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1. Inledning 
 

Hur bör arbetare bete sig, för att framgångsrikt lyckas omdana samhället? Ska man 

vara nykter, bildad och ordningsam – eller okontrollerad, våldsam och nyckfull? 
Under industrialiseringen och särskilt från mitten av 1800-talet fanns det ett 
skötsamhetsideal inom arbetarkulturen, som tidigare forskning visat. Den här 
uppsatsen bygger vidare på detta, genom att undersöka saken i en specifik förening.  

Grängesberg ligger i hjärtat av Bergslagen, men också i hjärtat av svensk 
fackföreningsrörelse. Orten, idag en del av Ludvika kommun, har en stark 
arbetarrörelsehistoria och ett betydande industriarv. I båda delar har gruvdriften, och 

människorna i den, inneburit avgörande avtryck. Talar du med äldre invånare 
kommer du troligen bli varse de många färggranna berättelser om allt man var ”först 
med” i Grängesberg. Visste du till exempel att gruvan elektrifierades redan på 1890-
talet? Och att det dessutom var den första kommersiella överföringen av 
trefasväxelström i hela världen. 1  

 

I Grängesberg bildades en av landets första fackföreningar för gruvarbetare. De var 

radikala, med stora anspråk på att förändra samhället. Så; vilka förväntningar fanns 

mellan medlemmarna i föreningen? Hur skulle man bete sig för att kollektivt lyckas 

nå sitt mål? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det fanns ett skötsamhetsideal i 

Grängesbergs Gruvarbetareförening under föreningens första år, och på vilka sätt 

detta då manifesterades. Undersökningen riktar därför in sig på tidsperioden 1892–

1900.  

 

Genom att betrakta föreningens första år med hjälp av ett perspektiv kopplat till 

idealbilder kan vi lära känna de människor som var tidiga i att organisera arbetare på 

orten.  

 

De huvudsakliga forskningsfrågorna är följande: 

- På vilka sätt manifesterades ett eventuellt skötsamhetsideal i föreningen? 

- Vilket motideal fanns – hur skulle man inte uppträda? 

 

För att besvara dessa finns en rad underliggande frågor som behöver ställas till 

materialet.  

- Vad hade föreningen för verksamhet?  

- Vad diskuterades på mötena? 

- Vilka förväntningar hade man på medlemmarna och styrelsen? 

- Hur hanterade man motsättningar och avvikelser? 

 
1 Bergdahl, Ewa & Bosdotter, Kjersti (2019). Vi byggde Grängesberg – en vandring i gruvarbetarnas spår. 
Gruvcentrum Mojsen. Grängesberg. S. 5 
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- Vilken relation fanns till arbetsgivaren? 

- Hur såg man på arbetet i sig? 

- Vad var föreningens åsikt om alkoholkonsumtion? 

- Vilken politisk och ideologisk inriktning fanns i föreningen? Vad hade man för 

visioner? 

 

Forskningsläge 

Det finns gott om tidigare forskning kopplat till idealbilder i arbetarklassen. Den 

kanske mest klassiska är idéhistorikern Ronny Ambjörnssons ”Den skötsamme 

arbetaren” från 1988. Också historikern Björn Horgbys forskning, bland annat genom 

boken ”Egensinne och skötsamhet” från 1993, har använts för denna undersökning. 

Historikern Eva Blombergs bok ”Män i mörker – arbetsgivare, reformister och 

syndikalister” från 1995 har varit mycket behjälplig för att kunna orientera sig i läget. 

Detta eftersom den mer specifikt behandlar just gruvarbetarna, och frågor kring 

identitet och politik ur deras perspektiv. 

 

Både Ambjörnsson och Horgby utgår i sina studier från specifika geografiska platser. 

Ambjörnsson från Holmsund i Västerbotten och Horgby från Norrköping i 

Östergötland. Detta öppnar för möjligheten att göra en liknande, men betydligt 

mindre, undersökning i Grängesberg för den här uppsatsens räkning. 2 

Ambjörnsson om skötsamhetsideal i facket 

En framträdande aspekt av arbetarrörelsens syn på skötsamhet handlar, enligt 
Ambjörnsson, i grunden om värdighet och solidaritet. Den som inte är medlem är 
ovärdig. Missförhållanden som ena dagen drabbar en arbetare på annat bolag kan i 

nästa drabba en själv och ens arbetskamrater. 3 Men det handlar också om moral. 

Ett exempel; av 23 paragrafer i stuvarnas fackförening handlade fem om uppförande. 

Där beskrivs vilken moral som medlemmarna krävde av varandra att uppträda 
genom. Att man på gator eller i offentliga lokaler inte får bråka. Att man, både i 
ledighet och arbete ska uppföra sig så att man ej skadar föreningen och dess 
verksamhet. 4 

Också i sågverksarbetarnas fackförening fanns liknande krav på medlemmarna. Man 
förväntades vara ”nyktra, ordentliga och målmedvetna”. 5 

Okunnighet och dryckenskap sågs som fiender, men okunnigheten var värst. Genom 
okunnighet förmår inte arbetarna med fullt omdöme stå emot arbetsgivarens 

godtycke. 6  

Det fanns viktiga skillnader mellan fackföreningens och nykterhetslogens 

skötsamhetsideal. Främst handlar det om intresse. Fackföreningens syfte med 

 
2 Följande stycken, de om Ambjörnsson och Horgby, återanvänds från mitt PM i delkurs 1.  
3 Ambjörnsson, Ronny (2017). Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 
1880-1930. Fjärde omarbetade upplagan. Stockholm: Carlssons. Sida 113 
4 Ambjörnsson (2017), s. 113. 
5 Ambjörnsson (2017), s. 122 
6 Ambjörnsson (2017), s. 123 
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skötsamhet var att vinna mark för kollektivets krav. För att åstadkomma framgångar 

för arbetarkollektivet var det tvunget att man skötte sig. För nykterhetsrörelsen var 
det istället en individuell strävan. Det är människan som står i centrum, inte 
klassgemenskapen. Genom att de flesta som ingick i logen var arbetare, och många av 
dem också engagerade sig fackligt, påverkade dessa processer varandra. 7 

Horgby 

Björn Horgby problematiserar Ambjörnsson. Horgby beskriver att målet med den 
skötsamma livsstilen var att arbetarklassen skulle bli jämbördig borgarklassen, utan 
att förgöras eller ätas upp av den. Man ville distansera sig från borgarklassen, men 
gjorde samtidigt anspråk på att ta makten över hegemonin. Horgby menar också att 

skötsamheten är ett resultat av industrialiseringens och kapitalismens 
disciplineringsprocesser. 8 Horgby beskriver skötsamheten som en slags 
underkastelse, en traditionalistisk reaktion på samhällets stora förändringar. 9 

Det fanns vidare en egen stolthet i att vara yrkeskunnig. Genom att sköta sig och göra 
ett bra jobb var idén att man fick en personlig tillfredsställelse, även om arbetet inte 
var högkvalificerat eller välbetalt. 10 

Även i sin avhandling från 1986 11 argumenterar Horgby för en materiell förklaring 
till disciplineringen av arbetaren. Detta är ett annat sätt att se på skötsamhetsideal, 
ett som snarare handlar om makt och kontroll, än värderingar.  

Horgby pekar på att kontrollen i samhället försvagades genom övergången från 

feodalism till kapitalism – med brottslighet och ökad alkoholkonsumtion som följd. 
Detta manade i sin tur till motreaktion. Via olika typer av kontrollmekanismer såsom 
lagstiftning och polisväsende tämjdes dessa beteenden och problemen minskade. 12  

Han beskriver vidare hur arbetare som inte var ordningsamma var besvärliga för 
arbetarrörelsen och andra folkrörelser att organisera. Fackföreningar ställde höga 
krav på nykterhet. 13 

Blomberg 

Eva Blomberg skriver i sin bok ”Män i mörker – Arbetsgivare, reformister och 

syndikalister” från 1995 om identitet och politik i svensk gruvindustri under åren 

1910-1940. Hon behandlar således en period som ligger senare rent kronologiskt än 

tidsperioden som den här uppsatsen fokuserar på, men det finns viktiga delar från 

hennes arbete som är intressanta att luta sig mot. Boken ger dessutom inspiration.  

 

I synnerhet kapitlet 12, som behandlar identitetsfrågorna, har varit spännande att 

använda som bollplank i detta arbete. Blomberg beskriver exempelvis hur 

organisationen som sådan var viktig i identitetsskapandet. Genom den blev arbetarna 

 
7 Ambjörnsson (2017), s. 84 
8 Horgby (1993), Egensinne och skötsamhet. Stockholm: Carlssons, s. 43 
9 Horgby (1993), s. 44 
10 Horgby (1993), s. 373 
11 Horgby (1986). Den disciplinerade arbetaren – Brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910. 
Stockholms universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 
12 Horgby (1986), s. 237 
13 Horgby (1989). Surbullestan. Stockholm: Carlssons. Sida 220 
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synliga, och fick makt. 14 Också Blomberg lyfter nykterhetsfrågan som viktig ur ett 

skötsamhetsperspektiv inom fackföreningsrörelsen. Hon beskriver berusningen som 

ett organisationsproblem, den berusade arbetaren var svår att organisera och aktivera 

i rörelsen. Det var även en värdighetsfråga, och en insikt. Alkoholen fördärvade 

arbetarhemmen. Slutligen handlade det om respekt. Man ville visa att arbetarna var 

kompetenta nog att hantera makt. 15 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningen görs med ett idéhistoriskt perspektiv. Det faller sig naturligt, 

eftersom forskningsfrågorna handlar om ideal. Genom att använda denna 

teoribildning i vårt fall tydliggörs exempelvis hur idéer, tankar och föreställningar 

påverkat handlingar och beslut. Fokus ligger på det tänkta livet, mer än det levda 

livet, som Ambjörnsson beskriver det. 16  

 

Genom att utgå ifrån ett idéhistoriskt perspektiv görs undersökningen relevant, 

eftersom det blir ett sätt att förstå historien, och föreningen specifikt i detta fall, 

utifrån de idéer och föreställningar som förekom. Det hade varit möjligt att göra 

undersökningen fritt från detta perspektiv, men det hade blivit mindre intressant 

eftersom detaljer inte hade satts i ett sammanhang. 

 

Perspektivet underlättar dessutom forskningen, då det hjälper till vid avgränsningar 

och kategorisering. Att utgå ifrån källmaterialet och applicera ett idéhistoriskt 

perspektiv gör det lättare att utkristallisera vad som är relevant för forskningsfrågan, 

och inte.  

 

Begrepp 

Två begrepp behöver förklaras i sammanhanget– skötsamhet och egensinne. De är 

att betrakta som motpoler gentemot varandra. De definitioner som beskrivs nedan är 

mina egna, men grundas i den forskning som lästs och beskrivs under avsnittet 

forskningsläge. 

 

Skötsamhetsidealet kan sammanfattas som en eftersträvansvärd livsstil i brukens och 

industrins arbetarkultur omkring åren 1850–1950. Det är de tidsperioder som främst 

studerats tidigare, exempelvis av Ronny Ambjörnsson. Arbetarna skulle, enligt detta 

ideal, vara nyktra, ordningsamma, bildade och handlingskraftiga. 

 

Egensinnet, vilket exempelvis Björn Horgby behandlat, är en annan typ av idealbild. 

En egensinnig arbetare kunde vara våldsam, berusad, något arbetsskygg och 

okontrollerad. Båda dessa är att betrakta som sätt som arbetare hanterade sin 

 
14 Blomberg, Eva (1995), Män i mörker – arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk 
gruvindustri 1910-1940. Acta Universitatis Stockholmensis, Stockholm Studies in History. Stockholm: Almquist 
& Wiksell International. S. 308 
15 Blomberg (1995), s. 309 
16 Ambjörnsson (2017), s. 36 
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materiellt underordnade ställning i samhället. Den egensinnige och den skötsamme 

gjorde uppror, men på olika sätt. 

 

Källmaterial och avgränsningar 

 

Källmaterial 

Det källmaterial som studeras är föreningens mötesprotokoll från angiven tidsperiod, 

samt en så kallad ”första maj-tidning”. Materialet finns hos Dalarnas Folkrörelsearkiv 

i Falun. 

 

Genom att studera föreningens egna mötesprotokoll från tidsperioden ges möjlighet 

att få kännedom om vad som diskuterades och beslutades av medlemmarna.  

 

Det finns inte många andra typer av anteckningar från tidsperioden. Vad som i övrigt 

fanns att tillgå var medlemsmatriklar och ekonomiska redovisningar. Dessa 

prioriterades inte för den här undersökningen. Efter en mycket översiktlig läsning av 

dessa två typer av material konstaterades att de inte var lika mycket till hjälp för att 

besvara forskningsfrågorna som mötesprotokollen och tidningen. Information 

kopplat till hur föreningen behandlade medlemskap och ekonomi har dessutom varit 

möjligt att finna även i protokollen. Tyvärr har det inte varit möjligt att finna de 

stadgar som beslutades av föreningen. Dessa hade varit mycket relevanta för den här 

undersökningen, eftersom det där hade kunnat finnas än tydligare riktlinjer för 

medlemmar. 

 

En problematik med mötesprotokollen är att man sällan nedskrev diskussioner i sin 

helhet, eller redogjorde för olika ståndpunkter bland de närvarande. Följande 

formulering är mycket vanligt förekommande; ”… diskussionen fick utgöra svar på 

frågan”. Tyvärr förekommer det i särskilt hög frekvens när det gäller allmänna 

diskussioner, sådant som inte krävde skarpa beslut. Dessa diskussioner hade givetvis 

varit högst relevanta för den här undersökningen, och avsaknaden av dem innebär ett 

problem för representativiteten. Det enda som skrivits ned är vad man kommit fram 

till, inte vad som ledde dem dit eller vad personer med avvikande åsikter förde för 

argumentation. Samtidigt är de också bra utifrån ett perspektiv om representativitet, 

eftersom antalet protokoll är relativt omfattande. Om det funnits en stor opposition 

gentemot olika beslut, hade det synts över tid.  

 

Protokollen är trots detta ett bra källmaterial, genom att de är producerade nära i tid 

kopplat till de händelser som beskrivs, och att diskussioner relativt ofta ledde till 

beslut om gemensamma resolutioner/uttalanden, vilket gav möjligheten att 

åtminstone se var föreningen landade. Protokollen är undertecknade av sekreterare 

och mötesordförande, vilket gör äktheten pålitlig.  

 

Protokollen utgör, i sig själva, dessutom ett slags svar. Att man var så noggrann med 

att dokumentera beslut och vilka diskussioner som ägde rum (även om de senare inte 
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skrevs ned i sin helhet) kan lära oss något om hur man såg på sig själva i en större 

kontext. Eva Blomberg beskriver det som ett slags ”Vi var där! Vi var med!”-beteende. 
17  

 

Avgränsningar – geografiskt, ämnesmässigt och tidsmässigt 

Ämnet som studeras är skötsamhetsideal i arbetarkultur hos en specifik förening. 

Tidigare forskning har visat på att det fanns ett skötsamhetsideal i arbetarkulturen 

under den här tidsperioden (Ambjörnsson riktade exempelvis in sig på åren 1880-

1930) vilket gör det intressant att se om så också var fallet för den här föreningen. 

Undersökningen riktar in sig på föreningens första år, det vill säga 1892-1900. Vad 

som diskuterades precis i början kan ge en fingervisning om grunderna för de 

idealbilder föreningen föddes med och byggde på. Därför valdes denna tidsperiod.  

 

I uppsatsen undersöks gruvarbetareföreningen i Grängesberg specifikt. Det är alltså 

inte den nationella organisationen som står i fokus här.  

 

Grängesberg är fullt av historia kopplat till industri och arbetarrörelse. Många andra 

har studerat orten, gruvan och dess invånare. Den här uppsatsen ämnar addera ett 

perspektiv om ideal bland medlemmar i en specifik förening. Det är inte vilken 

förening som helst, utan en att betrakta som högst central i utvecklingen av både 

arbetarrörelse i allmänhet och livet i Grängesberg i synnerhet. 

 

Gruvfackets avdelning i Grängesberg hade, efter den nationella organisationens 

bildande, siffran 1. Föreningen kom därför att kallas för ”Gruvettan” i folkmun. Den 

nationella fackliga organisationen bildades genom en första kongress i Grängesberg, 

och under stora delar av 1900-talet låg även förbundskontoret på orten. 18 Det kan ge 

en fingervisning om rollen som Grängesbergs fackföreningsrörelse hade i ett 

nationellt perspektiv.   

 

Metod 
 

Materialinsamlingsmetod 

Undersökningen har fokuserat på Grängesbergs gruvarbetareförenings eget material, 

som finns på Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun. Vad som fanns att tillgå, kopplat till 

vald tidsperiod, var mötesprotokoll, ekonomiska redovisningar, medlemsmatriklar 

samt några foton och en tidning som producerades till första maj 1898. För den här 

undersökningen valdes mötesprotokollen och tidningen (även ett foto finns med, som 

illustration). Detta eftersom de var bäst lämpade att svara på forskningsfrågorna. I 

dem finns både visioner, åsikter, diskussioner nedtecknade alternativt publicerade 

(tidningen). Den typen av innehåll är relevant för just den här undersökningen.  

 

 
17 Blomberg (1995), s. 308 
18 Bergdahl & Bosdotter (2019).  S. 26–27 
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Sedan har anteckningar förts löpande, utifrån de kategorier som presenteras nedan. 

Material som ej fallit under dem har inte antecknats.  

 

Analysmetod 

Undersökningens analysfas består av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att 

de texter som läses tolkas utifrån valda parametrar och/eller kategorier.19  Dessa har 

bestämts enligt nedanstående. 

 

Föreningen ägnade sig åt flera olika typer av aktiviteter, vilka figurerar i protokollen. 

Det går att hitta kopplingar till forskningsfrågorna i många av dem, men för att göra 

undersökningen effektiv har vissa delar av mötesprotokollen granskats särskilt 

noggrant. Dessa utgår från de underliggande frågorna, som kopplas till de 

övergripande forskningsfrågorna, och återfinns även i syftesformuleringen. 

 

Därför har undersökningen fokuserat extra mycket på diskussioner och beslut i 

protokollen kopplat till: 

 

• Förväntningar angående medlemskap.  

• Nykterhet/moral/beteende.  

• Avvikelser/motsättningar i föreningen/problem.  

• Relationen till arbetsgivaren/synen på arbetet i sig.  

• Visioner/ideologi/politik. 

 

Frågor som rör mer konkreta ämnen har därför inte prioriterats. Det handlar om 

beslut och diskussion kopplat till val av förtroendemän, byggnation av egen lokal 

samt planering av fester och baler.  

 

Inför skrivningen av undersökningsavsnittet har så en bedömning genomförts, 

grundat i dessa kategorier. Vilka incidenter, diskussioner och beslut kan tydligt 

kopplas till forskningsfrågorna? Var finns mönster, riktningar, avvikelser? 

Bedömningen kategoriseras genom och utgår helt från dessa fem punkter. Innehåll 

som faller utanför har ej tagits med.  

 

Hänvisningen 

Samtliga mötesprotokoll är relativt korta, oftast inte mer än två sidor. De finns 

samlade i protokollsböcker, som av Dalarnas Folkrörelsearkiv har fått 

beteckningarna AI:1 respektive AI:2. För enkelhetens skull hänvisar jag därför till 

dessa förkortningar.  

 

Arkivbildaren, Grängesbergs gruvarbetareförening/Svenska gruvarbetareförbundet 

avd. 1 Grängesberg, förkortas löpande i hänvisningen till Sv. Gruv. 1. 

 
19 Florén, Ågren & Erlandsson (2018), Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. Studentlitteratur, Lund. S. 58-59 
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Historisk bakgrund 

 

Gruvorna har en viktig plats i svensk historia. Sedan medeltiden har Sveriges koppar-

, silver- och järnmalm haft stor betydelse för människors försörjning, bildande av 

orter och landets ekonomi. 20 

 

I knappt 500 år ägnade man sig åt gruvdrift i Grängesberg, men det var mot slutet av 

1800-talet som den stora expansionen ägde rum. 21 1989 lades gruvan ned. 22 

 

De tidigaste arbetareföreningarna var i flera avseenden annorlunda jämfört med 

dagens fackföreningar. På gruvorterna, exempelvis, fanns arbetareföreningar som 

främst sysslade med bildnings- och självhjälpsverksamhet. 23 De brukar kallas 

liberala föreningar, eftersom de inte hade som mål att organisera samtliga arbetare 

och kollektivt driva klassens intressen. Det var också vanligt att man ägnade sig åt 

fester, baler, basarer – trevliga aktiviteter, ofta för att samla in pengar till föreningen. 
24 

 

Grängesbergs Gruvarbetareförening var på sätt och vis ett sådant exempel, 

åtminstone inledningsvis. Detta eftersom man inte ägnade sig åt förhandlingar med 

eller kravställningar gentemot arbetsgivaren. Redan från start fanns dock tydligt 

radikala idéer, och med tiden utvecklades man till en socialistisk fackförening.  

 

Den första fackföreningen för gruvarbetare bildades i Norberg 1890. 25 1892 bildade 

gruvarbetarna i Grängesberg en fackförening, och direkt blev 55 personer 

medlemmar. 26 Tre år senare bildades Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet, 

den nationella organisationen för i synnerhet gruvarbetare. Detta vid en första 

kongress i Grängesberg och på initiativ från fackföreningen på orten. Förbundets 

första ordförande hette Karl-Erik Berg, även han var från Grängesberg. Förbundets 

huvudkontor låg under många år i Grängesberg. 27 

 

Avdelningen som låg i Grängesberg hade beteckningen 1, och det är därför man i 

folkmun kallar gruvfacket i Grängesberg för ”Gruvettan”. 

 

 

 

 
20 Isacsson, Maths (2015). Industrisamhället Sverige – arbete, ideal och kulturarv. Studentlitteratur: Malmö. S. 
141 
21 Bergdahl & Bosdotter (2019), s 10 
22 Bergdahl & Bosdotter (2019), s. 4 
23 Horgby, Björn (1997). Med dynamit och argument – Gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel. 
Fackförbundet Metall, Tryckeri AB Balder, s. 87 
24 Blomberg (1995), s. 310 
25 Isacsson (2015), s. 143 
26 Bergdahl & Bosdotter (2019), s. 26–27 
27 Bergdahl & Bosdotter (2019), s. 31 
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2. Undersökning 
 

Forskningsfrågor 

- På vilka sätt manifesterades ett eventuellt skötsamhetsideal i föreningen? 

- Vilket motideal fanns – hur skulle man inte uppträda? 

 

Dessa frågor besvaras tematiskt, grundat i de underliggande och konkreta frågor som 

ställts till materialet; 

- Vad hade föreningen för verksamhet?  

- Vad diskuterades på mötena? 

- Vilka förväntningar hade man på medlemmarna och styrelsen? 

- Hur hanterade man motsättningar och avvikelser? 

- Vilken relation fanns till arbetsgivaren? 

- Hur såg man på arbetet i sig? 

- Vad var föreningens åsikt om alkoholkonsumtion? 

- Vilken politisk och ideologisk inriktning fanns i föreningen? Vad hade man för 

visioner? 

 

Utifrån dessa frågor, och det material som studerats, har ett antal kategorier 

utkristalliserats. Första maj-tidningen, som är det enda material utöver 

mötesprotokollen och ett foto som tagits med i denna undersökning, presenteras i en 

egen kategori. 

 

Inledande ord om föreningens verksamhet i stort 

 

Grängesbergs gruvarbetareförening bildades i slutet av 1892. De två första åren 

ägnades främst åt att bygga ett eget hus, kallat ”Arbetarnas lokal” eller 

”Arbetarelokalen”. Många praktiska omständigheter kopplat till byggnationen 

avhandlades under mötena. När huset stod klart användes det som möteslokal, 

festlokal och uthyrningslokal. Föreningen anordnade nämligen fester, baler och 

paketauktioner - för nöjes skull men också som ett sätt att samla in pengar till kassan. 
28 Både män och kvinnor var medlemmar i föreningen. Det fanns även medlemmar 

som ägnade sig åt teater- respektive musikverksamhet. 29 

 

Föreningen var tidigt politisk, och stöttade agitation samt socialdemokratiska 

tidningar. De anordnade föredrag av politisk karaktär med olika inbjudna föreläsare. 

Man bedrev redan från de första åren en slags nödhjälpsverksamhet. Medlemmar 

kunde insända ansökningar om ekonomiskt bistånd på grund av sjukdom eller 

arbetslöshet, och fick ofta hjälp från föreningen. 30 

 
28 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet Grängesberg, avd 1, Mötesprotokoll 1892–1904, bok AI:1, Dalarnas 
folkrörelsearkiv (förkortas AI:1 i fortsättningen) 
29 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 17 januari 1897 
30 Sv. Gruv. 1. AI:1 
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Nykterheten och hanteringen av egensinniga 

 

Berusningsförbud 

Det rådde berusningsförbud i Arbetarelokalen, något som man beslutade om den 7 

juli 1895, på initiativ av medlemsmötet. Den 27 oktober samma år dök frågan upp 

igen, genom en diskussion om hur man ska göra när berusade personer ville ha 

tillträde till lokalen. Mötet beslutade, återigen, att berusade personer inte får komma 

in samt att man ska affischera om detta vid varje tillfälle som det sker aktivitet i 

lokalen. Man diskuterade även om berusning som sådan är skadlig för föreningens 

verksamhet. 31  

 

Några år senare, den 22 oktober 1899, närvarade en polisman vid mötet för att 

begära hjälp att hålla ordning – eller som protokollet säger; ”utrota allt omänskligt 

ofog”. Mötet beslutade då att fridsstörare genast skulle utvisas samt att två av 

föreningens medlemmar ska ges i uppdrag att hålla ordning och reda vid 

tillställningar. 32 

 

Under samma möte diskuterades styrelseledamöters beteende. Man frågade sig om 

det inte är rimligt att de alltid är nyktra vid sammanträden. Mötet beslutade att 

föreningens styrelseledamöter alltid ska vara absolut nyktra.33 Vid mötet den 14 maj 

samma år hade man även ifrågasatt styrelseledamöternas beteende, som man fann 

”bråkande och utmanande” gentemot andra deltagare. Då beslutades att tillsätta en 

kommitté för att tillrättavisa ”bråkmakarna”. 34  

 

Den 5 november 1899 valdes så två föreningsmedlemmar till något de kallade 

vaktmästare, men det verkar som att deras arbetsuppgifter mer liknar dagens 

ordningsvakter. Man beslutade även om tydligare ordningsregler. 35 Den 12 

november beslutade man om de nya reglerna, samt förtydligade att styrelseledamöter 

måste agera fullt ut i enlighet med dem. 36 

 

Hedlunds agerande 

Under mötet den 1 oktober 1899 rapporterade styrelsen att man fört samtal med 

Hedlund (föreningens första ordförande, vid tillfället kassör och i allmänhet en 

centralfigur i föreningen) om dennes beteende på senare tid. Han verkade ha 

utvecklat ett slags alkoholmissbruk, och styrelsens övriga medlemmar menade att 

han inte längre kunde fortsätta som kassör och ledamot om han fortsätte med detta. 

Man var bland annat orolig för föreningens kassa, och hans hantering av den i 

kombination med onykterheten. Styrelsen avkrävde honom om absolut nykterhet för 

 
31 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 7 juli respektive 27 oktober 1895 
32 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet Grängesberg, avd 1, Mötesprotokoll 1892–1904, bok AI:2, Dalarnas 
folkrörelsearkiv, mötet den 22 oktober 1899 (förkortas AI:2 i fortsättningen) 
33 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 22 oktober 1899 
34 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 14 maj 1899 
35 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 5 november 1899 
36 Sv. Gruv. 1.  AI:2, mötet den 12 november 1899 
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att få fortsätta, vilket han också lovade att följa. Vidare uttalade styrelsen en kraftig 

protest mot personer som ”locka och truga” mot Hedlund med spritdrycker. 37 

 

Angränsande diskussioner kring egensinnigt beteende 

Föreningen diskuterade under mötet den 19 september 1897 vad man ska göra åt 
personer som ägnar sig åt ”kortspel och annat tidsfördrif”. Det fanns en vilja att 
människor istället skulle se organisationens (föreningens) nytta, framför detta 
onyttiga aktiviteter. Mötet beslutade om ett uttalande, som kan anses rätt passivt. 
Man fann nämligen att inte mycket kunde göras åt sådana människor, så länge det 

finns kortlekar. 38 

På mötet den 9 april 1899 diskuterades dansen som företeelse. Man frågade sig om 

den bör anses som hälsobringande i moraliskt hänseende. Mötet beslutade då om ett 
uttalande, om att man ej ansåg att så var fallet. Föreningen tyckte samtidigt att dans 
kunde få äga rum ibland, till den dag då ”folkets sjelfviska sträfvanden framkallar 
ädlare nöjen”. 39 

I maj 1896 diskuterades hur man bör hantera ”bravorop” vid föredrag i föreningen. 
Man kom överens om att man ej får ropa bravo andra gånger än det är lämpligt och 

att man i övrigt ska tiga. 40 
 
Två år senare framfördes klagomål kring att föra samtal under offentliga föredrag, det 
påpekades att som opassande för en arbetare att uppträda på det viset. Mötet 
beslutade då att Hedlund (som ofta höll föredrag) skulle tala om detta i ett anförande 

samt att alla medlemmar skulle hjälpas åt att tillrättavisa personer som pratar när de 
inte borde. 41  
 
Tjuvarna 

Den första oktober 1899 diskuterade mötet något extraordinärt. Det hade varit 

inbrott i Arbetarelokalens källare, och tjuvarna hade tagits på bar gärning när de 

försökte stjäla lemonad! Föreningen anmälde inte incidenten till polisen, utan bad 

istället tjuvarna att infinna sig på nästkommande medlemsmöte för att göra avbön, 

vilket de också gjorde. Männen var dock båda berusade, vilket ogillades starkt av 

mötet och de uppmanades återkomma vid nästa tillfälle – helt nyktra, ”så att de 

skulle ha någon hut i sig”. 42 Den ena mannen kom då dit, och fick förlåtelse. Den 

andre mannen fick en sista chans, och om han inte infann sig då skulle han anmälas 

till polismyndigheten. Mannen dök upp, visserligen sent, men fick förlåtelse och 

undslapp i sista stund en anmälan. 

 

 

 

 
37 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 1 oktober 1899 
38 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 19 september 1897 
39 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 9 april 1899 
40 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 17 maj 1896 
41 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 2 oktober 1898 
42 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 1 oktober 1899 
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Fönsterinslagningen 

Under mötet den 17 januari 1897 diskuterades en incident som inträffat – en man vid 

namn Findell hade slagit in ett fönster i lokalen. Mötet diskuterade hur man skulle 

hantera ansvarsfrågan kopplat till detta, och man kom fram till att friskriva Findell 

vidare ansvar eftersom han själv återinsatt fönstret frivilligt. Man påpekade dock att 

han inte skulle komma undan lika enkelt om något liknande inträffar igen. 43 

 

Relationen till arbetsgivaren och synen på arbetet 

 

Hur såg man på arbetet – skulle man arbeta hårt eller ej? 

Under mötet den 26 april 1896 diskuterades vad man skulle göra med medlemmar 

som arbetar så hårt att de inte orkar gå på föreningens möten. Detta var något man 

inte såg positivt på, och mötet enades därför om att man ska tala vid sådana personer 

att de borde ”taga vara på sin stofthydda litet bättre än vad de gör”. 44 Stofthydda är 

ett annat ord för kropp. 

 

Den 18 april 1897 diskuterade man huruvida man motarbetar sig själv som 

socialdemokrat, om man överanstränger sig i arbetet. Alla verkade överens om att de 

som överarbetar motarbetar både sig själva och sina kamrater. 45 Föreningen 

diskuterade även hur man såg på konkurrens arbetare sinsemellan, och den 29 april 

1896 enades mötet om att det inte är något positivt. 46  

 

I slutet av 1897 diskuterades frågan, om arbetarklassens sparsamhet kan vara 

behjälplig i att åstadkomma bättre levnadsvillkor i övrigt. Den 24 oktober uttalade 

mötet att eftersom arbetarna har så låg lön att det knappt räcker för att klara 

vardagen, de ändå inte har möjlighet att spara särskilt mycket. 47 

 

Relationen till arbetsgivaren 

Den 14 juli 1895 diskuterade mötet en medlem som blivit hotad om uppsägning av 

arbetsgivaren på grund av att han är medlem i föreningen. Mötet beslutade då att 

tillsätta en kommitté att tala med direktören om detta. 48 

 

Under mötet den 30 augusti 1896 diskuterades vad man bör göra med arbetare som 

inte håller sin moral. Det verkar som om gruvförvaltningen begärt att fyra sådana 

personer, som inte skött sig, skulle komma till gruvkontoret. Mötet beslutade att 

tillmötesgå denna begäran, och att ”orosstiftande personer” skulle strykas ur 

föreningen och vidtaga sträng disciplin. 49 

 

 
43 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 17 januari 1897 
44 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 26 april 1896 
45 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 18 april 1897 
46 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 29 april 1896 
47 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 24 oktober 1897 
48 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 14 juli 1895 
49 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 30 augusti 1896 
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Sir Ernest Cassel var en av huvudägarna i gruvbolaget, och i slutet av 1800-talet ville 

han även att arbetarna skulle ha det drägligt. 50 Under 1896 diskuterades ”Casselska 

fonden” på föreningens möten, och man var tveksamt inställd till om pengarna 

verkligen skulle gå till det som arbetarna själva önskade. Den 15 november det året 

enades man om att kräva att befolkningens synpunkter skulle höras och; 

 
(…) om sedan höga vederbörande skulle få hand om medlen ock söka att 

plottra bort dem på något som i arbetarnes ögon synes onödigt vi då 

måste vara redo att protestera. 51 

 

Ackordssystemet 

Den 23 januari 1898 diskuterade föreningen varför arbetarnas hälsa försämras så till 

den milda grad att arbetskraften danar redan i medelåldern, och var skulden för detta 

borde ligga. Man antog en resolution; 

 
Mötet anser att ackordsystemet är det som hufvudsakligast förstör 

arbetsklassens krafter redan i mannaåldern ock uppmanar mötet derför 

hvarje arbetare som inser sitt menniskovärde att ej onödigt uppdrifva 

ackordsystemet samt vid alla tillfällen så vidt möjligt är att motarbeta 

sådant 52 

 

Plikt och rätt  

 

Utskriven som medlem om man ej betalar 

Medlemmar som inte betalade medlemsavgift, och hur man skulle hantera dessa, var 

en fråga som återkom vid ett flertal tillfällen. Redan 1893 fattade man beslut om att 

de som inte betalade, och inte var drabbade av sjukdom eller dålig ekonomi, skulle 

strykas ur föreningen.53 Den 6 maj ett år senare 54, och den 17 maj 1897 55, återkom 

frågan och man bekräftade då tidigare fattat beslut.  

 

Prenumeration av röda tidningar 

Att arbetare i allmänhet, och medlemmar i synnerhet, prenumererade på 

arbetarrörelsens egna tidningar var viktigt för föreningen. Man beslutade exempelvis 

att tillsätta en kommitté för att uppta prenumerationer för Folkbladet. 56 Den 31 mars 

1895 antog föreningen en resolution; 

  
Hvarje här församlad medlem anser det vara sin skyldighet att i den mån 

de kunna understödja landsortsagitationen, särskilt arbetaretidningen 

”Folkbladet” beslutar vi oss en hvar att ofördröjligen prenumerera på 

 
50 Bergdahl & Bosdotter (2019), s. 10 
51 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 15 november 1896 
52 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 23 januari 1898 
53 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 24 augusti 1893 
54 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 6 maj 1894 
55 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 17 maj 1897 
56 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 14 november 1895 
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samt vid alla tillfällen göra påstötningar hos flera medlemmar att äfven 

de verkställa prenumeration. 57 

 

En incident fångar uppmärksamheten. Under mötet den 6 augusti 1899 diskuterades 
den ”brutala postföreståndaren”, varför han betraktas som brutal förtäljer protokollet 
inte, men föreningen gjorde ett uttalande; 

(…) att det bästa vi kunde göra var att mangrant prenumerera på Social-

Demokraten ock Folkbladet, desto mera tidningar af socialistisk färg 

desto argare blir ”gubben”, derför bör det vara en sporre för hvarje 

arbetare att så mycket som möjligt hålla modet uppe på honom. 58 

 

Deltagande vid föreningens möten 

Det fanns stora ambitioner om att medlemmarna inte skulle stå passiva i något 

medlemsregister, utan man förväntade sig att man också skulle delta i föreningens 

möte. I detta fanns både en förväntan på styrelsen, i att ordna intressanta möten, 

men också på den enskilda medlemmen. I oktober 1893 antog man exempelvis 

följande resolution; 

 
Hvarje medlem bör anse som sin plikt att uppmuntra de modfälda ock 

bedrifva muntlig agitation till utom föreningen stående ock bör styrelsen 

ställa sammanträdena så att på dagordningen först kommer frågor att 

afhandla som rör sig omkring arbetarns väl. 59 

 

Man beslutade i maj 1895 att medlemmar som inte besökt mötena de senaste tre 

tillfällena skulle få besök av en nyvald kommitté. 60 I januari 1896 diskuterades 

frågan hur man ska få fler att dyka upp vid möten, och man beslutade att alla som då 

närvarade skulle ta med sig minst en ytterligare medlem till nästkommande tillfälle. 
61 

 

Denna förväntan gällde alla. I oktober 1896 fick dåvarande ordförande, herr 

Lindqvist, förklara sig kring varför han inte närvarat vid några medlemsmöten under 

lång tid. Trots att han påpekade att han hade lång väg att promenera till 

möteslokalen, och att det var svårt att mäkta med både styrelsemöte och 

medlemsmöte, var man ej nöjd med svaret. 62 Man manade honom att komma med 

en bättre förklaring, men inte heller då var man tillfreds. Därför valdes en ny 

ordförande. 

 

Man ville gärna att fler medlemmar skulle bli aktiva under mötena. Den 12 april 1896 

beslutade man att alla närvarande skulle uppmanas yttra några ord i varje fråga som 

 
57 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 31 mars 1895 
58 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 6 augusti 1899 
59 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 27 oktober 1893 
60 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 4 april 1895 
61 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 19 januari, 1896 
62 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 11 oktober 1896 
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diskuteras, detta för att fler skulle bli skolade i diskussionskonsten och göra mötena 

mer attraktiva att besöka. 63 

 

Organisationens vikt 

Själva organisationens, och organiseringens, betydelse diskuterades vid ett flertal 

tillfällen. Den 11 oktober 1896 antog man exempelvis följande resolution; 

 
Mötet anser att organisationen är det enda medel som säkert skapar 

arbetsklassen en menniskovärdig tillvaro, ock gör arbetsklassen bildad 

ock kunskapssökande, vår enda pligt är derför att jemt framhålla 

organisationens nytta för våra arbetskamrater. 64 

 

I april 1897 diskuterades om arbetarrörelsen har ett bra ledarskap nog för att 

utjämna de sociala orättvisorna. Mötet ansåg då att ledningen var bra som den var, 
samt att det är upp till var och en att göra sin plikt att med all sin förmåga hjälpa till i 
rörelsens strävanden. 65  

Föreningen såg inte milt på arbetare som talade illa om föreningens verksamhet. I 
maj 1897 beslutade man exempelvis om att bevisa för sådana personer, som 
smutskastar föreningen, vilken bra verksamhet man hade. Man beslutade även att 
hålla dessa kamrater i gott minne, om de inte ändrade sitt beteende. 66 

Den 9 januari 1898 antogs en resolution. För det första skulle föreningens 
medlemmar inte bedriva någon ”råhet”. För det andra att varje medlem hade ett 

ansvar i att ifrågasätta och motverka ryktesspridning, samt förväntades ta reda på 
vem upphovsmannen bakom eventuella rykten var så att personen kunde stå till svars 
för sitt agerande. Man uttalade också att alla arbetare som motarbetar 
arbetarrörelsen skulle betraktas som ett ideal mot sig själva. 67 

Ekonomiskt stöd till medlemmar 

Föreningen hjälpte medlemmar som befann sig i trångmål. Man bildade exempelvis 

en sjukkassa, och den 15 augusti 1897 rapporterade den kommitté som ansvarade för 

frågan att medlemmar börjat skriva in sig, och att den skulle träda i kraft så snart 50 

medlemmar gått med. 68 

 

I juni 1895 beslutade föreningen att hjälpa en medlem som blivit vräkt från sitt hem, 

genom att undersöka beslutet samt hjälpa till ekonomiskt. 69 

 

Man beslutade år 1899 att medlemmar som varit sjuka i mer än 14 dagar inte behöver 

betala månadsavgiften till föreningen. 70 

 
63 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 12 april 1896 
64 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 11 oktober 1896 
65 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 4 april 1897 
66 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 16 maj 1897 
67 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 9 januari 1898 
68 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 15 augusti 1897 
69 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 2 juni 1895 
70 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 12 februari 1899 
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Man hjälpte även icke-medlemmar. I maj 1895 beslutade mötet att hjälpa en 

arbetare, som ej var medlem, genom insamlingslistor med föreningens stämpel på. 

Personen hade blivit sjuk, och man skrev tydligt i protokollet att mannen var proletär. 
71 

 

Ideologi och politik 

 

Rösträtten 

Föreningen drev rösträttsfrågan starkt. I december 1895 uttalade man exempelvis 

kraftigt motstånd mot förslaget om ett inkomstkrav på rösträtt. Man krävde i sitt 

uttalande allmän, lika och direkt rösträtt för alla myndiga män och kvinnor. 72 Året 

därpå ifrågasatte man den lokala rösträttsföreningens effektivitet och agenda. Om de 

skulle fortsätta att, i föreningens ögon, motarbeta rösträttsfrågan skulle man 

överväga att avsluta samarbete. 73 

 

Solidaritet och insamling av pengar till kamrater i strejk 

Föreningen tog sin roll i arbetarrörelsen på allvar. När kamrater i andra 

fackföreningar strejkade gjorde man vad som var möjligt för att bistå dem. 1896 

strejkade hamnarbetarna i Stockholm, och föreningen beslutade att anordna en bal 

för att samla in pengar. Man ämnade dessutom att skicka hela förtjänsten som 

läskedrycksförsäljningen dittills inbringat under året. 74 I början av 1897 beslutade 

föreningen att uppta bidrag från de närvarande, samt att ta medel ur föreningens 

egen kassa, för att skicka till de strejkande hamnarbetarna i Hamburg.75 I maj 1897 

upptog man bidragslistor till förmån för de strejkande i Malmberget. Man 

uppmanade varje medlem att skänka minst en krona vardera. Man anordnade även 

en bal, där all vinst som samlades in genom inträdesavgifter och övrig försäljning 

skulle gå oavkortat till de strejkande. 76  

 

Synen på om någon trakasseras 

Solidaritetstanken var närvarande på flera sätt. I maj 1895 beslutade man exempelvis 

om följande uttalande; 

 
Grängesbergs Grufarbetareförening representerad af 300 personer 

beslutar att om någon skulle bli trakasserad vi då som en man ställa oss 

solidariska med den eller de det gäller ock understödja med 

penningbidrag så långt sig göra låter så att ej de trakasserade behöfva 

svälta ihjäl. 77 

 

 
71 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 30 maj 1895 
72 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 15 december 1895 
73 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 8 mars 1896 
74 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 17 maj 1896 
75 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den17 januari 1897 
76 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 23 maj 1897 
77 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 12 maj 1895 
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Socialismen 

Det var viktigt att man som medlem hade kännedom om ideologi och politik. 

Föreningen ordnade exempelvis föredrag, agitationer (bland annat med kändisar 

såsom Kata Dalström och August Palm!) och delade ut broschyrer. Vid ett möte i 

oktober 1898 tydliggjordes även det individuella ansvaret, när föreningen fordrade 

sina medlemmar att själva köpa böcker och prenumerera på socialistiska tidningar. 

Detta för att man själv skulle läsa och få en förståelse av ideologin. 78 

 

Under mötet i april 1896 ställdes frågan vad socialismen egentligen är, och mötet 

antog en definition; 

 
Socialismen är en lära som är bygd om vetenskapen om vårt rätta 

menniskovärde ock hvilka jordiska rättigheter vi bör äga, för att kunna 

utvecklas som menniska ock hafva en tryggad ställning, ock ej som nu ett 

lif i umbäranden ock försakelse. 79 

 

Andra politiska diskussioner 

Föreningen ansåg att det låg en skuld också på arbetarna själva för att samhället var 

ordnat på det sätt det var. I maj 1896 framkommer exempelvis att man skuldbelade 

både överklassen och arbetarklassen för de ”usla förhållandena”. 80  

 

Första maj-tidningen 

 

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Då demonstrerar man för 

sina krav, världen över. Idag är det här en helgdag i Sverige, men för Grängesbergs 

Gruvarbetareförening var det sällan möjligt att genomföra dessa demonstrationer 

just på datumet, eftersom de inte fick ledigt från arbetet för ändamålet. Istället blev 

det oftast den första helgdagen efter. Till första maj 1898 producerade föreningen en 

egen tidning, med olika typer av texter, uppmaningar och reflektioner. Ett viktigt 

dokument i den här undersökningen. Nedan följer några nedslag som är särskilt 

relevanta. Tidningen kallades ”Frihetskämpen”, och innehållet i den är inte antaget 

av föreningen. En K.J. Gabrielsson står som redigerare. I tidningen blandas längre 

textstycken av olika tema, med lyrik, tankar och utspel.  

 

I texten ”Ärligt kamratskap m.m.” beskrivs bland annat hur arbetare som motsätter 

sig organiseringen och istället försöker få fördelar hos arbetsgivaren genom smicker, 

motarbetar sig själv. Detta eftersom arbetsgivaren, trots smicker, inte håller 

arbetarna högt. Och vidare; 

 

 
78 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 30 oktober 1898 
79 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 29 april 1896 
80 Sv. Gruv. 1. AI:1, mötet den 20 maj 1896 
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Därför bör du, hvem du vara må, tillhöra din klass och framför allt din 

organisation. 81 

 

Texten fortsätter med att beskriva hur arbetsgivaren aldrig kommer göra några 

förbättringar om han inte måste, varför organisationen är viktig, enligt ”Grufvus.” 

som anges som skribent.  

 

En av de längre texterna behandlar Jesu liv, men också släktskapet mellan 

kristendomen och andra religioner. Det finns en förnärmad ton i språket, när man 

beskriver hur prästerskapet genom århundradena till synes avsiktligen fört 

människorna bakom ljuset i denna fråga. Genom att påvisa detta visar skribenten på 

de internationella tankarna. Att det är mer som förenar arbetare i olika länder, än 

som skiljer dem åt. 82 

 

Vid ett flertal tillfällen diskuteras, både i protokoll 83 och i tidningen 84 huruvida 

Grängesberg är att betrakta som ett mönstersamhälle eller ej. Det synes att någon, 

troligtvis arbetsgivaren, har utmålat orten som ett sådant. Föreningen, på sina 

möten, och skribenten i tidningen håller inte med. Tvärtom. På mötet i november 

1896 uttalade man exempelvis i korta drag att så ej är fallet eftersom arbetarna inte 

hade något som helst skydd om de blev sjuka. I tidningen framläggs en längre 

argumentation utifrån bland annat arbetsmiljö- och bostadsperspektiv. I tidningen 

framlägger även skribenten, kallad ”Arbetare”, att lösningen är att fler organiserar sig 

i sin arbetareförening.  

 

På sida 4 återfinns ett antal uppmaningar, som får avsluta denna undersökning. 

Dessa är som följer; 

 
Det är hvarje hederlig arbetares plikt att tillhöra sin fackförening. 

 

Afundsjuka, skvaller och småaktighet, äro arbetarerörelsens värsta 

fiender. Dessa egenskaper äro också kännetecken på alla små, låga och 

fega själar.  

  

Arbetare! Varen nyktra, ordentliga och städade i edert uppförande; 

därigenom vinnen i aktning och respekt. 

 

Hållen Eder alltid med minst en af arbetarepartiets tidningar. 

 

Berusa dig aldrig, ty därigenom blir du endast en stackare och ett åtlöje 

för hvarje förnuftig människa. 

 

 
81 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, avd 1. Grängesberg. Dalarnas Folkrörelsearkiv, LIII:1, Första maj-
tidningen Frihetskämpen 1898, Stockholm: Arbetarnes tryckeri, s. 1 (Förkortas LIII:1 Frihetskämpen i 
fortsättningen) 
82 Sv. Gruv. 1. LIII:1, ”Frihetskämpen”, s. 3 
83 Sv. Gruv. 1. AI:2, mötet den 8 november 1896 
84 Sv. Gruv. 1. LIII:1, ”Frihetskämpen" s. 1-2 
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Kunskap är makt! Enighet ger styrka! Använd din fritid och de pängar du 

kan undvara, till bildning och kunskap, i stället för till fylla och supkalas. 

Gå in i din förening! 

 

Arbetare! Vanära dig aldrig genom att spela förrädare mot dina 

kamrater, genom skvaller och förtal. Sådant straffar sig själf. Nemesis 

vaknar. 85 

 

 

 

 

 

 
Grängesbergs gruvarbetareförening, 1899 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Sv. Gruv. 1. LIII:1, ”Frihetskämpen”, s. 4 
86 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, avd 1. Grängesberg. Dalarnas Folkrörelsearkiv, KI:2, fotografier 
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3. Analys 
 

På vilka sätt manifesterades ett eventuellt skötsamhetsideal i föreningen? 

För det första; ja, ett slags skötsamhetsideal existerade. Föreningen ställde höga krav 

på arbetare i allmänhet att organisera sig, samt på medlemmarna i synnerhet att 

betala sin avgift, gå på möten och vara aktiva i verksamheten. Man skulle vara nykter, 

kontrollerad, bildad och prenumerant på minst en socialistisk tidning. På många sätt 

sammankopplas dessa förväntningar med att lyckas nå organisationens mål; förändra 

samhället till arbetarklassens fördel. Gör din plikt så vi kan kräva vår rätt. 

 

I flera fall påtalas insikten om det egna människovärdet som avgörande för att lyckas 

i kampen. Detta människovärde kopplades ofta samman med hur individen bör 

agera; man skulle som organiserad arbetare ta personligt ansvar för att bilda sig själv, 

agitera för frågorna, avvara pengar till strejkande kamrater samt värva fler 

medlemmar och prenumeranter.  

 

Människovärdet kopplas även samman med organisationen. Ett återkommande tema 

är uttalanden om organisationen eller organiseringen som helt avgörande för att 

förändra samhället och upprätthålla sitt värde. Detta stämmer väl överens med 

slutsatser från Ambjörnsson, att man ansågs ovärdig som icke-organiserad.  

 

Det individuella och kollektiva tycks ömsesidigt beroende av varandra i föreningens 

syn på samhället. Arbetaren var ingenting utan sin förening, och föreningen var 

beroende av att var och en gjorde allt i sin makt för att föra kampen framåt. 

Skötsamhetsidealet hänger ihop med detta. Man hade lika skarpa förväntningar på 

styrelsen och nyckelpersoner, som på övriga medlemmar. Stycket om Hedlunds 

agerande kan visa på detta. Man såg även organisationen som central i frågan om 

disciplin, där vi kan se på exempel som tjuvarna och fönsterinslagningen. Man gick 

inte till polisen om det var undvikbart. På punkt efter punkt synliggörs ett beteende 

om att organisationen alltid skulle sättas i första rummet.  

 

Genom de politiska diskussionerna får vi även känna hur föreningen såg på sig själva 

i en större kontext. Man ansåg ju exempelvis att arbetarklassen själva hade ansvar för 

tingens varande, och skyllde inte allt på kapitalisterna eller överklassen. Detta i 

kombination med allmänna ambitioner och praktisk verksamhet visar att man inte 

försatte sig i en ”offerroll”, utan var inriktade på att aktivt erövra bildning och makt 

för att ställa saker i bättre ordning. Handlingskraftens attraktion framhävs.  

 

Det fanns även en stark solidaritetstanke, som yttrades i både ekonomiskt bistånd till 

lokala personer i nöd och stöd till kamrater på annan ort eller i annat land som 

strejkade tyder, i likhet med Ambjörnssons skrivningar, att man utgick ifrån ett större 

sammanhang än den egna orten när man visualiserade sin kamp. Man förväntades 

bidra med det ekonomiska utrymme som var möjligt, för att hjälpa andra. Även om 
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man aldrig någonsin skulle träffa personerna som mottog stödet. Detta i vetskapen 

om att det nästa gång kunde vara den egna föreningen som stod i nöd. 

 

Vilka motideal fanns – hur skulle man inte uppträda? 

Föreningen visade på ett kraftigt motstånd inför alkohol och berusning, exempelvis 

genom berusningsförbud i lokalen samt avståndstagande gentemot berusade 

individer. Precis som Blomberg hittar jag tecken som visar att kravet på nykterhet 

handlade om att vinna respekt. Att vara alkoholpåverkad ansågs ovärdigt och göra 

arbetaren till åtlöje. Ett slöseri med dyrbar fritid, ungefär. Jag hittar däremot inte 

några tydliga belägg för att man värnade nykterhet på grund av att man insåg 

alkoholens negativa påverkan för hälsa och organisatorisk framgång.  

 

Bland det värsta föreningen visste, vad det verkar, var arbetare som talade illa om 

arbetarrörelsen och dess organisationer. Att sprida rykten, förtal och i allmänhet 

förödmjuka föreningen är ett återkommande ämne, både i protokoll och i tidningen. 

Det fanns en slags präktighet som rimmar väl med ett skötsamhetsideal. De som inte 

sällade sig till organisationen hade ett ovärdigt beteende. 

 

Man skulle uppträda kontrollerat – och exempelvis inte ropa bravo vid olämpliga 

tillfällen, eller föra samtal under pågående föredrag. För att upprätthålla detta 

beslutades om tillrättavisningar.  

 

Något som talar emot ett skötsamhetsideal är att föreningen vid upprepade tillfällen 

uttalar sig mycket negativt inför något de kallar ”överarbete”. Att arbeta hårdare än 

man måste anses inte solidariskt, utan som ett sätt att motarbeta sig själv och sina 

kamrater. Man uttalade även motstånd gentemot ackordssystemet, som man ansåg 

drev upp takten och konkurrensen. Det är inte förvånande att föreningen värnade 

arbetsmiljö och arbetarnas hälsa – men det är något överraskande att man knappt 

någon gång uttrycker vikten av yrkesskicklighet eller arbetsmoral. Den enda gången 

är när fyra personer kallats till gruvkontoret och mötet accepterar detta. I protokollet 

för denna händelse finns visserligen skarpa skrivningar om disciplin, men det är 

också enda gången något liknande förs i skrift. Fler är de gånger då man uttalar sig 

negativt om arbetets, och arbetsgivarens, baksidor. 

 

Här förnims ett tudelat ideal. Moralen och skötsamheten var främst knuten till 

föreningen, inte arbetsgivaren eller andra delar av samhället utanför organisationen. 

Kanske kan det vara ett exempel på det som Horgby beskriver som ett sätt att bli 

jämbördig borgarklassen, utan att förgöras eller ätas upp av den.  



 
 

 

4. Sammanfattning 

 

I Grängesberg bildades en av landets första fackföreningar för gruvarbetare. De var 

radikala, med stora anspråk på att förändra samhället. Så; vilka förväntningar fanns 

mellan medlemmarna i föreningen? Hur skulle man bete sig för att kollektivt lyckas 

nå sitt mål? 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om det fanns ett skötsamhetsideal i 

Grängesbergs Gruvarbetareförening, under föreningens första år, samt på vilka sätt 

detta då manifesterades. Undersökningen riktade därför in sig på tidsperioden 1892–

1900.  

 

Genom att betrakta föreningens första år med hjälp av ett perspektiv kopplat till 

idealbilder kan vi lära känna de människor som var tidiga i att organisera arbetare på 

orten. Det källmaterial som studerats är mötesprotokoll från tidsperioden samt en 

första maj-tidning från 1898.  

 

Materialet visar på ett tydligt skötsamhetsideal inom föreningen. Den ställde höga 

krav på arbetare i allmänhet att organisera sig, samt på medlemmarna i synnerhet att 

betala sin avgift, gå på möten och vara aktiva i verksamheten. Man skulle vara nykter, 

kontrollerad, bildad och prenumerant på minst en socialistisk tidning. På många sätt 

sammankopplas dessa förväntningar med att lyckas nå organisationens mål; förändra 

samhället till arbetarklassens fördel. 

 

Samtidigt anas en annan typ av ideal när man granskar hur föreningen såg på 

lönearbetet i sig och arbetsgivaren. Det ansågs osolidariskt att arbeta för hårt, särskilt 

om det innebar att man inte orkade gå på några möten. Moralen och skötsamheten 

var främst knuten till föreningen, inte arbetsgivaren eller andra delar av samhället 

utanför organisationen. 
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