2004), s. 24-26, 28-35. 

45 Hartmann (2004), s. 36-39. 

46 Hirdman, Yvonne (2004). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Genushistoria: en 

historiografisk exposé. s. 116-129. 



 
 

14 
 

arbetsmarknaden på 30-talet ha tonvikt vid beskrivandet av kontraktet, inte på kontraktets 

historiska samanhang. Carlsson Wetterberg menar att Hirdmans teori fångar verkligheten, alltså; 

kontraktet, men är uddlös då den ska förklara orsakerna.47 

Carlsson Wetterbergs forskning om den tidiga socialdemokratiska kvinnorörelsen visar att den 

agerar motsägelsefullt, slåss för såväl likalön på lönearbetsmarknaden som för att kvinnors plats 

är i hemmet. Den ser ibland klasskampen som överordnad kampen mot patriarkatet, ibland inte. 

Carlsson Wetterberg söker svaret på varför rörelsen agerar motsägelsefullt i att den, årtiondena 

runt sekelskiftet, är brokig och har många sidor. Exempelvis har gifta hemmafruar och ogifta 

lönearbetare ibland helt olika mål.48 

 

3.5 Sammanfattning  

Folkskolan fostrar, kontrollerar de fattiga. Det är in på 1900-talet skolformens tanke. De tre 

folkrörelserna bryter med folkskolan. De anammar vad Ambjörnsson kallar för ett nytt 

läsbeteende. Folkrörelserna läser inte alls eller inte endast Luthers katekes. De läser andra texter. 

Läsandet ger argument, skapar diskussioner. Först ut är väckelserörelsen som är frikyrklig och 

nykterhetsrörelsen. I båda står liberalismen, individens frihet, i centrum. Emellertid börjar 

nykterhetsrörelsen, efter sekelskiftet, att se på alkoholförbud som en väg till äkta frihet. Den 

åsikten strider mot väckelserörelsens liberala idé; ingen ska blanda sig i någon annans 

valmöjligheter.  

Nykterhetsrörelsens syn på alkoholförbud ruckar emellertid på det ideologiska hinder som har 

skiljt den från socialdemokratin. I båda rörelserna får individens valmöjligheter stå tillbaka för 

högre mål. 1900-talets första tio år får de tre rörelserna in allt fler representanter i riksdagen. Av 

väckelserörelsens medlemmar, 1900-talets första decennier, är två av tre kvinnor. Det skiljer ut 

väckelserörelsen. Ambjörnsson skriver att kvinnorna ofta har flyttat från landsbyggden till 

bruksorten eller staden.  

Ambjörnsson sätter fingret på ett ideal, skötsamhet. Det innebär punktlighet, pålitlighet och så 

vidare. Arbetarrörelsen tar till vara på idealet. Målet är att organisera en stark, rationell 

arbetarklass. Horgby spårar två redskap i arbetarkulturen i staden Norrköping; skötsamhet och 

                                                           
47 Carlsson Wetterberg, Christina (2004). Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan? Genushistoria: en 

historiografisk exposé. s. 135-152.   

48 Carlsson Wetterberg (2004), s. 152-156. 
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egensinne är två olika medel för att delvis nå samma mål; heder. Egensinne, exempelvis fylla på 

arbetstid, är en protest mot borgarklassen. Den ger heder, i det här fallet kan den nås via en plats 

i gemenskapen på krogen. Skötsamhet, är ett hot riktat från arbetarklassen mot borgarklassens 

makt, hegemoni. Skötsamhet är det rationella arbetarkollektivets kampredskap.  

Varefter 1900-talets första decennier går så förekommer skötsamhet allt oftare, men får stå 

tillbaka för egensinnet i oroliga tider, till exempel av avskedanden. Horgby skriver att unga 

kvinnor som de första åren på 1900-talet arbetar i stadens textilfabriker använder egensinnet som 

kampmedel mot sina medarbetare, de fackligt organiserade, skötsamma männen vars fack inte 

företräder lönearbetande kvinnor.  

Vad gäller konflikter på arbetsmarknaden ser Jane Cederqvist en verklighet innan, en annan efter, 

storstrejken 1902. Hennes poäng är att den blir droppen som får arbetsgivarsidan att enas och ta 

över konfliktinitiativet från LO-facken. Konfliktnivån 1900-talets fem första år är hög. Tuffast får 

de unga LO-fack som ofta organiserar fabriksarbetare. De här åren lönearbetar kvinnor 

framförallt i fabriker. Ofta står de utanför LO-facken. Jämfört med män strejkar de sällan. Deras 

strejker är kortare och styrs sällan av en centralorganisation. De är ofta oplanerade svar på 

försämringar.  

Tar vi oss an Ingvar Flinks syn på strejkbryteri är storstrejken 1909 en vattendelare. Innan den 

finns strejkbrytare men de är inte organiserade.  De kan ha koppling till en av LO:s 

konkurrentorganisationer, till exempel Svenska Arbetareförbundet. Tvistefrågan innan 

storstrejken är principen arbetets frihet och strejkbrytare en symbol för att LO inte ska blanda sig 

i vem arbetsgivaren väljer att anställa.  

Tar vi till oss Pelle Snickars bild av partitidningarnas rapportering om storstrejken 1909 stiger två 

skilda tidningsläger fram, det ena socialdemokratiskt; arbetarrörelsens, det andra liberalt och 

konservativt; arbetsgivarnas. Storstrejken äger rum i tidningarna. Snickars tes är att tidningarna 

äger stort inflytande över hur strejken förstås av sin samtid och framtid. Tidningarna driver 

varsina helt oförenliga och oförsonliga agendor med slagsida mot varandras rapportering.       
Arbetarrörelsens press betonar rörelsens strejkrätt och kollektivets styrka. Den använder ett 

militärt språkbruk och ser ned på sina rivalers journalistiska kompetens. Arbetsgivarnas medier 

skriver att strejken är lönlös och medför avtalsbrott.  

Zaretsky och Dalla Costa pekar på att män har makt på kvinnors bekostnad. De anklagar 

kapitalet för att stänga lönearbetsmarknadens dörr för kvinnor och skapa patriarkatet. Det är ett 

synsätt som inte övertygar Hartman, istället pekar hon på kompanjonskapet mellan kapital och 
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patriarkat som roten till maktordningen. Kapitalet skiljer ju helst inte på kvinnor och män, det vill 

ha så stor arbetskraft som det går. Hemmafruar, vill kapitalet inte att det ska existera. Det är 

patriarkatet som tvingar kapitalet att acceptera att kvinnor stängs ute från arbetskraften och 

lönearbetsmarknaden. Kompanjonskapet är endast patriarkatets fel och det är det, 

kompanjonskapet, som ger män makt över kvinnor.  

Hirdman ser att det överallt finns ett genussystem. Det drar en tydlig linje mellan vad som är 

manligt och kvinnligt. Separationen är patriarkatets själ. Vid tiden för strejken vid Örebrokex 

finns därför ett genuskontrakt mellan kvinnor och män som styr hur var och en agerar. Om 

kontraktet bryts, av till exempel lika lön för lika arbete, kan det leda till att kontraktet redigeras. 

Genuskontraktet är ett manus som bestämmer vem som ska göra vad men samtidigt kan dess 

regler och instruktioner ändras med tiden. Det sker när en eller fler av teateruppsättningens 

skådespelare bryter mot manuset.   

Carlsson Wetterbergs forskning om den socialdemokratiska kvinnorörelsen betonar att till 

exempel unga lönearbetande kvinnor delvis har andra mål än äldre hemmaarbetande kvinnor. 

Hon poängterar att det är viktigt att inte nöja sig med att se hur genuskontraktet ser ut. Samtiden, 

till exempel det tidiga sekelskiftets Sverige med såväl ett starkt hemmafruideal som kravet på 

ogifta kvinnor att lönearbeta, måste vägas in. 
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4. Frågor 

Syftet med den här uppsatsens är att undersöka hur två tidningar i Örebro gestaltar strejken vid 

Örebro kexfabrik 1906-1907 på olika sätt för att bilda opinion. Hur använder de samtidens tankar 

om folkrörelseidealet skötsamhet och om kvinnor och män? Jag ställer tre frågor. 

A) Vilka orsaker till och lösningar på strejken ger tidningarna? 

B) Vilka attribut nedtonar och vilka betonar tidningarna då de rapporterar om handlingar 

som följer eller inte följer principen arbetets frihet? 

C) Hur ser rapporteringens genuskontrakt ut och hur kan samtiden förklara att människors 

handlingar går med eller mot kontraktet? 
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5. Material, källkritik, metod och avgränsningar 

I sin bok från 1998 Det förflutna är inte vad det en gång var redogör historikern Knut Kjeldstadli för 

textanalys som metod för att utforska ett källmaterial. En text är författad i och tänkt att förstås i 

ett historiskt samanhang. Den kan formuleras så att tabun kringgås utan att avsikten med texten 

går förlorad. Om en text förordar fred men inte utesluter alternativet kan den rymma vad 

Kjeldstadli kallar för ett halvt outsagt hot.49 

En text kan rymma tomrum eftersom författaren kan välja bort infallsvinklar. Kjeldstadli skriver 

att en text kan innehålla nyckelord. Nyckelord bär på olika innebörd och med olika positiva eller 

negativa betydelser. Till exempel kan ordet strejk ges en positiv klang i en socialistisk tidning men 

en negativ i en liberal. Nyckelord kan också skapa kontraster mellan gott, exempelvis morgon, 

och ont, kväll. Kjeldstadli redogör för att texter kan jämföras med hjälp av komparativ metod 

eftersom jämförelser synliggör skillnader.50 

I sin bok från 2000 Makt och medier, En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 

makthavarna redogör medie- och kommunikationsforskaren Jesper Strömbäck för mediers makt 

över var mediekonsumenter lägger orsaks- respektive lösningsansvar för det problem som en 

rapportering gestaltar. Medier kan gestalta verkligheten på olika sätt. En gestaltning sker när en 

rapportering sorterar bort vissa attribut, det vill säga fakta och infallsvinklar, medan andra 

betonas. Därför är en gestaltning färgad av en journalists åsikter, definierar ett problems orsaker 

och lösningar.51 

Björk visar att Nerikes Allehanda och Örebro-Kurirens strejkrapporteringar går i klinch med 

varandra. För att få svar på mina frågor studerar jag de olika rapporteringarna med hjälp av 

Strömbäcks gestaltningsteori. Kjeldstadlis textanalysmetod kan hjälpa mig se vilka avsikter 

tidningarna har med sina olika gestaltningar. Det de skriver kan rymma en eller fler avsikter, 

vilka? Metoden kan också belysa vilka tidningarnas olika nyckelord är och vad de ges för 

innebörd. Vilka nyckelord används för att skapa och betona kontraster till exempel mellan gott 

och ont? Jag använder också textanalys för att leta efter halvt outsagda hot och tomrum i 

tidningarnas gestaltningar. I sökandet efter tomrum använder jag komparativ metod. Vad väljer 

tidningarna att se? Vad ser den ena tidningen som den andra inte verkar se?  

                                                           
49 Kjeldstadli, Knut (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur, s. 176-180.   

50 Kjeldstadli (1998), s. 248-254.   

51 Strömbäck, Jesper (2000). Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna. Lund: 

Studentlitteratur, s. 215-224.   
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Jag delar in min undersökning i två delar. Den första delen svarar på min fråga A. Den andra 

delen svarar på mina frågor B och C. Jag redovisar mina resultat var för sig i anslutning till de 

olika delarna. Kuriren skriver mer om strejken än vad Allehanda gör. Jag analyserar därför först 

Kuriren sedan Allehanda. 

Varför skiljer min fråga B på handlingar som går med eller mot principen arbetets frihet? Jo, 

Björk visar att strejken vid Örebrokex är en konflikt som rör arbetets frihets vara eller inte vara. 

Till exempel följer Folkförbundets medlemmar principen arbetets frihet medan avdelning 53:s 

inte följer den. 

Svaren på mina frågor A och B påverkas inte av rapporteringarnas sanningshalt. Svaret på min 

fråga C om hur samtiden kan förklara att människors handlingar går med eller mot 

genuskontraktet förutsätter däremot en viss sanningshalt i rapporteringen. Sanningshalten kan 

dock inte tas för självklar med tanke på tidningarnas partianknytning.52 
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6. Undersökningens första del 

Vilka orsaker till och lösningar på strejken ger tidningarna? 

 

6.1 Örebro-Kuriren 

I samband med att Kuriren fredag den 23 november går ut med att strejk råder vid kexfabriken 

redogör tidningen för hur strejken föranletts av att företaget ställt vad Kuriren kallar för ett 

ultimatum till arbetarna.53 Kuriren publicerar bolagsstyrelsens förslag och konstaterar att det inte 

föreslår högre löner och att paragraf 4, om föreningsrätten, gör avtalet helt illusoriskt. Arbetarna 

har gett det enhälligt avslag och företaget ett sista bud som om det inte accepteras föranleder 

strejk. Föreningsrättsparagrafen lyder: ”Oinskränkt föreningsrätt tillerkännes varje arbetare. 

Arbetsgivaren har å andra sidan rätt att fritt antaga och, på sätt ovan angivits, avskeda arbetare, 

att leda och fördela arbetet samt att använda arbetare från vilken förening som hälst eller utom 

förening stående arbetare.”54 

Kuriren publicerar arbetarnas sista bud. I det talar arbetarna, via Sjöstedt, om för bolagets 

direktör på vilka sätt några av paragraferna i hans avtalsförslag är inkonsekventa, andra oklara. 

Han föreslås gå med på ett likadant avtal som det vid Stockholms kexfabrik. Hans 

föreningsrättsparagraf sågas: 

§ 4 är alldeles oantaglig i den form den av Eder framlagts. Dess första del godkänna vi. Naturligtvis 
ha vi ej ett enda ögonblick tänkt på att hindra arbetsgivaren att antaga eller avskeda de arbetare han 
önskar blott de inte avskedas därför att de tillhöra sin organisation: men genom den sista delen av 
paragrafen har arbetsgivaren fråntagit arbetaren den föreningsrätt han garanterat i paragrafens första 
del. Arbetsgivaren kan, om han vill, enligt denna paragraf, sådan den av Eder formulerats, helt lugnt 
säga 'Ja, visserligen har jag garanterat arbetarna föreningsrätt, men jag vill icke ha sådana arbetare, 

som tillhör organisationen'.
55

 

 

Örebrokex direktör har svarat nej. Arbetarna har därför, efter enhälligt utfall i en sluten 

omröstning, bestämt sig för att ta till vad Kuriren kallar för arbetarnas sista vapen, strejk. Tre 

dagar in i strejken, måndag den 26 november, slår Kuriren fast att den var väntad och 

oundviklig.56 Sjöstedt har försökt medla men bolagets ledning; ”[verkar ha tagit] arbetarnas 

                                                           
53 Örebro-Kuriren 23/11 1906. 

54 Örebro-Kuriren 23/11 1906. 

55 Örebro-Kuriren 23/11 1906. 

56 Örebro-Kuriren 26/11 1906. 
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organisation [för] något som man kunde leka och lirka med efter behag.”57 Kuriren ägnar 

fortfarande föreningsrättsparagrafen mest uppmärksamhet. Bageriarbetareförbundets kritik av 

den är enligt tidningen oumbärlig för en lösning, förbundet är ju den enda organisation med 

legitimitet att representera företagets arbetare: 

Mot den förra delen av denna paragraf har fackföreningen intet att invända. Däremot motsätter den 
sig på det bestämdaste paragrafens senare del, vilken skulle göra avtalet illusoriskt. Man skulle 
nämligen, kunna tänka sig att om arbetarna släppte efter i denna punkt det då skulle kunna bli flera 
avtal vid fabriken, ett för folkförbundarna, ett för de andra gulingarna och så slutligen avtalet med 
Sv. bageriarbetarförbundet.  
   Om nu detta senare förbund, som ej vet av någon annan organisation inom yrket – vilket det ju 
häller inte fins – ser till att inte en dylik eventualitet vi ovan nämnt skall kunna inträffa, så må 

däröver ingen förundra sig.58 

 

Företagets nej till högre löner ges mindre plats än paragraffrågan. Tidningen ser en och samma 

lösning. Bolagsledningen måste, med Kurirens ord, ta reson. Det har andra företag redan gjort! 

Fem dagar in i strejken, den 28 november förlöjligas Nerikes Allehanda.59 Konkurrenten ska ha 

skrivit att Örebro kexfabrik är medlem av verkstadsföreningen och ekonomiskt förföljt av 

Kuriren. Allehanda utmålas som en partisk tidning med dåliga argument. Kurirens slutsats är att 

den balanserar vad den kallar för kapitalisttidningen: 

Ivern att springa arbetsgivarens ärenden gick i lördags så långt, att man till och med helt hastigt 
anslöt käxfabriken till – värkstadsföreningen, en sammanslutning inom järnindustrin. Att hänföra 
käxfabrikation till järnindustri är dock en väl grov anka. 
   Ovilligheten till även den obetydligaste löneförhöjning försvaras naturligtvis! Fabriken skulle gå 
under om den betalade samma löner som vid Stockholms käxfabrik, därför att Göteborgs käxfabrik 
betalar lägre löner. O, du snillrika N.A.! Varför har inte Stockholms-fabriken gått under, då den i 
flera år haft högre löner, högre hyror och högre andra omkostnader att betala än både Örebro och 
Göteborgs-fabrikerna och ändå haft dessa att konkurera med?! Få vi be om svar på den frågan? 
[---]  
   I måndags tog N.A. stora klubban och hojtade förfärligt om ekonomisk förföljelse mot det 
stackars bolaget, därför att Ö-K. drog den enkla konsekvensen av bolagsrepresentanternas uttalande 
till förtroendemannen, att bolaget är 'oberoende av arbetarna som kunder', och påpekade att 
arbetarna då kunde undvika bolagets käx. Det är att märka, att detta yttrande fälts under 
förhandlingarna. Vad N.A. sedan tar sina dementier ifrån det angår oss inte, men den historien är väl 
kommen ur samma källa som den om bolagets anslutning till värkstadsföreningen.  
[---]  
Slutet på N. A:s lördagsartikel var rent av typiskför en förtäckt kapitalisttidnings språk. Man försökte 
med en kalldusch på solidaritetskänslan. 'Utsikterna äro icke ljusa' för de sträjkande. Många fortsätta 
med arbetet. Varför annonserar bolaget då så förtvivlat efter arbetsvilliga? Inneliggande lager räcker 
för årstidens behov och ett större antal måste ändå avskedas. Hur kan bolaget då lova de 
arbetsvilliga 'stadigvarande anställning'? Vi be f.ö. ev. arbetssökande akta sig för den konditionen. 
När uppgörelse en dag träffas bruka arbetsgivarna ej vara ömsinta mot dem, som i stridens dagar 
hjälpt dem. De bruka ej sällan få 'sparken' utan ceremonier.  
   De kapitalistiska tidningarnas skriverier böra emellertid på det eftertryckligaste visa arbetarna hur 
det skulle ta sig ut i Örebro vid arbetskonflikter om ej Örebro-Kuriren funnes. Man ser hur väl N. 
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A. och Ör. D. här passa till parhästar för kapitalismens vagn. Tidningarna redigeras från bolagskontoren är 

det sagt i en social norrlandsroman; detta gäller även i Närke.60 

 

Första dagarna i december börjar Kuriren ägna mer tid åt strejkbrytarna. Den 12 december håller 

tidningen fast vid sin ståndpunkt att företaget har varit oförståndigt och på så sätt orsakat 

konflikten men riktar också en skarp udd mot strejkbrytarna.61 Visserligen äger tonen något 

försonligt, strejkbrytarna går att omvända, på sätt och vis lever de i ovisshet om vad de ställer till 

med. Men budskapet går inte att ta miste på. Strejkbrytarna ger armar och ben åt det problem 

som står i vägen för en lösning:  

   Konflikten med alla dess följder hade dock kunnat undvikas – om man varit förståndig. Arbetarna 
ha ej begärt några omöjligheter, blott ett ordentligt avtal efter grunder som gälla inom branschen. 
Detta vägrades och så utbröt sträjken. 
   För ögonblicket tror sig hr Genberg vara stark nog att reda ut den storm, han själv blåst upp, ty 
han litar naturligtvis på sina sträjkbrytare. Men även sträjkbrytare kunna tröttna eller komma till 

insikt om sin gärning och då står disponenten där vackert.62 

 

Konflikten med alla dess följder? I stycket som följer går Kuriren in på hur den bojkott och 

blockad som Örebrokex har förklarats i ska bli så ödesdiger för företaget som möjligt. Tidningen 

hyser inte några tvivel om att dessa åtgärder kan leda till en lösning på konflikten om de förankras 

hos allmänheten, framförallt hos Örebros organiserade arbetare:  

   Den sträjkande personalens fackförening har redan avlåtit skrivelser till transportarbetarna, 
järnvägsmännen och träarbetarna, att de måste ställa sig solidariska och samma framställning 
kommer väl att göras till övriga föreningar i staden. 
   Det bör vara lätt att efterkomma denna maning.  
Partitidningarna uppmana vi att ägna denna strid all möjlig uppmärksamhet, så att det blir känt över 
hela landet att Örebro käx är bojkottad.  

   Käxfabrikens vederbörande ha velat strid: de skola få sin vilja fram.63 

 

Den 9 januari är Kurirens ton mot Allehanda aggressiv.64 Konkurrenten ska ha skrivit att 

arbetarnas förtroendeman är i Örebro och felaktigt sprider ut att strejkens enda orsak är en 

lönetvist medan han sopar sin och förbundets vägran till att gå med på att kexfabriken ska få 

anställa andra än förbundets medlemmar under mattan. Men Kuriren byter inte fot. 

Bolagsledningen är strejkens orsak eftersom det har vägrat det självklara: 

”Bageriarbetareförbundet har begärt att få ett ordnat arbetsavtal erkänt av Käxbolaget samt fri 

                                                           
60 Örebro-Kuriren 28/11 1906. (Ör. D står för Örebro Dagblad)  

61 Örebro-Kuriren 12/12 1906. 

62 Örebro-Kuriren 12/12 1906. 

63 Örebro-Kuriren 12/12 1906. 

64 Örebro-Kuriren 9/1 1907. 
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föreningsrätt för sina medlemmar. Bolaget har vägrat att ingå på detta avtal med organisationen. 

Därav konflikten.”65 

I samma nummer varnar Kuriren stadens polis. Allehanda ska ha antytt att polisen nu måste 

hindra de strejkande från att begå brott som de annars kommer att begå. Kuriren är av annan 

uppfattning. Polisen är oförmögen att bidra till en lösning på striden. Griper den in riskerar det få 

oanade konsekvenser:  

Appellen till polismakten att 'förekomma och hindra brottet' är något dunkelt formulerad, men 
förmodligen är det N. A. s önskan att få de sträjkande inburade. Men även om så sker avblåses 
därmed icke striden vid käxfabriken, den kommer i så fall att föras till slut. Och varje ytterligare 
inblandning från ordningsmaktens sida i denna strid kan endast vara ägnad att öka de organiserade 

arbetarnas förbittring.66 
 

Två dagar senare är Kurirens ton mot polisen mildare men hornet mot Allehanda finns kvar.67 

Konkurrenten ska ha ljugit om de strejkande på ett sätt som hetsat upp folk och lockat fler och 

fler nyfikna till folksamlingarna på norr. Av den anledningen går Örebros magistrat ut med en 

vädjan till allmänheten om att lyda polisen. Kuriren uppmanar sina läsare att följa den: ”Det 

tjänar ingenting till att söka trilskas med polisen. Alltså: skingra er!”68  

När strejkbrytarna kommer på tal längre in i samma nummer är tonen allt annat än mild. Jämfört 

med vad tidningen skrev om strejkbrytarna den 12 december, då de beskrevs som omvändbara är 

citatet nedan tomt på överseende och utan öppna händer. Snarare får strejkbrytarna bära 

hundhuvudet för att en arbetare varit nära att dö:  

Tänk så olika. I onsdags afton hade en ovanligt stor människomassa samlats i närheten av Stor- 
och Sofia-gatorna för att se hur det gick till när de 'arbetsvilliga' lämnade käxfabriken. 
   Att publiken nu var större och mera nyfiken än vanligt får enligt mångas utsago tillskrivas N. A:s 
lögnaktiga och romantiska skildringar av de föregående aftnarna. Allt nog, polisen behövde hjälp för 
att hinna med att personligen be var och en 'gå hem och lägga sig' eller 'att försvinna' och så 
beställdes per telefon förstärkning, vilken anlände inom 5 minuter och utgjordes av konstaplar både 
till häst och fot.  
   Denna påpasslighet ger all anledning till en högst betecknande jämförelse.  
För några dagar sedan inträffade nämligen en svårare olyckshändelse i det en magasinkarl vid Ekblad 
& Reimers föll ned i källaren med en säck över sig, därvid ådragande sig en svårare järnskakning och 
i övrigt rätt allvarsamma skador. Man telefonerade då efter ambulansvagnen för att forsla den starkt 
blödande mannen till lassarettet, men påpassligheten var inte så stor då som nu, utan drog det om 
bortåt en halv timme innan vagnen anlände. Under tiden riskerade den skadade, vilken till följd av 
järnskakningen måste hållas fast med all kraft, att förblöda. 
   Men då gällde det ju bara en arbetares liv, ett värdelöst ting jämfört med kapitalets guldgossar, 
sträjkbrytarna.69 
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Den 14 januari kallar Kuriren till ett möte om strejken.70 Mötet ska gå av stapeln kvällen därpå 

och Sjöstedt ska då ge en ”fullständig redogörelse för konfliktens orsaker m. m.”71 I förbifarten 

konstaterar tidningen att förhandlingar tycks stå för dörren efter att kommunstyrelsen, istället för 

att stödja polisingripanden mot de fredliga arbetarna instruerat magistraten att söka få parterna till 

förhandlingsbordet. Borgmästaren ska ha följt uppmaningen. Det är därför Sjöstedt är i Örebro. 

Kuriren försäkrar att den hoppas på att förhandlingarna ska leda till en lösning. 

Den 16 januari, en onsdag, lovordar Kuriren borgmästarens engagemang men låter inte sina 

läsare undgå att han, i det han valt förhandlingarnas väg, representerar sig själv, inte magistraten.72 

Vidare ska kexfabrikens direktör Genberg och disponent Lindfeldt utan att tveka ha sagt ja till 

förbundets lönekrav men nej till förbundets lika självklara krav på att sparka alla strejkbrytare. 

Emellertid är det ingen ko på isen eftersom förbundet är oövervinnerligt. De organiserade 

arbetarna ska i lugn och ro visa sin moraliska solidaritet medan Sjöstedt tar med sig frågan om 

strejkbrytarna till högre ort. Den haken ska han och SAF ta sig an i Stockholm, över huvudet på 

bolagets ledning: 

I själva lönefrågan blevo parterna snart ense. Det avtal som gäller vid Stockholms käxfabrik, med 
några förhöjningar i vissa punkter, godkänndes utan förbehåll av bolagets ombud. 
   Däremot kunde man icke enas om den punkt i avtalet som gäller föreningsrätten eller närmare 
bestämt i detta fall: sträjkbrytarna. Dem vill bolaget behålla och återtaga av de sträjkande endast en 
del – 'efter behov'. Detta kunde arbetarnas ombud självklart icke ingå på, och därmed strandade 
förhandlingarna för dagen. Man enades dock om att hänskjuta denna tvistefråga till de resp. 
huvudorganisationernas närmare behandling.  
   Det blir således arbetsgivarföreningens förtroendeman och hr Sjöstedt som i Stockholm få taga i 
håll med att söka lösa knuten om hur det skall förfaras med de 'arbetsvillige'. 
[---] 
Sträjken vid och blockaden av Örebro käxfabrik fortsättas således som hittills. Likaså bojkotten till 
dess att uppgörelse träffats. Bageriarbetareförbundet kan hålla ut hur länge som hälst, och de 
organiserade arbetarna ha blott att visa sin moraliska solidaritet.73 

 

Den 18 januari redogör Kuriren för vad Sjöstedt sa på mötet om strejken.74 I själva verket blandar 

referatet Sjöstedtcitat vilt med tidningens egna kommentarer. Infallsvinklarna känns igen men 

tankegångarna beskrivs utförligare. Det verkar vilja ställa allt på sin spets. Först talar det om hur 

bolagetsledningen och magistraten står i maskopi med varandra och att maskopin har 

korrumperat polisen som provocerar och uppträder brutalt mot alla som står på de strejkandes 
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sida. Medan maskopin förskingrat skattepengar har förbundet betalat konfliktersättning till 

arbetare som annars sparkas ut i arbetslöshet varje vinter: 

Örebro samhälle är Bageriarbetarförbundet tack skyldigt för att förbundet underhåller de arbetare, 
som eljest om vintrarna plägar få gå arbetslösa en tid. Käxbolaget har aldrig sörjt för dem under 
'vinterferierna'. Men lika fullt användes samhällets polis mot de sträjkande – polisen som folket 
avlönar. Att så sker – att polisen har order att uppträda brutalt och utmanande mot de sträjkande 
och med dem sympatiserande – torde få tillskrivas den omständigheten att magistratens äldsta 
ledamot (rådman Hagberg? Ö.-K.) är delägare i käxbolaget och dess juridiska ombud! Orsak och 

värkan?75 

 
Referatets första stycke, det är citatet ovan, följs av två andra. Kärnfulla i det att de i ett slag 

ställer direktör Genberg, disponent Lindfeldt, Allehanda, magistraten och polisen, ja till och med 

Bageriarbetareförbundet, åt sidan och förklarar att strejken endast är en strid mellan skötsamma 

och egensinniga arbetare. Tonen mot de sistnämnda, strejkbrytarna, rymmer återigen något 

försonligt. De är okunniga och dumma, inte listiga och elaka:  

   I annonsen till detta möte står något om en 'vidräkning med N. A. ' Tal. Ansåg dock överflödigt 
kasta 'krut på den höken'. Tidningen har skrivit på samma sätt som andra kapitalisttidningar göra 
mot arbetarna så snart dessa uppträda som organisation. Folket har den präss det förtjänar att ha 
och om jag skulle 'vidräkna' med någon så vore det med arbetarna som underhålla 
kapitalisttidningarna. Blott det ville tal. Säga om N. A:s  skriverier att ingen behöver resa hit för att 
'sprida ut' att sträjken gäller en lönefråga – den har i huvudsak aldrig gällt annat. 
   Nu som ofta förut är det icke mot kapitalisterna vi föra strid utan mot okunnigheten och 
dumheten hos folk av vår egen klass. Ty om de som nu arbeta på fabriken gjort gemensam sak med 
oss hade ingen strid behövt föras. Dess utgång beror ej på förbundet, ej på bolagsstyrelsen utan på 
sträjkbrytarna.76 

 

Hornet i sidan till Allehanda står sig.  Den 25 januari tar det sig uttryck i att Kuriren 

återpublicerar vad konkurrenten skrev hösten 1886 om det kanalarbetaruppror som Örebros 

myndigheter då tog hjälp av militärer för att få bukt med.77 Allehanda har radat upp lögn efter 

annan om de strejkande och pockat på polisen att den nu, med upproret i åtanke, måste ta till 

samma hårdhandskar som då. Kuriren konstaterar att Allehandas jämförelse faller platt. I de 

strejkande finns inte minsta spår av 1886 års våldsamma kanalarbetare:     

Denna sammanställning i syfte att hetsa polismakten mot absolut fredliga sträjkande var så pass 
märklig att det gav oss anledning taga reda på dels omständigheterna vid kravallerna, dels N. A:s 
uppträdande vid samma tillfälle. Se här en kort sammanfattning – tagen ur N. A.:  
[---]  
   Så långt N.A. för 1886. Man finner härav två saker värda att lägga märke till. Den ena är att då 
värkligen förekom bråk och oroligheter av 'lösa' arbetare samt att polisen blev illa behandlad, men 
att intet likande har förekommit med anledning av den i vinter pågående sträjken. All möjlighet till 

jämförelse mellan 1886 och 1907 är således utesluten.
78
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Fyra dagar innan strejkens slut, den 26 januari, publicerar tidningen nedanstående stycke och 

erkänner därmed att blockaden av kexfabriken är knäckt.79 Samtidigt håller citatet fast vid att 

strejkbryteriet är det enda som står i vägen för en lösning på konflikten:  

In i organisationerna! Med anledning av striden vid käxfabriken här ha de organiserade 
transportarbetarna nekat att befatta sig med något arbete som rör fabriken. Men det oaktat synes det 
ej vara svårt för vederbörande att få folk som äro villiga att transportera saker till fabriken. Vi talade 
med en arbetare igår om detta och han sade som så ”Ja, neka vi, så få vi gå! De får andra som äro 
villiga istället”.  
   Kamrater, I som ej ännu är med i organisationen, gå in i denna; bliven värkliga kamrater och låtom 
oss stå sida vid sida i kampen mot kapitalet. Endast genom enig samanslutning och solidaritet skall 
det lyckas för den utplundrade arbetareskaran att komma på ett högre plan. Och kommen ihåg, att 
då skall aldrig någon tvinga eder att hava någon beröring med en blockerad fabrik eller en bojkottad 
vara.  

   Således: in i organisationen!80 

 

 

6.2 Nerikes Allehanda 

Den 24 november kommenterar Nerikes Allehanda strejken för första gången.81 Texten har 

tidningen publicerat näst sist i sin örebrospalt. Allehanda skriver att strejken har två orsaker, den 

ena är avdelning 53:s utsiktslösa krav på att få tvångsansluta alla som arbetar på kexfabriken. 

Tidningen skiljer på avdelning 53 och på Bageriarbetareförbundet, läsaren ges intryck av att 

kravet drivs lokalt, inte från högsta ort. Allehanda publicerar inte paragrafen om föreningsrätten 

men låter bolagets ledning förklara varför den inte går med på avdelning 53:s krav om att 

omformulera den:     

Den senare delen af denna paragraf anser förbundets härvarande afdelning fråntaga arbetarne deras 
föreningsrätt, hvarpå styrelsen svarat:  
   'Vi hafva endast sagt att vi vilja hafva rätt att antaga en arbetare, även om denne icke tillhör en 
fackförening, och denna vår rättighet kunna vi under inga förhållanden låta beröfa oss. Å andra 
sidan kunna vi bestämt försäkra eder att ingen arbetare skall hos oss afskedas därför att han tillhör 
organisationen.'  
   Härmed borde, synes det, denna sträjkanledning vara undanröjd, om det icke gäller att framtvinga 
allmän anslutning från Käxfabrikens arbetare till just Svenska bageri- och konditori-
arbetareförbundet. Sådan tvångsanslutning lär förbundsafdelningen här på platsen dock icke kunna 

genomföra.82 

 

Konfliktens andra orsak är de strejkande arbetarnas brist på förstånd. Bolaget har förklarat för 

sina arbetare att företaget är medlem i verkstadsföreningen och att de därför ska jämföra sina 
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löner med de låga vid Göteborgs kexfabrik inte med de höga vid kexfabriken i Stockholm. 

Konkurrenskraft, så stavas därför det bålverk som strejken enligt Allehanda strandar mot. 

Tidningen konstaterar: ”Ett bifall till arbetarnes anspråk skulle leda till fabrikationens 

upphörande.”83  

I nästa andetag förminskar Allehanda strejken. Strejken är felplanerad och bolagets ledning har 

redan löst den med hjälp av strejkbrytare. Avdelning 53 har satt krokben för sig själv: 

”Beträffande utsikterna för sträjken synas de icke ljusa för arbetarne på grund af att så många 

fortsätta med arbetet, att inneliggande lager fullt motsvarar årstidens kraf och att en större grupp i 

alla händelser fram i december måst afskedas.”84
  

Den 29 november publicerar Allehanda endast två meningar om konflikten.85 Meningarna 

medger att strejken trots allt skadar bolaget: ”I Örebro käxfabrik arbeta 14 manliga och 29 

kvinnliga arbetare för närvarande. Fabriken har en sändning mjöl i hamnen, hvilken det varit 

svårt att få hemkörd på grund af åkeriarbetarnes samhörighetskänsla.”86
 

Den 8 januari, efter en månads tystnad, tar tidningen bladet från munnen och ger för andra 

gången sina läsare en lång kommentar om strejken.87 Allehanda tar fasta på ett trendbrott, de 

strejkande har börjat ta till våld mot de som vill arbeta och deras anhöriga. Våldet är samordnat 

och del av en organiserad förföljelse.  

Gränsen som tidningen i slutet av november drog mellan avdelning 53 och Sjöstedt är borta. Den 

orsak till strejken som Allehanda då beskrev som lokalavdelningens utsiktslösa krav på 

tvångsanslutning har stöpts om till en strejkorsak som Sjöstedt myglar med och som hånar 

rättvisan:   

Örebro käxfabriks sträjkande arbetare ha börjat ofreda de arbetande och öfvergå äfven till 
våldsamheter, så att förstärkt polisbevakning måst begäras för gatorna närmast fabriken. Svenska 
bageri- och konditori-arbetares-förbundets förtroendeman är här och lär söka utsprida att striden 
gäller endast frågan om bättre aflöning, men som bekant har det organiserade facket icke velat 
medgifva att arbetskraft skall få tagas äfven från annat håll. En eftergift på denna punkt skulle ju 
också medföra att de 42 personer, som stilla och troget fortsatt sitt arbete vid fabriken, skulle 
afskedas för att lämna rum för den socialistiskt organiserade hop, som här gått utan syselsättning 
sedan 23 november och nu om aftnarna med likasinnade stallbröder samlar sig till hopa för att med 
spot och spe, hån och skällsord, ja med hugg och slag våldföra sig på dem som vilja arbeta. Enskilda 
anhöriga till de vid käxfabriken arbetande ha beklagat sig öfer den organiserade förföljelse, för 
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hvilken de varit utsatta och som enligt hvad socialistorganet bekräftar sträcker sig äfven till vägran 
att upplåta bostad åt dessa arbetare. 88 

 

Tidningen leder sina läsare till två lösningar på konflikten. Den mindre av de två vädjar till läsarna 

att de ska bryta blockaden. Den större ställer läsarna inför ett moralistiskt djup. Djupet skiljer den 

fria arbetaren från förbundet. Nu hotar förbundet den fria arbetaren. För att undanröja hotet 

måste krafttag tas omgående. Örebros polis, rättsväsende, ja hela Örebro stad måste kväva 

förbundets socialistiskt organiserade hop i sin linda:    

Mot fabrikens tillvärkningar har blockad utlysts flerstädes i landet, men detta torde värka i motsatt 
riktning och göra varan mer eftertraktad och lättsåld. Den personliga friheten här i samhället ha 
myndigheterna så starka medel att skydda att ingen allvarlig fara förefinnes för dess kränkande, och 
som bekant följer straffet tätt efter brottet i spåren. Men uppgiften här synes vara att förekomma 
och hindra brottet och detta sker bäst genom att inskrida i tid och sätta allmänna ordningen i 

tillbörlig respekt hos den ungdom, som här agerar.89 

 

Tre dagar senare är den större lösningen oförändrad.90 Tidningens örebrospalt inleds med 

nyheten att magistraten ger en, med Allehandas ord; allvarsam varning till nyfikna åskådare, av 

vad tidningen kallar för arrangerade strejkuppträden. Med den stjärnan på rockärmen ger sig 

Allehanda i kast med att förtöja sin krafttagslösning hos sina läsare. Tidningen plockar fram ett 

kanalarbetaruppror som ägde rum i Örebro på 1880-talet och jämför det med samtidens 

strejkuppträden. Jämförelsen leder till en beprövad lösning, en som fungerat förut; hårda krafttag. 

Den som reser minsta hinder i vägen för Örebros polis ska åtalas och dömas till straffarbete:     

Uppträden af detta slag ha icke förekommit här i samhället sedan kanalarbetareupproret på 1880-
talet, men man torde ännu erinra sig att de lagöfverträdelser, som då begingos af upphetsade och 
oförståndiga arbetare, sedermera afstraffades med sammanlagt några och 40 års straffarbete för 
anstiftarne och deltagarne i detta upplopp. Det hjälpte ej att en och annan sökte urskulda sig med att 
han icke deltagot i våldsamheterna mot polismyndigheten, utan blott sett på. En af dessa nyfikna 
hade svarat polismanpå tillsägelsen att aflägsna sig: Det är väl icke så bråttom. Det svaret inbringade 
honom , vilja vi minnas, 2 års straffarbete.91  

 

Citatet du just läst är dunkelt, öppet för tolkningar, och skarpt, går inte att missförstås. Det 

dunkla griper efter människorna bakom strejkbråken och de som tittar på. Går de som startat 

strejken säkra? Det skarpa klamrar sig fast vid mäniskorna som nonchalerar polisen. Allehanda 

gestaltar dem som oförståndiga pojkar. Men tidningen nöjer sig inte. Med följande rader vill den 

få alarmen ringa i alla örebros innevånare också i de egna läsarna. Men framförallt ska de 

människor som tre dagar tidigare kallats för en socialistiskt organiserad hop tänka om:  
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Föräldrar och välvilliga personer hade mycken möda att den gången söka få straffet mildrat för de 
dumdristiga ungdomar, som då öfverträtt upprorslagen. Men särskilda rådhusrättens domar stodo 
sig hos k. m:t. Det är enkelt och lätt att hålla pojkarna hemma om kvällarna under närmaste tiden, 
tills de sträjkande käxfabriksarbetarna, som ha inträssen att bevaka, hinna tröttna på sina 
demonstrationer. Den fader och moder, som underlåter detta försiktighetsmått, kan istället få gråta 
blodiga tårar i många månader, ja år, om pojken begår dumheten att trotsa samhället och dess lagar, 

som ej äro att leka med.92 
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7. Första delens resultat 

Jag ska nu svara på fråga A.   

  

7.1 Vilka orsaker till och lösningar på strejken ger tidningarna? 

Kuriren upprepar att paragraf 4 är illusorisk. Illusorisk är ett nyckelord som fångar tidningens 

linje om strejkens orsak. Linjen går ut på att förbundet erbjudit direktör Genberg ett avtal som 

erkänner arbetarnas mänskliga rättigheter men att han plumpt nog förvandlat avtalet till en 

papperstiger och krävt att de ska erkänna den. Allehanda å sin sida avfärdar kritiken av paragraf 4 

med att förbundet vill tvångsansluta Örebrokex arbetare. Tvångsansluta är en hörnsten i 

tidningens syn på strejkens orsak, ett nyckelord som samlar idén om att strejkens orsak är viljan 

att ta från människor deras frihet. 

Den 24 november ger Allehanda en bild av strejken som kan liknas vid ett ogräsfrö dömt att 

vissna eftersom avdelning 53 utan att tänka sig för planterat det i en jord som saknar den näring 

fröet behöver. I januari är bilden en annan. Ogräsfröet, det vill säga strejken för det enligt 

tidningen omänskliga kravet på tvångsanslutning till avdelning 53, närs i smyg av Sjöstedt och 

förbundet centralt. Fröet har slagit ut i en organiserad förföljelse av oliktänkande och lösningen 

är att rycka upp ogräset med rötterna.  

Om samma liknelse förs över på Kurirens rapportering, då har avdelning 53 sått strejkfröet i en 

jord av utplundrade lönearbetare. Om varenda en av dem ger fröet sin näring växer det till ett 

träd som ger lönearbetarna de mänskliga rättigheter arbetsgivarna tagit ifrån dem. Lösningen är 

därför att omvända de ovetande strejkbrytarna. 
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8. Undersökningens andra del 

Vilka attribut nedtonar och vilka betonar tidningarna då de rapporterar om handlingar som följer 

eller inte följer principen arbetets frihet? Hur ser rapporteringens genuskontrakt ut och hur kan 

samtiden förklara att människors handlingar går med eller mot kontraktet? 

 

8.1 Örebro-Kuriren  

Den 26 november, tre dagar efter strejkens utbrott, ges Kurirens läsare en vink om vilka av de 

strejkande som tidningen sätter högst värde på.93 Trots att bokstaven K kommer före bokstaven 

M i alfabetet, trots att anatalet strejkande kvinnor är många fler än antalet strejkande män, skrivs 

männen ut först. I samma veva berättar tidningen att kexfabriken inte längre har några 

strejkbrytare. Också de har lagt ned arbetet, utan andra bevekelsegrunder än att strejkbryteri var 

trist:  

De i fackföreningen inskrivna medlemmarna från fabriken äro 118, 19 manliga och 99 kvinnliga. 
Kvarvarande å fabriken, ej tillhörande fackföreningen, äro, förutom kontorspersonalen, omkring ett 
20-tal kvinnor. På fredagsmorgonen gingo dessa till arbetet på fabriken, men troligtvis blev det dem 
för trist efter kamraterna och efter några timmar gingo även dessa från arbetet. Meddelandet härom 
väckte naturligtvis jubel bland de sträjkande.94 

 

I en text om Örebros oorganiserade handelsarbetare är tidningen inte sen att använda de 

strejkande som slagträd. Handelsarbetarna utmålas som slöa, högfärdiga och oförståndiga gamla 

män som bör skämmas och rannsaka sig själva nu när till och med flickorna på Örebrokex har 

gått med i facket: ”När vi kommit så långt i Örebro att käxarbetarna, även flickorna, organisera 

sig, så är det allt en smula skam att gamla män icke ännu inträtt i organisationen.”95 

Den 28 november, efter att ha raljerat över vad Allehanda har skrivit om strejken och pekat på 

sin egen nödvändighet som motvikt.96 Följer en kort notis. Den vänder sig till arbetare med 

skötsamhetsideal. Strejken ställer deras heder på spel. Den som tar risken och trotsar strejken är 

kortsynt. Notisen avslöjar författarens ovana inför att sätta likamedtecken mellan arbetare och 

kvinnor:       
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Må ingen hederlig arbetare, man eller kvinna, låta locka sig att taga anställning vid Örebro 
käxfabrik. Arbetarna där kämpa för en bättre existens och ingen arbetare bör vara så kortsynt, att 
han (eller hon) i den kampen ställer sig på arbetsgivarens sida, ty alla ha vi inträsse av att ett 

ordentligt arbete betalas med en god lön.97 

 

I tidningens julaftonsnummer antas att bolagets ledning bjudit strejkbrytarna på en spritdränkt 

fest eftersom ett flertal av dem, i flera dagar, har hotat vad tidningen kallar för den allmänna 

säkerheten.98 Kuriren reducerar strejkbrytarna till, med tidningens ord; subjekt. Farliga subjekt 

som företaget klammar sig fast vid. Tidningen riktar in sig på strejkbrytare Olsson. Han ska ha 

slagits med en av sina kumpaner, från det är Kuriren inte sen att skönja en spirande osämja i 

strejkbrytarlägret:   

Allt värre och värre. I går afton small ett skott på Storgatan utanför arbetsinrättningen. Den 
sträjkbrytande smörjaren Olsson var ute och var full och då någon förbipasserande kallade honom 
'hedersman' blev han rasande och avsköt sin revolver. Huruvida denne var skarpladdad vet man inte, 
ingen blev dock skadad – så vitt känt är.  
   Sämjan mellan sträjkbrytarna inbördes lär heller icke vara den bästa, ty bemälde Olsson har varit i 
slagsmål med en av kamraterna, som därvid fick sin rock söndersliten. 'Lika barn leka bäst'.  
   I fredags kväll hade man fäst på fabriken och sannolikt bjöds det då på fylla i stor myckenhet, ty 
sedan dess har fler av 'hedersmänen' varit mer än vanligt 'livade'.  
   Käxbolagets omvårdnad om sina subjekt är lika beundransvärd som – vådlig för den allmänna 

säkerheten.
99

    
 

Kurirens allt hårdare ton mot strejkbrytarna kan spåras bakåt i tiden, till den 8 december.100 Då 

står fru Söderlund och hennes två barn i tidningens blickfång: 

Stackars barn. En fru Söderlund från Dyltatrakten tro vi och boende å Bengtstorp intill fabriken, har 
slutit sig till 'förrädarebataljonen' vid käxfabriken. Härtill har den nitiska människan medtagit ivänne 
av sina barn Alma och Amanda, för att också deras barnakraft skall komma kupongklipparna till hjälp 
i deras hänsynslösa strid mot arbetarna och deras rent mänskliga krav.  
   Vår uppfattning av en moders plikt är att hon i första hand ska söka bereda barnen en så god 
framtid det är henne möjligt, men icke på ett så lättsinnigt sätt förstöra den. I detta fall ha barnen 
intet emot att upphöra med 'judastjänsten', men sakna handlingsfrihet. När det påvisas för dem det 

orätta i saken, hänvisa de i all oskuld till 'mamma', som också tagit hand om deras hedersbegrepp.101 

 

Den vrede hon väcker är exceptionell. Ur vad springer den? Hon och hennes barn anställs av 

bolaget efter strejkutbrottet. Är hon gift, vilket hennes titel pekar på, bryter hon mot samtidens 

hemmafruideal två gånger. Först då hon ger sig in på lönearbetsmarknaden, sedan då hon tar sina 

barn ur hemmet, in på lönearbetsmarknaden. Hon gläntar dessutom på en annan dörr, 

barnarbetets. Kuriren må ha förlikat sig med att ogifta kvinnor lönearbetar. Fru Söderlund bryter 
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mot genuskontraktet på ett sätt som på djupet hotar kompanjonskapet mellan kapital och 

patriarkat, det fundament som mäns familjelöner vilar på. Tidningen betonar egensinnet den ser i 

hennes beteende. Med sitt, Kurirens ord lättsinne, sägs hon slarva bort sina barns framtid och 

äventyra deras heder.   

Den 16 januari har fyra flickor anlänt med tåget till Örebro.102 Tidningen sticker inte under stol 

med att det rör sig om strejkbrytare som kexfabriken har värvat. Gång efter annan kallas 

strejkbrytarna för flickor och Kuriren spelar helt ovetande om att de kan ha gjort ett medvetet 

val. Strejkbrytarna är fyra vilsna flickor som lurats till en främmande stad och lämnats att fly 

undan de anonyma innevånarnas stirrande ögon och höga skratt. Flickorna har klivit in i en 

mardröm. De kallas för en sändning, för en bedrövlig import och reduceras till saker i bolagets 

hand:       

Käxbolaget värvar sträjkbryterskor i Göteborg.  
I måndags f. m. spreds det ryktet att samma dags afton en sändning 'arbetsvilliga' till 'Käxen' vore att 
vänta med tåget från Göteborg. Och det kom värkligen fyra stackars flickor eskorterade av en son 
till värkmästare Henke.  
   Vid stationen hade samlats rätt mycket folk för att taga transporten i skärskådande och när den 
unge 'föraren' såg detta blev han visst förskräckt. Ty han 'flydde' med sina vilsekomna flickor in på 
hotell Continental där de till en början fingo supera. Ingen av åskådarna hade sagt ett ord men då 
sällskapet smet in på hotellet ljöd ett skallande skratt från mängden.  
   Det lär inte vara förbjudet ens i Åkarpslagen att skratta – för sin hälsas skull! 
Men skrattet denna gång lär ha värkat uppskakande på känsliga 'samveten', ty bäst det var hade fyra 
poliser kommit tillstädes – rekvirerade av någon käxfabrikens vederbörande. Någon som hälst 
'oordning' hade ej förekommit, varför det är begripligt att de underordnade polismännen funno 
denna extra patrullering bland fredliga stadsbor måttligt nöjsam.  
[---]  
   Och när de hade superat gingo de sin väg ut i den främmande staden fortfarande under bevakning 

av sin 'förare' och 'skyddade' mot obefintliga fiender.
103

 

 

Medan det obehagliga går upp för flickorna rör sig de strejkande runt dem, som del av en stor 

munter folksamling. Den har kuriren gestaltat tidigare, onsdagen den 9 januari, då har de 

strejkande stått och tittat på medan strejkbrytarna har betett sig hänsynslöst och synnerligen 

samhällsvidrigt.104 Dessutom framför ögonen på Örebros polis. I en kort passage av texten går 

Kuriren visserligen med på Allehandas poäng; andra än strejkbrytarna har betett sig våldsamt. 

Men där går konsensusgränsen. För de våldsamma, vilka de nu månne vara, är inte 

socialdemokrater. De som tar till våld står på ena sida, de strejkande på den helt andra. De 

strejkande gör inte en fluga förnär: 
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   Det är icke sant, att de sträjkande ofredat de 'arbetsvilliga' än mindre begått våldsamheter mot dem. 
Men de 'arbetsvilliga' ha ej alltid varit så hänsynsfulla, ett par av dem ha t. o. m. uppträtt synnerligen 
samhälsvidrigt – i trots av den förstärkta polisbevakningen. Denna är nämligen ett faktum och på 
samma gång en yttring på bolagsledningens oroliga samvete.  
[---]  
   Den 'socialistiskt organiserade hop' varom N. A. talar tillhör icke Örebro arbetarekommun och står 

således utanför vårt parti.105 

 

Onsdagsnumret bär också på en kort notis om hur Örebros underförstått vanstyrda polis har 

avbrutit ett litet snöbollskrig och anhållit en av de strejkande för vägran att lyda.106 Av en slump 

stod en eller annan strejkbrytare i skottlinjen. Notisen försöker släta över. Den går in för att 

frikänna de strejkande. Läsaren ska skaka på huvudet över polisens noja inför folksamlingar och 

ironisera över Allehandas löjeväckande förutsägbarhet:   

Ett litet 'snöbollskrig' uppstod i går afton å stora torget. Det blev snart 'folkstockning' och 
polisen, som numera lär ha order att 'skingra' varje folksamling i staden, ingrep samt anhöll ett par 
personer, en man och en kvinna. Den senare blev dock endast 'antecknad' och har erhållit stämning 
för vägran att lyda polisen. Kvinnan i fråga hör till de sträjkande; det gör däremot icke den anhållna 
mannen.  
   Hela episoden var på det hela taget en obetydlighet, men ryktet har givit densamma mycket 
'storstilade' proportioner. Då bland folket på torget befunno sig en del 'arbetsvilliga' från käxfabriken 
kan man taga förgivet att dagens nummer av den rabiata N. A. innehåller mycket hårresande saker 
om 'hugg och slag' från de sträjkandes sida m. m. i den kända stilen.107 

 

 

8.2 Nerikes Allehanda 

Måndag den 26 november svarar Allehanda på den bojkott av Örebro kexfabrik som Kuriren 

driver.108 Konkurrenten placeras i täten för en ojust förföljelse: ”Den ekonomiska förföljelsen 

mot aktiebolaget Örebro käxfabrik igångsattes i lördags i härvarande socialistorgan med en så 

lydande notis: 'Oberoende af arbetarna som kunder är, enligt bolagets mening, Örebro käxfabrik. 

Arbetarna böra minnas detta och undvika att köpa Örebro käx.'”109 

Kuriren ges en ljugarstämpel. Konkurrentens ljugarstämpel låter tidningen ackompanjeras av 

Sjöstedts fräckhet; vid förhandlingarna har ett ljusskyggt hot om en bojkott slunkit ur honom. 

Men han har inte lyckats få det sansade aktiebolaget ur fattning, Örebrokex spelar nyktert, 
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ringakta inte några av sina kunder. Men Kuriren fattar tag om halmstrået. Gör en höna av en 

fjäder för att hetsa sina läsare till en bojkott som vilar på en lögn: 

   Det säger sig själft att detta yttrande är en uppdiktad osanning, som skall tjäna till arbetarnes 
uppretande. Ingen fabrik, hvars tillvärkning skall säljas till den stora allmänheten, kan vara alldeles 
oberoende af någon särskild grupp bland denna. Af bolagets disponent ha vi också erfarit att icke 
någon, som äger rätt föra bolagets talan, fällt något yttrande, hvaraf en dylik mening kan dragas. 
Under förhandlingarna med arbetarnes förtroendeman hade det aldrig varit tal om huruvida 
arbetarne i allmänhet köpte Örebro-käx eller ej, men vid ett tillfälle framställde han den frågan 
huruvida bolaget sålde mycket käx till de kooperativa föreningarna. Därvid fick aktiebolagets 
representant det intrycket att under frågan låg en förtäckt hotelse att bolaget i händelse af konflikt 
skulle förlora dessa föreningar som kunder.  
[---]  
   Det vill fördomsfri fantasi till att från detta resonemang leta sig till ett 'oberoende af arbetarna som 

kunder', hvilket socialistorganet behöfver för att hetsa sin läsekrets mot fabrikens tillvärkningar.110 

 

I tidningens onsdagsnummer, den 9 januari, får Allehandas läsare ta del av de kaosartade 

gatuuppträden som de strejkande har ställt till med på tisdagskvällen då de fått Örebros defensiva 

polis hästskoformation runt strejkbrytarna att svikta.111 Strejkbrytarna är passiva bytesdjur, 

kringrända av en skränande, allt mer kompakt och hotfull dimma - de strejkandes organiserade 

förföljarhop:  

Sträjkande arbetare vid Örebro käxfabrik tillställde i går kväll förnyade gästuppträdanden, som 
resulterade i att två ur den organiserade förföljarhopen blefvo anhållna. I hörnet af Sofia- och stor-
gatorna hade hopen som vanligt samlats vid 7-tiden, då de arbetande vid käxfabriken skulle begifva 
sig hem, men den var i går mer kompakt än förut. I portgången och på förgården till hörnhuset 
skockades de väntande förföljarne så tätt, att hyresgäster endast med polisens hjälp kunde bana sig 
väg in i huset, och polisstyrkans ansträngningar att skingra massan voro fruktlösa. Då de arbetande 
passerade, satte sig hopen i rörelse framåt staden efter konstaplarna, som följde med och bevakade 
de förföljda. Folkmassan ökades under vägen och packade sig framför och på sidan af polismännen 
och de eskorterade, så att dessa hade svårt att komma fram. Vid stortorget fann sig polisen 
föranlåten att eskortera de förföljde till polisstationen för att sedermera, när massan hunnit skingra 
sig följa dem hem. Då efter en kvarts timme att försök gjordes att låta de förföljda genom en bakväg 
upp till drottninggatan få begifva sig hem, misslyckades detta, genom att en del i hopen, som ej hade 
skingrats, började hvissla på kamrater för att få en mangrann samling. En af de hvisslande anhölls. 
Om en stund lyckades det dock att eskortera hem en del arbetare, som bor på kyrkogatan, men 
hopen var efter under ropet 'sträjkbrytare'.112 

 

I raderna efter, om hur hopen kastat snöboll på polis och strejkbrytare, yppas inte ett ord om att 

den kvinna som åtalats för att ha nonchalerat vad en polis sagt är en av de strejkande. Varför 

inte? Onsdagsnumret anger att tre förföljare åtalas, varav två är män. Männens yrken utelämnas 

inte:   

De, som bodde längre söderut, eskorterades köpmangatan framåt. Då de anlänt till våghustorget, 
började några ur hopen kasta snöboll på konstaplarna och de förföljde. En af konstaplarna lyckades 
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få öga på en slyngel, just som han kramat en snöboll och höll på att fukta den i vatten för att få den 
hårdare. Han anhölls; det var en smidesarbetare. Därefter lyckades man komma fram utan vidare.  
[---]  
   Bland öfriga efterspel till upploppet är också, att en kvinna erhållit stämning för vägran att åtlyda 
polismans tillsägelse vid ordnande af trafik. Den anhållne hvisslaren, en arbetare vid 
centralvärkstäderna, erhöll äfvenledes stämning.113  

 

Varför gör Allehanda inte en stor sak av att en av de åtalade är en av de strejkande? En regel i 

Allehandas rapportering är att de strejkande är del av en förföljarhop. Mot den bakgrunden kan 

det anses oviktigt att svara på om en åtalad är eller inte är en av de som strejkar. Men varför 

utelämnas det helt? Är hon oviktig? Genuskontraktets ena grundval; en människa är en man, 

svarar ja på den frågan. 

Överhuvudtaget ägnar Allehanda stor uppmärksamhet vid lagöverträdelser i och med strejken, 

jämfört med vad tidningen skriver om strejken i sin helhet. Redan den 14 december skildrar 

Allehanda hur en åkardräng ska ha mött fem arbetare och då ropat ”Tvi, att ni vill vara 

sträjkbrytare, dj--a as!”114 och låtit sin piska vina mot dem. Ungefär en månad senare ska en annan 

arbetare ha jagats av en bageriarbetare, hunnits upp och tagit emot slag mot bakhuvudet. Jakten 

ska ha inletts med orden; ”Där går en sträjkbrytare!”115 

Den 11 januari ägnar sig Allehanda åt de åtal som väckts i och med strejken.116 Av tre som åtalats 

för att inte ha lytt polisen har två haft samma taktik. De har hörsammat polisen och avlägsnat sig 

men endast för att gång efter annan återvända. Den strejkande kvinnan har däremot sagt ifrån 

och vägrat ge sig av:   

En sträjkande arbeterska vid käxfabriken, Emma Karlsson var instämd, för det hon vid nyss nämda 
uppträde på storgatan vägrat åtlyda polismans tillsägelse. Polismän vittnade, att Karlsson, då hon 
tillsades at aflägsna sig, svarade: Nej, det gör jag icke. Jag står här, så länge jag vill. Konstapeln tog 
henne då i armen, men hon flyttade sig då mycket långsamt 'Har ni ont i benen? ' frågade konstapeln 

då. 'Nej, det har jag icke' gaf hon till svar. 117 

 

Den 25 januari 1907 är jargongen livad.118 De ilvilliga och hänsynslösa socialisternas bojkott av 

Örebrokex och försök att sabotera för Allehanda har väckt den björn som sover hos 

konsumenterna. Efterfrågan på kexen och tidningarna har skjutit i höjden. Örebrotraktens 

socialister har sällat sig till raden av Sveriges oförmögna socialistiska propagandamakare:  
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Socialisterna i Kristianstad ha under åkeri och byggnadskonflikten därstädes fört på tal att 
bojkotta Kristianstads Läns Tidning som klandrat de strejkandes åtgöranden. Förslaget framlades på 
ett offentligt möte som emällertid beslöt att se tiden an och afvakta hur tidningen hädanefter skulle 
komma att ställa sig. 
   Det var skada för Kristianstads läns tidning ty en bojkott från detta håll hade varit ganska nyttig 
för affären. När Vänersborg skofabrik bojkottades voro dessa tillverkningar de mäst efterfrågade i 
riket. Lantbor och stadsbor frågade icke efter något annat än Vänersborgsskodonen och den 
platsförsäljerska som här förde dem, gjorde bättre affärer än någonsin. Så har det också varit med 
Rettigs blockerade cigarrer. De finnas öfer allt och rökas med förkärlek endast för att de äro 
förbjudna af socialisterna. Käxfabriken i Örebro slutsålde raskt hela sitt lager långt före jul och 
bojkotten, som nu utlyst av hämndgiriga socialistorganisationer, har endast höjt smaken för denna 
käxsort. En beroende handelsman, som dragit sig för att hålla örebrokäx, har af sina kunder fått veta 
hur lätt de kunna lämna honom i sticket vid inköp av andra varor, om han ej skaffar dem örebrokäx. 
Och vhad Nerikes Allehanda beträffar, så har den socialistiska tidningsföreningen i Örebro med 
hjälp av ungdomsklubbarnas anarkistfrön ute i bygderna gjort sitt bästa att hindra dess spridning 
med det gifna resultatet att postupplagan är större än i fjol och att en betydande stegring af 
stadsupplagan ägt rum nu på nya året. För att våra vänner socialisterna icke skola bli högfärdiga, vilja 
vi erinra att kanske den pågående läsvärda följetongen och de goda tiderna äfven ha någon del i 
upplagans ökning. Men alla måner hjälpa. 
   Det bästa som kan hända en affär är att råka ut för en bojkott av illvilliga och hänsynslösa 
socialister. Då är uppsvinget nära.119 
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9. Andra delens resultat 

Jag ska nu svar på frågorna B och C.   

 

9.1 Vilka attribut nedtonar och vilka betonar tidningarna då de rapporterar om handlingar 

som följer eller inte följer principen arbetets frihet? 

Vilka attribut klistrar tidningarna på varandra? Oavsett vilken som får svara först anser den att 

konkurrenten, för att hetsa en grupp människor mot en annan, uppfinner och sprider en lögn 

tänkt att knäcka motståndarna. Men ljugandet slår tillbaka. Då står konkurrenten där bortgjord, 

som Allehanda då tidningens lögner om de strejkandes demonstrationer gör demonstrationerna 

ännu folkrikare, som Kuriren då bojkotten ökar såväl Allehandas upplaga som Örebrokex 

försäljning.  

Tidningarna fäster alltså likadana attribut på varandra men det finns skillnader. Kuriren går in för 

att skapa ett likamedtecken mellan Allehanda och Örebrokex. Följaktligen klistrar tidningen på 

sin konkurrent attributet partisk. Allehanda kan avslöja att Kuriren är en lobbytidning för 

förbundet. Gör Allehanda det? Nej den partiskheten tas antagligen för givet.  

Kuriren använder sig av en militärjargong. Strejken får ibland heta striden, de som strejkar kallas 

för fredliga medan de som bryter strejken sägs vara del av en förrädarebataljon. Allehanda kan 

förse sin rapportering med attribut som på samma sätt gestaltar strejken som ett krig men gör det 

inte. Hur gestaltar Kuriren strejkbrytare? Jo, ofta som bolagets privategendom. De har vilseletts 

och därmed förlorat sin heder. De super och slåss. Jämfört med de som strejkar är skillnaden 

fundamental. De sistnämnda bär på stenhård kampvilja förenad med absolut skötsamhet. På sin 

höjd svävar de ut i enstämmiga skratt. De bär på det ofta återkommande nyckelordet heder. 

Talet om superi återfinns inte alls i Allehandas rapportering. Ordet heder nämns inte. Tidningen 

gestaltar strejkbrytarna som anonyma offer. Offer hemsökta av en organiserad förföljarhop som 

tar till fysiskt våld för att underminera sina offers och andra människors frihet. Hopen är de 

strejkandes. Den må vara både ung och naiv men först och främst bär den på de två 

hopkopplade nyckelorden organiserad förföljelse. Varför återanvänder Allehanda de två orden? 

Nyckelorden kan binda våldshopen till de strejkande. Orden antyder att avdelning 53 spelar 

under täcket med hopen för att tvinga in sina kollegor i förbundet. 
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9.2 Hur ser rapporteringens genuskontrakt ut och hur kan samtiden förklara att 

människors handlingar går med eller mot kontraktet? 

Tidningarna ger ord till åsikten att män är viktigare än kvinnor. Om en ung kvinna väljer att stå 

utanför fackföreningsrörelsen möts hon av visst överseende från Kuriren. Tar hon steget in i 

rörelsen vinner hon Kurirens heder men hotar patriarkatet. Tidningens försök att med hjälp av 

förbundets unga kvinnor väcka skamkänslor hos äldre män som har valt att stå utanför rörelsen 

kan ses mot den bakgrunden.  

Genuskontraktet ger män förtur i tidningarnas rapportering. Som när tidningarna fäster sina 

läsares vetskap vid antalet strejkande män innan de får veta antalet strejkande kvinnor. Som då 

Allehanda anger vad två åtalade män har för yrken men utelämnar att en åtalad kvinna är en av de 

strejkande. 

Den åtalade kvinnan bryter mot såväl principen arbetets frihet som mot genuskontraktet. Hon 

använder skötsamhetsidealet när hon utmanar patriarkatets och borgarklassens hegemoni. Det 

skiljer henne från de andra sju som åtalas i och med strejkdemonstrationerna. Vad i hennes 

vägran att lyda polismannen är skötsamt? Jo, hon svarar att hon inte tänker lyda honom och lyder 

honom inte. Jämför hennes förutsebara besked med de irrationella beteenden som två av de 

åtalade männen använder när de lyder polisen endast för att bryta sina löften och återvända till 

strejkdemonstrationerna. 

Den åtalade kvinnan är en nagel i ögat på Kuriren. Om det finns något skötsamt i hennes 

rationella olydnad har det inget att skaffa med den bild av de skötsamma strejkande som 

tidningen ger. Hon sätter sig upp mot en polisman, bryter genuskontraktet och är ohörsam. I det 

finns något egensinnigt som får Kuriren att skyndsamt slå till reträtt och slå ifrån sig åtalet mot 

henne med att det endast rör en bagatell. 

Fru Söderlund handlar på ett sätt som bryter mot fackföreningsrörelsens skötsamhetsideal och 

mot kompanjonskapet mellan kapital och patriarkat. Kuriren låter inte sina läsare undgå att hon 

är kortsynt och ohederligt. Hon stämplas som egensinnig eller med Kurirens ord, lättsinnig. 

Tidningen svarar med att hänga ut henne och hennes barn. Sannolikt kan en delförklaring till Fru 

Söderlunds handlande sökas i att hon saknar möjlighet att bereda sina barn en god framtid om 

hon och hennes barn står utanför lönearbetsmarknaden. Hon kan ha fastnat i en rävsax; 

Hemmafruidealet kan hon inte leva upp till, lönearbetsmarknaden vill patriarkatet stänga ut henne 

från. 
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10. Diskussion 

Snickars visar att storstrejken 1909 kan ses som en mediehändelse eftersom de politiska 

tidningarna eldar på den genom att ge den för stora proportioner. Finns det drag av detta i det 

tidningarna skriver om strejken vid Örebro kexfabrik? Strejken ges mindre nyhetsvärde av 

Allehanda än av Kuriren på så sätt att Allehanda skriver mindre om den. Medan Allehanda sätter 

högre nyhetsvärde på strejkrelaterat våld än på själva strejken ger Kuriren sin konkurrent fler 

pikar än vad den får tillbaka. Samantaget kan det här ge vid handen att Kuriren söker utveckla 

strejken till en mediehändelse men att Allehanda aktar sig för att gå på den kroken om tidningen 

inte får gehör för att de strejkandes demonstrationer är våldsamma. Kuriren vill å sin sida tona 

ned vad tidningen kallar för Allehandas lögnaktiga och romantiska skildringar av 

demonstrationerna.  

Oavsett vilken av de två tidningarna som frågan ställs till svarar den att konkurrenten, med hjälp 

av lögner, utvecklar strejken till en mediehändelse vars konsekvens blir en helt annan än den 

avsedda. Allehandas gestaltning av strejkrelaterat våld sägs leda till att demonstrationerna blir 

folkrikare och den bojkott och blockad av kexfabriken som Kuriren agiterar för sägs öka 

efterfrågan på kexen.  

Cederqvist visar att de strejker som kvinnor i Stockholm går ut i vid tiden för den på Örebro 

kexfabrik är mindre planerade och centralstyrda än de strejker männen går ut i. Hon visar också 

att Stockholms arbetsgivares samspelta motoffensiver mot LO dels slår hårdast mot 

fabriksarbetarnas fackföreningar, dels bidrar till att strejkerna blir mer planerade och mer 

centralstyrda.  

Varför väljer Allehanda att i början av strejken gestalta den som en otaktisk fadäs orsakad av 

förbundets lokalavdelning? Jag anser att Allehanda kan vilja spela på sin samtids syn på 

fabriksarbetandes kvinnors strejker. Björk visar att strejken kan ses som taktisk såväl som 

otaktisk. Taktisk eftersom Sjöstedt startar den för att försvara sitt förbunds sätt att tolka 

föreningsrätten. Otaktisk på så sätt att den är väntad av bolaget och samanfaller med fabrikens 

årliga månadslånga ordernedgång. Kanhända oavsiktligt ser Allehanda till en början inte det 

taktiska i strejken och kan därför gestalta avdelning 53 som en sjöoduglig farkost på ett allt 

stormigare hav.  

Efter jul och nyår ser Allehanda att kravet om tvångsanslutning inte endast är avdelning 53:s utan 

Sjöstedts. Det uppenbarar en ny problembild känntecknad av nyheter om strejkens symptom, de 

strejkandes organiserade förföljelse av oliktänkande. Tidningens nya sätt att se på strejken ger den 
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en lösning vid handen som bottnar i sekelskiftets tankar om principen arbetets frihet som Flink 

och Ambjörnsson visar är väl förankrad bland såväl arbetsgivare som hos arbetare vid tiden för 

strejken.  

Medan Flink skriver att idén om att ingen får bestämma över hur någon annan använder sin 

arbetskraft står högt på arbetsgivarnas dagordning vid tiden för strejken redogör Ambjörnsson 

för att väckelserörelsen och i viss mån nykterhetsrörelsen främjar sig från fackföreningsrörelsen 

för att slå värn om individens frihet. När Allehanda allt envisare förordar krafttag från 

myndigheter mot dem som tidningen menar hotar individens frihet kan tidningens sätt att gå 

tillväga förstås mot bakgrund av samtidens starka krav på att skydda individens frihet undan 

fackföreningsrörelsen.  

Ambjörnsson visar att fackröreningsrörelsen ser strejker som nödtvungna givar på vägen mot 

slutmålet och att ingen arbetare därför får svika arbetarkollektivet. Från Ambjörnsons 

forskningsresultat går en röd tråd till det Kuriren skriver om att strejkbrytarna är det enda som 

står i vägen för en lösning på konflikten. Samantaget är det en förklaring på varför tidningen ena 

stunden mobbar strejkbrytarna, andra stunden trevar efter att omvända de. Samma röda tråd 

påträffas när Kuriren delger sina läsare en kompletterande lösning, nyheter om att Örebros 

media- och polismakt är korrumperad av bolagsledningen används för att uppbåda tidningens 

mediekonsumenter till en uthållig bojkott och blockad av Örebro kexfabrik.  

Heder är ett nyckelord i Kurirens agitation. Ordet används för att gång efter annan dra en 

skiljelinje mellan skötsamhet och egensinne, en skötsam arbetare lyder fackröreningsrörelsens 

beslut och följer därför inte principen arbetets frihet. Strejkbrytaren är däremot urtypen för en 

arbetare med egensinne. Egensinnet bor ofta i att den kortsynta strejkbrytaren luras av bolaget till 

att följa principen arbetes frihet. Strejkbrytarens tar ett moraliskt felsteg som berövar 

strejkbrytaren på hans eller hennes heder.  
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11. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsens är att undersöka hur två politiska tidningar i Örebro, Nerikes 

Allehanda och Örebro-Kuriren, gestaltar strejken vid Örebro kexfabrik 1906-1907 på olika sätt 

för att bilda opinion. Strejken är en strid mellan LO-facket Bageriarbetareförbundet och 

kexfabrikens bolagsledning om hur föreningsrätten ska tolkas. Medan Allehanda skyller strejken 

på förbundets försök att tvångsansluta fabrikens arbetare angriper Kuriren fabrikens ledning för 

att orsaka strejken eftersom den nekar arbetarna mänskliga rättigheter.  

Allehanda ser en lösning på strejken i att myndigheterna slår till hårt mot de strejkandes 

våldsamma demonstrationer. Kuriren ger å andra sidan en bild av de strejkande som absolut 

fredliga. Lösningen på strejken ser den i att de ena stunden elaka, andra stunden lurade 

strejkbrytarna slutar bete sig som bolagets egendom, istället agera som del av sin plundrade 

arbetarklass.  

Båda tidningarna söker utmåla konkurrenten som falsk och usel opinionsbildare. Tidningarna 

sätter högre värde på de män än på de kvinnor som de rapporterar om. Den av strejkbrytarna 

som Kuriren slår ned hårdast på gestaltas som en gift mor som med kortsynthet och lättsinne 

förlorat sin heder och förstört sina barns framtid.  
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