
Sv Grov- och Fabriksarbetareförb avd 510, Kisa

Bildandet av en avdelning av Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundet i Kisa 
aktualiserades i mitten av 1931. Men först den 24 okt samlades 7 st grovarbetare 
på café Columbia för att diskutera nödvändigheten av en grovarbetareavdelning i 
Kisa med omnejd. Diskussionen utmynnade i att de närvarande enhälligt beslöt 
att bilda en avdelning av Sv Grov- och Fabriksarbetareförbundet i Kisa med 
omnejd, en avdelning som sedemera kom att inregistreras som Sv Grov- och 
Fabriksarbetareförbundets avdelning 510, Kisa. Till styrelsen för den nya 
avdelningen utsågs. Karl Andersson, ordf. V Svensson, kassör och R Isacsson, 
sekreterare. Här bör nämnas att protokoll från de första styrelse- och 
avdelningsmötena saknas och att protokoll från de första styrelse- och 
avdelningsmötena saknas och att underlaget till detta förord grundades på 
uppgifter från en bevarad 10-årsberättelse.
Av åberopade 10-årsberättelser framgår vidare att arbetarna inom 
grovarbetarefacket i Kisa den första tiden efter avdelningens bildande förhållig 
sig relativt kallsinniga mot den nya fackföreningen. En framgång för avdelningen 
noterades, då arbetarna vid Karleby tegelbruk, Kisa, anslöt sig till avdelningen. 
Därmed hade medlemsantalet ökat från 7 till 25 medlemmar. Det första avtalet 
för grovarbetarna i Kisa träffades den 3 januari 1932 och utgjorde 90 öre per 
timma. Även vid Karleby tegelbruk träffades samma år avtal om tim- och 
ackordsförtjänster. Den 5 maj 1935 erhöll arbetarna vid Hults tegelbruk 
Hycklinge, såväl avdelningens- som förbundets medgivande att få bilda egen 
avdelning. Då avdelningens protokoll med undantag för åren 1940-1949 torde ha 
förkommit kan här bara konstateras med stöd av andra bevarade handlingar att 
avdelningen fortsatte sin verksamhet till 1968 då en storavdelning för södra 
länsdelen inrättades med Linköping som huvudort och ombudsmannakontor. 
Handlingarna som deponerats till arkivet hösten 1971 består av handskrivet och 
maskinskrivet material. Dubbelexemplar är bortgallrade. 
Linköping i januari 1972
Arvid Lindh
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