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and more industrial workers joined. Simultaneously, anarchists reorganised from a political
party to a syndicalistic trade union, gradually mowing from the industrialised south to north-
ern Dalarna. Communists. mainly left in the industrialised south. were shaken by two splits in
the 1920's and they lost their ability to compete with the social democrats in democratic elec-
tions. In Dalarna, social democrats. confronting anti-parliamentary anarchy and totalitarian
communism alike. won the contest within the labour movement: At the end of the period, they
dominated the area.

Key words: Labour movement, politics. organisation, socialism, social democracy, anarcho-
syndicalism. communism. election. Swedish history 1906 - 1937.

Börje Henningsson. Department of History. Uppsala University, S: t Larsgatan 2. S-753 10
Uppsala. Sweden.

C Börje Henningsson 2004

ISSN 0081-6531
ISBN 91-554-5839 4

Omslagsbild: Landshövding Bernhard Eriksson i talarstolen.
Typesetting: Editorial Office. Uppsala University
Printed in Sweden. Gotab. Stockholm 2004
Distributor: Uppsala University Library. Box 510. SE -751 20 Uppsala



Innehållsförteckning
Förord 8

Inledning 9
Val av undersökningsobjekt 9

Definitioner 13
a. Användningen av begreppen arbetarrörelse och social rörelse 13
b. Partier och organisationer inom arbetarrörelsen 14
Arbetarrörelsens ideologiska splittring 18
a Viktiga skiljelinjer mellan arbetarrörelsens tre grenar 1 8
b. Arbetarrörelsens organisationer och grundäggande ideologier 22
c. I avhandlingen ej undersökta variabler 23
Den lokala arbetarrörelsen - forskningsläge och undersökningens
variabler 25
a Forskningsläget 25
b. Övergripande socioekonomiska strukturer 28
c Den förmedlande länken - partiernas organisationer 32
d. Enskilda aktörers betydelse för den lokala politiken 33
e. De tre sociala rörelsernas inbördes relationer 34
Källmaterialet 35

Undersökningsorterna 37
Avhandlingens uppläggning 40

2 Dalarna blir politiskt rött 42
Bakgrund 42
Dalarnas tidiga arbetarrörelse 43
Bildandet av det socialdemokratiska partidistriktet 45
SAP:s valagitation och valresultaten 1911 och 1914 46
Orsakerna till det goda valresultatet 49
a. Industrialiseringsgrad som förklarande variabel 49
b. Organiseringsgraden hos arbetarna som förklarande variabel 52
c. Aversionen mot skogsbolagen som förklarande variabel 57
Sammanfattning 59

3. Ungsocialismens roll som splittrare av Dalarnas tidiga arbetarrörelse....62
Bakgrund 63
Omfattningen av ungsocialismen i Dalarna 65
Grängesbergs arbetarkommun och uteslutningen av ungsocialisternas
ledare Hinke Bergegren ur SAP 67
Uteslutningsdebatten i övriga delar av Dalarna 73
Ungsocialisternas framgångar i Borlänge/Domnarvet 76
a. Dyrtiden skaparen grogrund 76
b. Ungsocialisterna ingriper 79
c. Vänsterpartiet bildar arbetarkommun i Borlänge 81



d. LO-ledningen ingriper mot ungsocialismen och arbetarrådet 82
Sammanfattning 86

4. Vänsterpartiets väljarstöd och organisation 89
Bakgrund 89
Klyvningen av Dalarnas arbetarrörelse -
resultaten i andrakammarvalen 1917 och 1920 93
Socioekonomisk analys av vänsterpartiets lokala bas 96
a. Analys av valresultaten i riksdagsvalen 96
b. Analys av arbetarpartiernas organisatoriska utveckling 99
Ungdomsförbundets betydelse för partiklyvningen i Dalarna 102
Jordbruksprogrammets betydelse för vänsterpartiets framgång 106
Partisplittringen på de lokala undersökningsorterna 1 11
Sammanfattning 121

5 Orsakerna till vänsterpartiets klyvning år 1921 124
Bakgrund 124
Partifraktionernas socioekonomiska struktur 127
a. Analys av valresultaten i riksdagsvalen 127
b. Analys av arbetarpartiernas organisatoriska utveckling 128
Klyvningen av vänsterpartiet på undersökningsorterna 133
Sammanfattning 140

6 Klyvning av SKP år 1924 143
Bakgrund 143
Höglundsklyvningens socioekonomiska struktur 145
a. Analys av valresultaten i riksdagsvalen 145
b. Arbetarpartiernas organisatoriska och geografiska utveckling 148
Klyvningen av SKP på undersökningsorterna 151
Klyvningen av SKP:s arbetarkommunen i Borlänge 152
Klyvningen av SKP:s arbetarkommun i Korsnäs 160
Klyvningen av SKP på de fyra övriga undersökningsorterna 163
Sammanfattning 165

7. Klyvningen av SKP år 1929 och Dalarnas kommunistpartier
under 1930-talet 168
Bakgrund 168
a. Uteslutningen av partimajoriteten -

eller Kilbommarna år 1929 168
b. Kilbomskommunisterna blev 1934 socialistiska partiet 170
c. Splittring av socialistiska partiet återhämtning för kommunisterna. 171
Socioekonomisk analys av Dalarnas kommunistpartier 1 72
a. Analys av valresultaten i andrakammarvalen 1 72
b. Analys av arbetarpartiernas organisatoriska utveckling 1 74
Kommunismen under 1930-talet pä de lokala undersökningsorterna... 178



a. Verksamheten inom Borlänge kommunistiska/socialistiska arbetar¬
kommun 178
b. Verksamheten inom Fredriksbergs kommunistiska/socialistiska
arbetarkommun 181

c. Verksamheten inom Korsnäs, By oeh Nås socialistiska/
kommunistiska arbetarkommuner 182

d. Verksamheten inom den radikala arbetarrörelsen i Ore socken 184

Sammanfattning 186
8 Splittringen av Dalarnas arbetarrörelse, speglad i den lokala politiken. 190

Landstingspolitiken 190
Kommunalpolitiken i länets sju undersökningsområden 196
Sammanfattning 204

9 Dalarnas syndikalister och den övriga arbetarrörelsen 207
Bakgrund 207
Syndikalismen grundläggs i Industridalarna 210
Syndikalisternas verksamhet förskjuts mot Skogsdalarna 213
Syndikalistisk verksamhet på undersökningsorterna 215
Sammanfattning 220

10 Socialdemokraternas reaktion på arbetarrörelsens splittring-
Integration eller marginalisering? 222
Striden med ungsocialisterna försvagar de socialdemokratiska
organisationerna 222
Daladebatten inom socialdemokratin före 1917 års partiklyvning 225
Dalarnas socialdemokrater reagerade måttfullt på partisplittringen.... 228
Vennerströmmarna hälsas välkomna tillbaka till socialdemokratin.... 23 1

Höglundskommunisternas återkomst till socialdemokratin 233
Socialdemokraterna återtog sin politiska dominans i Dalarna 236
Byråkratiseringen inom SAP 243
Sammanfattning 244

1 1. Sammanfattning och slutsatser 247
Summary 268
Käll- och litteraturförteckning 275
Bilagor 286
Fotografier 304
Personförteckning 305



Förord

Det är glädjande att jag äntligen kan presentera föreliggande arbete. Det har
tillkommit med många och stora personliga uppoffringar.

Uppslaget till mitt ämne fick jag år 1984 då en student frågade om materi¬
al från det socialdemokratiska vänsterpartiet i Grängesberg. Sökandet efter
detta material, gav mig uppslaget att skriva om splittringen av Dalarnas ar¬
betarrörelse under första hälften av 1900-talet. Det resulterade år 1994 i min

licentiatavhandling med samma tema som föreliggande doktorsavhandling.
Jag tackar det seminarium som under Carl Göran Andraes ledning hjälpte
mig att klara detta första steg i min forskarutbildning. Jag tackar också
Maths Isacson för all värdefull hjälp då jag misströstade. Eftersom Andras
gick i pension 1995 så fick jag fortsätta mina studier tor Jan Lindegren.

I samband med licentiatdisputationen gav opponenten Bengt Schiillerqvist
värdefulla uppslag till fortsatta studier. Alexander Loit bidrog med metodo¬
logiska kommentarer. Lars Pettersson hjälpte mig att utveckla mitt arbete i
en mera teori- och metodstyrd riktning. Dispositionen utvecklades ytterligare
under professor Jan Lindegrens handledning. Ett stort tack!

Självfallet är det en miljömässig nackdel att skriva på deltid och på di¬
stansjag har dock haft tillfälle att delta i ett antal seminarier både i Uppsala
och vid Högskolan Dalarna i Lalun, där delar av manuskriptet ventilerats.
Jag vill i sammanhanget särskilt tacka Ulf Magnusson för hans konstruktiva
synpunkter. Även ett tack till Lennart Johansson för genomläsning och
kommentarer på det teoretiska avsnittet. Jag vill naturligtvis också passa på
att tacka alla övriga som stött mitt arbete, och inte minst personalen och sty¬
relsen vid Dalarnas Lolkrörelsearkiv

Avhandlingens manus har lästs och på ett förtjänstfullt sätt kommenterats
av Torkel Jansson.

Jag vill också rikta ett stort tack till LO-distriktet i Dalarna, ABL Dalarna,
ABL Nedansiljan, Metall avd. 63 Borlänge, Handels i Dalarna, Byggnads
Dalarna, Skogs- och Träfacket avd. 5 och SEKO Dalarna för de bidrag som

möjliggjort tryckningen av denna bok.

Boken tillägnas min Mor och minnet av min Far

Borlänge i januari 2004

Börje Henningsson
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1 Inledning

Träpatronens aftonbön: Gode Gud. som från det höga,
skådar på min huggning ner.

Blunda nådigt med ditt öga
när du något fuffens ser.

Ge mig folk för låg betalning
som vill träla dag och natt.
Bad' med huggning och med körning
till sitt sista andetag.

Och till sist då jag förnimmer
en kallelse att gå till dig.
Fyll min himmel dä med timmer.
Det blir salighet för mig.(Trad )1

Val av undersökningsobjekt

1 en tid då den svenska staten tillsätter en särskild demokratiutredning, i en
tid då ABF konstaterar att varje generation själv måste försvara och förvalta
demokratin, kanske det kan vara på sin plats att undersöka och förklara väl¬
jarnas engagemang i politiken och val av parti under det gångna 1900-talet.2

Föreliggande arbete kommer att göra detta utifrån en ingående studie av
Dalarnas arbetarrörelse. De stora folkrörelserna bröt vid olika tidpunkter
igenom och spred sig snabbt över hela länets yta. Först frikyrkorörelsen un¬
der 1860-talet, sedan nykterhetsrörelsen under 1880-talet. och därefter arbe¬
tarrörelsen under början av 1900-talet. Klyvningar och splittringar inom de
tidiga folkrörelserna var vanliga.3 Den enda av dessa som direkt kan knytas
till partipolitiken och de politiska valen är utbrytningen av Sveriges Social¬
demokratiska Vänsterparti, och dess efterföljare, ur socialdemokratin.

Dalarnas (under undersökningsperioden Kopparbergs) län var vid denna
tid indelat i tre valkretsar. Partiet fick stora framgångar i den norra, där man
år 1917 vann två av vänsterpartiets totalt femton platser i andra kammaren.
Valkretsen var länets minst industrialiserade och mandaten förlorades i bör-

1 Dikten är nedtecknad av studiecirkelmedlemmen Margit Kvist, Furudal, och hon anger att den pä
1920-talet skrivits av kolaren och skogshuggaren Adrian Fhn från samma ort.

2 Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1 och Wennerström. Stenberg 2000.
3 Beträffande folkrörelsernas framväxt och utbredning i allmänhet se Frånberg 1983. sid. 16. Be¬
träffande omfattningen av folkrörelserna i Dalarna, se databasen BIJBO Dalarnas Folkrörelsearkiv.
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jan av 1920-talet, då en majoritet inom vänsterpartiet ändrat politisk kurs och
bildat Sveriges Kommunistiska Parti, en kurs som inte tilltalade de torpare
och småbönder som utgjorde majoriteten av de röstande inom valkretsen.

Tidigast behandlades naturligtvis utfallen i 1900-talets politiska val inom
ämnet statskunskap. Man har främst undersökt ämnena röstningsbenägenhet
och partival. Det har också givits ut särskilda serier av statens offentliga ut¬
redningar som enbart behandlar de politiska valen. Dessa material har dock
inte närmare förklarat de uppenbara regionala olikheter i valet av politiskt
parti som funnits i vårt land.4 För mindre partier har man till och med i
forskningssammanhang på 1950-talet, utan en godtagbar förklaring, talat om
kommunismen som ett "religionssurrogat".5 Ej heller har man analyserat vad
framgångsrika lokala politiker har betonat, eller möjligen valt bort, av sitt
eget partis politiska program.

Inom ämnet historia inleddes forskningen kring 1900-talets politik år 1965
med det stora forskningsprojektet "Klassamhällets funktioner - Folkrörel¬
serna. " Forskningen ägnades i huvudsak åt studier av folkrörelsernas struk¬
turer och har kritiserats för att sakna en mera övergripande samhällsanalys.6
Den forskning som senare bedrivits har i stort sett avsett ledande politikers
agerande utifrån en given och mycket omdebatterad politisk ram: Framväx¬
ten av partiernas allmänna program.7 Man har också ingående diskuterat hur
dessa aktörer och program förhållit sig till sådana storheter som Marx, Lenin
med flera.8 För att erhålla röster i fria val, fordras det dock att politikerna
även har en annan, mera jordnära kontakt, nämligen med väljarna, vilket ofta
förbisetts.

Uppenbart är ju att socialdemokraterna tvingades att agitera på ett helt an¬
nat sätt för att vinna en småbrukare i skogslänen än en industriarbetare på
Atlas - Diesel eller LM i Stockholm.9 De politiska partierna tvingades också
att hantera de krafter, på både höger- och vänsterkanten, som var motstånda¬
re till den parlamentariska demokratin. Även detta är ett försummat kapitel,
när det gäller de lokala valen. Det finns alltså ett stort behov av att studera

4
se t.ex. Ragnar Edenmans arbete om den socialdemokratiska riksdagsgruppen (1946) Där nämns

inte någonting om gruppens väljarunderlag eller om partiets starka och svaga regioner.
5 Rydenfeldt 1954 sid. 227.
6 För en kortfattad sammanfattning av Folkrörelseprojektet se Johansson 1992 sid.2ff. För kritiken
av projektet se Wåhlin 1979. För en forskningsöversikt om arbetarrörelsen se Solberg 1981, eller
Misgeld och Åmark 1991.
7 Se till exempel Gröning 1988 eller Schüllerqvist 1992.
8 Se till exempel Schmidt 1996.
9 Ftt typiskt exempel är att socialdemokratiska vänsterpartiet hade stora framgångar bland småbru¬
kare i skogsbygderna i 1917 års val, men inte tog ett enda mandat i Stockholm. Henningsson 1994
sid. 27. Lennart Johansson gör i en artikel från 1994, gällande att redan i slutet på 1800-talet tving¬
ades politiker oavsett partifärg ta hänsyn till de lokala förutsättningarna för att i sina valkretsar föra
en framgångsrik politik
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den lokala politikens villkor och livsbetingelser. Avsikten med denna av¬

handling är att fylla en del av detta behov.
Huvudfrågeställningen är: Vilka faktorer var det som avgjorde om ett de¬

mokratisk parti var framgångsrikt i ett visst begränsat geografiskt område,
och hur kom dessa framgångar att påverka, och påverkas av, andra närstå¬
ende sociala rörelser?

Som vid allt avhandlingsarbete, måste en rad begränsningar införas även
när man skall skriva en avhandling om politisk verksamhet på den så kallade
"gräsrotsnivån".

Den första som jag gjort är den tidsmässiga. Jag har valt att studera perio¬
den från den "representativa" demokratins genombrott och arbetarrörelsens
etablerande, i början av 1900-talet, fram till andra världskriget. Orsaken till
slutpunkten är splittringen av det socialistiska partiet år 1937. Denna pre¬
senteras närmare i avsnittet om arbetarrörelsens organisationer på sidan 14
nedan.

Den andra är den politiska. Jag har valt att studera enbart arbetarrörelsen.
Ett av skälen, som redan nämnts, är att socialdemokratin drabbades av en

forskningsintressant splittring år 1917, det andra är källäget. Det finns
mycket litet av regionalt och lokalt källmaterial från övriga politiska partier
före 1920-talet. Orsaken är partiernas olika arbetsätt. Både högermän och
frisinnade arbetade, liksom på personvalets tid, väldigt mycket med agitation
via pressen och hade svaga lokalt verksamma föreningar. Inom arbetarrörel¬
sen däremot var mötesverksamheten tidigt en viktig del i partiarbetet och
protokollsskrivandet ett viktigt led i medlemmarnas erövring av det svenska
språket. En totalundersökning av det lokal partiväsendet måste alltså i hög
grad bygga på ett omfattande studium av dåtida press, något som ändå inte
förklarar annat än innehållet i den agitation som spreds till landsbygdens
borgerliga tidningsläsare.10

Den tredje begränsningen är alltså den geografiska. Jag har valt Dalarnas
län (Kopparbergs) som mitt undersökningsområde. Skälet till detta är dels att
man där på ett tydligt sätt kan koppla olika socioekonomiska områden till
valbeteende, dels att ett märkligt fenomen kan iakttagas under 1910-talets
slut i så måtto att Siljansbygdens småbönder i förbluffande stor utsträckning
blev vänsterpartister. Detta fenomen utgör i sin tur ett spännande argument
för huvudfrågans relevans, eftersom det därmed blir tydligt att sambanden
mellan lokala socioekonomiska strukturer och ideologiska ställningstagan¬
den är ytterst komplexa. En förutsättning för att arbetet skall kunna genom¬
föras, är dock att den politiska verksamheten i undersökningsområdet har
varit tillräckligt omfattande för en analys. En snabb genomgång av det of¬
fentliga materialet ger följande fakta:

10 Ett bra exempel på användandet av den lokala pressen för studier av opinionsförmedling är An¬
dersson 2001, kapitel IV. Analysen omfattar dock en tidigare tidsperiod än den här studerade.

I 1



Arbetarrörelsens genombrott i Dalarna skedde år 1905, då Bernhard Eriks¬
son valdes till socialdemokratisk riksdagsledamot och ett partidistrikt bilda¬
des. På landsbygden räckte dock inte arbetarrörelsens egen styrka till för att
vinna några politiska val. Dessa skedde vid denna tid i de olika domsagorna,
med inkomststreck och i form av personval, vilket utestängde många arbeta¬
re från att vara valbara eller ens röstberättigade." Eriksson kom i stället att
utnyttja sin ställning som nykterist i valet. Han vädjade dessutom till små¬
folkets ovilja mot den nya "kapitalistiska" andan i samhället, vilket framgår
av hans valmanifest:

Att slutligen en från alla förbindelser till bolags- och stormannaväldet fullständigt fri man,

som hr Eriksson, skall bättre än den nuvarande representanten kunna tillvarataga småbön¬
dernas intressen säger sig självt. Näst efter rösträttsreformen kommer kampen mot bolags¬
väldet och reformer till förmån för det mindre jordbruket och därvidlag är utan gensägelse
arbetarpartiets program det, av vilket mest är att hoppas. 12

Denna kampanj lyckades och Bernhard Eriksson blev en av de 13 socialde¬
mokratiska ledamöterna i andra kammaren. Senare, i det första valet med
allmän manlig rösträtt år 1911, erhöll partiet 39 % av rösterna i Dalarna, mot
riksgenomsnittets 28%. I 1914 års höstval var motsvarande siffror 54 % mot
36 % i riket. Röstetalet för länet blev senare svagt vikande, medan riksge¬
nomsnittet närmade sig. Siffrorna år 1936 var 47 % för socialdemokraterna i
länet, jämfört med riksgenomsnittet 46 %.13

För att studera hur splittringen inom arbetarrörelsen påverkat agerandet i
de politiska valen, är det naturligtvis viktigt att även utbrytargrupperna fun¬
nits representerade i det undersökta området. Detta krav uppfylles i Dalarna.
Anarkisterna, som i början av 1920-talet övergick till den fackliga organisa¬
tionen syndikalisterna, och kommunisterna har, före det andra världskriget,
varit väl representerade. Deras organisationer har dessutom varierat kraftigt i
styrka, både kronologiskt och geografiskt.14 Ser man på partifördelningen
mellan arbetarpartierna i riksdagsvalen i Dalarna så fick socialdemokratiska
vänsterpartiet 22 % av rösterna år 1917, kommunistpartiet 10 % år 1928 och
socialistiska partiet 14 % år 1936. (För en grafisk översikt över under perio¬
den aktuella partier och deras verksamhetstid se tablå 1:1 sid. 17) Som redan
nämnts erhöll socialdemokraterna hösten 1914, alltså det sista valet före
splittringen av partiet, det anmärkningsvärt höga röstetalet 54 %. Sedan fick
man ett lågvattenmärke med 33 % vid det första valet efter partisplittringen

11 Östberg 1997, sid. 73f.
12 Johansson 1955, sid. 261.
Ij Johansson 1955. Tabell 5 och tabell 8 i bilagan.
14 Henningsson 1994, Bilaga 2. Rydenfeldt (1954) sammanför valresultaten för socialistiska partiet
med det till Komintern anslutna kommunistpartiet i sina tabeller. Dessa sammanslagningar döljer
att de två partierna dominerade vänstern i Dalarna under två olika tidsperioder.
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år 1917. Partiets andel av valmanskåren steg därefter långsamt, och var alltså
47 % vid valet år 1936 .l5

Rent statistiskt och hårddatamässigt verkar alltså Dalarna väl lämpat för
forskning kring den tidiga arbetarrörelsen och dess splittringar under tiden
fram till andra världskriget.

Som jag skall beskriva närmare nedan, har jag vid min analys av fram¬
gångarna för arbetarrörelsen i Dalarna antagit att väljarnas val av politiskt
parti har bestämts av individens socioekonomiska situation samt innehållet i
och utformningen av den agitation som nått ut till väljarna före valtillfällena.
I fortsättningen på denna inledning kommer jag att presentera de tre över¬
gripande idéströmningarna inom arbetarrörelsen, mot vilka jag senare i av¬
handlingen kommer att ställa de olika partiernas program och agitation, samt
tolka förändringar i dessa. Hypotesen är alltså, att socioekonomiskt olika
väljargrupper, föredrar olika idéströmningar inom arbetarrörelsen. Först
dock några inledande definitioner.

Definitioner

a Användningen av begreppen arbetarrörelse och social rörelse

Då objektet för undersökningen är "arbetarrörelsen" kan det med tanke på
den mångfald definitioner som begreppet fått vara på sin plats att klargöra
hur det används i detta arbete. Begreppet har fått en vid tolkning och omfat¬
tar här organisationer "av arbetare för arbetare". Dessa organisationer skall
ha arbetat på demokratisk grund. Detta betyder att de skall de ha haft proto¬
kollförda möten, samt i övrigt öppet ha annonserat sin verksamhet.16

Till rörelsen hör politiska organisationer, fackföreningar, nykterhetsorga¬
nisationen Verdandi, Folkets Hus- och Park, Konsumentkooperationen,
RESO, HSB, Riksbyggen, ABF, Unga Örnar mm. I denna avhandling under¬
söks enbart de politiska föreningarna samt fackföreningsrörelsens samarbete
med dessa. 17

Det bör betonas att den lokala anslutningen till det socialdemokratiska
partiet, till en början oftast skedde kollektivt, genom ungdomsklubbar, poli-

15 Johansson 1955, Tabell 5 i bilagan.
16 I Sverige har kommunistiska fraktioner i fackföreningar och olika former av kommunistiska
cellbildningar ofta fört protokoll på sina möten. Huruvida detta alltid varit fallet är dock svårt att
bedöma. Skillnaden mellan begreppet arbetarrörelse i vid mening, och de nedan beskrivna sociala
rörelserna är att de senare innehåller ett ideologiskt moment medan vissa av arbetarrörelsens orga¬
nisationer är rena intresseorganisationer utan någon uttalad social målsättning. För en vidare dis¬
kussion om begreppet arbetarrörelse se Nordin 1998. Passim. För skillnaden mellan en folkrörelse
och en association se Jansson 1985, sid. 19.
17 Se även Olofsson 1979. sid. 143 ff.
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tiska föreningar och fackföreningar och inte individuellt. Då inånga före¬
ningar inte var anslutna till någon annan riksorganisation, var de alltså di¬
rektanslutna till partiet centralt. Kollektivanslutningen av dessa föreningar
var före 1908 utan reservationsrätt. Detta medförde, bland annat under den
nedan beskrivna striden med Hinke Bergegren, att medlemmar i båda de ak¬
tiva ungdomsförbunden på en viss ort kunde vara kollektivt anslutna till or¬
tens socialdemokratiska arbetarkommun. De båda stridande parterna hade
rätt att delta i debatterna på kommunernas möten, ett viktigt faktum att be¬
akta när vi följer diskussionerna i sekelskiftets arbetarmiljö. Av stor betydel¬
se är också, att före första världskriget var en majoritet av arbetarna möjligen
sympatisörer med, men ej medlemmar i den organiserade arbetarrörelsen.

1 detta arbete kommer den mångtydiga termen "socialistisk" att undvikas
då den är svårförklarad och saknar större betydelse för de frågeställningar
som behandlas. I stället har valts ett angreppssätt från den klassiska sociolo¬
gin. Där används begreppet sociala rörelser om rörelser som arbetar för ökad
jämlikhet i samhället.18 De rörelser som här beskrivs är "socialistiska" i den
bemärkelsen att de förespråkar jämlikhet utifrån en profan och icke en reli¬
giös grund 19

b Partier och organisationer inom arbetarrörelsen

I efterhand, ger splittringen inom den svenska arbetarrörelsen ofta ett i det
närmaste kaotisk intryck. För att förenkla läsningen av fortsättningen på
detta arbete, skall här kronologiskt redogöras för de partier och fraktioner
som är aktuella under undersökningsperioden. Jag skall också ge min syn på
några oklara begrepp och ange hur de kommer att användas.

Redan i början av 1890-talet förespråkade Hinke Bergegren en småskalig,
revolutionär och fackligt baserad politik. Denna linje följdes först av socia¬
listiska ungdomsförbundet och senare av det ungsocialistiska partiet, som

upplöstes under 1920-talet, då de ledande "revolutionärerna", med Berge
gren i spetsen, övergått till kommunismen 20 År 1910 bildades en facklig

18 Thörn 1997, sid. 73 ff. anger att vid tiden for första världskriget var begreppet social rörelse
oftast förknippat med arbetarrörelsen och socialismen och användes på detta sätt av dåtidens kända
sociologer. Begreppet har senare ändrat karaktär men är ändå inte lika omdebatterat som frågan om
socialismen. Svårigheterna med en definition av ordet "socialistisk"" är uppenbara. Bi.a. skiljer man
sedan länge på en teoretisk definition och en praktisk (socialdemokratisk). Som exempel på det
förra se Nordisk familjebok Band 26 1917. Tingsten 1941, sid. 61 f använder däremot uttrycket för
att beskriva den socialdemokratiska rörelsen. Vad denna gör, skulle alltså med denna definition
vara "socialistiskt" oavsett sakinnehållet. Jfr också Ambjörnsson 1984. sid. 7.
19 Nordin 1998, sid. 11
20 Ingrid Millbourn 1990har skrivit om en tidig "småskalig" opposition inom socialdemokratin som
leddes av Hinke Bergegren och som hon anser vara verksam fram till partisprängningen år 1917.
Bernt Schiller 1967 påvisar en stark ungsocialistisk opposition åren närmast före storstrejken.
Nämnas bör också Hans Lagerbergs 1992 biografi om Hinke Bergegren och Karl Femströms 1950
arbete med titeln Ungsocialismen.
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gren av anarkismen, nämligen Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC.
Medlemmarna kallades syndikalister och grundorganisationerna utgjordes av
Lokala Samorganisationer, förkortat LS. I Dalarna växte sig denna organisa¬
tion stark under första världskriget och kunde under mellankrigstiden, på
vissa orter, vara större än LO:s fackföreningar.21 Som vi skall se i avhand¬
lingen, motarbetades deras verksamhet av både socialdemokraterna, landsor¬
ganisationen och arbetsgivarna. När det socialdemokratiska vänsterpartiet
bildades på våren 1917 sökte ungsocialister och syndikalister samarbete med
detta, men under åren 1918-1919 övergick samarbetet i ovänskap, samtidigt
som vänsterpartiet "bolsjeviserades".22 Syndikalisterna tog sedan under hela
undersökningsperioden avstånd från kommunisterna och dessa hölls borta
från ledande poster inom de lokala samorganisationerna.23 Anarkister och
syndikalister som sociala rörelser kommer i detta arbete ofta att rubriceras
med samlingsnamnet anarkosyndikalism för att beteckna en av arbetarrörel¬
sens tre huvudgrenar.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet bildades år 1903 som en ut¬
brytning ur det socialistiska. Det bedrev tidigt en opposition mot Hjalmar
Brantings samarbete med det liberala partiet. Då Branting trots detta önskade
ett närmare samarbete med liberalerna, uteslöts ungdomsförbundet våren
1917 ur partiet. Detta bildade då det socialdemokratiska vänsterpartiet till¬
sammans med ett mindre antal riksdagsledamöter som motsatte sig Brantings
"enväldiga" sätt att styra partiet. Zeth Höglund, som var partiledare, hade år
1915 träffat Lenin och närmade sig i slutet av 1910-talet kommunismen,
medan riksdagsgruppen under ledning av Carl Lindhagen och Ivar Venner-
ström följde en mera anarkosyndikalistisk linje.24 År 1921 bildades Sverige
Kommunistiska Parti och vid samma kongress uteslöts majoriteten av riks¬
dagsgruppen och en stor del av medlemmarna. Det socialdemokratiska
vänsterpartiet, som nu alltså leddes av riksdagsgruppen, fortlevde till år 1923
då det gick upp i det socialdemokratiska. Medlemmarna kallades under den-

21 En monografi över denna rörelse fram till år 1922 har skrivits av Lennart K Persson 1975 och en

fortsättning med delvis andra frågeställningar av Christian Falk 1998. En jämförande studie av
fackliga förhållanden och facklig kamp inom gruvindustrin har dessutom genomförts av Eva Blom¬
berg 1995. Samtliga dessa arbeten understryker syndikalismens betydelse för den regionala och
lokala arbetarrörelsen.
22 Androe 1998, kapitel VI och XVII.
23 Se till exempel. Henningsson 1994, sid. 147.
24 Henningsson 1994, sid. 23ff. Beträffande striden mellan riksdagsgruppen och partiledningen se

Henningsson 1997A, sid. 33ff. Flera andra historiker har studerat partiklyvningen år 1917 och den
fortsatta utvecklingen inom det socialdemokratiska vänsterpartiet. Gunnar Olofsson 1979 finner att
splittringen var stor inom partiet och anger ledarna för fyra olika fraktioner. Kent Lindkvist 1982
anger tre fraktioner och Bernt Kennerström 1974A konstaterar att år 1921 uteslöts "högern" under
ledning av Ivar Vennerström ur partiet. Androe 1998, sid. 233 anser, liksom undertecknad, att hu¬
vudmotsättningen inom det socialdemokratiska vänsterpartiet kom att finnas mellan riksdagsgrup¬
pen och partiledningen. Han visar också att Olofssons redogörelse för motsättningarna inom väns¬
terpartiet ordagrant återger en föredragning av partisekreteraren Fredrik Ström år 1921.
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na tid för "Vennerströmmare" trots att Ivar Vennerström var gruppledare i
riksdagen och inte partiledare.25

Vänstern inom arbetarrörelsen kom att ännu mera försvagas av att det ny¬
bildade kommunistpartiet klövs ytterligare två gånger under 1920-talet. Vid
båda tillfällena kom initiativet till förändringen från den kommunistiska in-
ternationalens (Kominterns) exekutivkommitté i Moskva.26 År 1924 uteslöts
Höglund, som sedan i två år upprätthöll ett från Komintern fristående parti,
innan denna grupp liksom Vennerströmmarna återvände till socialdemokra¬
terna. Medlemmarna i detta parti kallades "Höglundare" medan medlem¬
marna i den falang som stannat inom den internationella kommunismen kal
lades "Kilbommare". Namnen är allmänt vedertagna, men något oegentliga
då Karl Kil bom var chefredaktör för Folkets Dagblad - Politiken medan Nils
Flyg var det till Komintern anslutna partiets ordförande27

Det svenska kommunistpartiet sprängdes på nytt år 1929. De kända ledar¬
na Flyg och Kilbom uteslöts tillsammans med majoriteten av partiets med¬
lemmar och hela riksdagsgruppen. Det kominternanslutna kommunistpartiets
ledning övertogs av Hugo Sillén. Det vedertagna motsatsparet blev nu
"Sillénkommunister" och "Kilbomskommunister".28 Det senare partiet bytte
år 1934 namn till socialistiska partiet och det kommer i detta arbete att under
åren 1929-1934 att kallas för Kilbomspartiet, trots att Nils Flyg fortfarande
var partiordförande. Något som han kom att vara fram till sin död år 1944.
Kilbom lämnade år 1937 det socialistiska partiet, varefter det snabbt bröt
samman och försvann ur riksdagen.29

I Dalarna var under 1930-talet det socialistiska partiet helt dominerande
och det kominternanslutna partiet fick vind i seglen först när detta upphörde.
Det har därför varit naturligt att tidsmässigt sluta detta arbete med dessa
händelser.

25 Ordförande i partiets arbetsutskott var från våren 1921 till den I januari 1922 Ernst Sätterberg
från Korsnäs och därefter, efter flytten av partistyrelsen från Dalarna, skräddarmästare Otto Nygren
från Umeå. Källa: Socialdemokratiska Vänsterpartiet, verksamhetsberättelse 1921 - 1922. ARAB
26 1 det samtida materialet används beteckningen Tredje (I II:e) internationalen genomgående, men

jag har valt att använda ovanstående, senare mera välkända begrepp.
27 Erland F Josephson 1976 har skrivit en avhandling om klyvningen av kommunistpartiet år 1924.
Huvudtemat är olika kommunistiska gruppers relationer till den internationella kommunismen.
Orsaken till Zeth Höglunds fall anser han vara motsättningen till ledningen inom den kommunistis¬
ka internationalen. Ämnet behandlas också i Kan 1991 sid. 53ff.
28 Problemet med att skilja partierna åt tog sig nästan löjeväckande former. Kilbomspartiet kallade
sig, med nystavning, Sverges Kommunistiska parti och angav i versaler adressen Luntmakaregatan
52 2 tr. d.v.s. samma adress som partiet haft före klyvningen.
29 Bernt Kennerström 1974A har skrivit en avhandling om det socialistiska partiet. Han menar att
partiet fick sitt existensberättigande först när kommunisterna kom att föra en "ultravänster-politik"
och att socialisterna splittrades när kommunisterna började samarbeta med socialdemokraterna i en
s.k. "folkfront". Därmed skulle man ha förlorat utrymmet mellan socialdemokrater och kommunis¬
ter. Partiet hade dessutom, genom sitt kommunistiska arv. svårt att framstå som ett nytt demokra¬
tiskt alternativ. Beträffande partiets upplösning se även Blomqvist 1999, sid. 137ff.
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Tablå 1.1. Större organisatoriska förändringar inom den svenska arbetarrörelsen 1889-1940

Syndikalister Reformister Socialister Kommunister

SAC

1940

1937

1934

1930
1929

1920

1910

Ungsocialistiska partiet 1908

Li I bom

Flyg
SKP

llle
Internat.

Kilbom/Flyg

1926 Höglund

Höglund 1924

1923 Vennerström
SKP III:e Internat. 1921

SSV -

1917 Vänsterpartiet

1903
Socialdem. Ung¬
domsförbundet

1900
Landsore. LO

1899"

1890
Socialdem Arbp.
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Arbetarrörelsens ideologiska splittring

Den röstberättigade medborgaren befinner sig i ett korstryck mellan sin egen
ekonomiska och sociala miljö och innehållet i partiernas politiska budskap.
Marxistiskt kan man tala om en mellanställning mellan den lokala miljö som

produktivkrafterna skapat och den ideologi som överbyggnaden, vid de poli¬
tiska valen, framför genom de politiska partierna.30

Jag hävdar i denna avhandling att det inte har funnits någon direkt och
omedelbar ideologisk övergång från socialdemokratin, över det socialdemo¬
kratiska vänsterpartiet, in i kommunismen. Tvärtom, präglades inledningsvis
det socialdemokratiska vänsterpartiets program av en klar påverkan av anar¬
kism och syndikalism, något som även återkom inom det socialistiska partiet
på 1930-talet. Ett parti som då helt dominerade den radikala arbetarrörelsen i
Dalarna. Det nuvarande vänsterpartiets distriktsorganisation hade upphört
och kom att nybildas under samma årtionde. Denna tredelning av arbetarrö¬
relsen, som kan spåras internationellt och nationellt, är ett huvudtema i min
beskrivning av vilka ideologiska budskap som fick så skilda medborgar-
grupper som Västerbergslagens industriarbetare, Siljansbygdens småbönder
och Dalarnas bolagstorpare och arrendatorer att rösta på arbetarrörelsens po¬
litiska partier. Innan jag beskriver det lokala händelseförloppet, skall jag
närmare redogöra för bakgrunden till den i avhandlingen förekommande
uppdelningen i en socialdemokratisk, en kommunistisk och en anarkosyndi-
kalistisk gren av den svenska arbetarrörelsen.

Den kommunistiska rörelsens ideologiska fundament blev allmänt känd i
Sverige först efter det att det socialdemokratiska vänsterpartiet hade bildats,
och kan rimligen inte ha varit en av grundorsakerna.31 För att förklara bak¬
grunden till vänsterpartiets bildande, finner jag det därför nödvändigt att på¬
visa de ideologiska motsättningar som var orsakerna till den splittring som

tidigare fanns mellan socialdemokrater och anarkosyndikalister.

a Viktiga skiljelinjer mellan arbetarrörelsens tre grenar.

Vad var då skillnaden mellan dessa tre huvudriktningar inom svensk arbetar¬
rörelse? Två av dem hade sina rötter hos Karl Marx, 32 nämligen den social¬
demokratiska,33 och den kommunistiska. 34 Den tredje linjen, anarkismen,

l0 För en sammanfattning av diskussionen om relationerna bas kontra överbyggnad i marxistisk
teori se t.ex Lindegren 1980, sid. 17ff. Allmänt beträffande lokala värdemönster, se t. ex. Anders¬
son 2001 sid. 43ff.
jl Henningsson 1997A. sid. 31 f.
j2 Hofman 1971, sid. 92ff.
3:1 Framställningen här bygger på partiprogrammet 1897, reviderat 1911 och 1920. På partikongres¬
sen 1936 betecknade Wigforss de allmänna grundsatserna i programmet som "ett historiskt doku-
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härstammar från P. J: Proudhon, men är kanske mest känd genom Michail
Bakunin, som var samtida med Marx. Han betraktades redan i sin samtid
som den ständige revolutionären.35 En i Sverige vid förra sekelskiftet mycket
läst representant för anarkismen var Pjotr Krapotkin, vars bok Erövringen av
brödet ofta förekom i studiecirkelbiblioteken.36

Jag har vid en genomgång av den tidigare forskningen inte funnit någon
bra jämförande analys av skillnaderna mellan arbetarrörelsens tre grenar. Då
hela detta arbete är upplagt med en ideologisk tredelning som grund, finner
jag det angeläget att inledningsvis behandla detta ämne. Avsnittet bygger på
litteratur i ämnet och inte på någon egen utförlig textanalys eller noggranna¬
re genomgång av partiprogram och agitationsmaterial.

Ursprungligen fanns marxistiska och anarkistiska idéer blandade inom den
svenska arbetarrörelsen. Det dröjde länge innan dessa motsättningarna splitt¬
rade rörelsen och tog sig organisatoriska former.37 Först år 1903 skiljde sig
det socialdemokratiska ungdomsförbundet från det socialistiska. Skälet var
främst synen på det parlamentariska arbetet. Med sitt avståndstagande från
att deltaga i de politiska valen skiljde sig ungsocialisterna från socialdemo¬
kraterna och senare även från det svenska kommunistpartiet. 38 Ungsocialis¬
terna arbetade länge inom socialdemokratin, men efter uteslutningen av Hin¬
ke Bergegren ur det socialdemokratiska partiet bildade man ett eget parti
med anarkismen som grund.

Den ryska revolutionen kom att accentuera behovet av en ideologiskt kla¬
rare linje mellan de olika sociala rörelser inom arbetarrörelsen som inled¬
ningsvis endast förenats i kritiken av socialdemokratin och dess ledning. Le¬
dande personer inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet närmade sig
kommunismen och tog år 1921 det på våren 1917 grundade Sveriges Social¬
demokratiska Vänsterparti med sig in i den kommunistiska världsrörelsen.
Samtidigt skrev syndikalister och ungsocialister egna program som var oför¬
enliga med den år 1919 bildade Komintems politiska linje.39 Efter år 1919

ment." Se Tingsten 1941, sid. 373f. Detta bör stödja antagandet att man främst måste söka social¬
demokratins ideologiska utgångspunkter i partiets praktiska politik.
,4 Det internationella kommunistiska programmet antogs vid bildandet av Komintern (Tredje Inter¬
nationalen) 1919 och utkom på svenska samma år. På Internationalens andra kongress 1920 antogs
de 21 teser, som under våren 1921 antogs även av det svenska partiet som grunden för SKP:s pro¬
gram av år 1921. Detta gällde sedan tills Internationalens nya program antogs år 1928. En närmare
presentation av de vänstersocialistiska/kommunistiska programmen ges i Lindkvist 1982.
35 Hofman 1971, sid. 204f.
36 Beträffande böcker i studiecirkelbiblioteken se t.ex. Gustafsson 1987, sid. 29. För en mera exakt
formulering av ungsocialistiska program, se Stadgar för Sveriges ungsocialistiska parti 1908 samt
program 1918. återgivna i Fernström 1950. Syndikalismen har inget politiskt program men lämpligt
studium är Persson 1975, Kapitel VIII.
37 Millbourn 1990, Passim.
j8 Schiller 1967, sid. 138ff. Betr. skillnaden i åsikter om parlamentarismen se Protokoll från Soci¬
aldemokratiska ungdomsförbundets andra kongress. 19-22 maj 1907, sid. 31 ff. Tryck.
,9 Lindkvist 1982, sid. 24ff. Persson 1975, sid. 224f. Fernström 1950, sid. 345fT.
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var syndikalisterna dominerande inom den svenska anarkosyndikalistiska
rörelsen. I Sverige kom de att förespråka neutralitet i förhållande till de poli¬
tiska organisationerna. Ett undantag gjordes bara för det allt svagare ungso¬
cialistiska partiet, som i början av 1930-talet kom att upplösas och omvand¬
las till syndikalistiska ungdomsförbundet.40

Den i särklass största av de tre sociala rörelserna i denna undersökning var
alltså socialdemokratin, som också hade omfattande stödorganisationer inom
andra folkrörelser. Partiet, som efter partiklyvningen 1917 av samtiden kom
att betecknades som högern (reformisterna) inom arbetarrörelsen, tog tidigt
avstånd från den radikala (revolutionära) samhällsomvandlingen och anslöt
sig till parlamentarismen. Därmed kom det, med partiledningens goda min¬
ne, att få ett tillväxtinriktat industrisamhälle som främsta mål.41

Detta ställningstagande manifesterade sig i riksdagen i ett samarbete med
liberalerna, ett det dåtida storkapitalet närstående parti.42 Båda partierna ut¬
gjorde element i den nya marknadskultur som var på väg att ersätta den feo¬
dala landsbygdskultur som hade varit rådande i Sverige under århundraden.
Den politiska demokratin kom att utgöra en naturlig del i den nya kulturfor¬
men, vars grundfundament var penninghushållning och individualism och i
"den svenska modellen" även ett system av förhandlingar och kompromis¬
ser.4-' Det här använda motsatsparet landsbygdskultur och marknadskultur
täcker väl begreppen "Gemeinschaft" och "Gesellschaft" som hämtats från
Ferdinand Tönnis. De har dock fördelen att vara mindre värdeladdade än de

tyska begreppen. Fördelen med det vidare begreppet "Gemeinschaft" kan
möjligen vara att det täcker samhällsuppfattningar som hade sina förespråka¬
re både till vänster och höger i den traditionella politiska skalan.44

Socialdemokraternas ursprungliga tanke var att inom ramen för den fram¬
växande marknadskulturen först erövra den politiska demokratin och däref¬
ter den ekonomiska i form av planhushållning.45 Det senare var naturligtvis
en stötesten i samarbetet med liberalerna, då det stred mot deras samhälls¬
uppfattning. Detta faktum betonades starkt av de socialdemokrater som år
1917 övergick till det socialdemokratiska vänsterpartiet. De var negativa till

40 Josephson 1976, Kap. 9.
41 Se till exempel Millbourn 1990, sid. 223ff. Östberg 1990. sid. 17f. Högberg 1990 sid. 258.
42 Beträffande liberaler i styrelsen för SAF se Schiller 1967, sid. 43ff. Beträffande fackföreningen
Svenska Arbetareförbundet och samverkan mellan liberalerna och SAF se Östberg 1990, sid. 130.
4j Beträffande motsatsparet iandsbygdskultur och marknadskultur, se: Aronsson - Johansson 1999.
sid. 9ff.
44 Frånberg 1983. sid. 5f. Rothstein 1992, sid. 32ff. Motsättningarna i samhället under denna tid -

om man nu anser att det fanns några - kan också beskrivas i andra termer. Asplund 1991, ger en
närmare analys av den moderna forskningens användande av Ferdinand Tönnis begrepp Gemein¬
schaft och Gesellschaft. Jfr. även Jansson 1982, sid. 35ff.
45 Idén har bland annat framförts av Walter Korpi i Arbetarklassen i välfärdskapitalismen 1978. Se
även Millbourn 1990.
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samarbetet med ett borgerligt parti och ansåg att detta skulle fördröja sam¬
hällsomvandlingen och därmed även avskaffandet av kapitalismen.

Utvecklingen inom socialdemokratin blev dock senare en annan. Under
medverkan av bland andra socialdemokratiska ungdomsförbundets ordfö¬
rande Rickard Lindström och under trycket av växande diktaturer i omvärl¬
den, kom samarbetet med de borgerliga partierna att underlättas av att man, i
början av 1930-talet, skrinlade planerna på den ekonomiska demokratin46

Utifrån ovanstående resonemang, anser jag att de ideologiska huvudmot¬
sättningarna mellan avhandlingens tre sociala rörelser, kan uttryckas i svaret
på två frågor:

1. Kommer motsättningarna i samhället att leda till en social revolution?

2. Hur organiseras politik och produktion i ett kommande icke-kapitalistiskt
samhälle?

Svaren på dessa frågor har sammanställts i tablå 1:1, för att göra skillnaderna
i synsätt mellan de tre sociala rörelserna tydligare.

Tablå 1:1 Den svenska arbetarrörelsens tre grundläggande samhällsyner.

Kommunism Socialdemokrati Anarkosyndikalism
Samhällsföränd¬

ring

Staten skall genom

revolution övergå i
proletariatets dik¬
tatur.

Statsapparaten bibe-
hålles och reforme¬

ras.

Staten försvinner ge¬

nom revolutionen (ge¬

neralstrejken) och er-

sättes ej.

Det nya samhället Partiet ledande.

Centralstyrd plan¬
ekonomi, koopera¬
tiv tolereras.

Facklig/politisk sam¬

verkan.

Statligt ägande för¬
ordas, kooperativ och
(privat)* ägande tole¬
reras.

Facket ledande.

Fackligt och koopera¬
tivt ägande. Statligt
inflytande minimeras.

*Frågan om när reformismen infördes inom socialdemokratin lämnas här helt åsido. Klart
är dock att inställningen till privat ägande förändrades under undersökningsperioden.

Som framgår av tablån, förordade kommunister och anarkister radikal om¬

vandling av samhället, där hela samhällssystemet skulle störtas. Anarkisterna

46 Simonson 1985, sid. 216. Se också Gröning 1988, sid. 172ff. Olofsson 1979, sid. 30ff. Enligt
Torstendahl 1969, var även kapitalet under mellankrigstiden trängt av en politisk opposition från
idékonservativa grupper till höger. Mondekonferensen och Saltsjöbadsavtalet blir då en kraftsam¬
ling i centrum av det politiska fältet, eller i realiteten en övergång till den organiserade kapitalis¬
men.
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förordade dock generalstrejken som det främsta kampmedlet. Tanken bakom
detta var att den nödvändiga samhällsförändringen skulle kunna ske utan
större blodsutgjutelse.47

Vad gäller samhällets postkapitalistiska organisation hade dessa sociala
rörelser dock diametralt motsatta åsikter. Kommunisterna ville ha en stats¬

styrd planekonomi som bars upp av ett enpartisystem. Anarkisterna var mot¬
ståndare till en statsmakt och förordade ett universellt samhälle byggt på ko¬
operation, individualism och humanism. Man tillmätte fackföreningarna och
inte partiapparaten en avgörande roll i samhällsbyggandet.48

b Arbetarrörelsens organisationer och grundläggande ideologier

Socialdemokratins faktiska utveckling, och partiets oförmåga att på politisk
väg skapa det idealsamhälle som skisserades i de tidiga partiprogrammen är
så pass välkänd att debatten i frågan knappas behöver upprepas här. Jag kan
bara konstatera att statens roll i uppbyggande av ett modernt industrisam¬
hälle inte har blivit den, som man i strid med anarkosyndikalismen, framför¬
de i sina idéskrifter. Partiernas program och praktiska politik var inte statiska
under denna tid, och jag kommer att visa, att det socialdemokratiska pro¬

grammet först hade vissa anarkistiska element för att under början av 1920-
talet närma sig kommunismen. Under 30-talet slutligen blev den sociala in¬
genjörskonsten slagordet för dagen. Något som kom att kritiseras av både
högermän och före detta vänstersocialister.49

Jag har i detta arbete utgått ifrån att väljarna uppfattade, för att använda ett
begrepp hämtat från Ingrid Millbourn, grundläggande, "latenta" skillnader
mellan anarkosyndikalism, kommunism och reformism som ideologi och att
valet däremellan i allmänhet inte var kortsiktigt påverkbart.50 Konkret inne¬
bär detta att ju tydligare ett politiskt parti tog ställning för någon av de rörel¬
sespecifika ståndpunkter som återgetts ovan, ju mera förlorade det röster
bland sympatisörerna till de två övriga inriktningarna. Ett fenomen som jag

47 Persson 1975. sid. 52ff. och Lindkvist 1982, sid. 157ff. Beträffande begreppet generalstrejk. Se
Schiller 1967 sid. 140f.
48 Persson 1975. sid. 47. Lindkvist 1982, sid. 30ff. Simonson 1985 Kap. 2. Millbourn 1990. Den
sistnämnda använder det avideologiserade begreppet självverksamhet för småskalig produktion och
producentkooperativ. Detta begrepp är välvalt med tanke på att idéerna även fanns som idékonser¬
vatism inom bondeförbundet. Säkert finns denna självverksamhet nu även i miljöpartiets idéarsenal.
Det är först när det småskaliga samhället skall ersätta kapitalismen såsom produktionssätt, som man
kan tala om anarkism eller syndikalism. Det bör påpekas att det fanns skillnader mellan det pro¬
gram som antogs av ungsocialistiska partiet och samhällsuppfattningen inom Sveriges Arbetares
Centralorganisation. Dessa berör dock inte de här angivna huvudfrågorna. SAC:s betoning av gene¬
ralstrejken som politiskt kampmedel kom dock att tonas ner efter år 1917. Falk 1998, sid. 23ff.
49 Thorslund 1995 sid. 35 lff.
50 Millbounrn 1990. sid. 42f.
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återkommer till när jag i avhandlingen närmare diskuterar ändringarna i de
olika partiernas program och agitation.

Ur ett övergripande perspektiv bör det betonas att "mittenpartiernas"51
kamp för ett utvecklat industrisamhälle inte i första hand hotades av de små
här beskrivna revolutionära partierna på vänsterkanten. Tvärt om, det största
hotet mot den utveckling som stöddes av liberaler och socialdemokrater, var,
i början av 1900-talet, den allmänt konservativa utvecklingsfientlighet som
fick sitt uttryck i den fosterländska småbonderomantiken. Denna strömning
behandlas inte i detta arbete, men då även arbetarrörelsen i Dalarna agiterade
bland bönderna, som faktisk utgjorde majoriteten av de röstberättigade, och
bland andra kategorier av landsbygdens "småfolk" bör de tre ovan beskrivna
rörelsernas grundinställning i jordbruksfrågan redovisas här.

Inom anarkosyndikalismen behandlades familjejordbrukarna som en del
av proletariatet som skall befrias genom revolutionen, medan kommunister¬
na som ideal kom att förorda stora rationella jordbruksenheter i statlig eller
kooperativ ägo. Socialdemokraternas inställning i frågan var, som det fram¬
går i denna avhandling, vacklande, något som inledningsvis gav ett stort ut¬
rymme för det socialdemokratiska vänsterpartiet.

c I avhandlingen ej undersökta variabler

Självfallet går inte klara skiljelinjer mellan de tre olika sociala rörelserna att
påvisas i alla de frågor som samtiden ansåg vara så viktiga att de väckte sto¬
ra debatter. Vissa aktuella frågor kunde också uppfattas på samma sätt av
nästan hela arbetarrörelsen och stridigheterna mera gälla gradskillnader. En
sådan viktig och specifikt svensk företeelse var den kraftigt antimilitaristiska
stämning som uppstod kring värnpliktens införande 1901, unionsupplös¬
ningen 1905 och den kraftiga upprustningen före och under första världskri¬
get. Kritiken var inledningsvis starkast från vänstern inom arbetarrörelsen,
men desarmerades efter hand, av krigsslutet, av Brantings internationella
arbete i Nationernas Förbund och genom 1925 års försvarsbeslut, vilket be¬
tydde en långtgående nedrustning.52

En annan faktor av betydelse var inställningen i nykterhetsfrågan, särskilt
gällde detta bland ledande partiföreträdare. Många ledande politiker på lokal
nivå ansåg helnykterhet vara "ett måste" för en god partikamrat, liksom för
en förtroendeskapande partiledning.53

51 Att när man behandlar de olika partiernas praktiska politik enbart använda begreppet vänster och
höger under perioden för omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle är vanskligt. Detta
framgår av en rad avhandlingar som behandlar politiska sakfrågor under denna tidsperiod. Se t.ex.
Lars Petterson (1992), om folkundervisningen mellan feodalism och kapitalism åren 1809-1860
eller Nils Edling (1996) om egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900.
52 Carlsson 1961. sid. 615ff. och 660ff.
53 Se t.ex. Östberg 1990, sid. 80ff.
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Dessa båda faktorer har jag inte tillmätt någon avgörande betydelse vad gäll¬
er skillnaderna mellan partierna, men deras betydelse som förklaring till vis¬
sa personers partival skall i några fall diskuteras, då de upptog en stor del av
den samtida debatten och var betydande frågor i vissa val. Per Frånberg visar
i sin avhandling att nykterhetsfrågan var av stor betydelse för det socialde¬
mokratiska vänsterpartiet i kommunalvalen 1922.54 Här visas att frågan var

viktig för Höglundkommunisterna i valet 1924 och att denna fråga i Dalarna
inte var partiskiljande mellan vänsterpartister och kommunister.

Kvinnans ställning inom politiken är naturligtvis viktig och den har under
den här undersökta perioden behandlats av Kjell Östberg. Han konstaterar att
kvinnorna efter det att de blivit valbara i kommunalvalen år 1910 och i riks¬

dagsvalen år 1921 utgjorde procent eller promille av de valda ledamöterna.
Han konstaterar också att det är mycket svårt att se hur kvinnornas deltagan¬
de i andrakammarvalen har påverkat mandatfördelningen mellan de olika
partierna, då andra variabler än kön tycks ha varit utslagsgivande och valre¬
sultaten efter år 1920 inte skiljer sig på ett avgörande sätt från de tidigare.55
Dettas bekräftas också i detta arbete. I Dalarna blev 1921 års val en fram¬

gång för den samlade arbetarrörelsen, efter det svåra förlustvalet år 1920.
Eva Blomberg har kommit fram till att en genomsnittlig Syndikalist var en

yngre, ogift man med hög rörlighet på arbetsmarknaden som genom sin
grupptillhörighet skapat sig en identitet i Folkhemssverige och där kvinnorna
enbart förekom i periferin.56 I detta arbete verifieras uppfattningen av att de
fackligt och politiskt aktiva även inom den reformistiska arbetarrörelsen till
närmare ett hundra procent var män och att dessa såg på kvinnors deltagande
i beslutande församlingar med stor skepsis. Tidsandan sammanfattas väl av
Lennart Johansson då han konstaterar: Att införa ett rusdrycksförbud som en

majoritet av männen hade uttalat sig emot hade varit politiskt omöjligt i
1920-talets Sverige.57

54 Frånberg 1983. sid. 122.
5- Östberg 1997, Kapitlet: Kvinnor och val. sid. 67ff.
56 Blomberg 1995, sid. 346ff. Jfr. Rydenfelt 1954, sid. 256f.
57 Johansson 1995,sid. 253
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Den lokala arbetarrörelsen - forskningsläge och under¬
sökningens variabler

a Forskningsläget

Regionala olikheter i fråga om utbredningen av våra politiska partier och
folkrörelserna i stort, har länge uppmärksammats inom forskningen. Sättet
att förklara dessa har dock varierat. Redan år 1922 framhöll Edvard Bull i
Archiv für die Geschishte des Socialismus und der Arbeiterbewegung, de so-
cioekonomiska faktorernas betydelse för olikheterna i utvecklingen av de
nordiska ländernas arbetarrörelse58

Orsakerna härtill är av tre slag: för det första må de sökas i själva den ekonomiska och so¬
ciala strukturen i de tre länderna, därefter i arbetarrörelsens historiska utveckling och slut¬
ligen i någon mån i personliga förhållanden 59

Förhållningssättet har i Norge varit omstritt,60 men av texten nedan framgår
att Bulls antagande utgör något av kärnpunkten i mina egna teoretiska över¬
väganden beträffande den svenska arbetarrörelsens regionala olikheter i ut¬
bredning och intensitet.

Vad gäller den svenska debatten så konstaterade, som nämnts, Sven Ry-
denfeldt på 1950-talet att det kommunistiska röstandet i Sverige var mycket
ojämnt fördelat över landet och han anger som förklaring att det bland kom¬
munisterna fanns en känsla av "isolering, främlingskap och rotlöshet". Orsa¬
kerna till dessa känslor anges som "geografisk eller social isolering". Kom¬
munisterna skulle därmed vara vanligast förekommande på isolerade och ej
religiöst påverkade orter samt i industrialiserade "nybyggar-samhällen" med
en stor befolkningsomflyttning.61

Sven Lundkvist sammanfattade år 1977 forskningsprojektet Klassamhäl¬
lets funktioner - Folkrörelserna i boken Folkrörelserna i det svenska sam¬

hället 1850-1920. I ett stort antal kartor och tabeller åskådliggör han resul¬
taten från den stora empiriska undersökning av folkrörelsernas geografiska
utbredning som genererats av databasen Folkrörelsearkivet 1850-1951. Med
ledning av detta material och ett antal lokala fallstudier bevisas de stora vari¬
ationerna i form och utbredning som folkrörelserna har uppvisat i skilda de-

58 Bulls artikel har omtryckt på svenska. Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna
1914-20. Arkiv Lund 1984. Där betonar Bull det socialdemokratiska vänsterpartiets starka ställning
i Norrland. Knut Heidar, 1976. Har, i en kommentar till Bulls arbete, på ett förtjänstfullt sätt utrett
de socioekonomiska faktorer som styrt den skilda utvecklingen i början av 1900-talet av arbetarrö¬
relsen i Rjukan och Odda.
59 Bull 1984, sid. 2.
60 Ibid. sid. 1.
61 Rydenfeldt 1954, sid. 331 ff.
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lar av vårt land. Några direkta slutsatser av detta dras dock inte. Han kon¬
staterar att de ingår i en naturlig anpassning till samhällets utveckling i form
av urbanisering och industrialisering. De regionala olikheterna är då för¬
modligen bara en följd av olika utvecklingsnivåer som inte behöver närmare
förklaringar.62

Per Frånberg har i sin avhandling Umeåsystemet, klart visat på behovet av
lokala studier för att nyansera mera allmängiltiga händelseförlopp. Han
skulle ursprungligen forska kring den regression som Sven Lundkvist kon¬
staterat inträdde inom den svenska nykterhetsrörelsen efter år 1910. Resul¬
tatet blev, något överraskande, att inga tecken på tillbakagång kunde kon¬
stateras i hans undersökningsområde - Västerbotten. Frånberg drar slutsatsen
att det är länets sena industrialisering som är orsaken. Han ser folkrörelserna
som landsbygdsbefolkningens protest mot de nya institutionerna och de för¬
ändrade ekonomiska realiteter som det nya industrikapitalistiska samhället
innebar. Denna protest blir synlig först när motsättningarna nått en viss styr¬
ka. Detta skulle alltså vara en viktig orsak till regionala och lokala variatio¬
ner i folkrörelsernas utbredning.63 En liknande slutsats drar också Henrik Zip
Sane i avhandlingen Stationsbyborgeren - en skabelseberetning. Han menar
att det kapitalistiska genombrottet och övergången till en marknadskultur i
stationsorten Farum, enbart någon mil utanför Köpenhamn, skedde först på
1910-talet, vilket stark försenade uppkomsten av folkrörelser och politiska
organisationer.64

En mera djupgående analys gör Heikki Ylikangas i Knivjunkrarna. Boken
handlar om våldsbrottsligheten i södra Österbotten 1790-1825 och författa¬
ren ställer brottsligheten mot samhällsutvecklingen. Han anser att en tidig
kapitalisering av jordbruket i området inneburit ökat välstånd och en indivi-
dualisering av jordbruksproduktionen och även av samhällssynen. När sedan
sämre tider uppstod så ledde den nya individualismen och bristen på arbets¬
kraft till konflikter mellan jordägarna. Vinstintresset gjorde att de, trots stora
sociala olägenheter, kom att tolerera närståendes och underlydandes våld
som en metod att konkurrera med bönderna i sin omgivning. När sedan nya
brukningsmetoder gav ökade vinster och arbetskraftbehovet minskade, kun¬
de lokalsamhället övervinna våldsvågen genom att utesluta de värsta vålds-
verkarna från arbetsmarknaden och därmed också göra dem till traditionella
förbrytare Ett specifikt förhållande som inte kunnat konstateras i andra om¬
råden av Finland, trots större skillnader i levnadsstandard mellan olika sam¬

hällsklasser. 65

62 Lundkvist 1977, sid. 215ff.
6j Frånberg 1983, sid. 5 ff.
64 Sane 1996, sid. 484 ff..
65 Ylikangas 1985, sid. 238ff.
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Liknande slutsatser drar också Christer Winberg i Hur Västsverige blev
Västsvenskt. Han förklarar i sin bok varför det finns en rad kulturella och
sociala skillnader mellan det Västsvenska och det Östsvenska området, in¬
klusive Bergslagen. Skillnader som uppstått i början av 1800-talet och som i
många fall fortfarande består.66 Den formativa fasen för förändringen var
även här kapitaliseringen av jordbruket. Denna medförde en starkare
självägande bondestam i Västsverige, medan den talrika adeln i Öst rationa¬
liserade godsdriften och skapade en klass av jordlösa lantarbetare. Kapitali¬
seringen av jordbruket skedde ej heller samtidigt, utan Väst fick ett för¬
språng genom att bönderna mera självständigt kunde utveckla kontakter och
handelsförbindelser med andra trakter och andra länder än sina inledningsvis
mera uppifrån styrda kollegor i Öst. Enligt Winberg så innebar jordbrukets
omvandling även en sekularisering med ett intresse för bildandet av nya so¬
ciala rörelser, av framför allt religiös natur. Då inga frikyrkor ännu bildats i
Sverige blev väckelsen i Västsverige inomkyrklig. Genom samma fenomen
som i Österbotten, en svagare ekonomisk utveckling än i övriga Sverige och
ökad konkurrens om försörjningsmöjligheterna, blev denna andliga rörelse
mot slutet av århundradet starkt konservativ och nyortodox. Genom så kalla¬
de "sega strukturer" kan denna påverkan skönjas ännu i dag. Vid till exempel
politiska val så röstar fortfarande alla samhällsklasser i Väst betydligt mera
konservativt än resten av landet.67

Det finns all anledning att ta diskussionen om formativa faser i den eko¬
nomiska utvecklingen och dessas påverkan på det mänskliga beteendet på
allvar.68 1 Dalarna kom kapitaliseringen av jord- och även skogsbruket (det
senare skall vi återkomma till nedan) samtidigt med de första folkrörelserna.
Denna genomgripande samhällsförändring innebar att organisationsbildandet
slog igenom med full kraft och länet blev ett av landets kapell- och logetä¬
taste områden. Denna miljö borde, om man skall följa Sven Lundkvist, ha
gynnat bildandet av en stark arbetarrörelse i länet, även i områden där inne¬
vånarna inte var industriarbetare. Denna studie visar att så är fallet, även om

det organisatoriska genombrottet sker betydligt senare. Å andra sidan, kan de
mycket små olikheterna i den allmänna utbredningen av de tidigare folkrö¬
relserna inte förklara de omfattande lokala variationer som den senare splitt¬
ringen inom arbetarrörelsen uppvisade.69

Förutom den formativa fas som i lokalsamhället markerade övergången
från en landsbygdskultur till en marknadskultur, finns det vid lokala studier
även vissa formativa moment som inte direkt berör den lokala ekonomiska

66 Winberg 2000. sid. 21 ff.
67 Ibid. sid. 131 ff.
68 Inom ekonomisk historia talar man om det av Erik Dahmén myntade begreppet utvecklingsblock
vilka inleds med en omvandlingsfas (motsvarar formativ fas) där nya produktionsförhållanden
skapas och samhällsomvandlingen är snabb.
69 Uppgifterna om folkrörelsernas utbredning i Dalarna är hämtade ur databasen Folkrörelsearkiv.
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basen men som bör beaktas då de får betydande återverkningar på möjlighe¬
terna för de lokala aktörerna att agera. I det här fallet kan nämnas sådana
saker som införandet av allmän rösträtt för män inför valet år 1911 eller re¬

volutionen i Ryssland år 1917. Självfallet hade också de olika partiernas
program en normativ verkan på partiarbetet efter det att dessa antagits av

partiernas beslutande organ. Detta behöver dock inte innebära att det under
första halvan av 1900-talet inte fanns ett handlingsutrymme för lokala poli¬
tiska initiativ och egna tolkningar av partiledningens intentioner. Frånbergs
ovan nämnda avhandling innehåller, förutom den nykterhetspolitiska grund¬
stommen, ett kapitel om vänstersocialismen i svensk och västerbottnisk po¬
litik. Han visar i sin undersökning att under perioden 1921-1923 då Väster¬
botten var vänsterpartiets starkaste distrikt stöddes det, konstigt nog, av
småbrukare som stod "norrlandsfrisinnet" nära.70

b Övergripande socioekonomiska strukturer

Detta avsnitt kommer att beskriva Dalarnas socioekonomiska utveckling i ett
historiskt perspektiv. Jag kommer att använda denna bakgrund för att indela
länet i fyra olika socioekonomiska områden. I avhandlingen används denna
uppdelning för att göra en jämförande analys av dessa områdens valresultat
under undersökningsperioden. Min inledande hypotes är att arbetarrörelsens
omfattning varierar med det undersökta områdets socioekonomiska karaktär.

Att kapitaliseringen av jordbruket i de flesta länder är hörnstenen i om¬
vandlingen från jordbruks- till industrisamhället är de flesta forskare numera
eniga om. Vid denna omvandling skapades en social skiktning av bondebe¬
folkningen och ett överskott av arbetskraft bildades, något som skulle kom¬
ma att gynna den framtida industrialiseringen.71 Sverige hade dock ett par

särdrag som skilde vårt lands industriella utveckling från den i övriga Europa
och som är värda att beaktas. År 1872 var 65 % av de svenska industriarbe¬
tarna anställda vid industrier med mer än 100 anställda. En för europeiska
förhållanden mycket hög siffra. Vid samma tid, bodde 13 % av befolkningen
i städer. Detta jämfört med 25 % i Danmark, 31 % i Frankrike, 36 % i Tysk¬
land och Belgien, samt 63 % i södra Storbritannien. Många stora industrier,
som till exempel gruvorna i Grängesberg och Domnarvets järnverk, låg alltså
ursprungligen på landsbygden.72 En huvudorsak till detta är att den tidiga
svenska exportindustrin, baserad på bergsbruk och järnframställning, låg
insprängd i bondesamhället och levde, i sin merkantila form, i symbios med
detta. När sedan den storskaliga industrin växte upp i samma område och
nybildade tätorter som Avesta, Borlänge och Ludvika fanns fortfarande äldre

70 Frånberg 1983. sid. 105.
71 Se t.ex. Schön 2000 kap. 2. För utvecklingen i södra Dalarna se även Isacson 1979.
72 Simonsson 1990 sid. 86f.
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bruksorter kvar i Bergslagens kulturlandskap.7' De områden i Södra Dalarna
som kallades för Öster- och Västerbergslagen blev därför under undersök¬
ningsperioden en blandning av bondbyar, bruksorter och moderna industri¬
orter.

I norra Dalarna fick stukturomvandlingen en annan karaktär. Något större
utrymme för ett avancerat jordbruk fanns inte och den under 1800-talet väx¬
ande befolkningen blev hänvisad till en blandad försörjning på gårdar som

genom hemmansklyvningen blev allt mindre och som inte helt kunde för¬
sörja en familj. Vad som här sög upp befolkningsöverskottet var främst såg¬
verksindustrin, som i Sverige hade en utomordentligt snabb expansion på
1850- och 1860-talen.74 Denna expansion avbröts visserligen av en lågkon¬
junktur i slutet på 1870-talet, men den tog åter fart när samma skogsbolag
även började att utvinna pappersmassa ur skogsråvaran. Båda dessa industri¬
grenar var dock, genom sin stora exportandel, extremt konjunkturkänsliga.75

Samtidigt utvecklades i början av 1900-talet både den nya högteknologis¬
ka verkstadsindustrin och en tjänsteindustri för en snabbt växande hemma¬
marknad. Denna nya industriella verksamhet var i hög grad tätortsbaserad
och under undersökningsperioden började de ekonomiska klyftorna mellan
land och stad att öka.76

Den storskaliga skogsindustrins verksamhet var omdebatterad. Redan på
1880-talet talades allmänt i Dalarna, liksom i övriga skogslän, om skogsbo¬
lagens rovdrift på skog, hästar och människor. Rent konkret kom bolagen att
tillämpa ett avlöningssystem som utformats vid de gamla bruken, vilka ofta
när de blev olönsamma tillsamman med sina stora skogstillgångar hade
köpts in av bolagen, så att dessa i vissa trakter kom att äga "hela socknar".77
Man betalade arbetslagen med ett gemensamt ackord, vari ofta ingick varor

uttagna från den egna butiken. Vidare anlitades ofta arrendatorer för det sä-
songsbetonade skogsarbetet. När arrendet frånräknats, blev den kontanta lö¬
nen, i motsats till industriarbetarnas, ofta mycket liten.78 I Dalarna bröt pen¬

ninghushållningen först igenom inom den exportinriktade delen av gruvin¬
dustrin, samt vid det stora järnverket i Domnarvet. Långsammast vann de
nya idéerna inträde vid de traditionella bruken och inom skogs- och jordbru¬
ket. Man bör dock observera att vid många nystartade sågverk och bland
skogens underentreprenörer förekom redan under senare delen av 1800-talet
"ren" penninglön. Stora summor sattes också i omlopp vid skogsbolagens

73 Samtliga uppräknade orter blev städer under 1900-talet. Avesta och Ludvika 1919 och Borlänge
1944.
74 För en översikt se Schön 2000 sid. 169ff. För förhållanden lokalt i Dalarna se även: Isacson 1994
sid. 35ff.
75 Schön sid. 187ffoch 137ff.
76 Ibid. sid. 220ff. 237ff och 297ff.
77 För en beskrivning av bolagens skogsköp i Hälsingland se Sjödin 2003.
78 Jansson 1999 sid. 75ff. Se även Jansson 1982, sid. 50ff eller Henningsson 1995 sid. 67f.
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skogsköp och 50-åriga arrenden. Inom huvuddelen av skogs- och jordbruket,
och vid de gamla bruksorterna, var dock systemet med torpare och statare
och en begränsad penninghushållning kvarlevande in på 1940-talet.79

För att möjliggöra en undersökning av hypotesen om att det är socioeko-
nomiska strukturer som var den oberoende variabeln vid innevånarnas val av

politiskt parti, har jag alltså indelat Kopparbergs län i fyra socioekonomiska
regioner. Underlaget för dessa beräkningar har varit statistik ur ett samtida,
på sockenindelningen baserat, arbete av Gunnar Myrdal.80

1 Industridalarna, där mer än 35 % av den arbetsföra befolkningen var

sysselsatta inom industrin. Området omfattade de stora industriarbetsplatser¬
na i norra Västerbergslagen, som Ludvika, Grängesberg, Nyhammar, och
Fredriksberg, dessutom den stora industriorten Borlänge och Folkare Härad
(nuvarande Avesta kommun) med bruken i Avesta, Fors, Näs och Horndal.

2 Blandsysselsättningens Dalarna där stora områden har en industrisys¬
selsättning från 35 % ned till 15 % eller till och med lägre, men där det även
finns områden med högre industrisysselsättning som Garpenberg och Vik-
manshyttan i Hedemora kommun och Grycksbo, Sågmyra, Främby, Korsnäs
och den centralt belägna koppargruvan, i Falu kommun, Smedjebacken och
Morgårdshammar i Smedjebackens kommun samt Vansbro i kommunen
med samma namn.

3 Bondedalarna ett område som inte saknade industrier, till exempel i In¬
sjön, men där stora områden inom de olika kommunerna hade en industri¬
sysselsättning under 15 %. Ett karaktärsdrag för dessa områden var storbön¬
der i södra delen och småbruk och hantverk i Siljanstrakten. Den kommun
som hade den lägsta industrisysselsättningsgraden var Gagnef med under 15
% och en kombination av jord- och skogsbruk.

4 Skogsdalarna i norr och väster där industrisysselsättningen, exklusive
säsongsarbetet i skogen, i allmänhet var under 15 %. 81

Under undersökningsperioden fanns i länet över 40 socknar och omkring
femton tätorter (städer, köpingar, municipalsamhällen). För att göra det lätta¬
re för läsaren att skaffa sig en överblick, har jag valt att i tabeller och kartor
genomgående använda de nuvarande femton kommunerna som illustrationer
även om den lokala undersökningen i denna avhandling genomförs på orts
och sockennivå.82 Karaktärsdragen hos dessa femton undersökningsområden
och däri ingående socknar visar karta 1:1 nedan.

79 Se t.ex. Casparsson 1935. Hellspong 1973, Nyström 1982 Jansson 1982 och lsacson 1994.
80 Bedömningen bygger på Myrdal 1933, avsnittet "Grad av industrialisering inom kommuner i
Kopparbergs län 1915-1924", samt Emigrationsutredningen 1910, Bilaga V av Gustav Sundbärg.
81 Ett undantag utgjorde Morastrand köping och Mora socken, där industrisysselsättningen var
mellan 10 och 35 %.
82 När i detta arbete ordet socken används avser det kommuner som var verksamma före kommun-

indelningsreformen år 1952. Följaktligen används ordet kommun enbart om den nuvarande kom¬
munorganisationen.
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Karta 1:1 Dalarnas nuvarande kommuner, samt dessas huvudsakliga karaktär under
undersökningsperioden.

Källa: Myrdal 1933. Som industrikommun räknas kommuner med över 35 % indust¬
rialiseringsgrad. Biandkommuner har i huvudsak 35-15 % industrialiseringsgrad,
men områden med högre värden. Jordbrukskommuner har i huvudsak 35-15 % in¬
dustrialiseringsgrad eller lägre , dominans för jordbruket. Skogskommuner har i hu¬
vudsak 35-15 % industrialiseringsgrad eller lägre, dominans för skogsbruket.
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De socioekonomiska områden som återges på karta 1.1, följer inte, vilket
man kanske inte heller kan förvänta sig, några vid valtillfällena använda ad¬
ministrativa gränser. De tre valkretsarna för val till andra kammaren, som
kom till användning mellan åren 1911 och 1920, bestod samtliga av en

blandning av flera infrastrukturer. En undersökning baserad på andra mindre
administrativa enheter, som till exempel, de samtida domsagorna, ger också
samma effekt.83 Det kommer därför att i avhandlingen, som ett komplement,
bli nödvändigt att också studera enskilda socknar och orter. Härigenom går
det att renodla en socioekonomisk struktur och jämföra denna med valresul¬
taten. För att en sådan undersökning skall bli utförbar måste denna studie
ställas emot de befintliga kvarlevorna efter arbetarrörelsens verksamhet i
området. Mer om detta i avsnittet om källmaterial.

c Den förmedlande länken - partiernas organisationer

Edvard Bull ansåg att skillnader i arbetarrörelsens organisatoriska framväxt
och utformning haft stor betydelse för dess utbredning i olika länder. Empi¬
riskt kan man konstatera att i Sverige var arbetarrörelsens rika flora av orga¬
nisationer tidigt både fasta, rika på medlemmar och landsomfattande, det vill
säga de fyllde kriterierna för en folkrörelse. Arbetarpartiernas organisationer
låg från börja av 1900-talet som en länk mellan väljarna och de valda Det
var också dessa som godkände kandidaterna till valen. Så har det inte alltid
varit. Så sent som år 1908 skedde valen i enmansvalkretsar, en tradition med
rötter i bondeståndet. Partiapparaten var en politisk nyhet, när socialdemo¬
kraterna i seklets början bildade arbetarkommuner i hela landet. Tidigare
hade riksdagsledamöterna inte varit bundna till något parti. De hade i stället
"på känn" valt att tillhöra en grupp i riksdagen. Säkert med en förhoppning
att valet skulle passa hembygdens valmän.84

Arbetarkommunen, av vilka det ofta fanns flera i samma socken, får be¬
traktas som grunden för den specifika form av demokrati som kom att ut¬
vecklas inom den svenska arbetarrörelsen oavsett ideologisk inriktning.85
Betydelsen av arbetarrörelsens lokala organisationer i valrörelsenia är tämli¬
gen okänd. Man kan tänka sig att agitation och personlig påverkan kan ha
skapat organisationer som inte ligger på de traditionella industriorterna och
som skulle kunna utgöra grunden för de goda socialdemokratiska valresul¬
taten.

8j> Domsagorna i Dalarna sammanföll vid denna tid i stort sett med de nuvarande kommunerna. Ett
viktigt undantag utgjorde dock Gagnef och Vansbro som båda tillhörde samma domsaga.
84 Om andrakammarvalen före 1991, se t.ex. Johansson 1955, sid. 260ff. och Johansson 1994 Pass-
sim. BeträfTande de tidiga arbetarkommunerna se Jansson 1988. sid. 881'f.
85 En analys av arbetarkommunernas arbetssätt återfinns i Henningsson 1994. sid. 63f.
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Den hypotes jag kommer att arbeta efter är att arbetarkommunernas arbete
är av stor betydelse för att de olika arbetarpartierna skall vara framgångsrika
i de politiska valen.

d Enskilda aktörers betydelse för den lokala politiken

Det finns en rad hypoteser om hur framgångsrika politiska ledare förväntas,
både arbeta organisatoriskt och uppträda personligen.

En viktig faktor som ofta framhålles är de politiska kandidaternas person¬
liga skötsamhet. I den tidigare bondekulturen, hade de politiska uppdragen
utförts av i trakten välkända och "betrodda" män. På industriorterna var rör¬

ligheten bland befolkningen och inom organisationerna stor och de senare
fick ofta funktionen av en sammanhållande faktor. Tidigt ser man mötesfor¬
merna som ritualer som avgränsar medlemmarna och skapar en lokal arbe¬
tarkultur av "skötsamhet".86 Där kunde man genom sin funktion i föreningen
och sitt nyktra leverne skapa ett personligt förtroende som ersatte strukturer¬
na och den jordbundna hierarkin i det gamla bondesamhället. Denna hypotes
testas inte i avhandlingen, men jag utgår ifrån att en betydande grad av sköt¬
samhet var nödvändig för en framgångsrik politisk karriär inom Dalarnas
arbetarrörelse under första hälften av 1900-talet.

Det finns också flera forskare som menar att der är socialdemokratins

"byråkratisering", det vill säga partiets heltidsanställda medarbetare, som
haft en avgörande betydelse för partiets politiska framgångar. De politiska
och fackliga organisationernas ledare, vilket i många fall är samma personer,
kan yrkesmässigt uppdelas i tre separata grupper. Huvuddelen av de fackligt
och politiskt aktiva på lokal nivå var naturligtvis arbetare som utförde sina
uppdrag på fritiden mot inga eller mycket måttliga arvoden. Men i den lokala
arbetarrörelsen engagerande sig också personer som inte var arbetare. Lära¬
re, offentliga och privata tjänstemän samt, inte minst, småbönder och arren-
datorer. Även för denna grupp, som främst var framträdande på mindre orter
med svaga fackliga organisationer, var det ekonomiska utbytet av uppdragen
ringa. Den tredje gruppen är arbetarrörelsens anställda. Till denna grupp
räknas expeditörer, senare kallade ombudsmän, tidningsmän och agitatorer
som senare övergick till att kallas partiombudsmän. Denna grupp är mycket
omskriven och har ansetts vara den grupp som i webersk mening byråkrati-
serat den svenska socialdemokratin.87 Jag antar att denna grupp i Dalarna var
liten, men att den ändå hade en viktig betydelse för socialdemokratins åter¬
hämtning efter partisplittringen år 1917.

En annan fråga som bland forskare diskuterats livligt är motsättningen
mellan egensinne och skötsamhet inom arbetarrörelsen. 1 denna debatt har

86 Ambjörnsson 1988, passim. Jfr Franzén 1991. sid. 3ff.
87 För en beskrivning av arbetarrörelsens byråkratisering se Östberg 1990.
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ofta ledande anarkister och syndikalister, med sina teorier om sabotage, av¬
folkning och till och med "små mord" fått representera egensinnet. Skötsam¬
heten representeras av medlemskapet i nykterhetsorganisationer och arbetar¬
nas bildningsverksamhet.88 Här kommer frågan också att fokuseras så att
främst de politiska arbetarpartiernas lokala ledare studeras. Hypotesen är att
anarkosyndikalismen står för egensinnet och socialdemokratin för skötsam¬
heten.

Självfallet blir också inom de svenska folkrörelserna frågan om vad som
Weber betecknar som karismatiska ledare och karismatiska rörelser aktuell.
Karismatiska ledare betecknar i detta arbete personer som får gensvar hos
stora arbetarmassor och som, trots motstånd av de ledande inom organisatio¬
nen, kan driva organisatoriska och politiska frågor. Med en karismatisk rö¬
relse menar jag en rörelse som uppträder på ett sådant sätt att den av omgiv¬
ningen betraktas som sekteristisk.89 Min hypotes är att utrymmet för karis¬
matiska ledare minskar när organisationerna inom arbetarrörelsen efter hand
får fastare former, och att karismatiska organisationer enbart uppstår på orter
där de utgör en mycket liten minoritet.

e De tre sociala rörelsernas inbördes relationer

En hel del har skrivits om hur socialdemokratin, oftast i samarbete med
landsorganisationen, har motarbetat oppositionen inom både anarkosyndika-
lism och kommunism.90 Däremot är forskningen nästan obefintlig vad gäller
de två mindre sociala rörelsernas förhållande till varandra. Detsamma kan

sägas gälla för de perioder då det funnits två politiska partier på arbetarrörel¬
sens vänsterkant. Dessutom har, som nämnts, nästan all forskning i ämnet
bedrivits på riksnivå. Jag kommer i detta arbete också främst att fokusera
intresset kring den reformistiska arbetarrörelsen och dess "gräsrotsrelatio
ner" till de mindre rörelserna, även om de senares relationer till varandra, där
det på grund av källäget är möjligt, också kommer att beröras.

Min huvudhypotes är att socialdemokraterna i Dalarna följde partiled¬
ningens riktlinjer och vidtog de mått och steg som denna ansåg lämpliga, och
att resultatet blev att partiet under 1930-talet kunde återfå den politiska platt¬
form som splittringen av partiet berövat detsamma.

88 För ett debattinlägg om egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur se Franzén 1991.
89 För en diskussion om karisma och rationalitet i Max Webers sociologi se Lindskoug 1979. Om
karismatiska rörelser se kapitel 3.
90 Se till exempel, Schiller 1967. Gröning 1988 eller Schiillerqvist 1992.
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Källmaterialet

Ett primärt källmaterial för studier av ovanstående frågor är de olika arbetar¬
partiernas egna arkiv och i dessa främst mötes- och styrelseprotokollen. I
Dalarna uppstår stora svårigheter när man, på länsnivå, skall studera de olika
organisationerna. Bevarat är det socialdemokratiska arkivmaterialet från
partidistriktets start år 1905 och framåt, samt från det år 1919 nystartade
ungdomsdistriktet. Även det socialdemokratiska kvinnoförbunds distrikt har
bevarade handlingar från nystarten år 1923. Delvis bevarat är också arkivet
från syndikalisternas distriktsorganisation, samt från en rad syndikalistiska
lokala samorganisationer eller, i dagligt tal, bara förkortningen LS.91

Landsorganisationen hade vid denna tid inga distriktsorganisationer, men
ett mycket omfattande material finns från lokala fackföreningar. Från di¬
striktsorganisationerna har alla bevarade protokoll genomlästs i sin helhet,
medan urvalet av lokalt material framgår av källförteckningen. För ovanstå¬
ende organisationer utgör alltså källäget inget egentligt problem

Vad gäller de politiska partier och fraktioner som tillkom efter bildandet
av det socialdemokratiska vänsterpartiet på våren 1917 är läget helt annor¬
lunda. Under undersökningsperioden uppstod en mängd splittringar. På
många orter, spridda i hela vårt land, verkade tidvis en rad politiska organi¬
sationer, samt deras sidoorganisationer, samtidigt. Dessa föreningar var ofta
mycket små och geografiskt spridda, vilket inte underlättat sökandet efter
eventuella arkiv. Då dessa organisationers lokala omfattning är oöverskådlig
och föga känd, återges här det av mig kända antalet föreningar i Dalarnas län
och bevarandegraden av deras material i tabellform.

91 Enligt databasen Folkrörelsearkiv fanns under perioden 151 LS i Dalarna. Mer eller mindre full¬
ständiga protokollsserier finns i DFA för 29 av dessa.
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Tabell 1.1 Under undersökningsperioden existerande organisationer inom den politiska arbe¬
tarrörelsens "vänster" i Kopparbergs län och andel bevarat arkivmaterial. För en geografisk
uppdelning av arbetarkommuner se Henningsson 1994, Bilaga 2. (? = existens ej klarlagd.)

Verksamma organisa¬ Bevarat arkivma-

tioner. trial från

Organisation Tid Distrikt Lokalf Distrikt Lokalf.

Ungsocialistiska partiet 1903 - 1934 1 39 - 5

Socialdem. Ungdomsförb 1903 - 1921 1 36 - 15

Sv.s Sociald. Vänsterparti 1917-1921
Partiorganisationer 1 87 - 6

Kvinnoorganisationer 9 Ej känt - 1

Ungdomsorganiationer Se SDUF ovan.

SKP III:e Internat. 1921-1929

Partiorganisationer 1 50 - 4

Kvinnoorganisationer ? c:a 5 - -

Ungdomsorganisationer 1 c:a 30 3

Vennerströmmarna 1921 - 1923

Partiorganisationer 1 4 - 1

Kvinnoorganisationer 9 9 - -

Ungdomsorganisationer 9 9 - -

Höglundarna 1924-1926

Partiorganisationer 1 13 - 2

Kvinnoorganisationer - - - -

Ungdomsorganisationer 1 3 - 1

Kilbommarna/Soc. Partiet 1929-1941

Partiorganisationer 1 48 1 4

Kvinnoorganisationer - 9 - -

Ungdomsorganisationer 1 c:a 15 1 3

SKP lll.e Internat. 1929 - 1 23 1 1

SUMMA C:a 11 c:a 325 3 46

Källa till tabellen: Då distriktsmaterial nästan genomgående saknas, bygger antalet föreningar
i ovanstående tabell på litteratur, matriklar och på ARAB förvarade insända verksamhetsbe¬
rättelser till respektive partistyrelse. Dessutom har en genomgång av tidningarna Dalarnas
Folkblad 1919-1925 och Den Nya Politiken 1924-1926 gett värdefulla upplysningar. Infor¬
mationen finns sammanställd i flera kortregister som förvaras på Dalarnas Folkrörelsearkiv.

Som framgår av tabellen, finns bara arkivet från en av de i undersökningen
ingående distriktsorganisationerna (förutom kommunistpartiet 1929- som
inte undersöks närmare) bevarat. Förhållandet är likartat vad gäller de lokala
föreningarna. Där har bara 10 % av det ursprungliga materialet återfunnits.
Som en jämförelse kan nämnas att ungefär hälften av det socialdemokratiska
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materialet är bevarat. Tyvärr är det bevarade materialet mycket bristfälligt
även tidsmässigt och det är först under 1930-talet som man för första gången
kan jämföra de olika distriktens verksamhet genom bevarade protokoll.

Vad gäller kvinnoorganisationer så har, bortsett från de socialdemokratis¬
ka, material bara bevarats från vänsterpartiets kvinnoklubb i Borlänge. Nå¬
gon jämförande analys av arbetet inom dessa organisationer har därför ej
kunnat utföras. Beträffande ungdomsorganisationernas arkivmaterial, så har
detta i första hand använts för att täcka några luckor i arbetarkommunernas
material. Detta har möjliggjorts av att de diskuterade frågorna, vid ett jämfö¬
rande studium på andra orter, hade haft en likartad karaktär.

Det har också funnits ett okänt antal samarbetsorgan för fackliga organi¬
sationer i länet. Av dessa har bevarats protokollen från arbetarråden i Bor¬
länge och Falun samt från tre samorganisationer där även Syndikalisterna
(SAC) ingått. Även detta material har i tillämpliga delar använts i avhand¬
lingen. Tidningar och material från Arbetarrörelsens Arkiv har också använts
som komplement till det bristfälliga protokollsmaterialet. Bearbetningen av
alla dessa källor har för distriktsorganisationernas del resulterat i en organi¬
satorisk rekonstruktion, eller, som Torkel Jansson uttrycker det "en källa
byggd på källor".92 I vilken utsträckning de olika källmaterialen använts
framgår av notapparaten. Ett tiotal personer har haft en mera framträdande
roll inom olika fraktioner av "arbetarvänstern". Gemensamt för dessa är att

de inte har efterlämnat några personliga arkiv av betydelse.
Vid studiet av Dalarnas politiska lokalhistoria under förra delen av 1900-

talet finns inga vetenskapliga arbeten att komplettera källmaterialet med.
Förutom ett stort antal jubileumsskrifter har två större arbeten publicerats
med arkivforskning som grund. Dessa är: Arndt Johansson, Arbetarrörelsen
i Dalarna (1955) Carl Nyström För rättvisa, frihet och bröd, arbetarrörel¬
sen i Mora (1982). Båda dessa arbeten bygger på studier vid Dalarnas Folk¬
rörelsearkiv men saknar normal vetenskaplig dokumentation. Deras använd¬
ning som källor i detta arbete framgår av notapparaten.

Undersökningsorterna

När det gäller val av lokala undersökningsorter, kanske man skulle kunna
förväntat sig att jag valt, till exempel , två från varje socioekonomisk region.
På grund av det ovan redovisade källäget har detta dock ej varit möjligt. De
valda orternas socioekonomiska karaktär kommer därför här att presenteras
mera utförligt.

92 Jansson 1982. sid. 169.
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Tre orter i Industridalarna ingår i den lokala undersökningen. Först Bor¬
länge, som kom att byggas i slutet av 1800-talet, och som präglades av de
stora industrierna Domnarvet och Kvarnsveden. Arbetsförhållandena på or¬
ten kännetecknades tidigt av ren penninglön och ett industriellt ledarskap av

kapitalistisk karaktär. Detta kom redan under första världskriget att prägla
arbetarnas levnadsstandard och därmed även arbetarrörelsens utveckling. På
platsen fanns tidigt en stark arbetarrörelse men även klara tendenser till
splittring. Här fanns också under åren 1918-1925 den socialdemokratiska
vänsterrörelsens tidning Dalarnas Folkblad, vilket starkt bidragit till att göra
orten till en huvudort i undersökningen. Motsättningarna inom den lokala
arbetarrörelsen har gått att följa i de bevarade protokollsböckerna, samt även
genom arbetet i en på orten bedriven studiecirkel.

Den andra orten är Fredriksberg i Säfsnäs socken i nuvarande Ludvika
kommun. Detta samhälle har ett typiskt bergslagsursprung. Det ovanliga
med orten är att en brukspatron Falk lade ner järnbruket och byggde en sul¬
fitfabrik år 1898 och en sulfatfabrik på samma plats år 1911. Detta räddade
förmodligen Fredriksbergs överlevnad under de närmaste femtio åren. Fabri¬
kerna köptes år 1917 av ett modernt skogsbolag, Hällefors Bruks AB. Där¬
efter fördes förhandlingar med bolaget om den mängd av naturaförmåner,
bland annat möjligheten att hålla egen ko, som tidigare ingått i arbetarnas
lönesystem. Arbetarnas splittring i politiska fraktioner på orten var stor, men

samtidigt kan man konstatera en stor konsensus om de grundläggande värde¬
ringarna i den lokala politiken och en vilja till samförstånd även med arbets¬
givaren. Även om pappersbruksarbetaren Gustav Skagerberg en tid var riks¬
dagsledamot, präglas orten av bristen på ledande personligheter inom arbe¬
tarrörelsens olika fraktioner. Studier har gjorts både av protokoll och genom
en lokal studiecirkel.

Den sista orten i Industridalarna är Näs bruk i By socken i nuvarande
Avesta kommun i södra Dalarna. Socknen dominerades av järnbruken i Näs
och Horndal. Medlemmarna i den vänsterkommun som 1917 bildades av

folkskolläraren Oscar Alfredsson i Rudö har dock mest bestått av skogs- och
lantarbetare. Alfredsson ledde verksamheten ända fram till andra världskri¬

get, men samlade aldrig några större skaror bland arbetarväljarna. Arkivmäs¬
sigt har mitt knappa material kompletterats med en del handlingar ur Al¬
fredssons personarkiv, som överlämnats till folkrörelsearkivet av hans son
Rune Oskarsson.

I den Blandade regionen ligger två undersökningsorter. Den ena,
Korsnäs, utanför Falun, är en sågverksort med gamla anor och av en något
annorlunda karaktär. Sågverksarbetet var både säsongs- och konjunkturbeto-
nat och gav en mera blandad arbetarbefolkning än den vid järnbruken. Dess¬
utom förekom vissa inslag av naturahushållning i lönesystemet, såsom
brukshandel, mjölkdistribution m. m. På orten fanns flera inom den lokala
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arbetarrörelsen kända personer, som var ledare för olika fraktioner och vars
aktiviteter har varit möjliga att följa både genom protokollen och genom en
lokal studiecirkel.

Den andra orten i denna region, Nås i Vansbro kommun i Västerdalarna,
är en ort där Stora Kopparberg vid denna tid ägde 60 % av skogen. Där fanns
en omfattande arbetarrörelse, och en stark vänsteropposition under ledning
av kronolänsmannen och riksdagsledamoten Olof Lind. Denne flyttade 1922
till Borlänge och rörelsen försvagades, men upphörde inte. Arkivmaterialet
från orten är svagt. Orsaken är att organisationerna på mindre orter skrev
knapphändiga protokoll och att dessutom kompletterande material i detta fall
saknas.

I (enligt karta 1:1) Jordbrukskommunen Rättvik har inkorporerats socknen
Ore med Furudal som centralort . Denna av skogsbruk dominerade socken,
var en gammal bergslag där Furudals bruk ägde ungefär 65 % av arealen. På
1870-talet lades det patriarkaliskt drivna järnbruket ned. Det skogsbolag som

köpt och lagt ned bruket började att tillämpa rent lönearbete för stora delar
av sina anställda inom sågverksindustrin samtidigt som många självägande
bönder genom arrenden och skogsaffärer övergick till att bli bolagstorpare.
Åtgärderna medförde att befolkningen kände en ökad otrygghet när lönsam¬
heten vid sekelskiftet sjönk inom skogsindustrin. En radikal arbetarrörelse
bildades tidigt och vänsterinflytandet blev både starkt och långvarigt. Några
rikspolitiskt starka ledare framträdde dock aldrig på denna ort och det spröda
källmaterialet har fått kompletteras med uppgifter från en studiecirkel.

På den enda undersökningsorten i det egentliga Bondedalarna som har ett
bevarat och relevant arkivmaterial, Gagnef, var vänsterrörelsen kortvarig
men omfattande. Den blomstrade upp med vänsterpartiets bildande år 1917
och upphörde med partiets återgång till socialdemokraterna år 1923. Feno¬
menet, som även förekommer inom flera andra socknar i trakten, är intres¬
sant och bör naturligtvis studeras närmare. Källmaterialet från orten är till¬
fredställande och flera personer som senare blev kända socialdemokrater kan
studeras.

Slutligen några rader om viktiga orter som behandlas mindre utförligt i
avhandlingen. Gruvorten Grängesberg har varit en centralort för Dalarnas
arbetarrörelse. Det var också här som riksdags- och regeringsledamoten, se¬
dermera landshövdingen i Kopparbergs län Bernhard Eriksson, var verksam.
Ett inledande kapitel om hans betydelse för arbetarrörelsen i länet är natur¬
ligtvis oundvikligt, särskilt som han i Grängesberg var inbladad i en

spännande strid med "unghinkarna" om uteslutningen av Hinke Bergegren ur
det socialdemokratiska partiet. Det hade naturligtvis varit av vikt att nog¬

grant få fortsätta att följa den politiska utvecklingen på denna ort, något som
på grund av att allt kommunistiskt arkivmaterial från 1920- och 1930-talet
saknas, har varit mycket svårt, varför orten har uteslutits ur avhandlingen.
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Till Falun förlades år 1919 den socialdemokratiska distriktsstyrelsen och
där fanns också deras ledande tidningsorgan Dala - Demokraten. På denna
ort med ett brett fackföreningsliv, utan någon dominerande facklig gruppe¬
ring, var dock vänsteroppositionen mot socialdemokratin så svag att den av¬
satt föga eller inga spår i föreningslivet. Ett faktum som gjort orten ointres¬
sant ur ett konfliktperspektiv.

Avhandlingens uppläggning

Huvudfrågan i kapitel 2 är: Vad orsakade de stora valframgångar som Dalar¬
nas socialdemokrater i valen 1911 och 1914 hade i länets icke industrialise¬
rade områden? Tre variabler diskuteras: övergripande socioekonomiska
faktorer, partiets organisationsgrad, och hur socialdemokraterna, och inte
minst Bernhard Eriksson, i sin agitation utnyttjade den negativa bild som
allmänheten i länet hade av de stora skogsbolagen.

Kapitel 3 undersöker socialdemokratins förhållande till den ungsocialis¬
tiska rörelsen och omfattar en längre tidsperiod än kapitel 2. Huvudfrågan är
hur allvarligt hot mot socialdemokratin och inte minst mot dess organisatio¬
ner som ungsocialismen utgjorde. Med exemplen från de stora industriorter¬
na Grängesberg och Borlänge studeras konfliktens omfattning, samt dess
verkningar ur ett socioekonomiskt, organisatoriskt och personligt perspektiv.

Kapitel 4 handlar om tillkomsten av det socialdemokratiska vänsterpartiet
år 1917 och huvudfrågan i kapitlet är, som redan omtalats i avhandlingens
inledning, socioekonomisk: Varför fick Sveriges Socialdemokratiska Väns¬
terparti i Dalarna sitt främsta stöd bland Nedansiljans småbrukare? Frågan
granskas främst utifrån partiets jordbruksprogram och dess påverkan på väl¬
jarna, men i samband med en övergripande socioekonomisk, organisatorisk
och aktörsmässig analys görs också jämförelser med utvecklingen inom
andra regioner i länet.

I kapitel 5 behandlas Dalarnas roll vid klyvningen av det socialdemokra¬
tiska vänsterpartiet år 1921. En bärande fråga i kapitlet är vad som kom att
hända inom partiet då delar av detsamma, efter år 1919, närmade sig kom¬
munismen. Analysen görs socioekonomiskt, organisatoriskt och aktörsmäs¬
sigt och en tyngdpunkt har lagts på en undersökning av fraktionernas geogra¬
fiska hemvist.

I kapitel 6 analyseras, med exempel från Borlänge och Korsnäs, då klyv¬
ningen främst drabbade Industridalarna, 1924 års klyvning av Sveriges
Kommunistiska Parti. Analysen utföres på samma sätt som i tidigare kapitel.

1 kapitel 7 undersöker jag klyvningen av kommunistpartiet år 1929. Vid
detta tillfälle övergick hela den kommunistiska rörelsen i Dalarna till Kil-
bomsfraktionen, som senare ändrade namn till Socialistiska Partiet. Detta
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parti fick sedan vissa framgångar, innan Karl Kilbom och Dalarnas riks¬
dagsledamot Verner Karlsson återgick till socialdemokraterna. Orsakerna till
deras ställningstagande kommer att diskuteras liksom utvecklingen av parti¬
ets organisationer under 1930-talet. Analysen av de socioekonomiska för¬
hållandena blir i detta fall något mindre betydelsefull, men kapitlet innefattar
också en diskussion om varför en fraktion av det kominternanslutna kom¬

munistpartiet kom att finnas kvar i Ore socken.
Kapitel 8 behandlar det demokratiska genombrottet i kommunal- och

landstingspolitiken och omspänner hela undersökningsperioden. Det inne¬
håller analyser av de olika partiernas styrka i landstingspolitiken och på av¬
handlingens sju undersökningsorter på någon väsentlig punkt skiljer sig från
rikspolitiken. De lokala variationer i de olika vänstergruppernas inflytande i
den kommunala politiken undersöks, både vad gäller inflytelserika personers

agerande och lokala förutsättningar för en "vänsterpolitik".
I kapitel 9 studeras hur syndikalisterna under 1920- och 1930-talen käm¬

pade både mot LO och de politiska partierna för att följa en självständig
facklig kurs. Rörelsens socioekonomiska och organisatoriska utbredning
analyseras och en betoning läggs på en undersökning av partiets relationer
till andrar organisationer inom arbetarrörelsen.

Kapitel 10 slutligen, behandlar socialdemokraternas reaktion på den lång¬
variga splittringen av arbetarrörelsen. Följde denna direktiven från partiled¬
ningen eller togs egna initiativ? Viktiga frågor är: hur behandlade man de
personer som återvände från utbrytargrupperna till vänster? Byråkratiserades
partiet och var detta orsaken till att man under 1930-talet kunde återta förlo¬
rade röstandelar från de andra partierna? Detta kapitel kommer att ge majo¬
ritetsperspektivet på de, trots allt, ganska små grupper som under undersök¬
ningsperioden utgjorde vänsteroppositionen inom Dalarnas arbetarrörelsen.

Avslutningsvis förs i kapitel 11 en sammanfattande diskussion där de in¬
ledande frågeställningarna konfronteras med avhandlingens resultat.
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2 Dalarna blir politiskt rött

Detta kapitel inleds med ett bakgrundsavsnitt som beskriver den tidiga arbe¬
tarrörelsen i Dalarna. Därefter görs en hårddatamässig beskrivning av det
socialdemokratiska valarbetet, och de i hela länet framgångsrika resultaten i
1911 och 1914 års riksdagsval.

Den analyserande delen inleds med en socioekonomisk undersökning av
valresultaten. Den utförs enligt den i kapitel 1 beskrivna metoden, och un¬
dersökningen gäller andrakammarvalet på hösten 1914. (Anledningen till att
en analys inte görs på de två tidigare valen, är den valsamverkan som då, i
den norra valkretsen, skedde med liberalerna, och som jag återkommer till
nedan.) Den första frågan som ställs vid analysen är: Har graden av industri¬
alisering ett klart samband med de lokala variationerna i valresultaten? Som
andra variabel undersöks arbetarrörelsens organisationer, fördelade på de tre
olika valkretsarna, och om de kan ha varit orsaken till de lokala variationerna
i valresultaten. Den tredje använda variabeln är graden av bolagsägande i
länets olika socknar. Frågeställningen är: Om ett högt bolagsägande i de lo¬
kala valkretsarna gynnat socialdemokraterna? Orsaken till att denna variabel
analyseras är att det inom socialdemokratin i Dalarna framförts åsikten att
valframgångarna vid tidigare val, berott på att Bernhard Eriksson tagit
"småfolkets'' parti och framfört en kraftig kritik mot skogsbolagens omora¬
liska kapitalism.1

Bakgrund

Socialdemokratin i Sverige var inledningsvis en rörelse med stark anknyt¬
ning till städernas arbetarbefolkning. Det partiprogram som antogs år 1897,
under ledning av Hjalmar Branting och Axel Danielsson, baserade sig på en
deterministisk marxism av tysk modell. Den mera anarkistiska linje som, i
viss mån, representerades av August Palm, men senare främst av Hinke Ber¬
gegren och ungsocialisterna, avfärdades av Hjalmar Branting och partistyrel¬
sen som ovetenskaplig "revolutionsromantik"2

De första 25 åren av den svenska socialdemokratins tillvaro ägnades åt att
organisatoriskt stabilisera både den fackliga och politiska verksamheten. 1
detta arbete gällde det för partiets ledning att etablera politiken och parla¬
mentarismen som den rätta "makliga" vägen till socialismen. Detta synsätt

1 Johansson 1955,sid. 261.
2 Millboum 1990, sid. 3I7f
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var inte oemotsagt, bland andra Bergegren hävdade att de fackliga organisa¬
tionerna var socialismens "avantgarde" och generalstrejken dess vapen.3

De organisatoriska frågorna inom det socialdemokratiska partiet kom
dock efter riksdagsbeslutet i maj 1907 om allmän rösträtt för män och parti¬
kongressens uteslutning av Bergegren och Nya Folkviljans chefredaktör Carl
Schröder år 1908 att skjutas i bakgrunden för röstvärvning och agitation.
Trots att partiet, till följd av striden med ungsocialisterna och den därpå föl¬
jande storstrejken, på kort tid förlorat hälften av sina medlemmar, startade
socialdemokraterna inför valrörelsen 1911 en kraftig röstvärvningskampanj.4
Detta steg togs utan att partistyrelsens uttalade riktmärke för bildandet av
arbetarkommuner, minst en i varje socken, på långa vägar uppnåtts i någon
del av vårt land.

Dalarnas tidiga arbetarrörelse

August Palm besökte Falun 1886 och gjorde en resa genom Dalarna 1887.
Därefter bedrevs en livlig agitation i landskapet, som senare kom att utgöra
ett av Sveriges rödaste. Denna tidiga agitation har utförligt beskrivits av
Arndt Johansson i hans bok "Arbetarrörelsen i Dalarna" och skall inte upp¬

repas här.5 Vad som däremot skall framhållas är de organisationer som ar¬
betarrörelsen skapade i länet. Vid besöket i Falun 1887 bildade Palm en dis¬
kussionsförening. Denna och andra liknande föreningar förde en tynande
tillvaro. Ett undantag fanns dock, Grängesbergs gruvarbetareförening. Denna
hade bildats på nyårsafton 1892 och flyttade in i ett eget hus den 6 maj
1894.6 Föreningens kontakter med arbetarrörelsens ledning gick till en bör¬

jan genom det socialdemokratiska partiet och Branting talade midsommaren
1895 vid det då nybyggda Folkets Hus.7

Den fackliga verksamheten kom dock snart att ta över, och i oktober 1895
bildades, vid möte just i Grängesberg, Bruks- och Gruvarbetareförbundet.
Detta representerande inledningsvis 600 medlemmar i föreningarna i Gräng¬
esberg, Domnarvet, Falun och Söderbärke, samtliga i Dalarna, samt före¬
ningen i Malmberget i Norrbotten. Den 1 januari 1900 inträdde förbundet i
LO med 708 medlemmar, vilket innebar en obetydlig medlemsökning under
förbundets första fem år.8

3 Millboum 1990. sid. 362ff.
4 Gröning 1988. sid. 33f.
^Johansson 1955, om Palms resor, se sid. 93.
6 Ibid. sid. 153.
7 Casparsson 1932. sid. 50.
8 Casparsson 1935. sid. 84ff.
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Vid sekelskiftet fanns även andra fackföreningar i Dalarna, men medlems-
rapporteringen till förbunden var i allmänhet dålig, vilket, tyvärr, gör verk¬
samheten svår att överblicka. Bruks- och Gruvarbetareförbundet redovisade
inte några lokala medlemssiffror detta år, men i Dalarna var säkert medlems¬
antalet under 500. Känt om fackföreningsrörelsen i stort är följande fakta.
Det fanns en typografavdelning i Hedemora med 10 medlemmar och en

gjutareavdelning med 17 medlemmar i Smedjebacken. 1 Falun fanns redan
nio fackföreningar etablerade: grovarbetare, gjutare, träarbetare och typogra¬
fer redovisade tillsammans 111 medlemmar. För övriga fem fack saknas
medlemsuppgifter. I Borlänge fanns tre fackföreningar med ett okänt antal
medlemmar. I Mora var bageri- och sågverksarbetarna organiserade. 1 Väs¬
terbergslagen fanns i Ludvika en avdelning av bruks- och gruvarbetarna
samt en metallavdelning, och ovannämnda gruvarbetarfackförening i det
närbelägna Grängesberg. De organiserade arbetarna i Dalarna återfanns allt¬
så i ett fåtal tätorter. Man kan med stor säkerhet säga att totalt måste det i
länet ha funnits mindre än 1 000 organiserade arbetare.9

Fem år senare 1905, det år då Dalarnas socialdemokratiska partidistrikt
bildades, var situationen en annan. Om man ser på den fackliga verksamhe¬
ten fördelad på de nuvarande kommunerna, så erhåller man följande bild:
Avesta cirka 200 organiserade, Hedemora ett 80-tal, Säter fortfarande utan
fackförening, då bygget av mentalsjukhuset ännu ej påbörjats. I Västerberg¬
slagen fanns cirka 300 fackligt anslutna i Smedjebacken och ytterligare om¬

kring 900 i Ludvika/Grängesberg. I Borlänge och Falun fanns omkring 100
respektive 500. Som en kontrast, fanns i hela norra och västra Dalarna bara
ett litet antal fackligt anslutna i Morastrands köping.10

Totalt hade det alltså skett mer än en fördubbling av de fackligt organise¬
rade i länet. Tyngdpunkten fanns dock fortfarande i Västerbergslagen och på
södra Dalarnas industriorter, inklusive Falun.

Trots att huvuddelen av medlemmarna tillhörde kollektivanslutna fackfö¬

reningar, bildade det socialdemokratiska partiet 1901 en enhetlig grundorga¬
nisation bestående av lokala arbetarkommuner11 I Dalarna bildades de två
första på de orter som hade flest fackligt organiserade arbetare d.v.s. Falun
och Grängesberg.12 År 1905 hade antalet arbetarkommuner ökat till fem,
samtliga på orter där det redan fanns fackligt organiserade arbetare. Den till
partiet anslutna ungdomsrörelsen i länet växte ännu snabbare. Den första
ungdomsklubben bildats i Falun år 1903, och redan år 1905 fanns cirka 25
verksamma ungdemokratiska klubbar.13

9 Medlemsantal 1900 taget ur: Databasen Folkrörelsearkiv.
10 Medlemsantal 1905 taget ur: Databasen Folkrörelsearkiv.
11 Gröning 1988. sid. 26f.
12 SAP Falun. Mötesprotokoll Serie Al: 1 och SAP Grängesberg. Mötesprotokoll. Serie A1:1 DFA.
Lokala politiska föreningar har funnits tidigare, men då oftast med andra namn.
1J Databasen Folkrörelsearkiv och Axelsson 1979. sid. 14ff.
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Det konkurrerande ungdomsförbundet, ungsocialisterna, som bildats år
1903, hade vid tiden för unionsupplösningen, bara organisationer i Falun och
Grängesberg. De agiterade dessutom bland soldaterna på Rommehed. Ett
större antal klubbar kom dock att bildas efter den ovannämnda suspensionen
av förbundets ledare, Hinke Bergegren, något som jag återkommer till i nästa
kapitel.14

Bildandet av det socialdemokratiska partidistriktet

Dalarnas socialdemokratiska partidistrikt bildades i december 1905. Närva¬
rande var nio ombud från fyra arbetarkommuner. Dessa kommuner, belägna
i Falun, Grängesberg, Avesta, Hedemora, var de enda som vid denna tid var
verksamma i länet. Närvarande var också representanter från Borlänge där
en ny kommun var under bildande, efter det att den tidigare organisationen
inom Bruks- och Gruvarbetareförbundet hade upphört och ombildats till en
Folkets Hus förening.15

Den samlade arbetarrörelsens styrka i början av 1900-talet mäts förmodli¬
gen bättre av fackföreningarnas medlemsantal än av partiets.16 På de orter
där det fanns arbetarkommuner skedde anslutningen av medlemmarna till
dessa kollektivt och utan reservationsrätt, men anslutning beslutades genom
medlemsomröstning, och långt ifrån att alla fackliga avdelningar var partian¬
slutna. Andra organisationer inom arbetarrörelsen, till exempel Verdandi-
logerna, var också av stor betydelse i det politiska arbetet, särskilt på de orter
som saknade andra former av arbetarföreningar.17 Man kan säga, att dessa år
såg en snabb tillväxt av arbetarrörelsen som ofta fick många andra grenar än
rent politiska organisationer. Vilken form som kom först, blir lite av frågan
om hönan och ägget. 1 många fall tycks man såsom i Grängesberg, ha bildat
en Folkets Hus förening, byggt lokalen - men organiserat sig fackligt och
politiskt senare. 18

Partidistriktets första årskonferens hölls redan efter ett halvårs verksam¬

het, den 10 juni 1906 och då hade även Borlänge och Ludvika arbetarkom¬
muner blivit medlemmar. Ombuden var elva personer från ovannämnda sex
kommuner. Medlemsantalet var den 1 januari 1 233 betalande. Den 1 januari
1907 hade antalet stigit till 3 743 medlemmar i sju kommuner. Säter, med
sitt stora mentalsjukhusbygge, hade tillkommit under hösten 1906.

14 Fernström 1950. Klubbförteckning. sid. 523ff.
15 Johansson 1955, sid. 246
16 Se t.ex. Gröning 1988. sid. 28f och sid. 41 ff.
17 SAP Dalarna. Mötesprotokoll. Serie Al: 1 Agitationsplaner vid valen. 1905-1914. DFA
18 För en jämförelse av den tidiga utvecklingen inom en lokal arbetarrörelse se t.ex. Ericson 1987.
Kapitel 3.
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På hösten år 1907 tillkom kommunerna i Smedjebacken, järnvägsknuten
Krylbo och gruvorten Blötberget. Vid årsskiftet hade medlemssiffran stigit
till 5 414 personer i tio arbetarkommuner. Ytterligare ett stort steg framåt
kunde noteras vid distriktets årsmöte i april 1908, då fjorton arbetarkommu¬
ner närvarade. De nya kommunerna var Korsnäs och Nås, orter som be¬
handlas i detta arbete, samt bruksorterna Horndal och Fors i södra Dalarna.19

Under år 1908 var däremot medlemsökningen blygsam. Den 1 januari
1909 fanns det totalt 5 518 medlemmar i arbetarkommunerna. Därefter sjönk
medlemsantalet kraftigt även om antalet kommuner ökade. Orsakerna till
detta återkommer jag till. År 1911 fanns 2 854 medlemmar i 20 kommuner
och 1914 3 486 medlemmar och 38 kommuner.20 Huvuddelen av dessa
kommuner var, liksom de ovan redan omnämnda, belägna företrädesvis i
södra och västra delen av länet eller det område som socioekonomiskt be¬
nämnts Industri- eller Blandsysselsättningens Dalarna.

SAP:s valagitation och valresultaten 1911 och 1914

Som nämnts i inledningen, omöjliggjorde rösträtts- och valbarhetsbestäm¬
melserna efter år 1866 för en ordinär industriarbetare att bli invald i riksda¬

gen. En stigande levnadsstandard gav dock så småningom ökade årsin¬
komster och därmed möjlighet för allt flera arbetare att, även med rådande
bestämmelser, åtminstone kunna rösta. Hjalmar Branting valdes, med liberal
hjälp, in i riksdagen 1896. Först år 1902 fick han sällskap av fyra partikam¬
rater.

År 1905 ställde Bernhard Eriksson från Grängesberg upp i riksdagsvalet.
Han kandiderade som arbetare och nykterhetsman, men han ansåg sig också
vara "småfolkets" kandidat. Eriksson blev överraskande nog vald. Tidigare
hade Kopparbergs län haft tre högermän och sex liberaler i riksdagen. Nu
tillkom en socialdemokrat och dessutom en person, som både hade samar¬

betsförmåga och var medlem i den vid denna tid starka nykterhetsrörelsen.
Sin goda förhandlingsförmåga hade han visat under en metallstrejk på hem¬
orten år 1902. Vid detta tillfälle hade till och med Dagens Nyheters utsände
yttrat sig berömmande om den blott 23-årige arbetarledaren.21

Vid valet 1908 blev läget oförändrat. Bernhard Eriksson tycks inte ha tap¬
pat valmän på grund av sina strider med ungsocialisterna i Grängesbergs ar¬
betarkommun. Dessa var häftiga och långvariga och avslutades först i sam¬
band med uteslutningen av Hinke Bergegren ur partiet, (se nedan, kapitel 3).

19 SAP Dalarna, Verksamhetsberättelser 1906-1908. Serie Ava:2 DFA.
20 Johansson 1955 Tabell 1.
21 Johansson 1955. sid. 252 och 260ff. Personvalskampanjerna tordes vid denna tid ofta genom
pressen, varför goda personliga vitsord var viktiga.
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Kanske var det också få inom oppositionen, där majoriteten var grovarbeta¬
re, som ännu hade rösträtt.22

På riksnivå utvecklades partiet samtidigt raskt. Fem mandat erhölls alltså
år 1902, tretton år 1905 och trettiotre år 1908. I Dalarna kom det stora ge¬
nombrottet vid valet på hösten 1911, då allmän rösträtt för män införts. Lä¬
net indelades för första gången i enbart tre valkretsar, dessutom genomfördes
listval med av partierna godkända parti- eller kartellbeteckningar. Tidigare
hade valen genomförts som personval i de olika domsagorna, vilket innebar
att Bernhard Eriksson kandiderat i arbetarrörelsens kärnområde, Västerberg¬
slagen.

Valförberedelserna för 1911 års val blev både långvariga och omfattande.
Av verksamhetsberättelsen för 1910 framgår att skräddaren och ordföranden
i ungdomsförbundet, Ernst Åström, Falun, hållit 17 av årets 26 föredrag i
distriktet, samt bildat nya arbetarkommuner i Vansbro och Rättvik. Socken¬
kommittéer hade bildats i Säfsnäs, Boda, Våmhus och Venjan. Dessutom
hade politisk agitation detta år bedrivits av två personer utsända av Landsor¬
ganisationen.23

Vid partidistriktets årsmöte i april 1911 antogs, efter en ingående diskus¬
sion, enhälligt följande plan för den fortsatta agitationen. Att anställa Ernst
Åström under två månader som agitator. Dessutom att anordna folkmöten på
centrala platser i länet och att utge en valtidning. Genom denna uppläggning,
kom valarbetet främst att vila på Åström med 38 föredrag och Bernhard
Eriksson med 34 föredrag.24 Den vikt som lades vid framställning av valtid¬
ningar framgår av verksamhetsberättelsen för år 1911. Där berättas det att
man utgett två gratisnummer. Det första numret utgavs i en upplaga av
20 000 exemplar och det andra i 30 000 exemplar. Tidningarna redigerades
av Bernhard Eriksson och Rickard Sandler, fil. lic. i geografi och lärare på
Brunnsvik, samt trycktes i Arbetarbladets tryckeri. Man ansåg att tidningen
var ett synnerligen värdefullt stöd i valarbetet och erfarenheten väl värd att
minnas till kommande val.25

Socialdemokraterna kände till att deras parti var organisatoriskt svagt i
norra valkretsen. Detta gjorde att man använde Arbetarpartiet som partibe¬
teckning i östra och västra kretsarna, medan valkretsstyrelsen i den norra
kretsen använde De Frisinnade gemensamt med liberalerna. Även här hade
man dock egen lista och liberalerna hade troligen flera olika.26

Det omfattande valarbetet gav resultat, och i 1911 års verksamhetsberät¬
telse finns följande summering av valresultatet:

22 Johansson 1955, sid. 316.
23 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 23/4 1911. Bilaga, verksamhetsberättelse 1910 Serie AI: 1 DFA
24 Ibid.
25 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 26/5 1912, bilaga verks. ber. 1911 Serie AI: 1 DFA.
26 Johansson 1955, sid. 327. Orsakerna till samarbetet är oklara då valkretsstyrelsens protokoll ej
kunnat återfinnas.
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Resultatet av våra partivänners samfällda ansträngningar blev 10 254 socialdemokratiska
röster och 4 riksdagsmandat, och man kan säga att socialismen vinner terräng på ett syn¬

nerligen hoppgivande sätt i Dalarna. I rena jordbrukssocknar hade vi majoritet eller nära

majoritet bland valmännen och landstingsmannavalen i år (1912) visar att förskjutningen
bland valmännen till vårt partis fördel, icke var tillfällig, utan i stort sett stått sig.27

Valda blev: I Västra kretsen på nytt Bernhard Eriksson, Grängesberg och
dessutom nyvaldes, den ovan nämnde, Rickard Sandler. I denna krets valdes
även två liberaler. I Östra kretsen nyvaldes möbelsnickaren Robert Jansson
Falun, för socialdemokraterna. Dessutom tog liberalerna och högern varsitt
mandat. I Norra kretsen tog den socialdemokratiska listan ett mandat. Detta
tillföll hemmansägare Per Tysk, Mora. De två övriga platserna behöll libe¬
ralerna.28 Summa fyra, varav tre nya, mandat av totalt tio.

Eftersom valet 1911 var lyckosamt, blev valrörelserna 1914 i stort upp¬
lagda efter samma mönster. Inför extravalet på våren beslutades att två val¬
tidningar skulle utges i 35 000 exemplar vardera och att valagitationen
främst skulle ske genom länets egna riksdagsmän och av distriktsstyrelsen. 29
1 Norra kretsen blev det på nytt gemensam beteckning med liberalerna.30
Betydelsen av detta samarbete för att det socialdemokratiska vänsterpartiets
senare fick sin starkaste ställning i den norra valkretsen kommer att diskute¬
ras närmare i kapitel 4.

Inför det ordinarie valet på hösten beslutade distriktsstyrelsen att ett nytt
gratisnummer av valtidningen skulle ges ut samt en separat broschyr i
'jordfrågan". Frågan om partibeteckningar behandlades ej.31 Förmodligen
gällde det tidigare beslutet om valkretsarnas egna ansvar.

Trots att distriktsstyrelsen i verksamhetsberättelsen klagade på talarbrist,
anordnade man under år 1914 inte mindre än 193 föredrag. Flitigaste talare
var Rickard Sandler med 48 möten, Bernhard Eriksson med 33 och Nils
Adler, Järnvägsmännens ombudsman, med 22. I norra valkretsen var riks¬
dagsman Per Tysk, Adolf Malmborg, konsumföreståndare i Gonäs utanför
Ludvika, samt Adler de flitigaste talarna. I denna krets höll också Stock¬
holms borgmästare, Carl Lindhagen, sina enda anföranden i Dalarna. Han
talade i Orsa och Leksand. Till industriarbetarna i Borlänge talade däremot
Hjalmar Branting.32

Följande kan läsas i 1914 års socialdemokratiska verksamhetsberättelse
om resultaten av valen samma år:

27 SAP Dalarna, Mötesprotokoll 26/5 1912. bilaga verks. ber. 1911 Serie AI: I DFA.
28 Johansson 1955, sid. 327.
29 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 1/3 1914. Serie AI: 1 DFA
,0 SOS Riksdagsvalen Vårvalet 1914.
11 SAP Dalarna, Mötesprotokoll 28/6 1914. Serie Al: 1 DFA.
32 SAP Dalarna Verksamhetsber. 1914. Serie AVa:2 DFA.
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Vid 1911 års val röstade 43 % av de i valet deltagande med liberalerna 39 % med vårt
parti och 18 % med högern. Vid 1914 års senare val röstade 54 % med vårt parti 28 % med
liberalerna och 18 % med högern. Högerpartiet, som förde ett så gruvligt väsen vid fjol¬
årets valrörelse lyckades därigenom icke öka sin maktställning varemot arbetarepartiet
marscherade fram så att vi nu ha absolut majoritet bland valmännen. Nu gäller det för oss
att behålla dessa valmän och att ytterligare öka deras antal.33

Vårvalet 1914 gav den förändringen att liberalerna förlorade ett mandat i
västra kretsen där socialdemokraterna nu hade tre av fyra mandat. Invald
blev en facklig tungviktare, expeditören för Metalls avdelning 63 i Borlänge,
Lars Johan Hagman.34

Vid höstvalet tilldelades västra kretsen bara tre mandat, och länet totalt
nio. Därmed förlorade Hagman sin plats i riksdagen. Detta uppvägdes dock
av ett nyvunnet mandat i vardera av de två andra kretsarna. I östra kretsen
nyvaldes lokomotiveldare A E Gylfe, Krylbo. Ställningen i kretsen blev en
högerman och två socialdemokrater. 1 norra kretsen, där socialdemokraterna
nu, för första gången, använde en egen partibeteckning, nyvaldes sågverk-
sinspektoren Rikard Eronn, Leksand. Denne hade, liksom Lindhagen, tidiga¬
re varit liberal och man kan anta att han, vid höstvalet, medverkade till att

Lindhagen valtalade just i Leksand.35 Ställningen blev här två socialdemo¬
krater och en liberal. Det sammanlagda resultatet blev att socialdemokrater¬
na tog sex av nio mandat. Det bör noteras, att i Dalarna var detta den samla¬
de arbetarrörelsens bästa valresultatet i andrakammarvalen före andra

världskriget.36

Orsakerna till det goda valresultatet

Som framgått i inledningen av detta kapitel utgörs de variabler som jag valt
att studera för att finna en förklaring till de goda socialdemokratiska valre¬
sultaten i höstvalet 1914 av industrialiseringsgrad, arbetarrörelsens organise¬
ringsgrad och skogsbolagens ägande av skogsmark.

Industrialiseringsgrad som förklarande variabel

På nästa sida åskådliggörs valresultatet vid höstvalet år 1914 fördelat över
kommunerna inom valkretsarna, applicerat på den näringsgeografiska karta
som återgetts i kapitel 1.

33 SAP Dalarna, verksamhetsberättelse 1914. Serie Ava:2 DFA.
34 Johansson 1955. sid.335.
35 Ibid. sid 329f.
36 Ibid. sid sid. 337ff
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Karta 2:1 Dalarnas nuvarande femton kommuner, samt dessas huvudsakliga karak¬
tär under undersökningsperioden, kombinerat med de röstsiffror som socialdemokra¬
terna fick höstvalet 1914.

Industrikommun

Biandkommun

J ordbrukskommun

Skoeskommun

Källa: Myrdal 1933 samt
Bearbetning av SOS Riksdagsvalen
1914. Som industrikommun räknas kommuner

med över 35 % industrialiseringsgrad. Biandkommuner
har i huvudsak 35-15 % industrialiseringsgrad, men områden med högre värden.
Jordbrukskommuner har i huvudsak 35-15 % industrialiseringsgrad eller lägre , do¬
minans för jordbruket. Skogskommuner har i huvudsak 35-15 % industrialiserings¬
grad eller lägre, dominans för skogsbruket.
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Karta 2.1. visar, som redan nämnts i de egna valrapporterna, ett kraftigt ut¬
slag till förmån för socialdemokraterna i valet. Under 50 % av rösterna fick
partiet bara i de utpräglade Bondekommunerna Säter, Leksand och Rättvik,
samt i Skogskommunen Älvdalen. En extrem styrka har partiet i Västerberg¬
slagen, det vill säga, kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

Det uppstod också en rangordning mellan de olika kommuntyperna. Om
man beräknar genomsnittet för valresultatet i Industrikommunerna så blir
detta 63 %, för de Blandade kommunerna 59 %, för Skogskommunerna 51
% och för Jordbrukskommunerna 43,5 %. Skillnaderna är signifikanta, de
två förstnämnda kategorierna ligger över länsgenomsnittet och de två senare
under. Men varför finns det egentligen en skillnad i röstetal mellan Skogs¬
kommunerna och Jordbrukskommunerna? Med hjälp av tre tabeller skall jag
visa att den inte kan förklaras enbart av faktorn industrialiseringsgrad.

Tabell 2.1. Valresultaten i de tre kommuner som vid höstvalet 1914 hade en genomsnittlig
industrialiseringsgrad på över 35 %.

Kommun Kommuntyp

Röster på SAP
i %.

Antalet röstande

Socialdem. Totalt

Ludvika Industri 73 1.827 2.505

Borlänge Industri 59 1.518 2.585

Avesta Industri 57 1.581 2.755

Genomsnitt 63 - -

Källa till tabellerna 2.1-2.3. SOS Andrakammarvalen 1914.

Samtliga valresultat i tabell 2:1 ligger över genomsnittet för länet, vilket som
väntat, visar på en stark arbetarrörelse i länets industriregioner.

Tabell 2..2. Valresultaten i de åtta kommuner som vid höstvalet 1914 hade en industrialise¬

ringsgrad på mellan 15 och 35 %.

Kommun Kommuntyp

Röster p

i %

å SAP Antalet röstande

Socialdem. Totalt

Smedjebacken Blandad 72 1.241 1.731

Vansbro Blandad 57 809 1.427

Mora Skogsbr 56 1.295 2.328

Falun Blandad 55 2.726 4.978

Hedemora Blandad 51 1.149 2.261

Leksand Jordbr 45 1.007 2.222

Säter Jordbr 39 586 1.533

Rättvik Jordbr 38 713 1.860

Genomsnitt 52 - -
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Tabell 2.2 visar att ungefär hälften av ovanstående kommuner ligger under
genomsnittet för länet, men jämför man med tabell 2.3. nedan, så ligger två
av värdena, nämligen Säter och Rättvik, under samtliga värden bland de
minst industrialiserade kommunerna i den senare tabellen. Anmärkningsvärt
är också och genomsnittet blir ungefär det samma för den här och den lägsta
kategorin av industrialiseringsgrad.

Tabell 2.3 Valresultaten i de fyra kommuner som i höstvalet 1914 hade en industrialiserings¬
grad på under 15 %.

Röster på SAP Antalet röstande

Kommun Kommuntyp i % Socialdem. Totalt

Malung Skogsbr 54 840 1.427

Gagnef Jordbr 52 639 1.241

Orsa Skogsbr 50 467 937

Älvdalen Skogsbr 44 391 978

Genomsnitt 50 - -

Som framgår av en jämförelse mellan ovanstående tre tabeller, finns det ett
visst samband mellan industrialiseringsgrad och socialdemokratiskt röstande.
Detta samband är dock svagt och tabellen bekräftar uttalandet från det soci¬
aldemokratiska partidistriktet att man vunnit röster på rena landsbygden.37
Genomsnittlig borde också förhållandet mellan Jordbruks- och Skogsbruks¬
socknarna vara det omvända, då den senare kategorin, enligt Myrdals sätt att
räkna, är den genomsnittligt minst industrialiserade.

b Organiseringsgraden hos arbetarna som förklarande variabel

Som andra orsak till höga valresultat för socialdemokraterna har jag valt att
studera arbetarrörelsens organisationer. Skälet till detta är, att man kan tänka
sig att agitation och personlig påverkan kan ha skapat organisationer som
inte ligger på de traditionella industriorterna och som skulle kunna utgöra
grunden för de goda socialdemokratiska valresultaten.

Arbetarrörelsen var, som nämnts ovan, i en organisatorisk svacka efter
storstrejken.38 Av detta skäl har jag valt att redovisa styrkan för densamma
vid utgången av både år 1909 och 1913. Självfallet ger beräkningarna bara
en ungefärlig bild av organiseringsgraden, men jag anser att förfarandet är
fullt tillräckligt för mina syften. Tabellerna i detta avsnitt är valkretsindela-

,7 Lundkvist 1974. sid. 1461T ger samma resultat for Dalarna vid en jämförelse gjord for hela lan¬
det. Han konstaterar också att frikyrkan och nykterhetsrörelsen ofta är starka inom samma geogra¬
fiska områden som arbetarrörelsen.
38 Se t.ex. Gröning 1988. sid. 41 ff.
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de. Syftet med detta är att redan inledningsvis redovisa de socioekonomiska
och organisatoriska särdrag som den norra kretsen utvisar och som är av stor
betydelse för den kommande splittringen inom socialdemokratin. Syndika-
listernas organisationer var inledningsvis svaga och har inte medtagits i ta¬
bellerna, även om enskilda syndikalister, trots tvivel på parlamentarismen
som kampform, naturligtvis kan ha deltagit i de politiska valen.

Tabell 2.4. Medlemsantalet den 31/12 1909 och 1913 inom LO och SAP i Dalarnas östra val¬
krets. Antal socialdemokratiska röster i valet hösten 1914, samt vägt medlemsantal i procent
av på socialdemokraterna röstande.

Avesta kommun 1909 1913 Röster 1914 H % medl.

LO 916 754

SAP 325 295 1.581 36

Hedemora kommun

LO 342 229

SAP 126 91 1.149 17

Falu kommun

LO 1.361 880

SAP 673 560 2.726 14

Säters kommun

LO 148 37

SAP 62 - 586 14

Hela östra valkretsen

LO 2.767 1.900

SAP 1.186 946 6.042 28

Källa till tabellerna 2.4 - 2.6: Databasen Folkrörelsearkiv

Den östra valkretsen var vid denna tid främst en gammal bruksbygd, omfat¬
tande fyra av länets fem städer. Industrialiseringsgraden var i allmänhet över
15 %. Den organiserade arbetarrörelsens styrka, om vi använder den fackliga
rörelsen som norm, kan år 1914 uppskattas till något över 2 000 personer.

Höstvalet 1914 gav arbetarpartiet över hälften av de avgivna rösterna, el¬
ler 6 042 av totalt 10 518. Åren närmast före valet var alltså antalet organise¬
rade arbetare bara en knapp tredjedel (28 %) av de som röstade på det soci¬
aldemokratiska partiet.

Ser man till de enskilda kommunerna så var i den enda egentliga Industri¬
kommunen, Avesta, det vägda antalet organiserade arbetare 36 % av de
1 581 personer som vid höstvalet 1914 röstade på socialdemokraterna. I He¬
demora, som hade en något lägre industrialiseringsgrad och alltså en Blan¬
dad struktur, var bara 17 % av antalet röstande organiserade. Den andra
Blandade kommunen i valkretsen var Falun, som är en stor kommun med
flera industrier och bruk, men även med omfattande glesbygder. En majoritet
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av de i valet deltagande röstade här socialdemokratiskt, och bland dessa var
cirka 14 % fackligt och politiskt anslutna. I valkretsens enda Bondekommun,
Säter, motsvarade de fackligt organiserade också 14 % av de som röstade på
socialdemokraterna. Man bör dock observera att i denna agrart betonade
kommun erhöll arbetarpartiet enligt karta 2:1 endast 39 % av alla röster.

Tabell 2:5. Medlemsantalet den 31/12 1909 och 1913 inom LO och SAP i Dalarnas västra

valkrets. Antal socialdemokratiska röster i valet hösten 1914. samt vägt medlemsantal i pro¬
cent av på socialdemokraterna röstande.

Borlänge kommun 1909 1913 Röster 1914 H % medl.

LO 1.834 1.156

SAP 926 925 1.518 80

Ludvika kommun

LO 1.538 1.144

SAP 601 526 1.827 52

Smedjebackens kommun
LO 635 465

SAP 500 466 1.241 42

Vansbro kommun

LO 232 153

SAP 17 60 809 14

Malungs kommun
LO 10 -

SAP - - 840 1

Hela västra valkretsen

LO 4.249 2.918

SAP 2.044 1.977 6.235 45

1 västra valkretsen, som, enligt kategoriindelningen i kapitel ett, var domine¬
rad av Industrikommuner, men med skogsbygder i norr, var utvecklingen
likartad den i östra kretsen. Arbetarrörelsens organisationer omfattade under
denna period, lågt räknat och med hänsyn till dubbelanslutningen, 3 500
medlemmar. Vid höstvalet 1914 fick socialdemokraterna 6 235 röster av to¬

talt 10 732. Rösterna i valen var alltså även i denna valkrets mer än dubbelt
så många som antalet organiserade arbetare.

Inom valkretsen hade Industrikommunerna Borlänge och Ludvika en

mycket hög procent av dem som röstade på socialdemokraterna organiserade
i fackliga organisationer, Borlänge 80 % och Ludvika 52 %. I de närings-
mässigt mera Blandade kommunerna Smedjebacken och Vansbro var orga¬

niseringsgraden lägre, 42 % i Smedjebacken, respektive 14 % i Vansbro. 1
den längst norrut belägna Skogsbrukskommunen Malung saknades år 1913
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helt arbetarrörelsens organisationer, och det vägda värdet för en längre peri¬
od blir 1 %. Trots detta kom 54 % av de valmän som deltog i höstvalet år
1914 att rösta på socialdemokraterna. Ett mycket anmärkningsvärt resultat.

Tabell 2:6. Medlemsantalet den 31/12 1909 och 1913 inom LO och SAP i Dalarnas norra

valkrets. Antal socialdemokratiska röster hösten 1914, samt vägt medlemsantal i procent av
på socialdemokraterna röstande i valet.

Leksands kommun 1909 1913 Röster 1914 H % medl.

LO 44 34

SAP - 24 1.004 10

Gagnefs kommun
LO 11 -

SAP - 36 639 4

Rättviks kommun

LO - -

SAP - 31 713 4

Orsa kommun

LO 57 35

SAP - 20 467 24

Mora kommun

LO 125 29

SAP 46 33 1.295 18

Älvdalens kommun

LO 23 -

SAP - - 391 6

Hela norra valkretsen

LO 260 98

SAP 46 120 4.512 12

Den norra valkretsen, vilken enligt kategoriindelningen i kapitel 1 helt kän¬
netecknades av Bonde- och Skogsbygder, hade en likartad folkmängd och
samma antal röstberättigade som i de övriga kretsarna. Utmärkande för kret¬
sen är enligt tabell 2.6 att arbetarrörelsens organisationer var mycket svaga.
Det vägda medelvärdet var 2 797 organiserade i västra kretsen, 1 700 i den
östra och endast 131 i den norra. Åren närmast före valen år 1914 var det där
maximalt 200 personer som var registrerade medlemmar i arbetarrörelsens
organisationer.-'9 Trots detta hade socialdemokraterna stora framgångar även

39 Som tidigare nämnts är det svårt att definiera arbetarrörelsens omfattning. 1 protokollet vid Di¬
striktets årsmöte den 23 april 1911 sade Bernhard Eriksson följande när Ernst Kypengren Borlänge,
hyste farhågor om partiets organisatoriska styrka: "men i stort sett hade vi genom loger, klubbar
och kommittéer fast fot över hela länet." SAP Dalarna. Mötesprotokoll, Serie Al: 1 DFA.
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i detta område. Vid höstvalet 1914, som var det första utan valsamverkan
med liberalerna, samlade deras lista 4 512 röster av totalt 9 654. Skillnaden i
i röstetal avviker inte markant från de övriga kretsarna, samtidigt som orga¬

niseringsgraden, även med tanke på brister i statistiken, liksom i Malung,
den enda Skogskommunen i de övriga två valkretsarna, är anmärkningsvärt
låg. Norra kretsen bestod av tre Jordbrukskommuner och tre Skogskommu¬
ner. Bland Jordbrukskommunerna var organiseringsgraden något lägre än
bland Skogskommunerna, 10 % i Leksand och 4 % i Gagnef och Rättvik,
mot 24 % i Orsa, 18 % i Mora och 6 % i Älvdalen. Även antalet väljare som
röstat på socialdemokraterna var något lägre i Bondedalarna än i Skogsda¬
larna. Om man studerar karta 2:1, kan man se att Leksand hade 45 %, Gag¬
nef 52 % och Rättvik 38 % mot Orsa 50 % , Mora 56 % och Älvdalen 44 %.
Lägger man till Jordbrukskommunen Säter i Östra kretsen och Skogskom¬
munen Malung i Västra kretsen fås samma bild för hela länet. Socialdemo¬
kraterna i Skogskommunerna hade den svagaste organisationen men samlade
flera röster än i Jordbrukskommunerna.

Relationen mellan valresultaten och medlemsantalet i arbetarrörelsens or¬

ganisationer kan också illustreras grafiskt , i form av en regressionsanalys.
Diagram 2.1 gäller för hela länet utan någon uppdelning på valkretsar.

Diagram 2.1 Regressionsanalys av valresultaten i 1914 års
höstval(x) i relation till vägt medlemsantal i arbetar-rörelsens
organisationer(y)

Diagram 2.1. visat ett positivt samband mellan antalet medlemmar i arbe¬
tarrörelsens organisationer och antalet röster på socialdemokraterna i höst-
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valet år 1914. Men det visar också på att partiet i genomsnitt fått nästan 40
% av rösterna i områden där man i princip saknade organisationer. Detta in¬
nebär att det goda valresultatet i området var mera en följd av utifrån kom¬
mande, muntlig och skriftlig, agitation än av lokal politisk organisering.

c Aversionen mot skogsbolagen som förklarande variabel.

För att testa hypotesen att den mot skogsbolagen framförda aversionen i so¬
cialdemokraternas agitation och broschyrer kan ge en förklaring till det höga
socialdemokratiska röstetalet, skall analysen föras ett steg vidare nedåt i
Dalarnas samhällsorganisation. Jag kommer att studera de enskilda socknar
där bolagen ägde mest mark, jämfört med dem där de ägde minst mark. Då
genomsnittet för bolagsägande i länet var omkring 30 procent av arealen i
socknarna, har i tabellerna valts att redovisa kommuner med ett bolagsägan¬
de över 50 procent och under 10 procent40

Tabell 2.7. Kopparbergs län. Jämförelse av industrialiseringsgrad och valresultat för social¬
demokraterna i höstvalet 1914 i de sju socknar där marken till mera än 50 % ägdes av bolag
och bruk.

Socken/kommun Ind. grad Valresultat i % Bolagsägande i %
Säfsnäs/Ludvika Hög 70 96

Ore/Rättvik Låg 76 65

Nås/Vansbro Låg 59 60

Silvberg/Säter Medel 79 57

Grangärde/Ludvika Hög 75 54

Garpenberg/Hedemora Hög 64 54

Ludvika/Ludvika Hög 70 53

Källa: Myrdal 1941, Sundberg 1910, och SOS Riksdagsvalet 1914.

Som framgår av tabellen, finns här ett klart samband. Bolagsägande ger ett
röstetal för socialdemokraterna i alla dessa socknar, oavsett industrialise¬
ringsgrad, som ligger långt över genomsnittet i länet, som var 54 procent. 1
gruppen finns också det högsta värdet för partiet, 78,5 procent i Silvbergs
socken, som låg mellan Borlänge och Säter och till stor del ägdes av Stora
Kopparberg.41

40 Sundbärg 1910.
41 Enligt Rydenfelt 1954, tabell 40 sid. 279 finns inget samband mellan skogsbolagen och kommu¬
nistiskt röstande. Förklaringen är dock tveksam då Norrbotten intar en särställning och förskjuter de
övriga siffronia så mycket att detta län borde ha studerats separat. Att framföra en kritik mot skogs¬
bolagen behöver dock inte speciellt gynna kommunister. Per Frånberg hävdar ju, vilket framförts i
kapitel 1. att i Västerbotten vann även de frisinnade röster på att inta en negativ attityd till dessa
bolag. Regionala skillnader tycks alltså förekomma.
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Tabell 2.8. Kopparbergs län. Jämförelse av industrialiseringsgrad och valresultat för social¬
demokraterna i höstvalet 1914 i de nio socknar som till mindre än 10 % ägdes av bolag och
bruk.

Socken/kommun Ind. grad Valresultat i % Bolagsägande i %
Grytnäs/Avesta Hög 22 9

Lima/Malung Låg 73 8

Ål/Leksand Hög 32 5

Malingsbo/Smedjebacken Låg 68 3

Gagnef/Gagnef Låg 52 3

Gustafs/Säter Låg 26 1

Bjursås/Falu Medel 71 1

Säters socken/Säter Medel 68 0

Stora Skedvi/Säter Medel 13 0

Källa: Myrdal 1941, Sundbärg 1910 och SOS Riksdagsvalen 1914.

I tabell 2.8 ingår det lägsta värdet för socialdemokraterna i hela länet, nämli¬
gen Stora Skedvi. Fyra värden ligger dock klart över medelvärdet för länet
och kan inte förklaras med variabeln bolagsägande. Klart är att
"bolagsväldet" är en förklaring till höga socialdemokratiska röstsiffror, men
inte den enda. Då de socknar som hade höga röstetal för socialdemokraterna
hade olika struktur, kan man förmoda att andra lokala förhållanden var orsa¬
ken till socialdemokraternas framgångar. I några fall går också orsaken klart
att fastställa. I Sågmyra i Bjursås socken och i Bispberg i Säters socken
fanns stora arbetsplatser med många arbetare, av vilka få var organiserade.
Orsaken var arbetsgivarnas motstånd mot arbetarnas organisationer. Dessa
arbetsgivare var kända för att vara "svåra", vilket säkert stärkte arbetarnas
opposition i hemliga val. 41 Stora områden i Malingsbo socken hade nyligen
köpts av staten från Klotenbolaget och socknen hade alltså tidigare varit en

bolagssocken.42 1 Gagnef pågick vid denna tid stora anläggningsarbeten med
många arbetare. Socialismen var dessutom känd på orten genom arbetsvand-
ringar till sågverken vid Östersjökusten. 43 Vad gäller Lima är jag obekant
med orsaken till att så många röstar socialdemokratiskt. En förklaring kan
dock vara inflytandet från Övre Dalarnas Småbrukare- och Skogsarbetare¬
förbund, vars verksamhet jag skall studera i kapitel fyra för att ännu bättre
kunna förstå väljarreaktionerna på "rena landsbygden".

Att skogsbolagen var illa omtyckta av bondebefolkningen i skogslänen
finns många bevis på. Många visor och nidberättelser beskrev under 1890-
talet deras framfart bland bönderna i Norrland. I Dalarna var de så kallade

41 För Säter se. Ljusteräng m.fl. 1979. För Sågmyra se insänd verksamhetsberättelse för SKU Da¬
larna 1925-26. ARAB.
42 Ahlenus. Kempe 1915, sid. 309.
4-' Johansson 1955. sid. 127ff.
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"trebolagen", Bergslaget, Korsnäsbolaget och Kopparfors verksamma. År
1905 fick en deputation bestående av tolv ombud från de övre dalasocknarna
företräde hos kungen. De klagade över bolagens framfart och egendomsför¬
värv. Man ansåg att befolkningens sociala och ekonomiska oberoende var i
fara om skogsköpen fick fortsätta.44 Det var främst idékonservativa krafter
inom högern som svarade för "småbonderomantiken". Missnöjet ebbade ut
med försöken att stoppa emigrationen med den s.k. egnahemsrörelsen för
bildandet av egnahemssmåbruk.45 Högern var dock delad i frågan, och
många politiskt ansvariga vände bönderna ryggen och skyddade bolagsin¬
tressena. I början av seklet var det liberala partiets lokala kandidaters "anti¬
kapitalism" inte heller att lita på. När, inför valet år 1911, det tredje stora
riksdagspartiet, socialdemokraterna, kom med ett jordprogram som var ne¬
gativt till skogsbolagen, men "icke-socialistiskt" i den bemärkelsen att det
inte förordade statligt ägande eller bortrationalisering av de småjordbruken,
röstade många småbönder och bolagstorpare i Dalarna på partiet. Program¬
met var dock omstritt och inte helt accepterat av Hjalmar Branting.

Sammanfattning

Någon närmare analys av partisympatierna hos Dalarnas manliga befolkning
har inte kunnat göras förrän vid höstvalet år 1914. På majoritetsvalens tid
saknade majoriteten av männen rösträtt och vid de två första valen med
manlig allmän rösträtt, ingick socialdemokraterna i Dalarnas norra valkrets i
en valkartell med liberalerna och redovisas i statistiken inte separat på sock¬
ennivå. Organisationsmässigt var både socialdemokratin och den övriga ar¬
betarrörelsen under perioden fram till första världskriget koncentrerade till
Industridalarna och bruken i de Blandade områdena. Detta var säkert en vik¬

tig orsak till att man i norr inledningsvis valde samarbetet med liberalerna.
Valet 1911 blev framgångsrikt för socialdemokraterna, inte minst gladde
framgångarna i den norra, av jord- och skogsbruk dominerade, kretsen där
lantbrukaren Per Tysk från Mora invaldes på ett av kretsens tre mandat.

Att socialdemokraterna vid höstvalet år 1914, genomsnittligt erhöll 54 %
av alla röster i Dalarna, vilket omtalats i inledningen av denna avhandling,
antyder redan det, att man fick höga röstetal även utanför de industrialisera¬
de delarna av länet. En noggrannare undersökning, med en socioekonomisk
uppdelning av de nuvarande kommunerna bekräftar denna bild. Det uppstod
en rangordning mellan de olika kommuntyperna. Om man beräknar genom¬
snittet för valresultatet i Industrikommunerna så blir detta 63 %, för de Blan¬
dade kommunerna 59 %, för Skogskommunerna 51 % och för Jordbruks-

44 Johansson 1955, sid. 256. Se även: Nyström 1982, sid. 37f. Thörnquist 1989, sid. 16.
45 Edling 1996 sid. 359ff.
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kommunerna 43,5 %. Skillnaderna är signifikanta, de två förstnämnda kate¬
gorierna ligger över länsgenomsnittet och de två senare under.

Tabellen för de kommuner som hade en genomsnittlig industrialiserings¬
grad på mellan 15 och 35 % visar att ungefär hälften av dessa låg under ge¬
nomsnittet för länet, men jämför man med de minst industrialiserade, så lig¬
ger två av värdena, nämligen Jordbrukskommunerna Säter och Rättvik, un¬
der samtliga värden i denna kategori som omfattar tre Skogs- och en Jord¬
brukskommun. Anmärkningsvärt är också att genomsnittet blir ungefär det
samma för den här och den lägsta kategorin av industrialiseringsgrad. Om
industrialiseringsgrad skulle vara en avgörande faktor borde genomsnittet för
skogsbruksdominerade kommuner vara lägre än för de som domineras av

jordbruk, något som inte är fallet.
Beträffande omfattningen av arbetarrörelsens organisationer, så var dessa

mycket olika fördelade mellan de tre riksdagsvalkretsarna. Det vägda me¬
delvärdet var 2.797 organiserade i västra kretsen, 1.700 i den östra och en¬
dast 131 i den norra. Åren närmast före valen år 1914 var det där maximalt
200 personer som var registrerade medlemmar i arbetarrörelsens organisa¬
tioner. Trots detta hade socialdemokraterna stora framgångar även i detta
område. Vid höstvalet 1914, som var det första utan valsamverkan med libe¬
ralerna, samlade deras lista 4 512 röster av totalt 9 654. Skillnaden i i röstetal
avviker inte markant från de övriga kretsarna, samtidigt som organiserings¬
graden, även med tanke på brister i statistiken, liksom i Malung, den enda
Skogskommunen i de övriga två valkretsarna, är anmärkningsvärt låg. Bil¬
den blir den samma som för industrialiseringsgrad. Skogskommunerna hade
en svagare organisering än Jordbrukskommunerna, men samlad trots detta
flera röster. Det bör också tilläggas att en regressionsanalys ger vid handen
att socialdemokraterna skulle kunna ha fått 40 % av rösterna i områden där
de helt saknade organisationer.

Förklaringen till socialdemokraternas tidiga valframgångar var i huvudsak
de motsättningar som i Dalarna sedan en längre tid rått mellan småbönder,
arrendatorer, skogsarbetare och de stora skogsbolagen. Partiet vann stora
framgångar med det jordprogram som, trots Brantings motstånd, med hjälp
av både Carl Lindhagen och Bernhard Eriksson, tagits fram inför valet år
1911.46 I en tid då den muntliga agitationen fortfarande var viktig, presente¬
rades innehållet med stor kraft och energi, inte minst av Eriksson personli¬
gen.47 Programmet, som inte i första hand vände sig till arbetare, hade som
främsta mål att stärka familjejordbrukens och torparnas ställning gentemot
skogsbolagen. Detta var ett välkommet budskap ute på landsbygden, där

46 För debatten om jordprogrammet se nedan sidan 106.
47 Det var alltså detta program som utgavs som en separat skrift inför höstvalet år 1914. Se ovan,
sid. 48.
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man allmänt ansåg att skogsbolagen skövlade skogen, misshandlade hästar
och gjorde sig stora vinster på att "lura bönder" vid skogsköp. Denna all¬
männa inställning till skogsbolagens verksamhet måste ses som underför¬
stådd eller latent när jag i fortsättningen koncentrerar min framställning till
de motsättningar, inte minst om jordprogrammet och ägandet av privat jord,
som kom att prägla den lokala debatten inom arbetarrörelsen under den när¬
maste åren.

Resultaten i detta kapitel har också visat på nödvändigheten att genomföra
socioekonomiska analyser av begrepp som Industri- Skogs- och Bondedalar¬
na. på en mycket lokal nivå. Jag kommer i fortsättningen, efter det att jag
presenterat ungsocialismens betydelse som idégivare för arbetarrörelsen i
Dalam, att mera koncentrera framställningen till de orter som beskrivits ut¬
förligare i kapitel ett.
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3. Ungsocialismens roll som splittrare av
Dalarnas tidiga arbetarrörelse
Detta kapitel omspänner en längre tidsperiod än det föregående. Det handlar
om reaktionen från den tidiga arbetarrörelsen i Dalarna på den anarkosyndi-
kalistiska fraktion som var ungefär lika gammal som rörelsen själv, och som
år 1908 bildade ungsocialistiska partiet och därmed allvarligt försvagade
socialdemokraterna.1 Liksom den övriga arbetarrörelsen drabbades ungsoci¬
alisterna av ett minskat medlemsantal åren efter storstrejken, men så sent
som på våren 1917 bidrog de starkt till de oroligheter som drabbade en rad
orter i vårt land.2

Jag kommer inledningsvis att belysa ungsocialismens utbredning i för¬
hållandet till de olika socioekonomiska områden som jag indelat Dalarna i
och som beskrivits i kapitel 1. Det bör dock redan nu poängteras att ungsoci¬
alisternas avståndstagande från parlamentarismen och de politiska valen in¬
nebär att det inte går att använda valresultaten som analysinstrument.

Därefter fördjupas analysen genom att jag undersöker ungsocialismens
påverkan på arbetarrörelsen i Grängesberg. Denna ort hade länets äldsta so¬
cialdemokratiska arbetarkommun med länets första socialdemokratiska riks¬

dagsman Bernhard Eriksson som medlem. Tyngdpunkten i undersökningen
kommer att ligga på den lokala omröstningen om suspensionen av Bergegren
och Schröder ur det socialdemokratiska partiet 1907 och de följder som detta
fick för socialdemokratin på orten. Därefter studeras ungsocialismens senare

utveckling med utgångspunkt i Borlänge, som år 1917 hade Sveriges största
ungsocialistiska klubb. Detta avsnitt avslutas med klubbens sammanbrott på
1920-talet och verksamhetens uppgång i de lokala syndikalistiska organisa¬
tionerna.

Kapitlets grundläggande frågeställning är: Utgjorde ungsocialismen i Da¬
larna ett allvarligt hot emot socialdemokratin? Ett par intressanta följdfrågor
är också: Har ungsocialisterna haft en annan socioekonomisk bas än social¬
demokratin? och Vilken ideologisk betydelse hade ungsocialismen för det
fortsatta politiska arbetet inom socialdemokratin? Den övergripande analy¬
sen av dessa frågor fördjupas i slutet av kapitlet genom lokala jämförelser.
Jag fokuserar där på hur lokala särdrag och lokala arbetarledares insatser
som debattörer, har påverkat arbetarrörelsens splittring.

1 Schiller 1967. kapitlet Krisen inom arbetarrörelsen.
2 Androe 1998. sid. 42.
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Bakgrund

Anarkistiska strömningar fanns redan tidigt inom det socialdemokratiska
partiet. På kongressen år 1891 blev debatten häftig mellan Hinke Bergegren
och Hjalmar Branting.3 Läget förbättrades inte av att det år 1897 bildade So¬
cialistiska Ungdomsförbundet ställde sig på Bergegrens sida och kraftigt
förordade generalstrejken som kampmedel för att störta det borgerliga sam¬
hället. Fram till år 1903 saknade förbundet ett politiskt program. När detta år
1903 fastlades, innehöll det ett angrepp på den egna partiledningen för att
överbetona parlamentarismens betydelse, samt att det uppstått centralism och
byråkrati inom partiet. Då programmet dessutom stod på en försvarsnihilis¬
tisk och antireligiös grund, sprängdes ungdomsförbundet och en mot parti¬
ledningen lojal minoritet bildade ett nytt förbund. Detta fick namnet Social¬
demokratiska Ungdomsförbundet och hade sitt centrum i Malmö. I dagligt
tal brukades benämningarna ungsocialister och ungdemokrater.4 Det är vik¬
tigt att se att de ursprungliga stridsfrågorna mellan ungdomsförbunden inte
gällde införandet av en proletariatets diktatur av leninistisk modell eller ge¬
nomförandet av samhällsomvandlingen med våld. Tvärtom var båda förbun¬
den ganska eniga om grundläggande värderingar och individens, av makt¬
havarna, okränkbara rättigheter.

Vid ett möte om en sammanslagning mellan förbunden år 1906 visade det
sig att de viktigaste skiljelinjerna mellan dem var synen på militarismen,
kyrkan och generalstrejken. Efter mötet förklarade Per Albin Hansson att det
var ett svalg befäst mellan ungsocialisternas generalstrejksidé och den soci¬
aldemokratiska tron på parlamentarismen.5 Den växande oppositionen och
striden mellan ungdomsförbunden, irriterade Branting och i november år
1906 fördömde han i Social-Demokraten generalstrejken som kampmedel
och ansåg att den var en "barnsjukdom". Bergegren besvarade attacken i
Brand och Carl Schröder i Nya Folkviljan. Den 17 november suspenderades
Bergegren och Schröder av den socialdemokratiska partistyrelsen. Motivet
var att de båda i debattartiklar övergivit partiets ideologiska grundval. Sus-
pensionsbeslutet blev därefter utsänt för medlemsomröstning.6 Debatten ute i
landet blev på många håll livlig, något som jag nedan skall ge exempel på.
Omröstningen gav visserligen en majoritet för partistyrelsens beslut, men

omröstningsresultatet hade svagheten att många arbetarkommuner, möjligen
som en protest emot förfaringssättet, röstskolkade och därmed också avstod
från att ge sitt bifall. Bergegren och Schröder uteslöts slutgiltigt ur det soci-

3 Millbourn 1990. sid. 317ff.
4 Persson 1975, sid. 38. För en jämförelse mellan "ungdemokrater" och "ungsocialister" se Schiller
1967, kapitlet Krisen inom arbetarrörelsen.

5 Lindbom 1945, sid 1 15. Jfr. även Fernström 1950 sid. 122ff.
6 Persson 1975, sid. 43.
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aldemokratiska partiet på kongressen år 1908. Beslutets betydelse för social¬
demokratin skall jag återkomma till i kapitel tio.

Vid tiden för första världskrigets utbrott var frågan om militarismen viktig
för både ungsocialister och ungdemokrater. De senare hade efter uteslut¬
ningen av ungsocialisterna bildat en ny opposition inom socialdemokratin.
Ungdemokraterna åberopade, mot partiledningens upprustningsförslag, de
svenska socialdemokraternas kongressbeslut från 1911 om avrustning och
Andra Internationalens beslut om ett avståndstagande från militärt våld mel¬
lan arbetare. Vad gäller ungsocialisterna, så var inställningen i huvudsak lik¬
artad. Att partiet var antimilitaristiskt och att "värnpliktsstrejken" skulle an¬
vändas som politiskt kampmedel fastställdes i partiets stadgar redan vid bil¬
dandet år 1908.7 Ett närmande mellan ungdomsförbunden markerades också
av ungsocialisternas deltagande i den fredskonferens som det socialdemo¬
kratiska ungdomsförbundet höll på våren 1916, en konferens som pressen
beskrev som inspirerad av "ryska revoltörer". Arrangerandet av konferensen
slutade med fängelsestraff för Zeth Höglund, ungsocialisten Ivan Oljelund
och litteraturkritikern Erik Hedén.8

Ungsocialisterna kom dock i praktiken att spela en undanskymd roll vid
kongressen. De utmanövrerades också snart ur den samma år bildade Zim-
merwald-organisationen, som kom att få sitt säte i Stockholm.9

År 1917 kom ungsocialisterna, trots sin svaga numerär, cirka 2000 i hela
landet, tillsammans med syndikalisterna att spela en framträdande roll vid de
oroligheter som förekom på en rad olika orter. Det är därför viktigt att följa
ungsocialisternas aktiviteter även under denna tidsperiod. Särskilt som 1917
är det år då bildandet av Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti gjorde
motsättningarna inom den svenska arbetarrörelsen till ett triangeldrama.10
Till en början samarbetade ungsocialister och ungdemokrater vid olika ak¬
tioner och vid bildandet av arbetarråd på en rad platser i hela vårt land. Cent¬
ralt tog dock ungsocialisterna under år 1917 avstånd från parollen om
"proletariatets diktatur" medan ungdemokraterna på våren 1919 lyckades
med att genom kongressbeslut ansluta vänsterpartiet till den kommunistiska
internationalen." Under hösten detta år uppstod en definitiv brytning vid den
nordiska arbetarkonferensen och syndikalisternas starke man, Albert Jensen,
började angripa bolsjevikerna för förföljelsen av anarkister i Ryssland.12
Denna hårda linje skapade motsättningar inom den anarkosyndikalistiska
rörelsen med medlemsförluster till vänsterpartiet och dess ungdomsförbund

7 Fernström 1950. sid. 165.
8 Lagerberg 1992, sid. 300.
9 Nernan 1949, sid. 21 ff.
10 Utvecklingen under denna period har tidigare beskrivits av Klockare 1967, Bäckström 1971.
Björlin 1983 och Androe 1998.
11 Androe 1998. Kap. VI
12 Ungsocialistiska partiets verksamhetsberättelser 1919-1921. ARAB
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som följd. Ungsocialisterna förlorade också sin ledare, då Hinke Bergegren,
som vacklat i sin syn på revolutionen i Ryssland, år 1920 valde att lämna den
ungsocialistiska rörelsen och övergå till det socialdemokratiska vänsterparti¬
et.1' Dessa inre stridigheter, och avsaknaden av en fungerande ledning, för¬
svagade under 1920-talet ungsocialisterna till en spillra av den tidigare inte
minst ideologiskt mycket betydelsefulla organisationen. Logiskt blev därför
att de flesta ungsocialistiska klubbarna under 1930-talet uppgick i den allt
starkare syndikalistiska rörelsen, och anslöts till denna organisations ung¬
domsförbund.14

Omfattningen av ungsocialismen i Dalarna

Någon regelrätt mätning av "partisympatierna" för ungsocialismen i Dalarna
inte är möjlig. I föregående kapitel har jag visat att sympatierna för social¬
demokratin inledningsvis var betydligt mera omfattande än vad partiets or¬

ganisatoriska styrka gav vid handen. En organisationsanalys underskattar
därför säkert även omfattningen av ungsocialismen. Den återstående möjlig¬
heten är att mäta förekomsten av ungsociaiistiska organisationer i länet och
sedan komplettera detta material med andra undersökningar för att få ett
grovt mått på förekomsten av de ungsocialistiska idéerna och deras eventu¬
ella inflytande över andra partier och organisationer.

Ungsocialisterna hade sina första fästen vid gruvan i Grängesberg och på
militärlägret i Rommehed i samband med unionsupplösningen, och 1907
tillkom ytterligare några klubbar. Antalet klubbar ökade även under åren
1908 och 1909 och var minst ett tiotal vid tiden för storstrejken. Därefter
minskade aktiviteten på nytt. Vid utgången av år 1916 fanns, enligt rapporte¬
ringen till partistyrelsen, endast klubbarna i Gagnef och Grängesberg, med
totalt 43 medlemmar. Vid slutet av år 1919 fanns klubbar i Borlänge, Gräng¬
esberg, Vansbro och Gagnef med 109 medlemmar, och vid slutet av 1922
klubbar i Borlänge, Grängesberg och Korsnäs med 65 medlemmar. Omkring
1930 tycks verksamma klubbar endast ha funnits i den lilla orten Björsjö,
belägen i en kronopark ett par mil sydost om Ludvika, och i Grängesberg.15
Under den undersökta tidsperioden var antalet klubbar i länet ungefär en ti-

lj Lagerberg 1992, sid. 299 ff.
14 Fernström 1950, sid. 476.
15 Tidningen Brand 4/1 1908 upptar följande klubbar: Blötberget, Borlänge, bildad 15/4 1907,
Falun, bildad 1903, Grängesberg, Gräsberg, Fledemora, Idkerberget, Kvarnsveden, Långshyttan och
Säter. Protokoll från Avesta ungsocialistiska klubb finns i DFA 22/6 1906 till 10/1 1910. Fernström
1950, upptar följande klubbar bildade år 1909: Hagge, Klenshyttan, Kvarnberget, Larsbo-Saxe.
Nyhammar, Nås och Smedjebacken. Listornas källvärde är osäkert och beskrivningen blir något
ungefärlig då distriktets arkiv ej påträffats. Medlemssammandrag för perioden 1915-1930 finns i
arkiv 3378 Anarkistiska Propagandaförbundet. ARAB.
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ondel av ungdemokraternas. En siffra som inte gav Dalarna någon särställ¬
ning utan låg nära riksgenomsnittet.16

År 1908 fanns det i Dalarna 10 ungsocialistiska klubbar jämfört med 14
socialdemokratiska arbetarkommuner. Medlemsantalet inom de förra var,

enligt tidningen Brand något hundratal medan det i de senare var 4 500.
Arbetarkommunernas höga medlemsantal, jämfört med klubbarnas, beror

på kollektivanslutningen av 49 fackföreningar i Grängesberg, Falun, Avesta,
Hedemora, Borlänge, Säter, Blötberget, Ludvika, Smedjebacken, Horndal
och Krylbo. Endast 159 personer i hela distriktet var vid årsskiftet 1907-
1908 anslutna på annat sätt.17 Ungsocialistiska klubbar fanns på sex av ovan¬
stående orter (sju om man räknar klubben i Avesta som inte omnämnes i
Brandy8 Av de övriga tre orterna som hade klubbar, var två industriorter i
närheten av Borlänge och en belägen utanför Ludvika.19 Man kan alltså kon¬
statera att, förutom i länets tre städer, är arbetarrörelsens politiska organisa¬
tioner vid tiden för striden mellan Hjalmar Branting och Hinke Bergegren i
stort sett koncentrerade till den sydvästra delen av länet, främst Industrida¬
larna.

År 1909 tillkom ytterligare sex ungsocialistiska klubbar samtidigt som det
socialdemokratiska partidistriktet förlorade 2 285 medlemmar och antalet
kommuner stagnerade. Orsakerna till medlemsförändringen återkommer jag
till senare i detta kapitel samt i kapitel 10.

Bildandet av nya socialdemokratiska arbetarkommuner stärktes av val¬
framgångarna 1911 och 1914 och vid utgången av år 1916 fanns det 41 ar¬
betarkommuner med 3 555 medlemmar fördelade på 19 i Industri och
Blanddalarna, 12 i Jordbruksdalarna och 10 i Skogsdalarna, vilket samman¬

taget ger en jämnt fördelad och stark organisation. Förändringen efter bil¬
dandet av det socialdemokratiska vänsterpartiet blev att den socialdemokra¬
tiska organisationen förstärktes ytterligare och år 1919 hade partiet 60 arbe¬
tarkommuner. Däremot sjönk samtidigt medlemsantalet till 3 235 personer.
Orsakerna till detta kommer att utredas i detta kapitel. Värt att notera gällan¬
de ungsocialisternas verksamhet under första världskriget är också att det
fanns en klubb i Gagnef, en Jordbrukssocken som även skulle komma att bli
en central stödjepunkt för det socialdemokratiska vänsterpartiet.

16 Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Insända verksamhetsberättelser från distrikten. ARAB.
Det tjärde kvartalet 1916 rapporterade det socialdemokratiska ungdomsdistriktet 17 klubbar med
559 medlemmar till förbundet. 1 slutet av 1919 fanns 1.188 medlemmar i 18 klubbar och år 1922.
efter det att organisationen bytt namn till Kommunistiska ungdomsförbundet fanns 768 medlemmar
i 20 klubbar. Geografiskt fanns den övervägande delen av medlemmarna i södra och västra delen av
länet.

I7.Johansson 1955, sid. 298.
18 Klubben protokoll 1908-1910 finns i arkiv FAW/40.1980 i DFA.
19 Idkerberget och Kvarnsveden samt Gräsberg.
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Under 1920-talet befästes den socialdemokratiska organisationen ytterli¬
gare, och år 1930 hade partiet 85 arbetarkommuner och 7 859 medlemmar.
Förutom i Grängesberg fanns vid denna tid ett tiotal små, kortlivade, ungso¬
cialistiska klubbar på undanskymda orter som det ovan nämnda Björsjö.20 En
mera omfattande organisatorisk jämförelse med socialdemokratin är efter
första världskriget inte meningsfull. Jag fortsätter i stället den lokala studien
av två för ungsocialismens idéutveckling centrala orter.

Grängesbergs arbetarkommun och uteslutningen av

ungsocialisternas ledare Hinke Bergegren ur SAP

Ungsocialisterna hade i början av seklet en livlig verksamhet i Grängesberg.
Bland annat höll Hinke Bergegren två föreläsningar där och en ungsocialis-
tisk klubb bildades 1905.21 Dessa aktiviteter resulterade i en mot de radikala

Grängesbergsarbetarna kritisk artikel i Arbetarbladet den 5 maj 1906 skriven
av Kata Dahlström. Den socialdemokratiska arbetarkommunens styrelse,
som sammanträdde påföljande dag, fann artikeln starkt överdriven. Man re¬
kommenderade arbetarkommunen att göra ett uttalande i frågan.22 Denna
höll också, lämpligt nog, möte samma dag. Samtliga talare beklagade arti¬
keln, som de ansåg som "osann" och som "splittrande gentemot samman¬
hållningsidén". Mötets beslut blev också att anta den dementi som styrelsen
hade önskat få publicerad.23

Att sammanhållningen bland gruvarbetarna, trots påståenden om motsat¬
sen, var mindre god, kom att visa sig i november samma år, när arbetar¬
kommunen erhöll partistyrelsens cirkulär nummer 11. Det handlade om sus¬

pensionen av Bergegren och Schröder. Styrelseprotokollet den 17 november
1906 paragraf fem lyder som följer:

Behandlades cirkulär från partistyrelsen af innehåll att partistyrelsen å sitt senaste sam¬

manträde beslutat, under tiden till nästa partikongress, ur partiet utesluta Hinke Bergegren,
C. G. Skröder. Dessutom en omröstningsproposition ställd till arb. kommunerna så lydan¬
de. Den som gillar att partist, gjort front mot de systematiska angreppen på partiets taktik
och program, förtroendemän, röstar ja. Den som det icke gör, röstar nej.

Efter en längre debatt beslutades med 5 röster mot 1 att. föreslå arbetarkom¬
munen att förkasta partistyrelsens propositionsform.

20 Johansson 1955, tabell 1 och arkiv 3378 Anarkistiska propagandaförbundet. Medlemssamman¬
drag 1915-1930. ARAB.
21 Fernström 1950, sid.l 12. SAP Grängesberg protokoll årsmötet 4/3 1906. Serie Al:2 DFA.
22 SAP Grängesberg. Styrelseprotokoll 6/5 1906. Serie All: 1 DFA.
23 SAP Grängesberg, Mötesprotokoll 6/5 1906. Serie AI:2 DFA.
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På förslag av (ordföranden, förf:s anm.) Th. Ekholm beslutades, med samma röstetal, före¬
slå till antagande följande former för omröstningen, votering ett: Den som gillar Hinke
Bergegrens och C G Skröders taktik röstar ja, den som ej gör, röstar nej. Votering två:
Godkännes den af Partist, vidtagna uteslutningen, svar ja eller nej

Majoriteten inom styrelsen motiverade sitt förkastande av partistyrelsens
förslag med att formen för omröstningen var så oklar, att den som icke be¬
aktade dess innebörd, lätt kunde komma att godkänna en handling som var

ovärdig ett demokratiskt parti. Ordföranden fick i uppdrag att låta trycka
flygblad till kommunens medlemmar, samt att i dessa införa de av kommun¬
styrelsens majoritet föreslagna nya omröstningsformerna.24

Självfallet var beslutet en skandal av stora mått, då partistyrelsens cirkulär
undertecknats av riksdagsmannen Bernhard Eriksson som tillhörde både
partistyrelsen och Grängesbergs arbetarkommun. Han var också personligen
närvarande när kommunen den 25 november skulle ta ställning till styrelsens
förslag.25

Den socialdemokratiska distriktstyrelsens sekreterare, järnarbetare, Karl
Johan Johansson inledde debatten, och klandrade styrelsen för att den utsänt
cirkuläret innan arbetarkommunen fått uttala sig i frågan. Han föreslog att
mötet skulle uttala sig om detta styrelsens handlingssätt. Han föreslog också
att mötet skulle ta upp både partistyrelsens cirkulär och styrelsens eget för¬
slag i flygbladet till behandling.

Efter det att en hel del talare yttrat sig, både för och emot, beslutades med
108 röster mot 55 att godkänna kommunstyrelsens utgivande av sitt cirkulär.

Så följde, enligt K J Johanssons förslag, behandlingen av partistyrelsens
cirkulär. Sedan arbetarkommunens ordförande Ekholm föredragit detsamma,
lämnades ordet till Bernhard Eriksson, som i ett längre anförande redogjorde
för vad socialdemokratiska partistyrelsen ville åstadkomma. Han berörde
skillnaderna mellan parlamentarism och antiparlamentarism och försvarade
partistyrelsens beslut och meddelade att det ej var enbart Bergegren och
Schröder som skulle avlägsnas utan alla ungsocialister. Han ansåg åtgärden
fullt demokratisk och yrkade bifall till partistyrelsens omröstningsproposi¬
tion.

Ekholm tackade Eriksson för hans utredning om parlamentarismen. Han
gjorde sedan ett bemötande av Erikssons anförande och påminde honom om
de skarpa uttryck som han skulle ha yttrat gentemot socialdemokraternas
riksdagsgrupp. Ekholm kritiserade därefter partistyrelsens åtgärd och yrkade
att densamma skulle ogillas, samt bifall till kommunstyrelsens propositions¬
ordning. Ytterligare en talare talade i samma riktning.

24 SAP Grängesberg. Styrelseprotokoll, 17/11 1906. Serie All: 1 DFA.
25 För detta och den följande framställningen se: SAP Grängesberg, Mötesprotokoll. 25/1 I. 1906
och 2/12 1906 Serie AI:2 DFA.
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Därefter var det dags för ett kompromissförsök. Fritz Hellström instämde
med partistyrelsen om uteslutningen av Bergegren och Schröder, men ej i
cirkulärets andra punkt, nämligen att de under en suspensionstid icke skulle
få deltaga i den egna arbetarkommunens möten. Hellström föreslog dessut¬
om följande resolution:

Kommunen anser att nämnda personers m.fls. taktik är ej blott överflödig, utan i högsta
grad klandervärd och skadlig, varför kommunen beslutar att godkänna Partistyrelsens åt¬
gärd i fråga om Bergegren och Skröder. Deremot kan ej kommunen under nuvarande or¬

ganisationsformer svara för ett efterkommande af partistyrelsens mening i öfrikt till kom¬
munerna, ej heller anse det riktigt att rösta in medlemmar i partiet utan att ifrågasätta deras
åsikter, för att sedan på grund af dessa, ställa dem som pasifva medlem.(mar) men med
lika skyldigheter. Kommunen uttalar sig derför för undvikande af berörda förhållanden för
en snar omläggning af nuvarande organisationsform i vilken den ser den egentliga orsaken
till nu iråkade situation för partiet.

Förslaget innebar alltså att kollektivanslutningen utan reservationsrätt till det
socialdemokratiska partiet skulle avskaffas. Så följde en nära fyra timmars
debatt, utan att mötesdeltagarna kunde enas. Mötet fortsatte den 2 december
med att ordföranden föredrog ett nytt till kommunstyrelsen inkommet reso¬

lutionsförslag av följande lydelse:

Kommunen uttalar som sin mening att en saklig kritisk opposition inom det soc.dem. par¬

tiet är ej blott önskvärd utan nödvändig, men att som sådan ej kan räknas den taktik som

Hinke Bergegren och C. G. Skröder mfl. använt sig utaf enär en sådan ovilkorlikt leder till
partiets försvagande i stället för stärkande. Kommunen anser derför att den mot dessa her¬
rar af partist, föreslagna åtgärden har sakligt berättigande, men då det är omtvistat huru
vida den är formellt berättigad, beslutar kommunen utan att uttala sig för eller emot den
föreslagna åtgärden hemställa att en extra partikongress fortast möjligt sammankallas i och
för detta, samt sammanhängande spörsmåls afgörande.

Efter det att en lång rad talare uttalat sin kritik mot partistyrelsens åtgärd,
replikerade Bernhard Eriksson dessa och hänvisade till partistadgarna. Han
ansåg att partistyrelsen hade full rättighet att, i viktiga frågor, mellan kon¬
gresserna vädja till omröstning. Han yrkade också på nytt på att omröstning
företogs enligt partistyrelsens omröstningsproposition.

Kritiken mot partistyrelsens förslag ville dock inte tystna. Johan Johans¬
son ansåg, att hela historien berodde på Brantings löfte i riksdagen att taga
avstånd från den ungsocialistiska rörelsen. Talaren ansåg också att han häri
visat sig som en överklassens betjänt. Ungsocialisten Karl Benktsson26 erin¬
rade om att förr i tiden trodde folk på spöken, men numera tro de på pro-

26 Fernström 1950 sid. 140.
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gram. Han ansåg att arbetarklassens strävanden hade varit mer framgångsri¬
ka om partiet uppställt sina krafter bakom generalstrejken samt föreslog föl¬
jande avslagsresolution till partistyrelsens förslag:

Grängesbergs arb. kommun uttalar sin bestämda protest mot partistyrelsens bannlysnings¬
bulla. arbetarrörelsens olika teorier bör kunna få debatteras och någon kränkning af tryck-
och yttrandefriheten är förkastlig. Andra länders socialistiska partier söker att ena sig. låt
oss då avstå från alla försök att splittra oss. På dessa skäl, beslutar kommunen att avslå den
begärda omröstningen.

Bernhard Eriksson vädjade ännu en gång till mötet att företaga omröstning i
enlighet med partistyrelsens förslag. Fritz Hellström anhöll att få återtaga sitt
den 25 november avlämnade förslag om upphävandet av kollektivanslut¬
ningen, vilket mötet biföll. Benktsson återupprepade sitt yrkande om bifall
till sin resolution och vädjade till kommunmötet att ej vidtaga någon omröst¬
ning. Han ansåg att i och med att man vidtog densamma hade man godkänt
partistyrelsens åtgärd. Debatten förklarades därpå avslutad och ytterligare tre
rösträknare utsågs. Kommunmötet beslutade därefter med 61 röster mot 60
att lägga partistyrelsens cirkulär till handlingarna. Med 71 röster mot 61 an¬

togs därefter Karl Benktssons resolution.
Till detta beslut fogades reservationer från 35 personer. Bland dessa åter¬

fanns riksdagsman Bernhard Eriksson, arbetarkommunens sekreterare A. R.
Törnkvist samt distriktsstyrelsens sekreterare Karl Johan Johansson. Resul¬
tatet blev alltså en motgång för Bernhard Eriksson även om han hade för¬
hindrat ett direkt avslag till partistyrelsens förslag. Att gruvarbetarbefolk-
ningen i Grängesberg var radikal hade nu bevisats. Ställningstagandet är
också viktigt med tanke på att arbetarkommunen vid denna tid var en av de
få riktigt stora grovarbetarföreningarna inom det socialdemokratiska partiet
och den ledande inom gruvindustrin.

Så långt protokollen. Vad hände senare i frågan? Styrelsen bytte snabbt
flera medlemmar, men Theodor Ekholm satt, trots sina dåliga relationer till
Bernhard Eriksson, kvar som arbetarkommunens ordförande till december
1908.

Våren 1907 anordnade socialdemokraterna en extra partikongress, inte
angående suspensionerna, utan beträffande storstrejk för erhållande av ut¬
vidgad rösträtt. På Grängesbergs arbetarkommuns möte den andra juni kon¬
staterade kongressombudet, tillika partidistriktets kassör, J O Jernberg:

Då hälften av partimedlemmarna inte deltagit i storstrejksomröstningen, beslutade kon¬
gressen att ej företaga storstrejk för rösträttsfrågans lösning.27

27 SAP Grängesberg, Mötesprotokoll. 2/6 1907 Serie AI:2 DFA
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Att arbetarkommunens styrelse inte glömt partistriden, framgår av protokol¬
let den 1 feb. 1908 då man beslutade att kalla i första hand Hinke Bergegren
därefter Hjalmar Gustafsson och i tredje hand Fabian Månsson som talare på
första maj. Ingen av dessa kunde komma, men nog luktar styrelsens förslag
något av protest emot partiets ledning.

Trots att många andra arbetarkommuner gjort som Grängesberg och väg¬
rat att deltaga i omröstningen, uteslöts Bergegren och Schröder slutgiltigt ur
det socialdemokratiska partiet vid den ordinarie kongressen år 1908.28 Detta
var ur demokratisk synpunkt ett något märkligt beslut med tanke på att del¬
tagandet i omröstningen i storstrejksfrågan var betydligt högre. Med samma
handläggning som storstrejksfrågan, borde omröstningen ha förklarats som
en ogiltig grund för uteslutning ur partiet, något som alltså inte skedde.29

När rapporten från kongressen upplästes i Grängesbergs arbetarkommun
så visade det sig att de egna ombuden stannat i olika beslut i uteslutningsfrå¬
gan. Frågan om ansvaret härför bordlades till nästa möte. I det mötet deltog
Bernhard Eriksson. Han redogjorde för den på kongressen beslutade reser¬
vationsrätten vid kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Han
deklarerade också, att han höll på ett rent socialdemokratiskt parti och föror¬
dade en åtskillnad mellan den fackliga och den politiska rörelsen. Därefter
lades ombudens rapporter till handlingarna utan vidare diskussion.

Efter Erikssons besked i fråga om facklig och politisk samverkan, var man
i Grängesberg inte sen att gå från ord till handling. Från den första januari
1909 lämnade gruvettan kollektivanslutningen. Samtidigt med detta beslut
avsade sig Ekholm ordförandeskapet i arbetarkommunen. Den nye ordföran¬
den, A. P. Fors tog på samma möte upp frågan om arbetarkommunen skulle
lämna socialdemokratin. Frågan bordlades. I januari 1909 togs den upp igen.
Rösträkningen gav 71 röster mot 71. Med ordförandens utslagsröst beslutade
arbetarkommunen att stanna i det socialdemokratiska partiet.30 I arbetar¬
kommunens verksamhetsberättelse för år 1908 omtalades att grovarbetare¬
fackföreningen följt gruvarbetarna och lämnat kollektivanslutningen samt att
en socialdemokratisk förening, med anslutning till Grängesbergs arbetar¬
kommun, bildats inom gruvarbetarfackföreningen. Medlemsmässigt blev
förändringen inom arbetarkommunen kraftig. Under år 1909 skedde en ned¬
gång från 848 till 297 personer. Detta innebar en minskning med 551 perso¬
ner, eller en fjärdedel av detta års hela medlemsförlust i partidistriktet.31 Var¬
för det dröjt till början av 1909 med utträdet kan vara svårförklarligt, men
kanske hade man länge hoppats på en förlikning, kanske spelade också de

28 Persson 1975. sid. 53.
29 Socialdemokratiska partistyrelsen, cirkulär n:r 2 1907. Schiller 1967, tabell 1.
30 SAP Grängesberg. Mötesprotokoll. 1/2 1908 14/6 1908 15/8 1908 19/12 1908 och 17/1 1909.
Serie AI:3 DFA.
jl SAP Grängesberg. Verksamhetsberättelser 1908 och 1909 Serie A Va: I DFA. Distriktets med¬
lemsantal, Johansson 1955, Tabell 1.
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försämrade tiderna in. Arbetarkommunens verksamhetsberättelse slutade
dock med förhoppningen att striderna nu var över:

Det är att hoppas att de stridigheter som under det förflutna året uppstått på grund av olika
uppfattningar om organisationsformen och taktiken, samt soc. demokratin och ungsocia¬
lismen i övrigt, må vara undanstökade med reservationsrättens införande och fackföre¬
ningarnas frihet om anslutning.

Efter de diskussioner som hållits både enskilt och ofentligt, torde linjerna för den nuva¬

rande kommunen vara tämligen klara och de kommande mötenas tid ej för mycket uppta¬

gas av stridsfrågor utan att med god vilja och samförstånd söka utreda och besluta om

handlingssättet i kommande spörsmål.32

Då källäget inte medger en fortsatt analys av den politiska utvecklingen och
den fortsatta splittringen i Grängesberg, skall här bara antydas några huvud¬
drag, innan vi går vidare med det övergripande studiet av ungsocialismen.
Den ungsocialistiska rörelsen på orten gick tidigt över i en lokal samorgani¬
sation och det syndikalistiska Daladistriktets expedition kom också att för¬
läggas dit. Den nya fackliga organisationen blev snabbt ungefär jämstark
med gruvindustriarbetareförbundets avdelning 1 och rivaliteten mellan orga¬
nisationerna kom att bli bestående under hela mellankrigstiden. År 1917
komplicerades bilden ytterligare av bildandet av det socialdemokratiska
vänsterpartiet. Vid valet på hösten år 1917 fick detta parti 29 % av rösterna,
socialdemokraterna 61 %, övriga partier fick dela på resterande 10 %.33 Vid
årsskiftet år 1919 var de båda arbetarekommunerna ungefär jämstarka, även
om vänsterpartiet vid höstens kommunalval fick nöja sig med sex mandat
mot socialdemokraternas åtta. Även denna splittring blev bestående. Efter
splittringen av vänsterpartiet år 1921 bildades en stark kommunistisk arbe¬
tarkommun under ledning av gruvarbetaren Verner Karlsson, länets enda
kommunistiska riksdagsman.34

j2 SAP Grängesberg, Verksamhetsberättelse 1909. Serie Ava:l DFA.
33 SOS Andrakammarvalet 1917.
34 Intressant hade naturligtvis varit att följa utvecklingen även i fortsättningen på denna ort. Avsak¬
naden av material från vänsterpartiet och de olika kommunistpartierna omöjliggör dock detta. Någ¬
ra indikationer på den fortsatta svåra splittringen finns dock. År 1919 rapporterade den socialdemo¬
kratiska arbetarkommunen 156 medlemmar och vänsterpartiet 232. Samma år erhöll i Grängesbergs
valkrets av Grangärde socken de borgerliga två mandat, socialdemokraterna sju och vänsterpartiet
sex. Denna ställning höll sig genom åren och i valet år 1934 fick de borgerliga partierna tre mandat,
socialdemokraterna åtta och socialistiska partiet sex. Först efter uteslutningen av Kilbom ur socia¬
listiska partiet förändrades bilden. 1938 fick de borgerliga två mandat, socialdemokraterna tolv,
socialistiska partiet två och kommunisterna ett. Att motsättningarna i Grängesberg väckte starkare
känslor än på mänga andra orter, vilket antytts av Kata Dahlström redan år 1906, bevisas av att de
kommunalfullmäktigeledamöter som återvände till socialdemokraterna inte återvaldes, på ett un¬
dantag när. riksdagsledamoten Verner Karlsson år 1937. Medlemsmässigt fick dock socialdemo¬
kraterna så småningom överhanden. År 1934 hade man 281 medlemmar, medan socialistiska partiet
hade 105. Även fackligt var splittringen stor. Efter striden i början av seklet, hade en lokal samor-
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För att under första världskriget kunna jämföra den politiska händelseut¬
vecklingen i Grängesberg med den i Borlänge bör nämnas att gruvarbetarna i
Grängesberg i början av världskriget inte var bundna av ett fast kollektivav¬
tal, något som järnbruksarbetarna var, utan lokala förhandlingar pågick un¬
der hela kriget, och avtal slöts utan strejker. Resultatet av dessa förhandling¬
ar uppfattades också av fackföreningen som mera positivt än i Domnarvet.
Vidare så hade Grängesbergsbolaget ett eget jordbruk och försålde mjölk
och mejeriprodukter till subventionerade priser. Försörjningsläget var alltså
något bättre på denna ort än i Borlänge och läget också något lugnare.35

Uteslutningsdebatten i övriga delar av Dalarna

Som en bekräftelse på att splittringen inte enbart drabbade Grängesberg,
skall jag ta några korta exempel från de övriga sex arbetarkommuner som år
1906 var verksamma i länet. Någon jämförelse mellan de i kapitel ett be¬
skrivna undersökningsorterna kan inte göras, då de flesta vid denna tid sak¬
nade en arbetarkommun.

Mest negativ till partistyrelsens agerande var man, förutom i Grängesberg,
1 Borlänge och Avesta. I Borlänge diskuterades frågan om suspensionen den
2 december 1906. Efter det att arbetarkommunens ordförande, Ernst Ky-
pengren, talat för partistyrelsens förslag, vädjade han till mötet att även anta
en för partistyrelsens förslag positiv resolution. Det var känt att den social¬
demokratiska kvinnoklubben, enligt ett till arbetarkommunen insänt brev,
var negativ till partistyrelsens åtgärder:

Borlänge-Domnarvets soc. dem. kvinnokl. finner det beklagligt att under nuvarande för¬
hållanden, då hela arbetarklassen står färdig att om så fordras gå ut i en strid, för att eröfra
medborgarrätten, partistyrelsen ändock kunnat utfärda proklammation om Bergegrens och
Skröders suspendering, hvilket som resultat medför splittring af partiet. Och då det ytterst
är personstrider som gör sig gällande, bör var och en som vill kämpa för enighet deltaga i
omröstningen och rösta nej. Tiden är sådan att vi inte kunna stå splittrade.

ganisation (LS) bildats i Grängesberg. Denna hade år 1917 224 medlemmar och Gruvindustriarbe¬
tareförbundet avdelning 1.252. År 1928, under den stora gruvstrejken, var medlemsantalen 621 mot
762. Liksom inom politiken, fick Landsorganisationen övertaget först i slutet på 1930-talet. 1938
hade Gruv. avdelning 1 1 230 medlemmar medan LS hade sjunkit till 408. Att dessa rörelser i sam¬
tiden betraktades som likvärdiga bekräftas av att 1 :a maj firandet ordnades efter principen att social¬
demokrater, kommunister och syndikalister turades om att arrangera det vart tredje år. Syndikalis¬
ternas styrka kom dock att gå ut över den ungsocialistiska klubben, som var verksam under hela
undersökningsperioden, men som sällan hade över 25 medlemmar. Källor: Databasen Folkrörelse¬
arkiv, av förf. framställt kortregister samt protokollen från SAP och LS i Grängesberg. DFA.
35 Casparsson 1932, sid. 105. För löneförhållandena inom gruvindustrin se Blomberg 1995 sid.
62ff.
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Beslutet blev att genomföra en omröstning, dock utan resolution, med 53
röster mot 47 för Kypengrens förslag. Omröstningen skulle ske i varje med¬
lemsorganisation separat. Liksom Bernhard Eriksson i Grängesberg, yrkade
Kypengren på ett totalt antagande av partistyrelsens förslag, medan mötes¬
deltagarna var mera tveksamma.36 Omröstningen slutade med 145 ja till par¬
tistyrelsens förslag och 130 nej. Då medlemsantalet i arbetarekommunen den
31 december 1906 var 1 475 personer, utgjorde de i omröstningen deltagan¬
de 12 procent av medlemmarna och majoriteten av järnbruksarbetarna deltog
inte.37 Förmodligen räddade det låga valdeltagandet suspensionsbeslutet, nå¬
got som nedan bekräftas av den strid om kollektivanslutningen som skulle
komma år 1917. Någon större inverkan på anslutningen till arbetarkommu¬
nen kom inte resultatet av omröstningen att få. Medlemsantalet ökade till

1 736 den 31 december 1907 och minskade till 1 563 den 31 december 1908.
Den 1 januari 1909 utträdde dock Grov- och Fabriks avdelning vid Dornnar-
vets järnverk med 150 medlemmar. 38

Från Avesta saknas protokollsboken, men Bernt Schiller anger att tre
fackföreningar med 477 medlemmar lämnade arbetarkommunen före stor¬
strejken. Detta tycks ha varit nästan hela medlemsantalet, då arbetarkommu¬
nen upphörde och startade på nytt 1914 då järnvägsmännen ingick genom
kollektivanslutning. 39 Debatten inom kommunen hade naturligtvis varit in¬
tressant att följa, men man får nog anta att man helt tog avstånd från partisty¬
relsens förslag och något omröstningsresultat lämnades aldrig in till den¬
samma. 40

I Hedemora intog arbetarkommunen en mellanställning. Man hade flera
gånger på möten förklarat att man inte ville ha Bergegren som talare med
motiveringen att denne använde en felaktig taktik i kampen för ett bättre
samhälle.41 Trots sin inställning till Bergegren personligen, föreslog arbetar¬
kommunen följande uttalande i suspensionsfrågan:

Att enär i ingressen i cirkuläret uppges att frågan ej är klar från partikongressens sida och
att senare säges styrelsen främst åsyfta nämnda herrar. Styrelsen vill således därmed anty¬
da att det finns flera som de önska suspendera, så inse vi att en dylik omröstning ej nu är

lämplig, enär frågan eventuellt skulle besvaras med ja. Den som i första rummet skulle
leda till öppen separering från partiet och härmed sammanhängande såväl fackliga som

politiska frågor, samt i andra rummet för nämnda personer, till nu kommande partikon¬
gress, utesluta möjligheten för dem att försvara sig och sina anhängare.

SAP Borlänge, Mötesprotokoll 2/12 1906. Serie Al: 1 DFA
■'7 SAP Borlänge. Mötesprotokoll 11/2 1907. Serie AI: 1 DFA
,8 SAP Borlänge. Verksamhetsber. 1908. Serie AIVa:l DFA
39 Schiller 1967. sid. 261 Tabell 1.
40 Socialdemokratiska partistyrelsen, cirkulär n:r 2 1907.
41 SAP Hedemora. Mötesprotokoll 20/3 1906 7/4 1906 och 10/9 1906 Hedemora AK.

74



Vad beträffar den personliga smutskastningen, som pågår mellan tidningarna. Brand - So¬
cialdemokraten, Folkviljan - Arbetet, så är det ej den enes fel att två träta.
När vi nu inom arbetarrörelsen skall tillgripa effektiva åtgärder för ernående av den all¬
männa rösträtten och därmed sammanhängande författningsrevision och sammanhållning¬
en i sådana frågor, är mera nödvändig än att nu på allvar börja riva i partiåsikter som sträva
åt samma mål, så anse vi på ovannämnda orsaker en omröstning som oklok.
Vi avslår därför partistyrelsens omröstning och föreslår i stället att hela frågan överlämnas
till partikongressen.

Efter ytterligare debatt, för och emot suspensionen, där anhängarna talade
om parlamentarismen och motståndarna om risken med försvagningen av
kollektivanslutningen, företogs en omröstning varvid det ovan citerade för¬
slaget om extra kongress antogs med 27 röster mot 25 för partistyrelsens för¬
slag. Siffrorna innebar att 30 procent av medlemmarna deltog i omröstning¬
en, en relativt hög siffra.42

I Ludvika och Falun blev debatterna mindre dramatiska. 1 Falun inledde
Ernst Åström för partistyrelsens linje och hävdade att rörelsen måste bygga
på parlamentarismen. Ungsocialisterna i arbetarkommunen hävdade att
hälften av dem var för parlamentarismen men att flera av dem förordade
generalstrejk framför en storstrejk för enbart rösträtt. Suspensionen och tak¬
tikfrågan borde dock ej ha behandlats i samma cirkulär då frågan om de
kollektivanslutnas möjlighet till utträde ur partiet togs upp på förra kongres¬
sen, men löstes ej. Styrelsen föreslog att frågan skulle gå till omröstning utan
någon resolution. Vid omröstningen som skedde den 16 och 23 december
röstade 45 personer ja till partistyrelsens förslag och 16 nej. Då kommunen
hade 624 medlemmar, var valdeltagandet lågt, eller knappt 10 procent. Un¬
der debatten hade en talare förordat att fackföreningarna skulle lämna partiet.
Medlemsantalet i kommunen förblev dock stabilt under de närmaste åren.43

1 Ludvika meddelade ordföranden Gustav Eriksson att styrelsen varit
odelat för partistyrelsens förslag. Motivet var att man valde den parlamenta¬
riska vägen och ej generalstrejken. Vid mötet företogs sedan en sluten om¬
röstning. 29 medlemmar röstade för partistyrelsens förslag, tio emot och en
blankt. Valdeltagandet blev härmed enbart 18 % av kommunens medlem¬
mar.44

Av verksamma arbetarkommuner år 1906 återstår nu Säter. Denna var,

med 82 medlemmar i december 1906, minst i länet. De flesta av dessa till¬
hörde Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning på orten. Frågan om

uteslutningen hänsköts till ett extra möte med denna fackförening. Protokol-

42 SAP Hedemora. Mötesprotokoll 20/11 1906 och 16/12 1906. Hedemora AK.
43 SAP Falun. Mötesprotokoll 2/12 1906 16/12 1906 18/1 1907 och 3/3 1907. Serie AI.2 DFA.
Något inlämnat resultat finns inte upptaget i partistyrelsens cirkulär N:r 2 1907.
44 SAP Ludvika. Mötesprotokoll 23/11 1906 och 10/3 1907. Serie ALI DFA.
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let från mötet är ej bevarat, men båda dessa föreningar upphörde under år
1909. Enligt partistyrelsens sammanräkning blev omröstningsresultatet 1 1
röster för suspension 6 emot och 2 nedlagda.45

Av debatten framgår klart att många medlemmar var kritiska till partisty¬
relsens behandling av Bergegren och Schröder. Därmed dock inte sagt att de
måste ha varit hängivna beundrare av deras politiska hållning. I många fall
var man nog, liksom majoriteten av de röstberättigade medlemmarna, an¬

hängare av parlamentariska metoder och politiska val. Vad man i första hand
protesterade emot var partiledningens strikta kontroll över partiet och genom

kollektivanslutningen även över fackföreningsrörelsen. Partiet borde vara

öppet även för åsikter som stred emot partiledningens centralistiska princi¬
per, tycks ha varit den allmänna meningen.

Ungsocialisternas framgångar i Borlänge/Domnarvet.

a Dyrtiden skapar en grogrund

Borlänge hade vid tiden för Hinke Bergegrens uteslutning ur det socialde¬
mokratiska partiet livligt verksamma klubbar av både ungsocialister och
ungdemokrater. En genomläsning av protokollen befäster den bild av organi¬
sationernas verksamhet som ovan beskrivits med hjälp av litteraturen. Efter
storstrejken mattades de båda ungdomsklubbarnas verksamhet av och vid
tiden för världskrigets utbrott var de vilande. Man bör dock observera att de
klubbister som även var medlemmar i metallavdelningen fram till år 1917
var kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet.

I mars år 1916 diskuterade den socialdemokratiska arbetarkommunen den
ovan nämnda fredskongressen i Stockholm. I avsaknad av ungdomsklubb på
orten avstod man från att sända ombud. En medlem, Helmer Johansson,
protesterade på mötet mot att ungsocialisterna ute i landet inte inbjudits av

ungdemokraterna till kongressen.46 Denna person kom senare att blåsa liv i
den avsomnade ungsocialistiska klubben och blev också en viktig aktör inom
Borlänges arbetarrörelse under de kommande oroliga åren. På samma möte
diskuterades också stridigheterna mellan partiet, som tagit avstånd från
fredskongressen, och ungdomsförbundet. Man uttalade att dessa bottnade i
personstrider vilka fått allt för stort utrymme i storstadspressen, något som

45 SAP Säter, Mötesprotokoll 9/12 1906 och 10/3 1907, Serie Al: 1 DFA. Partistyrelsens cirkulär n:r
2 1907 Omröstningsresultat hade också insänts från de nybildade arbetarkommunerna i Blötberget
och Smedjebacken. Dessa kommuners protokoll saknas i DFA. Ungsocialisterna Säter, Mötespro¬
tokoll 1907-1911, Serie AI: I DFA. De organiserade arbetarna i Säter tycks i första hand ha arbetat
med uppförandet av Säters sjukhus och när detta var klart upphörde de flesta organisationerna på
orten.

46 SAP Borlänge, Mötesprotokoll 11/3 1916. Serie Al:2 DFA.
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föga gynnade partiarbetet ute i landsorten. Något yttre hot mot Sverige kun¬
de man inte finna, men självklart måste de aktivister, som ville få in Sverige
på tysk sida i kriget, bekämpas. En resolution om enighet i partiet publicera¬
des.47

Arbetarkommunen intog alltså en avvaktande hållning till den nya kon¬
flikten inom partiet och den på orten dominerande metallfackföreningen be¬
handlade inte ens förslaget om en fredskongress. Trots detta splittrades Bor¬
länge arbetarkommun på våren 1917. Motsättningarna inom arbetarrörelsen
kom att bli häftiga och den sociala oron var klart märkbar. Orsakerna härtill
kommer i detta avsnitt att analyseras närmare.

Arbetarrörelsen i Dalarna, och inte minst i Borlänge, hade gått tillbaka
åren efter storstrejken. Arbetarkommunens möten var fåtaliga och kvinno¬
klubben hade upphört. Både ungdemokrater och ungsocialister hade vilande
organisationer. 48 Syndikaiisterna, som sympatiserade med ungsocialisterna,
organiserade endast arbetare vid ett par större byggarbetsplatser, Forshuvuds
kraftstation och bygget av elektriska hyttan inom järnverket. Först år 1920
gjorde man en inbrytning bland Domnarvets industriarbetare.49 Vad som i
stället blev en viktig faktor i splittringen av den lokala arbetarrörelsen var

fackoppositionen inom Metalls avdelning 63 vid Domnarvets järnverk.50
Sverige hade fått del i det ökande välståndet i Västeuropa under perioden

1871 - 1914. Denna bild förändrades snabbt vid krigsutbrottet. Inflationen
slog till och i september 1914 steg smör- och äggpriserna i Stockholm med
16 procent. I oktober steg priserna på ägg med över 60 procent. Priset på
arbetarnas huvudföda bröd och potatis steg på samma sätt, medan lönerna
vid järnbruken var bundna av det kollektivavtal som, efter lokala förhand¬
lingar, slutits under år 1908. Naturaförmåner i form av egen livsmedelspro¬
duktion, som på de mindre bruken, förekom dessutom i ringa grad bland de
arbetare som bodde i arbetarbostäderna i Borlänge.51 Händelserna vid krigs¬
utbrottet togs i allmänhet med ett visst lugn, då de flesta ansåg att kriget
måste bli kortvarigt.52 Inflationens inverkan på arbetarnas köpkraft kunde

47 SAP Borlänge, protokoll den 11 mars 1916. Serie AI:2 DPA.
48 SAP Borlänge, Protokoll 1913-1923 Serie AI:2 DFA. Enligt verksamhetsrapport till förbundet,
upptog ungdomsklubben i Borlänge sin verksamhet andra kvartalet 1918. Socialdemokratiska Ung¬
domsförbundets arkiv. ARAB. Kvinnoklubben bildades den 5 dec. 1917 enligt protokollsboken.
Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Borlänge kvinnoklubb Serie AI: 1 DFA. Vad gäller ung¬
socialisterna är läget något oklart. Möjligen fanns klubben verksam redan i början av år 1917 efter
att ha varit nedlagd under år 1916. 1 protokoll den 1 jan 1922 nämnes att klubben fyller fem år.
Ungsocialistiska Partiet Borlängeklubben, Protokoll. Serie AI: 1 DFA. Se även: Eklund 1989.
49 SAC Borlänge LS, Mötesprotokoll 1916-1921 Serie AIa:l-2. DFA
50 Persson 1976, sid. 9.
51 Det svenska lönesystemet var vid denna tid mycket komplicerat, då naturaförmåner av varieran¬
de grad var allmänt förekommande. Se främst Blomberg 1995. sid. 68ff. Se även: Hirdman, 1983,
sid. 215ff. Hellspong 1973, sid. 51 ff.
-2 Franzén 1986, sid. 77f.
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dock i längden inte negligeras och under år 1916 skärptes motsättningarna
mellan konsumenter och producenter.

I april behandlade Borlänge arbetarkommun frågan om de höga mjölkpri¬
serna. I juli beslutade man om mjölkstrejk. Priset som bönderna ville ha var
20 öre för oskummad mjölk och 10 öre för den skummade. Arbetarna ville
betala 17 respektive 9 öre. På nästa styrelsemöte meddelade arbetarkommu¬
nen att den lyckats få fram 2 000 liter mjölk mot ett beräknat ordinarie behov
av 10 000 liter. Strejken fortsatte till fram på hösten. Den hade dock ringa
framgång. I december, när man åter tvingades att köpa mjölk på den lokala
marknaden, var priset för oskummad mjölk 32 öre samt 18 öre för den
skummade. I detta läge beslöt arbetarkommunens styrelse att vädja till Folk-
hushållningskommissionen om landsomfattande maximipriser på mjölken. I
styrelsens verksamhetsberättelse för år 1916 skrev arbetarkommunen att man

ej helt lyckats med sina föresatser. Verkningarna av strejken hade ändå varit
goda både för Domnarvet och övriga industriorter i länet.53 Trots de över¬
slätande orden, var striden en prestigeförlust för den socialdemokratiska ar¬
betarkommunen. De misslyckade förhandlingarna ökade dessutom motsätt¬
ningarna mellan arbetare och bönder.

Under världskriget sänkte inflationen reallönerna i järnbruket, samtidigt
som Stora Kopparbergs vinster höjdes. Detta hade redan år 1915 lett till
fackliga krav på dyrtidstillägg. Trots gällande kollektivavtal kunde fackföre¬
ningen detta år få igenom lokala avtal om högre löner och kortare arbetstid.54
Under 1916 pågick sedan lönerörelser i nästan oavbruten följd. Metallavdel¬
ningen konstaterade dock att löneökningarna inte motsvarade uppgången i
livsmedelspriserna och att några som helst förbättringar, trots goda vinster
för bolaget, inte givits som inte tvingats fram genom en god facklig organi¬
sation.55

Vid utgången av år 1917 visade fackföreningens verksamhetsberättelse att
det gångna årets arbete varit svårt. Det centrala avtalet hade uppsagts redan i
början av året. Järnbruksförbundet hade, trots de ständigt stigande priserna,
förbjudit medlemmarna att sluta lokala avtal innan ett nytt centralt avtal slu¬
tits. 1 februari ställde metallavdelningen ultimatum om förhandlingar, annars
skulle strejk utbryta den femte mars. Regeringen ingrep och civilminister
Otto von Sydow kallade parterna till Stockholm. Han uppmanade dem att
inom två veckor komma till ett resultat, men arbetsgivarna visade sig inte "ta
reson" och förhandlingarna blev utan framgång. Den 18 mars höll avdel¬
ningen en sluten omröstning om att lägga ner arbetet nästa dag. Man beslu¬
tade enhälligt att ta strid. Metallavdelningen uppfattade att stämningen under

53 SAP Borlänge. Mötes- och styrelseprotokoll 1916 - 1917 med bilagor. Serie AI:2 och All:4
DFA.
54 Metall avd. 63 Borlänge, Protokoll årsmöte den 20/2 1916. Serie Ala:3 DFA
53 Metall avd. 63 Borlänge. Protokoll årsmöte den 18/2 1917. Serie AIa:4 DFA

78



strejken, som pågick till den 2 maj, varit den bästa. Möten hölls med med¬
lemmarna och man anordnade aktiviteter, även för kvinnorna, såväl allvarli¬
ga som nöjsamma, teater, biograf m.m.56 Efter strejken vidtog lokala för¬
handlingar under tre månader, vilka gav löneökningar med i genomsnitt 33
procent. Som tidigare år var dock inflationen större, och inför julen 1917
förhandlade fackföreningen åter med bolaget om extra gratifikationer.57

b Ungsocialisterna ingriper

Allt var kanske inte så lugnt under strejken som fackföreningen ville påski¬
na. Lördagen den 21 april demonstrerade järnverksarbetarnas hustrur mot
dyrtiden. Omkring 1 500 kvinnor deltog och man bar ett standar med texten:
"Giv rätt åt våra män och kamrater och bröd åt våra hungrande barn." Efter
demonstrationen hölls möte i Folkets hus. Talare var ordföranden i metallav¬

delningen E. W. Lindstedt och man antog den syndikalistiskt inspirerade
"Västerviks - resolutionen" mot krig och dyrtid, som författats vid den om¬
talade hungerdemonstrationen i Västervik den 16 april.58 Samtidigt uppvak¬
tade en delegation chefen för brödbyrån. Ordningen under demonstrationen
var dock den bästa och inga intermezzon kunde rapporteras.59

Vid ett annat möte i Borlänge bildades samma dag Dalarnas distrikt av so¬
cialdemokratiska vänsterpartiet. Någon "ny" arbetarkommun, vid sidan av
den socialdemokratiska, fanns ännu inte på orten. Den kom inte att bildas
förrän i slutet av juni, då läget var betydligt lugnare.60

Tisdagen den första maj, sista strejkdagen, samlades cirka 4 000 personer
för att deltaga i demonstrationståget. Oppositionen höll sig med egen talare,
vilken organisation denna tillhörde är oklart. Borlänge Tidning nämnde bara
socialdemokrater och ungsocialister. Man får väl anta att dessa båda grupper
var de viktigaste och att talaren i fråga var ungsocialist.61 Samma dag hände
också andra saker. En handelsresande från Sundsvall befann sig på Central¬
hotellets balkong när demonstrationståget gick förbi. Han ropade okväding-
sord och spottade på demonstranterna. På kvällen samlades en folkhop vid
hotellet för att "göra upp". Arbetarkommunens ordförande Ernst Kypengren,
som också var extra polisman (ijärdingsman), genomsökte hotellet tillsam¬
mans med källarmästaren men fann att personen i fråga försvunnit från plat¬
sen. Några handgripligheter blev det icke i köpingen under denna dag.62

56 Metall avd. 63 Borlänge. Protokoll årsmöte den 17/2 1918. Serie AIa:4 DFA.
57 Ibid.
"^8 Betr. hungerdemonstrationerna se t.ex. Franzén 1986, sid. 545f eller Andras 1998 Kap IV.
59 Borlänge tidning 22/4 1917
60 Walfrid Nordlövs memoarer sid. 194 och sid. 195.
61 Borlänge tidning 3/5 1917
62 Uppgiften om att Ernst Kypengren våren 1917 tjänstgjorde som fjärdingsman har lämnats av
hans son Sven vid intervju i DFA den 21/11 1989. I övrigt: Blomberg 1965, sid. 5.
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Livsmedelssituationen i Borlänge hade förvärrats ytterligare sedan mjölk-
striden. Både Borlänge köping och Stora Tuna kommun hade inköpt livsme¬
del som lämnats till den lokala livsmedelsnämnden. Den första maj företogs,
förutom demonstrationen, den första så kallade "inventeringen". Ett par
hundra ungdomar demonstrerade först sjungande genom köpingen. Därefter
gick man ut på landsbygden och undersökte potatislagret hos en handlande.
Hela händelsen tycks ha gått lugnt till. Borlänge tidning konstaterade att en¬
bart en fönsterruta krossats och att detta närmast skett av misstag. Nästa dag
ägde en ny inventering rum. Omkring 500 yngre järnbruksarbetare tågade
vid niotiden på kvällen ut till en bonde för att visitera dennes potatislager.
Bonden visade dem omkring och sedan länsman anlänt tågade arbetarna hem
sjungande Internationalen. Ett intressant namn visade sig nu i spalterna för
första gången. En H. Johansson hade enligt Borlänge tidning uppmanat ar¬
betarna att ge sig av tillbaka till köpingen. Denne H. Johansson var förmod¬
ligen identisk med den tidigare nämnde, nu ungsocialistiska klubbens ordfö¬
rande, Johan Helmer Johansson.63

Den tredje maj samlades cirka 800 personer till möte i Folkets Hus. Tema
för mötet var "de senaste dagarnas spontana demonstrationer samt potatis¬
bristen." Mötet inleddes av Ernst Kypengren. Han föreslog att en kommitté
skulle tillsättas för att samarbeta med myndigheterna vid eventuella under¬
sökningar hos traktens bönder. Detta förslag bemöttes av Helmer Johansson,
som menade att man bara "tills vidare" skulle upphöra med sina aktioner. En
kommitté fick endast fortsätta så länge som arbetet gav resultat. Johanssons
förslag antogs och han blev tillsatt som ordförande. Ernst Kypengren och
Metalls ordförande E. W. Lindstedt avböjde medlemskap på grund av
"bristande tid." Den verkliga orsaken var dock att Johansson var ledande
inom "fackoppositionen" som bildats i metallavdelningen. Han figurerade
från och med denna tid i en rad uppseendeväckande händelser.64

Lördagen den 12 maj inträffade det så kallade "Borlänge-upploppet". En
man från en by utanför Borlänge greps vid 21-tiden för fylleri. Ett gäng ung¬
domar ville frita den gripne, men han sattes i häkte. Vid 23-tiden, när festen
slutat i parken, kom ungdomarna tillbaka. Några bröt sig in i häktet och poli¬
sen avlossade sex skarpa skott. Två personer skadades, dock ingen livsho¬
tande. Sex personer dömdes för upploppet, däribland Helmer Johansson.
Hans brott bestod i att han natten till måndagen hjälpt den huvudåtalade
Burvall att fly från Borlänge. Burvall dömdes till två och ett halvt års fängel¬
se, medan Johansson fick en månad. Detta straff omvandlades senare till
villkorligt. Även denna gång fick reformisterna gripa in. Ernst Kypengren
höll tal till en församlad folkmassa på söndagskvällen och arbetarkommu¬
nens styrelse patrullerade på gatorna på natten.

63 Blomberg 1965, sid. 6.
64 Persson 1976. sid. 7.
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Dessa demonstrationer får väl närmast ses som ett utslag av maktlöshet.
Några vapen tycks inte ha funnits tillgängliga bland arbetarna. Tidningarna
skrev inte heller att Helmer Johansson eller någon annan person offentligt
talat för att man skulle gripa till våld.65

Som nämnts upphörde konflikten vid järnverket den 2 maj. Den 10 samla¬
des traktens bönder för ett enskilt möte om dyrtiden. Vid mötet skrev man ett
brev till Borlänge socialdemokratiska arbetarkommun. Detta behandlades på
ett särskilt möte med kommunen, och den 20 maj träffades parterna. Resul¬
tatet tycks ha blivit blygsamt, vilket kan ha gynnat oppositionen inom partiet
och bidragit till bildandet av en vänsterkommun.

c Vänsterpartiet bildar arbetarkommun i Borlänge

Det är anmärkningsvärt att det var ungsocialisterna och inte vänsterpartiet
som spelade en framträdande roll i Borlänge under år 1917. Skälen till detta
återkommer jag till i de följande kapitlen. Här skall bara kort beskrivas deras
agerande i triangeldramat med ungsocialister och socialdemokrater under
denna händelserika tid.

Vid ett möte med redaktör C. N. Carleson som talare bildades Borlänge
socialdemokratiska vänsterkommun den 30 juni 1917. Styrelsen bestod av
Walfrid Nordlöv, ordförande, Oscar Kypengren, Aron Hjerpe, Per Johan
Eriksson, Johan Karlsson och Johan Alfred Karlsson. De mest välkända,
Nordlöv och Kypengren, var järnbruksarbetare och hade tidigare verkat både
som ungdemokrater och i ortens nykterhetsföreningar.66 Med tanke på den
viktiga roll som ungdomsförbundet ansetts spela vid tillkomsten av det soci¬
aldemokratiska vänsterpartiet, bör här noteras att bildandet av vänsterkom¬
munen i Borlänge inte hade någon grund i en ungdomsklubb och att styrel¬
semedlemmarna var ungefär jämngamla med de aktiva ledamöterna inom
den "gamla" arbetarkommunen. Protokollen från vänsterkommunen har gått
förlorade, men Nordlövs maskinskrivna memoarer finns bevarade. Enligt
dessa tycks kommunen främst ha varit en politisk valorganisation och haft
cirka ett möte i månaden. Det finns ingen större anledning att anta att dess
verksamhet väsentligt skiljt sig från den som bedrevs av socialdemokraterna.
Av Nordlövs anteckningar, som upptar möten datumvis, kan man inte utläsa
att något organiserat samarbete skett med ungsocialisterna.67

65 Blomberg 1965. sid. 9ff. Vissa korrigeringar av faktauppgifter finns också i Eklund 1989.
66 Walfrid Nordlövs memoarer sid. 195. Den maskinskrivna upplagan tycks gå tillbaka på samtida
anteckningar som renskrivits och överlämnats till Nordlövs barn någon gång på 1960-talet. Ett
exemplar har lästs av författaren och kopior av viktiga avsnitt finns på Dalamas folkrörelsearkiv.
Oscar Kypengren har skrivit memoarer i Nordiska Museets utgåva av Järnbruksminnen, där han
bland annat beskriver ungdomstiden och nykterhetsarbetet.
67 Walfrid Nordlövs memoarer, sid. 192IT och 465ff
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Socialdemokraterna hade i höstvalet 1914 fått 59 procent av rösterna inom
nuvarande Borlänge kommun, det vill säga dåvarande Stora Tuna socken
och Borlänge köping. Inför riksdagsvalet 1917 hade partiet ekonomiskt och
medlemsmässigt ett sämre utgångsläge än vid det förra valet. Orsaken var att
Helmer Johansson den 20 maj, med 130 röster mot 84, lyckats få metallav¬
delningen att lämna kollektivanslutningen till det socialdemokratiska parti¬
et.68 Detta medförde den största enskilda medlemsförlusten i hela länet. Ar¬
betarkommunen tvingades att skaffa fram ombud på järnverket för att värva
enskilda medlemmar. Man bör dock notera, att detta inte var ett verk av det
socialdemokratiska vänsterpartiet, vars arbetarkommun ännu ej var bildad,
utan av organiserade ungsocialister. Dessa hade, som visats ovan, redan un¬
der åren 1908-1909 agerat emot kollektivanslutningen inom andra fackföre¬
ningar, bland annat i Grängesberg.

På hösten 1917 gjorde socialdemokraterna i Borlänge, trots allt, ett bra val
och erhöll 51 % av rösterna, mot socialdemokratiska vänsterpartiets 10 %.
Detta ger sammantaget ungefär samma siffror som socialdemokraterna haft
tidigare, och ett bra socialdemokratiskt resultat i hela valkretsen placerade
expeditör Lars Johan Hagman på nytt i riksdagen. Bondeförbundet, som nu
deltog i riksdagsvalet för första gången gjorde i Borlänge (Stora Tuna) ett
bättre val än vänsterpartiet och blev nu största borgerliga parti med 20 pro¬
cent av väljarkåren.69 Detta innebar samtidigt att motsättningarna mellan
bönder och arbetare, bland annat gällande matpriserna, visade sig även på
det lokalpolitiska planet. Stämningen dem emellan var inte alltid den bästa.

d LO-ledningen ingriper mot ungsocialismen och arbetarrådet

Metallavdelningens ledning i Borlänge var under den händelserika våren
1917 starkt sammanknuten med socialdemokraterna. Ordföranden, E. W.
Lindstedt, satt också i styrelsen för arbetarkommunen, och expeditören Lars
Johan Hagman kandiderade alltså till höstens riksdagsval efter att ha suttit
där hösten 1914.

Det är därför förvånande att Helmer Johanssons ställning var så stark. Han
valdes till fackföreningens ombud vid Metalls kongress den 28 maj till 3 juni
och även till LO:s kongress i augusti. På den sistnämnda kongressen förkla¬
rade Johansson att han ville bekänna sig till Syndikalismen, men att han fö¬
redrog att stå kvar i LO för att där verka för sina idéer. En inställning som
delades av många kritiska ungsocialister redan när SAC bildades år 1910.70

Ytterligare en arbetarorganisation, Borlänge - Domnarvets Arbetarråd,
bildades interimistiskt den 30 december 1917. Initiativtagare var ungsocia-

68 Metall avd. 63 Borlänge. Mötesprotokoll 20/5 1917. Se även: Persson 1976. sid. 6.
69 SOS Andrakammarvalet 1917.
70 Persson 1976. sid. 9f.
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1 istiska klubben. Under våren 1917 hade en rad kommittéer och råd bildats
ute i landet. Dessa saknade dock en samordning. Socialdemokraterna bildade
i maj 1917 års arbetarkommitté, med deltagande av partistyrelsen, riksdags¬
gruppen och LO-ledningen. Socialdemokratiska vänsterpartiet och ungsoci¬
alisterna bildade ungefär samtidigt Arbetarnas Landsråd, och därmed hade
två konkurerande organisationer bildats på riksnivå.71 Den senare organisa¬
tionen tycks dock ha varit svag, och när interimsstyrelsen för Borlänge Ar¬
betarråd i januari 1918 skrev till Landsrådet för att få stadgar, fick man det
anmärkningsvärda svaret att några sådana inte fanns. Samtidigt skrev man
till 12 lokala föreningar för att diskutera ett medlemskap. Åtta tackade ome¬
delbart ja, medan socialdemokraterna, gjutarna och järnvägsmännen tackade
nej.72 Hos Metall behandlades frågan på styrelsemötet den 19 januari. Där
beslutade man att medlemmarna skulle få söka enskilt medlemskap. Detta
tillfredställde inte Helmer Johansson, som på medlemsmötet nästa dag såg
till att Metall anslöt sig "obligatoriskt."

Den 3 februari kunde man hålla möte för att officiellt bilda rådet. Enligt
Borlänge tidning var mötet besökt av "inte mindre än 500 personer". Ordfö¬
rande blev August Hellbom, som var ungsocialist och som tagit initiativ till
rådet. Två av de övriga fem styrelseposterna besattes av kvinnoklubben och
en, G. B. Gillgren, återfanns bland medlemmarna i socialdemokratiska
vänsterpartiet. Vilken organisation som tillsatt honom är dock oklart, liksom
vilka som valt de övriga två medlemmarna. Ingen socialdemokrat ingick i
rådet. Avgift uttaxerades med fem öre per medlem och månad av de anslutna
organisationerna.73 Detta innebar att föreningen kunde hyra en expeditions¬
lokal, och Hellbom blev i praktiken en för organisationerna gemensam expe-
ditör, med bidrag från Metall, som redan hade socialdemokraten L. J. Hag¬
man anställd på sin egen expedition. Under vintern och våren kom arbetarrå¬
det att bedriva en intensiv verksamhet med ibland flera möten i veckan. Vad
som främst avhandlades var det fortsatt svåra försörjningsläget. En hel rad
kontakter togs med myndigheter och företag, samtidigt som man undersökte
möjligheterna att själva tillverka och distribuera varor. Ledande inom arbe¬
tarrådet i Borlänge var ungsocialisterna, och samarbetet med vänsterkom¬
munen var mycket svagt. Som exempel kan nämnas att när Arbetarrådet
1918 beslutade om ett möte den första maj, bestämde sig de båda arbetar¬
kommunerna att i stället demonstrera söndagen den 5 maj.74

Rådets arbete pågick oavbrutet tills Metallavdelningen beslutade att lämna
detsamma under våren 1918. Den 20 april hade i Metallarbetaren en mot

71 Androe 1998, sid. I04ff.
72 Eklund 1989, sid. 6ff. Namnet på en förening har ej gått att fastställa.
73 Ibid. sid. 8
74 Eklund 1989, 9f. Eklund har förbisett debatten om första maj, se: Borlänge arbetarråd. Mötes¬
protokoll. 14/4 och 21/4. Serie Al: 1 DFA och Borlänge tidning 19/5 1918
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landsråden kritisk artikel presenterats, baserad på ett tal av landsorganisatio¬
nens kassör Ernst Söderberg. Den 20 maj arrangerade dessutom socialdemo¬
kraterna i Borlänge ett möte för att kritisera landsrådet. Talare på mötet var
träarbetareförbundets ombudsman, Arvid Thornberg, en betydande person,
som några år senare kom att väljas till LO-ordförande. Efter ett beslut på
medlemsmötet den 26 maj lämnade metallavdelningen arbetarrådet. För¬
modligen skedde detta på uppmaning av forbundsledningen som anslutit sig
till LO:s negativa hållning till landsrådet. Då arbetarrådets ekonomi var

byggd på anslag från Metall, undergrävde beslutet verksamheten och eko¬
nomiska problem uppstod. Den 21 juli gav Metall ett engångsbelopp om 75
kronor till rådets arbete. Den 16 september ifrågasatte Helmer Johansson om
rådet fortfarande skulle existera, och den 29 september hölls ett möte där
man valde en ny styrelse efter en ingående revision. Hellbom omvaldes till
ordförande även om han kritiserats för att ha tagit ut arvode utan beslut. Ef¬
ter detta möte upphörde arbetarrådet.75 Samma dag avled Helmer Johansson i
spanska sjukan, och därmed tycks också ungsocialisternas inflytande över
metallavdelningen ha försvagats ytterligare.76

Under den oroliga tiden i mitten av november 1918, då vänsterregeringen,
enligt Värner Rydéns anteckningar, vid konseljen med kung Gustav V beto¬
nade faran för revolution, om arbetarnas krav på demokratiska reformer inte
tillgodosågs, var metallavdelningen i Borlänge fullt upptagen med lokala
förhandlingar. Den 17 november beslutade man, med 129 röster mot en, att
inte säga upp det gällande avtalet. Frågan kom dock i stället att avgöras i
riksdagen, i mitten av december meddelade ordföranden att avtalet sagts upp
på central nivå och att arbetstiden satts till 8 timmar. Han hade räknat ut tim¬
penningen därefter. Det mest dramatiska på fackföreningens möten i denna
novembermånad, då hela Europa gungade, var en ingående diskussion om

bolagets skyldighet att hålla varma och rena bårar vid olycksfall i verket.77
År 1918 avslutades sålunda under ganska lugna former vad gäller Bor¬

länges arbetsmarknad. Detta gällde även år 1919. Den nya lagen om åtta
timmars arbetsdag fordrade stora insatser från fackligt håll. Metallavdelning¬
ens styrelse kunde glädjas åt att man fått in två representanter i förbundssty¬
relsen, vilket de visade med följande passus: "Arbetarna fordrar kompensa¬
tion för den förkortade arbetstiden, detta har pålagt förbundsstyrelsen ett
drygt och ansvarsfullt arbete." Man var alltså fullt uppe i förhandlingsarbetet.

75 Eklund 1989, sid. 10
76 Eklund 1990, Artikelmanus. DEA
77 Metall avd 63 Borlänge. Mötesprotokoll. 17/11 och 15/12 1918. Beträffande det rikspolitiska
agerandet, se: Franzén 1986 sid. 357ff. Ett flertal forskare, bland annat Carl Göran Andras 1998.
hävdar att faran för revolution denna vinter var betydligt överdriven, något som även detta arbete,
vid undersökningen av en stor och viktig industriort, ger belägg för.

84



Dyrtiden var nu över, och någon kompensation för ökade levnadsomkostna¬
der hade, enligt verksamhetsberättelsen, inte begärts.78

Hur gick det då för ungsocialisterna i Borlänge efter det att arbetarrådet
upphört och dyrtiden var förbi? Den nyti I Isatte, och i Borlänge placerade,
socialdemokratiske distriktsombudsmannen Einar Lindbärg skrev i arbetar¬
kommunens verksamhetsberättelse för 1920, att det omfattande kommunala
engagemanget efter kommunreformen år 1919 och de många nya förtroen¬
deuppdrag den medförde var en företeelse på gott och ont:

Det nysocialistiska partiet har haft den stora förmånen att stå utanför bärande ansvar på de
kommunalpolitiska området, vilket gjort att deras opposition haft den bestickande verkan
att stordelen av arbetarna kommit att icke befatta sig med politiskt organisationsarbete, ja
inte ens i regel använt sig av sin medborgarrätt vid valtillfällena.^

Möjligen kan denna obenägenhet att rösta tolkas som ett sista återsken av
den ungsocialistiska rörelsen i Borlänge. Klart är i varje fall att verksamhe¬
ten gick kraftigt tillbaka vid denna tid. Den i folkrörelsearkivet bevarade
ungsocialistiska protokollsboken börjar först i oktober 1919. Då hade man
redan problem med medlemsantalet och nästa år talade man om att lägga ned
verksamheten. De förändrade förhållanden som skapats av fredsslutet måste
nog ses som en orsak. En annan kan vara inre splittring. I januari 1920 för¬
des en debatt mellan "våldsmän och humanister" om generalstrejken.80 En
tänkbar förklaring till medlemsminskningen är, att när nu möjligheten att fa
Metall och andra fack att genom strejk omstörta samhället ej längre förelåg,
övergick några medlemmar till "bolsjevikerna" medan andra lämnade Metall
och engagerade sig inom Syndikalismen. Det senare skulle förklara syndika-
listernas inbrytning i järnverket just år 1920.

Första kvartalet 1921 hade den ungsocialistiska klubben endast 17 med¬
lemmar. En lång period med svag aktivitet följde därefter, och i juni månad
1927 hölls sista mötet på den lokala samorganisationens expedition. För¬
modligen gick föreningen senare upp i denna organisation.81

Av de i fortsättningen av detta arbete speciellt studerade orterna hade för¬
utom Grängesberg, enbart Korsnäs och Gagnef en ungsocialistisk klubb i
första världskrigets slutskede. Medan klubben i Korsnäs var instabil, så bör
de två övriga långsiktigt ha påverkat den politiska debatten på de orter där de
var verksamma. I Grängesberg blev den lokala samorganisationen redan före
första världskriget den starkaste delen av ortens anarkosyndikalistiska rörel-

78 Metall avd 63 Borlänge, Mötesprotokoll 16/2 1920. Serie Ala:4 DFA.
79 SAP Borlänge, Mötesprotokoll med bilagor 26/2 1921. Serie Al:2 DFA
80 Intressant är att uttrycket "humanister" nämns, begreppet var alltså inte okänt inom ungsocialis¬
men och inte stridande mot partiets ideologi.
81 Ungsocialistiska klubben Borlänge. Mötesprotokoll 1919-1927 Serie AIa:4 DFA.
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se och liksom i Borlänge övergick den tynande ungsocialistiska klubben till
denna organisation i början av 1930-talet. Klubben i Gagnef bildades, som
nämnts tidigare, före världskrigets utbrott och den var verksam samtidigt
som det på orten fanns en stark arbetarkommun tillhörande det socialdemo¬
kratiska vänsterpartiet. Efter världskriget ebbade vänsterinflytandet i sock¬
nen ut och klubben upphörde i början av 1920-talet. Någon lokal samorgani¬
sation bildades inte på denna ort.82 Någon närmare presentation av dessa tre
klubbars arbete har inte varit möjlig, då de var små och protokoll och andra
handlingar saknas. Socioekonomiskt befann sig de ungsocialistiska klubbar¬
na, med några undantag när, i Industridalarna. Vid en närmare analys kan
man dock särskilja viktiga lokala skillnader. Olikheterna mellan industrior¬
terna Borlänge och Grängesberg har jag redan beskrivit. Industriorten
Korsnäs, där också oroligheter med bland annat "tvångsköp" av mat i
Korsnäsbolagets butik förekom under våren 1917, och småbrukarbygden i
Gagnef återkommer jag till.

Sammanfattning

Anarkosyndikalismen var en numera tämligen okänd social rörelse som rik¬
tade sig till både arbetare och landsbygdens fattiga småfolk, och som inled¬
ningsvis arbetade som en opposition inom det socialdemokratiska partiet
Dess politiska gren, ungsocialismen, hade i Dalarna en kort blomstringsperi-
od mellan unionsupplösningen och storstrejken. Tillbakagången blev sedan
så kraftig, att man, under första världskriget, bara på ett fåtal orter kunde
upprätthålla fungerande organisationer. Huvuddelen av ungsocialisternas
synliga aktiviteter kom att äga rum inom Industridalarna, och deras verk¬
samhet har främst kunnat följas genom agerandet på de socialdemokratiska
arbetarkommunerna, samt åren 1917 - 1918 i deltagandet vid strejker och
demonstrationer. Trots att jag har presenterat några uppseendeväckande hän¬
delser med ungsocialisterna i centrum, var de inte heller anmärkningsvärt
många i Dalarna jämfört med övriga Sverige.83 Rörelsens svaghet har också
medfört att några studier uppdelade på de inledningsvis presenterade under¬
sökningsorterna ej har kunnat genomföras.

Den socioekonomiska basen för organisationerna inom den radikalare
grenen av arbetarrörelsen skilde sig i början av 1900-talet inte nämnvärt från
den socialdemokratiska. Kampen mellan Brantings storskaliga lösningar och
Bergegrens mera "jordnära" syn på socialismen var redan då av gammalt
datum, och diskuterades förmodligen på de flesta platser där arbetarrörelsen
var etablerad. Möjligen kan konflikten på platser där industrin nyligen eta-

82 Anarkistiska propagandaförbundet. Medlemssammandrag 1915-1930 ARAB.
8j Fernström 1950, Klubbförteckning sid. 523ff.
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blerats ha haft en radikalare framtoning än vid de gamla bruksorterna. Den
organiserade verksamhetens inom oppositionen, efter det att den 1908 läm¬
nat det socialdemokratiska partiet, var dock för liten för att några säkra slut¬
satser skall kunna dras.84

Senare, under första världskriget, anser jag det klarlagt att socioekono-
miska faktorer ligger bakom att ungsocialismen i Dalarna var starkast i Bor¬
länge, där försörjningsläget var sämst, medan rörelsen vid denna tid var sva¬
gare (cirka 25 medlemmar) i Grängesberg, där lönerna var högre. Den var
nästan obefintlig på länets bruksorter, undantaget Korsnäs, och på landsbyg¬
den, där självförsörjningen ännu var en konjunkturutjämnande faktor, även
för arbetare utanför jordbrukssektorn. Det är rimligt att anta att jordmånen
för ungsocialismen generellt var bäst på de platser i Sverige där arbetarnas
försörjningsläge vad gäller baslivsmedel var som sämst, och att de kunnat få
ett större inflytande om inte tillgången på förnödenheter till rimliga priser
vid krigsslutet förbättrats.85

Denna studie ger också vid handen att både i Grängesberg och Borlänge
splittrade ungsocialisterna, trots en svag organisation, allvarligt den lokala
arbetarrörelsen. Att denna splittring drabbade även Avesta, framgår av Bernt
Schillers arbete om storstrejken. På övriga orter i Dalarna kom ungsocialis¬
terna att spela en mera undanskymd roll. Skall man i organisationen peka på
något som förebådar den framtida splittringen av arbetarrörelsen, så skulle
det vara etableringen av en ungsocialistisk klubb i småbrukarorten Gagnef
vid tiden för första världskriget. Svagheten med en organisationsstudie av
denna typ är dock densamma som för socialdemokratin, man kan ha histo¬
riskt "osynliga" sympatisörer i områden där egentliga organisationer helt
saknas.

Vilken betydelse hade då anarkosyndikalismen för senare utbrytningarna
ur socialdemokratin? Den sakfråga som ungsocialisterna lyckades bäst med
var kampen mot fackföreningarnas kollektivanslutning till det socialdemo¬
kratiska partiet. Ett för detta partis ekonomi mycket viktigt samarbete.
Schiller konstaterar att det mest var fackföreningar inom Grov- och Fabriks
samt Metall som efter uteslutningen av Hinke Bergegren ur det socialdemo¬
kratiska partiet lämnade kollektivanslutningen.86 Här visas att även en av de
största fackföreningarna inom gruvindustrin, efter påtryckningar från ortens

84 Diskussionen om radikaliteten hos industriella "nybyggarsamhällen" finns hos Rydenfelt 1954.
se till exempel sid. 94. Föreningar tillhörande Metall, grov- och gruvarbetaretorbunden fanns på de
flesta orter med en arbetarkommun, men där fanns ofta även en ungsocialistisk klubb. Löne- och
arbetsförhållanden som stridsfråga inom arbetarrörelsen har inte kunnat studeras närmare inom
ramen for detta arbete.
85 Andras 1998 pekar på ungsocialisternas och syndikalisternas inblandning i de mera framträdande
oroligheterna under våren 1917. men han ger en mera generell bild av försörjningsläget, varför
sambandet med forsörjningslägets allvar är oklart.
86 Schiller 1967. sid. 155 och bilaga 1 sid. 261.
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ungsocialister, lämnade kollektivanslutningen. Vad beträffar den stora me¬

tallavdelningen i Borlänge, kom striden först i samband med det svåra för¬
sörjningsläget i slutet av första världskriget. Oppositionen lyckades dessut¬
om inte bara med att få avdelningen att lämna kollektivanslutningen, man
försökte också att bilda en med Metall konkurrerande facklig organisation.
Detta upprörde inte bara socialdemokraterna utan även Landsorganisationen,
och motåtgärder vidtogs. Utträdet av flera stora fackliga organisationer, kom
att för lång tid försvaga Dalarnas socialdemokraters ekonomiska bas.

En fråga som ungsocialisterna lyckades mindre bra med var avståndsta¬
gandet från partipolitik och det parlamentariska systemet. Valresultaten i
valen 1911 och 1914 tycks ha varit opåverkade av den ungsocialistiska agi¬
tationen för röstskolk och utomparlamentarisk aktion. Den socialdemokra¬
tiska taktiken var däremot lyckad. I Grängesberg, där man mött motstånd i
debatterna och där man kunnat vänta ytterligare motstånd i form av valskolk
var valdeltagandet redan år 1911 bland de högsta i länet. Tydligt är att de¬
batterna stimulerat '"den tysta majoriteten" bland arbetarna att rösta, och
denna stod, som Branting förutsett, på socialdemokratins sida.

Jag har konstaterat, att tidvis kunde ledande ungsocialister som Karl
Benktsson och den karismatiske Helmer Johansson utnyttja uppseendeväck¬
ande händelser för att få ett betydande inflytande inom arbetarrörelsen på sin
hemort. Stödet för dessa personer från centralt håll inom ungsocialismen var
dock i det närmaste obefintligt, vilket innebar att verksamheten blev mera
sårbar för förändringar i det lokala politiska och ekonomiska klimatet.

Även om ungsocialisterna inte hade en stor numerär styrka i Dalarna, så
låg deras ideologiska inflytande latent inom stora delar av arbetarrörelsen.
Det är ingen tvekan om att Bernhard Erikssons tidiga valprogram med dess
positiva inställning till det jordbrukande "småfolket" var påverkat av ungso¬
cialismens idévärld. Detta framgångsrecept blandades säkert också med den
nationalromantik som vid denna tid präglade undervisningen vid Brunnsviks
folkhögskola, där bland andra den socialdemokratiske riksdagsmannen
Rickard Sandler var verksam. Mera om detta i nästa två kapitel.
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4. Vänsterpartiets väljarstöd och organisation

Detta kapitel visar hur arbetarrörelsen i Dalarna påverkades av klyvningen
av det socialdemokratiska partiet på våren 1917. Efter en allmän bakgrund,
ges en beskrivning av valresultaten i riksdagsvalen 1917 och 1920. Därefter
behandlas arbetarpartiernas organisatoriska uppbyggnad.

Resultaten i denna empiriska del analyseras och därefter blir huvudfråge¬
ställningen: Varför visar den empiriska undersökning att vänsterpartiet
främst kom att appellera till väljare i Nedansiljanområdet? Ett område som
ligger utanför partiets kärnområde i Industridalarna. Först studeras verksam¬
heten hos det socialdemokratiska ungdomsförbundet och dess eventuella
påverkan på partiets geografiska spridning. Därefter undersöks effekten av
agitationen från riksdagsmannen Rikard Eronn från Leksand och hans beto¬
nande av samma småbrukarvänliga politik som Stockholms borgmästare
Carl Lindhagen och tidigare även Bernhard Eriksson förordade.

Därefter fördjupas analysen med lokala studier av vänsterkommunernas
arbete, samt graden av enskilda aktörers inflytande. De lokala orter som har
valts ut, och som även presenterats i kapitel ett, är den moderna industriorten
Borlänge och de mera traditionella bruksorterna Korsnäs, Näs och Fredriks¬
berg. samt de skogsbolagsdominerade orterna Nås och Furudal. Tyngd¬
punkten i framställningen kommer att läggas på småbrukarorten Gagnef i
Nedansiljan, eftersom det kommer att visa sig i den socioekonomiska under¬
sökningen att vänsterpartiet haft oväntat stora framgångar just i detta områ¬
de.

Av den empiriska undersökningen i detta kapitel kommer det också att
framgå att vänsterpartiets hade en kraftig tillbakagång i 1920 års val. Orsa¬
kerna härtill kommer jag att återkomma till i nästa kapitel som behandlar
klyvningen av vänsterpartietår 1921.

Bakgrund

Som jag beskrivit i en separat uppsats, bestod motståndarna till Hjalmar
Brantings och partiledningens politik vid inledningen av första världskriget
av två urskiljbara grupperingar. Den ena var en fraktion i den socialdemo¬
kratiska riksdagsgruppen vars ledande person var Carl Lindhagen, vilken
också var den som senare skrev det socialdemokratiska vänsterpartiets första
program.1 Oppositionen bildade år 1912 i riksdagen en socialdemokratisk
vänsterförening. I interimsstyrelsen ingick Carl Lindhagen, Rickard Sandler,

1 Henningsson I997A. sid. 26ff.
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Fredrik Ström, Ivar Vennerström och Carl Winberg. Efter ett fördömande
från partistyrelsen av "speciella tendensföreningar" inom riksdagsgruppen,
utträdde Ström, Sandler och Vennerström ur föreningen.2

Oppositionen var dock inte tystad, och 1916 startade den en egen tidning
med namnet Politiken? Den åter oppositionelle Vennerström utgav dessutom
skriften: Vad vill den socialdemokratiska vänstern? I denna avböjde han "det
intima samgåendet med de borgerliga reformvännerna." Vänstern skulle
motarbeta borgfreden och en socialistisk medverkan i en krigsministär. Den
skulle rösta nej till krigskrediter, vara ett centrum för fredsagitationen och
arbeta för ett återupptagande av den socialistiska internationalen redan under
kriget.4 Skriften var ett försök att förmå partikongressen att upphäva den
"munkorgs-stadga" som riksdagsgruppen antagit för att hindra minoriteten
att tala emot partilinjen i riksdagsdebatterna. Effekten blev dock snarast den
motsatta.

En annan grupp som länge varit missnöjd med partiets politik var ung¬
domsförbundet. Förbundet bildades år 1903, och redan i maj hade man cirka
1 200 medlemmar. Fyra år efter bildandet, i maj 1907 antog förbundet sina
första stadgar. Dessa var i stort byggda på samma fundament som partiets.
De två profilfrågorna nedrustning och folkbildning stred knappast mot hu¬
vudtesen i socialdemokraternas partiprogram om "en planmässig folkhus¬
hållning".5 Om nu samhällssynen i stort var gemensam, så skar det sig vad
gäller metoderna att nå målet. Missnöjet, som hade ventilerats redan på ung¬
domskongressen år 1909, rörde samarbetet med liberalerna i riksdagen, men
även försvarsfrågan, där ungdomsförbundet, liksom ungsocialisterna, ville
ha en långtgående nedrustning. Man var dessutom missnöjd med partiled¬
ningen eller som man uttryckte det "partibyråkraterna", och man ville skriva
in kravet på republik i partiprogrammet. Vid partikongressen år 1911 fördes
en hård debatt om parlamentarismen och riksdagsarbetet mellan ungdoms¬
förbundet och partistyrelsen.6 Trots ungdomsförbundets protester skedde
valsamverkan mellan socialdemokrater och liberaler både i detta års val och i
de två valen 1914. Efter höstvalet i oktober 1914 samlades partistyrelsen,
riksdagsgruppens förtroenderåd och partitidningarnas redaktörer för en
gemensam överläggning. Branting ansåg att vid krigsslutet borde en liberal-
socialdemokratisk regering bildas. Annars skulle högern stanna vid makten.
Detta skulle framkalla besvikelse bland de socialdemokratiska väljarna, som
ville se praktiska resultat.7 På den efterföljande partikongressen i november

2 Lindbom 1945, sid. 169.
J För en vidare diskussion om partiklyvningen se även Björlin 1983.
4 Björlin 1983. sid. 6f.
5 Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Kongressprotokoll 19-22 maj 1907 Tryck. För SAP se
Millbourn 1990. sid. 347.
6 Lindbom 1945, sid. 161 ff.
7 Ibid. sid. I86f.
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varnade Höglund för att partiet skulle sprängas, om partistyrelsens förslag
antogs mot ungdomsförbundets vilja. Trots detta segrade förslaget med 98
röster mot 58.8

Ungdomsförbundet höll kongress i december samma år. Man beslutades
då att avslå partiets krav på parlamentarisk handlingsfrihet.9 Beslutet, som
fattades med en överväldigande majoritet, togs säkert mot bakgrund av att
man inte ville binda sig till partiets politik i frågor som krigskrediter och re¬
geringskoalitioner. Resultatet blev dock en formell låsning som gjorde en
brytning med partiet till en formsak om ingen av parterna var beredd att göra
betydande eftergifter.

Ungdomsförbundet kom dock även i fortsättningen att vidtaga uppseende¬
väckande och av partistyrelsen oönskade åtgärder. Både ungdemokrater och
ungsocialister stödde vid krigsutbrottet Andra Internationalens krav på att ett
krig i Europa skulle mötas med generalstrejk i berörda länder. Detta kom
inte att ske, och världskriget kom att leda till internationalens upplösning.
Förbundets inställning gjorde det naturligt att sända ombud till en fredskon¬
ferens i Zimmerwald hösten 1915. Ombud var Zeth Höglund och Ture Ner-
man. På konferensen träffade de Lenin, och detta blev förmodligen inled¬
ningen till ungdomsförbundets "bolsjevisering." vilket senare skulle komma
att leda till nya motsättningar, nu inom det år 1917 nybildade vänsterparti¬
et.10 Kontakterna i Zimmerwald fick också andra konsekvenser för ungdoms¬
förbundet. Man arrangerade den i föregående kapitel nämnda fredskongres¬
sen i Stockholm den 18-19 mars 1916, där bland andra Höglund under stort
pressrabalder dömdes till fängelsestraff för antimilitaristisk propaganda. 11
Efter konferensen förlades sekretariatet för Zimmerwald till Stockholm, där
det stannade fram till bildandet av Komintern år 1919. Ungdomsförbundet
hade alltså redan en upparbetad kanal till de ryska revolutionärerna när den
ryska revolutionen ägde rum. Något som skulle visa sig få stor betydelse för
hur ledningen agerade under de därpå följande åren.12

Huvudskälet för Branting att efter fredskongressen angripa ungdomsför¬
bundet var säkert inte dessa uppseendeväckande händelser utan beslutet år
1914 att försöka skapa en regering tillsammans med liberalerna. Denna sam¬
verkan blev mera aktuell ju längre kriget varade, och på kongressen våren
1917 var det dags för partistyrelsen att agera. När frågan om ungdomsför¬
bundets ställning kom upp på kongressen, gjordes inga kompromisser, utan
Branting snarare skärpte kraven på förbundets lojalitet. Detta förslag antogs

8 Lindbom 19545. sid. 188 ff.
9 Ibid. sid. 193.
10 Nerman 1949, sid. 21 ff. Höglund 1906, nämner inte Lenin då han på sidan 40 behandlar den
ryska arbetarrörelsen.
11 Lindbom 1945. sid. 219f.
12 Se t.ex. Kan 1991, sid. 14ff.
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med 136 röster mot 42. När resultat blev känt, lämnade förbundet det social¬
demokratiska partiet.13

År 1917 hade ungdomsförbundet nära 19 000 medlemmar och partiet
114 000.14 Moderpartiet var alltså nästan sex gånger så stort som sitt ung¬
domsförbund. Mot denna bakgrund och med de stora valframgångarna 1911
och 1914 i ryggen, kan det vara förståeligt att Branting tog brytningen med
ungdomarna med en viss ro. Förbundet kom dock att alliera sig med opposi¬
tionen inom riksdagsgruppen. Av totalt 87 socialdemokratiska ledamöter
övergick femton, varav bara några få var aktiva medlemmar i ungdomsför¬
bundet, till det socialdemokratiska vänsterpartiet och blev en starkare oppo¬
sition än vad partiledningen räknat med.15

Totalt sett, måste andrakammarvalet 1917 ses som en framgång för arbe¬
tarrörelsen, då de båda partierna sammanlagt ökade till 97 mandat. För det
nystartade vänsterpartiet blev det dock ett nederlag. Partiet minskade från
femton till elva platser, medan socialdemokraterna genom mandatvinster
återtog fjorton av de femton mandat som bildandet av vänsterpartiet innebu¬
rit. Det senare partiets geografiska bas ändrades också. I Stockholm förlora¬
des alla mandaten och totalt blev man representerad i bara sex län, varav en¬
dast ett i Götaland. Starkast blev partiet i Västernorrland med tre mandat,
medan man ökade från ett till två i Gävleborg, Kopparberg och Norrbotten.
Samtliga dessa län dominerades av skogs- och gruvindustri.16

Valet år 1920, som var det sista med enbart manlig rösträtt, blev ett för¬
lustval för den svenska arbetarrörelsen. Socialdemokraterna fick 75 mandat
mot tidigare 86 och socialdemokratiska vänsterpartiet endast sju. Fördel¬
ningen av de senare var: Jämtland ett, Gävleborg ett, Västernorrland två och
Norrbotten tre. Vänsterpartiets riksdagsgrupp var nu bara en tiondedel av
den socialdemokratiska, och partiet skakades dessutom av en djup motsätt¬
ning mellan riksdagsgruppen, med en förankring i skogslänen, och partiled¬
ningen i Stockholm, något som jag återkommer till i nästa kapitel. 17

Rent organisatoriskt så erhöll Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti,
SSV under sitt första verksamhetsår cirka 20 000 medlemmar. Under 1918
och 1919 ökade medlemsantalet till över 23 000, för att under år 1920 sjunka
till 17 000. SAP hade 1917 114 000 medlemmar och ökade efter partiklyv¬
ningen sakta till 143 000 år 1920. Till vänsterpartiets medlemsantal skall
läggas de klubbar inom ungdomsförbundet som lämnat socialdemokratin

Ll Lindbom 1945, sid. 227 ff. Se även: Östberg 1990. sid. 66f.
14 Gröning 1988. Tabell sid. 43.
15 Henningsson 1997A sid. 30f.
16 Ibid. sid. 32.
17 Ibid. sid. 33.
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men som ej var kollektivanslutna till sitt nya parti. Dessas medlemsantal ut¬
gjorde omkring fem till tio tusen.18

Klyvningen av Dalarnas arbetarrörelse -

resultaten i andrakammarvalen 1917 och 1920

Om man skall mäta omfattningen och utbredningen av det socialdemokratis¬
ka vänsterpartiets verksamhet i Dalarna är, åtminstone inledningsvis, resul¬
taten i valen det bästa instrumentet. Den socialdemokratiska landstingsgrup¬
pens delning är nämligen svår att följa före nyvalet år 1919, då halva grup¬
pen dessförinnan förnyades vartannat år och då partisympatierna hos leda¬
möterna, innan de vedertagna partinamnen angavs på valsedlarna, ibland var
svåra att utröna. Vad beträffar valen till kommunalfullmäktige så infördes
dessa på landsbygden, nästan undantagslöst, först efter kommunalreformen
år 1919. Jag har därför valt att genomgående studera andrakammarvalen un¬
der undersökningsperioden vad gäller sympatierna för de politiska partierna
till vänster om socialdemokratin. Vad som därutöver går att utläsa ur kom¬
munal- och landstingspolitiken återkommer jag till i kapitel 8.

Uppläggningen av den socialdemokratiska valrörelsen 1917 liknade i Da¬
larna mycket de valrörelser som hölls vid segervalen 1911 och 1914. Di¬
striktsstyrelsen pekade i årsberättelsen på att mera pengar satsats än tidigare
år och på att man nu hade ett motstånd att räkna med även från det socialde¬
mokratiska vänsterpartiet. Två valtidningar trycktes i 31 000 exemplar, och
131 valtal hölls. Flitigaste talare var riksdagsmannen och lantbrukaren Per
Tysk Mora, följd av Bernhard Eriksson. En nyhet vid detta val, var att hu¬
vuddelen av agitationen förlades till norra valkretsen. I höstvalet 1914 hade
socialdemokraterna röstat med egna partibeteckningar i samtliga valkretsar.
Nu använde man, tillsammans med vänsterpartiet, beteckningen
'"Arbetarepartiet", dock med olika valsedlar.19

Då distriktets protokoll saknas, finns det nästan ingen länsövergripande
information kvar om uppläggningen av det nybildade vänsterpartiets val¬
kampanj och varför det valde att ha en gemensam partibeteckning med soci¬
aldemokraterna. Då de flesta medlemmarna i ledande ställning tidigare till¬
hört socialdemokratin, och då merparten av arbetarkommunerna bildades
först under sommaren och hösten 1917, kan man förmoda att valkampanjen
blev ganska lik den tidigare socialdemokratiska men mera improviserad.

18 Josephson 1976, sid. 295 och Gröning 1988, sid. 43.
19 SAP Dalarna. Verksamhetsber. 1917 Serie AVa:2 DFA
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Denna iakttagelse styrkes också vid en genomgång av de protokoll som finns
bevarade från partiets enskilda arbetarkommuner.20

I Dalarna blev 1917 års valresultatet ingen fortsättning på arbetarrörelsens
tidigare mycket stora framgångar. Tillsammans ökade arbetarpartierna med
1,3 % utöver de 54,3 % som socialdemokraterna erhöll på hösten 1914. För¬
delningen mellan partierna blev 34,0 % socialdemokratiska och 21,6 %
vänstersocialistiska röster. De borgerliga partierna, högern - nu i valkartell
med det nybildade bondeförbundet - och liberalerna, behöll i stort sett sitt
röstetal från år 1914, varför valutgången främst blev en splittring av arbetar¬
rörelsen.

Ser man till valresultaten i de olika valkretsarna blir dock bilden en annan.

1 norra kretsen där kampen stod mellan socialdemokraten Per Tysk, Mora
och vänsterpartisten Rikard Eronn, Leksand, fick socialdemokraterna 1 505
röster och vänstersocialisterna 3 446. Valutgången innebar att vänsterpartiet,
utom Eronn, även placerade folkskollärare Hans Hansson från Rättvik i riks¬
dagen, medan socialdemokraten Per Tysk lämnades utanför. Liberalerna be¬
höll sitt mandat. Förlusterna för socialdemokraterna var små i de övriga val¬
kretsarna. 1 västra kretsen var Bernhard Eriksson ohotad. Rickard Sandler
hade avflyttat under mandatperioden och ersatts av Gustav Skagerberg från
Fredriksberg. Då denne inte ställde upp till omval, kom nu hemmansägare
Fredrik Aarnseth från Malung in i riksdagen. En ökning av antalet mandat
möjliggjorde även en återkomst för metallombudsmannen Lars Johan Hag¬
man. I Östra kretsen kvarstod de förut valda. På den borgerliga sidan nådde
bondeförbundet stora framgångar och tog mandat både i östra och västra
kretsarna. Dessa mandatvinster togs från högern, som blev orepresenterad.21
Man bör alltså observera att vänsterpartiets valframgångar år 1917 var kon¬
centrerade till en valkrets som saknade egentliga industriorter. Förklaringen
till detta återkommer jag till.

Nästa val hölls år 1920, och socialdemokraternas kampanj detta år kom att
ledas av den år 1919 nyanställde partiombudsmannen Einar Lindbärg, typo¬
graf från Uppsala och tidigare Brunnsvikselev. En nyhet som han införde var

byombuden, vilka lokalt skulle svara för partiets valbroschyrer och muntliga
agitation. Vidare ersattes valtidningarna med valnummer av Dala-
Demokraten som startat sin utgivning i december år 1917. Som vanligt hölls
en rad föredrag. Vid förra valet hölls 131, och nu uppnådde man siffran 211,
med tyngdpunkten i västra kretsen. Främsta talare var Bernhard Eriksson och
partiombudsman Lindbärg. På dennes inrådan beslutade distriktstyrelsen att
detta år inte ingå i någon valkartell med ',bolsjevikerna,' som Lindbärg vid
denna tid började att beteckna vänsterpartiet. Valförberedelserna tycks dock.

20 Protokollen från vänsterkommunerna i Borlänge. Dala-Floda, Gagnef. Korsnäs, Ludvika. Nås
och Svärdsjö har jag läst igenom.
21 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelse 1917. Serie Ava:2 DFA.
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efter en rad kommunala va! under åren 1918 och 1919, ha gått i trötthetens
tecken, och när valet slutligen ägde rum, föll valdeltagandet kraftigt. 1917
avgavs 32 238 röster. Nu minskade valdeltagandet med 4 465 röster.22

Valresultatet kom att innebära en svår motgång för arbetarrörelsens par¬
lamentariska arbete i Dalarna. Fyra förutvarande socialistiska representanter
ersattes med fyra borgerliga. Partiställningen i kretsarna blev följande: Soci¬
aldemokratiska vänsterpartiet förlorade båda sina mandat i norra kretsen.
Socialdemokraterna förlorade ett i östra och ett i västra. I procent fick soci¬
aldemokraterna 30,7 och vänsterpartiet 15,6. Totalt en förlust på 9,3%. För¬
delat på socialdemokraterna 3,3 och vänsterpartiet 6,0. Mandatfördelningen
blev fyra liberaler, tre bondeförbundare och enbart tre socialdemokrater.23

Socialdemokraterna motiverade sitt avståndstagande från samarbetet med
vänsterpartiet i valet på följande sätt:

Vad som skedde vid höstens val var ett nödvändigt uppdragande av gränslinjerna, som

skapade klarhet om det värkliga politiska läget i länet.

Distriktsstyrelsen ansåg också att ansvaret för valutgången enbart åvilade de
bolsjevikiska splittrarna. Resultatet gav en klar bild av det politiska läget i
sin helhet, och vinsten härav fick ej underskattas. Till ett kommande val
visste man vad man fick räkna med, och man hade också lärt sig var de
största bristerna fanns i partiets organisation. Valkatastrofen i länet 1920
drabbade inte socialdemokratin, som tvärtom utgick ur valstriden som allt¬
fort det största partiet i länet.24

Den vänstersocialistiska valanalysen måste här ske genom partiets i de¬
cember år 1917 startade tidning Dalarnas Folkblad, då partidistriktets arkiv
saknas. Tidningens ledarsida konstaterade att valet slagit snett på grund av

valkretsindelningen. Hela länet borde vara en valkrets. Beträffande valsam¬
verkan hade en sådan förmodligen givit vänsterpartiet två mandat och soci¬
aldemokraterna ytterligare ett.

I övrigt var man mycket hovsam med att finna syndabockar för valresul¬
tatet. Nederlaget för partiet var svårt om ej förkrossande. Man lovade att
återkomma och hävda platsen som samlingspunkt för de socialistiska arbe¬
tarna i Dalarna. Det gällde att organisera rörelsen stark och slagfärdig. De
borgerliga partierna var färdiga med sitt arbete blott valet var över. För det
vänstersocialistiska partiet var valet endast ett slag bland andra. Det gällde
att inte låta valutgången nedslå modet och göra partiet oförmöget till att utfö¬
ra de andra stora uppgifterna som var förestående.25

22 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelse 1920 Serie AVa:3 DFA
23 Johansson 1955, Tabell 3.
24 SAP Dalarna, Verksamhetsberättelse 1920 Serie AVa:3 DFA
25 Dalarnas Folkblad den 14/9 1920.
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Socioekonomisk analys av vänsterpartiets lokala bas

a Analys av valresultaten i andrakammarv alen

För att påvisa strukturella orsaker till de regionala skillnaderna vad gäller
omfattningen av den första klyvningen av Dalarnas arbetarrörelse, så har jag
valt att arbeta i tabellform. Valresultaten i tabell 4.1 har omräknats från
socknarna till länets nuvarande femton kommuner, varefter dessa rangord¬
nats i kategorierna Industri, Blandade, Jordbruks- och Skogsbrukskommu¬
ner.

Tabell 4.1. Val till riksdagens andra kammare. Valresultatet i höstvalet 1914 och i valen 1917
och 1920. Presenterade procentuellt för nuvarande femton kommuner i Kopparbergs län.

1914 1917 1920

Kommun SAP SAP SSV Summa SAP SSV Summa

Avesta Ind. 57 47 9 56 42 10 52

Borlänge Ind. 59 51 10 61 38 15 53

Ludvika Ind. 73 56 22 77 50 23 73

Genomsnitt 63 51 14 65 43 16 59

Falun Bland. 55 30 26 56 29 17 46

Hedemora Bland. 51 29 17 46 34 11 45

Smedjebacken Bland. 72 70 3 73 57 10 67

Vansbro Bland. 57 22 31 53 26 24 50

Genomsnitt 59 38 19 57 37 16 53

Gagnef Jordbr. 52 19 33 52 19 19 38

Leksand Jordbr. 45 5 44 49 13 19 32

Rättvik Jordbr. 38 11 31 42 9 22 31

Säter Jordbr. 39 25 15 40 19 10 29

Genomsnitt 44 15 31 46 15 18 33

Orsa Skogs. 50 19 21 40 20 6 26

Mora Skogs. 56 35 17 52 18 10 28

Malung Skogs. 54 54 11 65 32 10 42

Älvdalen Skogs. 44 9 40 49 21 19 40

Genomsnitt 51 29 22 51 23 11 34

Länet tot. 54,3 34,0 21,6 55,6 30.7 15,6 46,3
Källa: Förf. bearbetning av SOS Andrakammarvalen. För tabell samtliga partier se bilaga 3.

Socialdemokraterna hade efter höstvalet 1914 majoriteten av rösterna i 11 av
länets nuvarande 15 kommuner. Majoritet saknades bara i Jordbrukskommu¬
nerna Leksand, Rättvik och Säter samt Skogskommunen Älvdalen. Denna
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ställning kom genom splittringen av socialdemokratin att kraftigt försva¬
gas.26

1 Industridalarna behöll socialdemokraterna majoriteten av rösterna år
1917, men gick kraftigt tillbaka år 1920, samtidigt som vänsterpartiet ökade
med ett par procent av väljarkåren, från 14 till 16 %. Ökningen var främst
koncentrerad till Borlänge.

Utvecklingen i det Blandade området visar på en större motgång för soci¬
aldemokraterna. Deras andel av väljarkåren stabiliserades på något under 40
%, medan vänsterpartiet 1917 fick 19 % av rösterna och minskade 1920 till
16 % eller samma andel som i Industridalarna. Nämnas bör kanske att väns¬

terpartiet gick bakåt på alla orter utom i Smedjebacken, där det senare skulle
komma att finnas en stark fraktion av Höglundskommunister.

I Dalarnas Jordbruksbygder fanns det, som nämnts, aldrig någon socialis¬
tisk majoritet. Socialdemokraterna erhöll på hösten 1914 44 % av de i områ¬
det avgivna rösterna. De två arbetarpartierna fick tillsamman 46 % år 1917,
men föll kraftigt till 33 % 1920. Det mest anmärkningsvärda i detta område
är dock rösternas fördelning mellan partierna. Socialdemokraterna erhöll i
båda valen 15 % av rösterna, medan vänsterpartiet år 1917 fick 31 % för att
år 1920 sjunka kraftigt till 18 %.

En likartad utveckling kan också konstateras i Skogsdalarna, om än ifrån
en något högre nivå. Arbetarpartierna hade år 1917 tillsammans 51 % av
rösterna, vilket var samma resultat som socialdemokraterna ensamma fick år
1914, för att därefter sjunka till 34 % eller nästan samma låga siffra som för
Jordbruksdalarna. Vad gäller fördelningen mellan partierna, så behöll social¬
demokraterna majoriteten. De fick 29 % av rösterna 1917 och 23 % 1920,
mot vänsterpartiets 22 respektive 11 %. Det senare partiet tappade alltså på
tre år hälften av sitt röstetal i området.

Sammanfattningsvis gick i valet 1920 vänsterpartiet starkt tillbaka i sex av
länets femton kommuner. Dessa kommuner var samma som de där partiet
vid valet år 1917 fått stora valframgångar. De var alla belägna i jordbruks-
och skogsbygder. Det framgår också av tabell 4.1 att majoriteten av rösterna
gick till borgerliga partier och inte till socialdemokraterna. Satsningen på en
egen tidning i Övre Dalarna, vilken startade samtidigt som Dala-
Demokraten, tycks ha givit föga resultat. Nu hade man lika låga röstsiffror i
Orsa och Älvdalen som tidigare i Mora och Malung.

Beroende på de stora framgångarna för de frisinnade i norra kretsen, kan
det vara av intresse att se Mora tidnings inställning till valresultatet. Detta

26 Hela resonemanget i detta avsnitt utgöres av underlag , framräknat ur SOS Riksdagsvalen, And-
rakammarvalen 1914 - 1920, enbart för detta arbete. Någon närmare analys av valresultaten på
lägre nivå än valkretsar företogs, i samtiden, knappast av något parti. Vad gäller socialdemokrater¬
na är detta så gott som säkert, då korrespondensen mellan partidistriktet och partistyrelsen finns
bevarad.
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också med tanke på att dess chefredaktör invalts i riksdagen som frisinnad år
1918.27

Tidningen delade vänstersocialisternas kritik mot valsystemet och sade
att: "Vårt valsätt är verkligen inget finkänsligt instrument". Man gav sedan
ett exempel. De frisinnade erhöll 1917 7 977 röster i länet och ett mandat.
1920 fick 6 972 röster och fyra mandat. Obestridligt var dock, som visats i
tabell 4:1, att vänstersocialisterna förlorade även procentuellt. Orsaken var,
skriver Mora tidning:

att socialdemokraterna väckte småböndernas misstro redan i våras med sitt kommunal¬

skatteförslag. Socialiseringsplanerna, all vältalig agitation till trots, har verkat ännu mera
skrämmande. Naturligtvis är detta också en av orsakerna till flykten från vänstersocialis¬
terna. Med säkerhet har försvaret för bolsjevismen och våldsdiktaturen gjort ännu mer.

Med all rätt skrev bolsjevikpartiets dalaorgan, efter en av motgångarna framkallad sjelf-
prövning. att "en fastare och värdigare hållning" fordrades av partiet för att vinna förtroen¬
de. Efter världskriget går det inte längre att leva högt på försvarsfrågan.

Vid 1920 års val förlorade alltså vänsterpartiet sitt inflytande i norra Dalar¬
na, och partiet erhöll över 20 % av rösterna enbart i Rättvik jämfört med ti¬
digare i valkretsens alla kommuner, utom Mora. Sina enda framgångar i
detta val fick vänsterpartiet i södra delarna av länet, i Industrikommunerna
Borlänge, Smedjebacken och Avesta. Där hade dock väljarstödet tidigare
varit mycket svagt.

Möjligen kan socialdemokraterna skylla de fortsatta motgångarna i valet
år 1920 på brist på lämpliga riksdagskandidater, sedan hemmansägare Per
Tysk avböjt att ställa upp, men man bör observera att båda de senast invalda
riksdagsmännen, Fredrik Aarnseth i Malung och Gustav Pettersson i Häl 1-
backen utanför Ludvika var lantbrukare.29 Säkerligen var detta ett medvetet
val av kandidater, då Bernhard Eriksson väl kände till landsbygdsbefolk¬
ningens betydelse för partiet. Faktum är i stället att Dalarnas småbrukare
tappat förtroendet för de socialistiska partiernas jordbrukspolitik.

Flur gick det då för arbetarpartierna tillsammans? Med dagens kommun¬
indelning hade socialdemokraterna år 1914 haft egen majoritet i 10 kommu¬
ner. Trots en liten procentuell framgång, innebar partiklyvningen att den
sammanlagda majoriteten föll till 9 kommuner år 1917. År 1920 blev så till¬
bakagången mycket kraftig och majoritet kunde bara behållas i fem kommu¬
ner, en halvering av 1914 års resultat och en tydlig återgång till länets Indu¬
strikommuner. 30

27 Johansson 1955, sid. 380.
28 Mora Tidning den 29/9 1920.
29 Ibid. sid. 338 och 352.
30 Se bilaga 3.
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b Analys av arbetarpartiernas organisatoriska utveckling

Först efter den konstituerande kongressen i maj 1917 bildade vänsterpartiet
arbetarkommuner på de större orterna i Dalarna. Detta innebar att man ej
hade ordnat en fast organisation utöver ungdomskubbarna, vid tiden för de
oroligheter som under våren spred sig i landet. Protesterna kom därför, som

framgått av kapitel 3, att i första hand organiseras av ungsocialister.31
Endast åtta arbetarkommuner övergick från socialdemokraterna till väns¬

terpartiet under år 1917. Dessa var Boda, Bjursås, Korsån, Gagnef, Leksand,
Äppelbo, Nås och Våmhus.32 Samtliga kommuner var små, med ett genom¬

snittligt medlemsantal på 22 personer. Även den totala medlemsminskningen
för socialdemokraterna var obetydlig, vilket framgår av följande tabell.

Tabell 4.2. Medlemsutvecklingen inom Dalarna åren 1916 till 1920 för socialdemokraterna
och socialdemokratiska vänsterpartiet.

1916 1917 1918 1919 1920

Socialdemokraterna

Medlemmar 3.577 2.984 2.971 3.248 3.183

Kommuner 42 40 46 58 53

Soc.dem. vänsterp.
Medlemmar - c:a 900 1.555 2.071 1.356

Kommuner - 35 40 54 34

Källa: SAP Dalarna. Medlems- och uppbördsbok. Serie DI: 1 DFA. Vad gäller SSV anger
Borlänge tidning 4/4 1918 c:a 40 kommuner med c:a 500 medlemmar. Ovanstående siffror
finns i Walfrid Nordlövs memoarer (Stencilupplaga) sid. 215. Nordlöv var närvarande på
kongressen. Övriga källor är: Dalarnas Folkblad 22/4 1919. Distriktsrapporten i SSV:s verk¬
samhetsberättelse 1920 ARAB och Dalarnas Folkblad 23/3 1921.

Den socialdemokratiska medlemsminskningen år 1917 med 593 personer var
alltså - särskilt med tanke på att metallavdelningen i Borlänge lämnat kol¬
lektivanslutningen - måttlig, även om den låg över riksgenomsnittet. Lägger
man till förlusten av ungdomsklubbarna fördubblas dock siffrorna. En stag¬
nation i utvecklingen kan också skönjas under de närmaste åren. Ett flertal
av de arbetarkommuner som bildades 1919, då fullmäktige inrättades i de
flesta dalasocknar, försvann redan år 1920 och det kom att dröja flera år yt¬
terligare innan målet, en arbetarekommun i varje socken, uppnåddes.33

jl Se även: Andrce 1998 sid. 42 och sid. 110.
32 På vissa orter, som Korsnäs och Ore, beslutade majoriteten om en övergång till vänsterpartiet,
medan minoriteten omedelbart startade en ny socialdemokratisk arbetarekommun. Detta redovisas
då i partidistriktets matrikel endast som en kraftig medlemsminskning.
3-' Jfr. Jansson 1988 sid. 88.
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Utvecklingen inom socialdemokratiska vänsterpartiet var mycket positiv
fram till år 1919, då det, om ungdomsförbundet inräknas, var nästan lika
stort som socialdemokraterna. Liksom för SAP vände medlemssiffrorna se¬

dan nedåt under år 1920. Vänsterpartiets förluster var dock större; vid årets
slut redovisades en nedgång på 715 personer, och inte mindre än 20 arbetar¬
kommuner hade upphört. Orsakerna till den stora nedgången återkommer jag
till i nästa kapitel.

Som framgått av tabell 4.2 ovan, bildade både SSV och SAP nya arbetar¬
kommuner ute i de små socknarna i samband med rösträttsreformerna 1918-
1919. Det är dock viktigt att denna undersökning fokuseras på de orter som
vid partiklyvningen hade de största arbetarkommunerna.

Tabell 4.3. Medlemsutvecklingen 31/12 1916 till 31/12 1920 i de socialdemokratiska arbeta¬
rekommuner som 1916 hade 50 medlemmar eller liera.

1916 1917 1918 1919 1920

Borlänge 821 270 235 262 220

Falun 489 551 607 486 571

Smedjebacken 429 507 453 456 385

Ludvika 404 264 248 259 235

Grängesberg 200 157 155 156 183

Hedemora 127 151 122 132 94

Dala-Järna 120 200 14 31 20

Krylbo 75 77 79 118 116

Säfsnäs 61 31 20 18 10

Mora 52 33 44 53 50

Korsnäs 50 8 5 5 3

SUMMA 2.828 2.249 1.982 1.976 1.887

Källa: Medlemsmatrikel SAP Dalarna. Serie DI: 1 DFA.

Som framgår av tabell 4.3, minskade antalet medlemmar i Borlänge med 551
personer, när Metalls avdelning 63 beslutade sig för att lämna kollektivan¬
slutningen. Detta motsvarade nästan hela minskningen i distriktet och gjorde
att kommunen föll från första till fjärde plats bland länets arbetarkommuner.
1 Ludvika lämnade även Metalls avdelning 100 kollektivanslutningen. Då
det fanns flera större fackföreningar på orten, blev medlemsminskningen
mindre kännbar. Dessutom drabbades Dala-Järna, Säfsnäs (Fredriksberg)
och Korsnäs av stora medlemsförluster. Jag återkommer till flera av dessa
platser längre fram i denna undersökning. Falun, Smedjebacken och Gräng¬
esberg gick oberörda ur striden och Krylbo till och med ökade medlemsan¬
talet avsevärt. Orsaken till stabiliteten för arbetarkommunen i Grängesberg,
att gruvfacket lämnat partiet redan år 1909, har jag berört. Vad gäller de
andra tre orterna är orsaken mera oklar. Det är svårt att avgöra styrkan hos
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den lokala oppositionen och hur denna påverkat den socialdemokratiska
medlemsutvecklingen, då arkivmaterial inte bevarats från dessa orters väns¬
terkommuner.

Samtliga orter som upptas i tabell 4.3, utom Säfsnäs, där ungdomsklubben
utgjorde oppositionen mot socialdemokraterna, hade under denna period
också en arbetande vänsterkommun.34 En exakt medlemsjämförelse mellan
socialdemokraterna och vänsterpartiet, grundad på uppgifter i de bevarade
protokollen, kan enbart ske i Borlänge, Ludvika och Korsnäs och detta bara
för 31 december åren 1918 och 1919. Borlänge vänsterkommun hade 120
medlemmar år 1918 och 189 år 1919.35 Kommunen i Ludvika hade 145
medlemmar 1918 och 198 1919.36 I båda fallen var de nybildade vänster¬
kommunerna betydande, även om de var något mindre än de i tabell 4.3 re¬
dovisade socialdemokratiska. I Korsnäs inträffade det som vid detta tillfälle
förekom bland små arbetarkommuner med individuell anslutning, ett nästan
totalt ställningstagande för den ena sidan. 1 detta fall, för vänsterpartiet.
Detta partis arbetarkommun hade år 1918 43 medlemmar och 56 stycken år
1919, medan den socialdemokratiska nästan utplånats.37

Siffror finns dessutom för Grängesberg, återgivna i Dalarnas Folkblads
referat från årsmötet år 1920. Detta anger 120 medlemmar den 31 december
1918 och 235 medlemmar den 31 december 1919. Detta innebär, om siffror¬
na är riktiga, att vänsterpartiets arbetarkommun var större än den socialde¬
mokratiska. Därtill kom, alltså, oppositionen från de tidigare nämnda ungso¬
cialisterna.38

Generellt kan sägas, att vänsterkommunerna, förutom i Grängesberg,
samlade en minoritet av arbetarna på de större orterna. Då partiets medlems¬
antal var över 2 000 år 1919, innebar detta att en betydande andel av väns¬
terpartiets medlemmar kom att finnas på de mindre orterna och i nybildade
arbetarkommuner. Enligt mitt kortregister låg dessa, liksom de samtida soci¬
aldemokratiska, väl spridda över länet.39

j4 Henningsson 1994. bilaga 2.
,5 SKP "Höglund" Borlänge. Verksamhetsberättelser. Serie AI IIa: 1. DFA.
36 SKP Ludvika. Verksamhetsber. Serie Allla: 1 DFA
37 SSV Korsnäs. Verksamhetsber. Serie All: 1 DFA.
,8 Dalamas Folkblad 3/2 1920. Enligt samma källa. 20/1 hade den socialdemokratiska ungdoms¬
klubben "ungdemokraterna" 163 medlemmar. Någon klubb tillhörande SSU hade ännu ej bildats.
,9 Innehållet i kortregistret finns sammanfattat i Henningsson, 1994. bilaga 2. Se även ovan sid. 66.
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Ungdomsförbundets betydelse för
partiklyvningen i Dalarna

1 Dalarna bildades den första ungdomsklubben i Falun (1903). Ett distrikt
bildades år 1905 som bestod av fem län och 58 klubbar, varav 25 i Dalarna.
Utvecklingen gick snabbt, och den 1 april 1907 bildade Dalarna eget distrikt
med 33 klubbar och 1 103 medlemmar. Kampen med ungsocialisterna och
storstrejken kom dock att slå hårt mot ungdomsdistriktet. År 1911 fanns 20
klubbar med 600 medlemmar. Lågvattenmärket kom 1913 då man rapporte¬
rade 14 klubbar och 315 medlemmar.40

Det fjärde kvartalet 1916 rapporterade distriktet till förbundet 17 klubbar
med 559 medlemmar. De fanns i följande kommuner: Hedemora, Säter,
Smedjebacken, Ludvika, Lalun, Vansbro, Rättvik och Mora. Störst var klub¬
ben i Korsnäs, där distriktets ordförande Rickard Lindström hade sin hemort.
Geografiskt fanns de flesta medlemmarna i södra och västra delarna av lä¬
net.41 På vissa industriorter, som till exempel Avesta, fanns i stället för ung¬
demokraterna en ungsocialistisk klubb. Dessa klubbar var dock totalt färre
än tio.42 Vid partiklyvningen år 1917 var alltså ungdomsrörelsen i Dalarna
svag.

Dalarnas distrikts verkställande utskott förlades 1914 till klubben i
Korsnäs. Ordförande var Rickard Lindström. Han avsade sig dock uppdraget
när han blev inkallad till militärtjänstgöring. Trots att Lindström inte tillhör¬
de klubbens styrelse, valdes han till ombud på distriktskongressen den 22
april 1917. Därom skriver han i boken "En socialist" följande:

Där skulle signalerna till uppbrott från socialdemokratiska partiet ljuda, och man tänkte
förmodligen, att akten skulle bli litet högtidligare, ifall man hade en "högersocialisf att
bränna på de höga principernas bål. Jag åtog mig också att på detta sätt lysa upp akten,
kanske framför allt därför att jag önskade visa, att mina synpunkter dugde att försvara mot
den kompaktaste majoritet. Förbundsledningen hade såsom sin representant sänt nuvaran¬

de riksdagsmannen Ernst Åström, en av de skickligaste talare som sett dagens ljus i Sveri¬
ges land. Denna lät sina spydigheter hagla omkring öronen på den unga

"högersocialisten", som i splendid isolation förfäktade sin mening. Jag stod icke endast

40 Axelsson 1979, sid. 14 ff.
41 SDUF, Insända verksamhetsberättelser från distrikten. Arkiv nr 2315. ARAB. Referat i Storm¬
klockan av årsmötet den 22 april 1917. anger 26 klubbar och 725 medlemmar. Ovan angiven siffra
är alltså ett fastställt minimum. Bevisligen har det funnits klubbar som ej rapporterat till distrikt och
förbund. Samtidigt har många ungdomsorganisationer redovisat en mängd pappersmedlemmar.
Omfattningen av skaran aktiva medlemmar är mycket svårt att fastställa, utan en närmare analys av
varje klubb.
42 Fernström 1950. Tabell sid. 523 ff.
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allena på min kant, jag var heller ingen driven talare. Åströms och hans vänners seger blev
därför i dubbel bemärkelse glänsande.43

Referatet i Stormklockan den 15 maj bekräftar i stort uppgifterna, även om
det är något mera prosaiskt.

Programpunkten "Partiet och ungdomsrörelsen" inleddes av Ernst Åström. 1 debatten ytt¬
rade sig ett flertal talare. Ett uttalande antogs, vari det bl.a. fastslogs att splittringen inom
arbetarrörelsen uppkommit genom de av partikongressen fattade besluten och att distriktet
var redo att taga konsekvenserna av detta beslut.

Enligt referatet beslutade även årsmötet att flytta verkställande utskottet till
Grängesberg. Om detta har något samband med Lindströms insats vid kon¬
gressen är svårt att bedöma.44

Någon minskning av ungdomsdistriktets medlemsantal innebar inte stri¬
den med moderpartiet. Vid utgången av år 1917 fanns i distriktet 21 klubbar
med 838 medlemmar och 1918 24 klubbar med 1 298 medlemmar. Den sista
december 1919 var siffran 18 klubbar med 1 188 medlemmar. Förmodligen
följde en nedgång under år 1920, men medlemsrapporterna saknas för detta
år. Nästa gång tillförlitliga siffror finns är år 1922, då man ändrat namn från
socialdemokratiska ungdomsförbundet till Dalarnas Kommunistiska Ung¬
domsförbund. Den sista december detta år redovisades 20 klubbar och 768

medlemmar. Hur stor betydelse för medlemsantalet som partiklyvningen år
1921 hade är oklart då dokument saknas, men förmodligen var bortfallet li¬
tet, klar är dock att den långa partistriden satt sina spår i matrikeln.45

Medan ungdomsverksamheten inom "vänstern" var stark, om än instabil,
så återväxte den långsamt inom socialdemokratin. I december 1919 fanns
sex ungdomsklubbar i länet. Av dessa tillhörde fyra det nybildade distriktet.
Medlemsantalet torde ha varit under 300 personer.46

En total organisatorisk uppdelning mellan vänsterkommuner och ung¬
domsklubbar är svår att göra, då i vänsterpartiets medlemsantal ingick både
kommuner och klubbar i en skön blandning. I 1917 års adresslista togs kor¬
responderande upp från 47 vänsterkommuner i distriktet. Flera av dessa var
bevisligen ungdomsklubbar, medan man på några orter ej kan finna att nå¬
gon varaktig organisation bildats. Dessutom var klubbarna på vissa orter

43 Lindström 1930. Sid. 112 ff.
44 Stormklockan 15/5 1917 ARAB.
45 SDUF Insända medlemsrapporter 1917 - 1919 och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund,
verksamhetsber. för 1922. ARAB.
46 Distriktets första år saknar matrikel. Material från samtliga klubbar förvaras på DFA. Smedje¬
backen och Söderbärke bildades 1917. Falun 1918 och Ludvika, Borlänge och Stjärnsund 1919.
Samtliga första protokoll återfinns i Serie AI: 1 på resp. klubb. DFA.
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kollektivt anslutna till kommunen, medan andra enbart tillhörde ungdoms¬
förbundet.47

Följande diagram upptar valkretsvis de orter där socialdemokraterna varit
verksamma, samt de där vänsterpartiet och socialdemokratiska ungdomsför¬
bundet av mig med säkerhet kunnat spåras. Siffrorna anger alltså ett mini¬
mum av organisationer i verksamhet. I siffrorna över medlemmar kan dock
ingå en viss dubbelräkning av ungdomsklubbister i vänsterpartiets kommu¬
ner.

Diagram 4.1. Kopparbergs läns östra valkrets. Antal verksamma politiska organisationer inom
arbetarrörelsen den sista december 1917 och 1919.

SAP SSV SDUF

Diagram 4.2. Kopparbergs läns västra valkrets. Antal verksamma politiska organisationer
inom arbetarrörelsen den sista december 1917 och 1919.

■B EuJHH ElJH
SAP SSV SDUF

47 SSV Adresslista 1917 Tryckt. Säkra fall där ungdomsklubbar är upptagna i listan är Vikarbyn.
Vikmanshyttan och Vintjärn.
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Diagram 4.3. Kopparbergs läns norra valkrets. Antal verksamma politiska organisationer
inom arbetarrörelsen

■ 1917

□ 1919

Källa: SAP Dalarna Medlemsmatrikel DI: 1-2. SSV:s distriktsmaterial saknas. Uppgifterna i
tabellen bygger på ett kortregister upprättat av författaren. Uppgifterna för ungdomsförbundet
bygger på till förbundet insända kvartalsrapporter. ARAB.

Av diagrammen framgår, att starten för socialdemokratiska vänsterpartiet var

tämligen långsam, men att man 1919 hade uppnått ungefär två tredjedelar av
socialdemokraternas organisatoriska styrka. Samtliga organisationer hade
tillväxt, och om man lägger socialdemokratiska ungdomsförbundet, med
1 188 medlemmar år 1919, till vänsterpartiets organisationer var de ungefär
jämnstarka med socialdemokraterna. Detta understryks av att SSU fortfaran¬
de var mycket svagt och att de fåtaliga kvinnoorganisationerna i huvudsak
stödde vänsterpartiet. Under denna period kännetecknades ungdomsverk¬
samheten inom vänsterpartiet i Dalarna av stor instabilitet. Av 17 klubbar
som var verksamma i december 1916 återstod fem i december 1919, medan
tretton nya tillkommit.48 Flera klubbar upphörde inte, utan ombildades till
vänsterkommuner. I Mora bildades en vänsterkommun, samtidigt som ung¬
domsklubben dog ut. I Dala-Järna ombildades ungdomsklubben till vänster¬
kommun den 26 januari 1919. I Vikarbyn (Rättvik) upphörde klubben enligt
beslut den 10 april 1921, innevarande årsskifte. I samma protokollsbok an¬
tecknades att Vikarbyns kommunistiska arbetarkommun bildades den 24
november med anslutning till förbundet från den 1 april 1922.49 Ungdoms¬
klubbarna blev inte heller, som vi skall se i fortsättningen, trots den entusi¬
astiska stämningen på distriktets årsmöte våren 1917, automatiskt och utan
diskussion kollektiva medlemmar i vänsterpartiet.

Att ledande klubbister inom socialdemokratiska ungdomsförbundet i Da¬
larna, åren närmast efter partiklyvningen år 1917, även varit ledande inom

48 SDUF. Insända kvartalsrapporter från Dalarnas distrikt. ARAB.
49 Uppgifterna hämtade ur respektive klubbs protokoll. DFA.
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det socialdemokratiska vänsterpartiet har inte kunnat fastställas. Vänsterpar¬
tiets distriktsstyrelse hade de två första åren sitt verkställande utskott i Lek¬
sand under ledning av sågverksinspektor Rikard Eronn, därefter förlades
detta till Borlänge. Ordföranden under den perioden var först redaktören för
Dalarnas Folkblad. Nils Andersson och därefter av järnbruksarbetaren Oscar
Kypengren. Även inom den övriga styrelsen fanns flera kända medelålders
personer men inte ens ungdomsförbundets ordförande, Arvid Vretling i
Grängesberg, ingick.50

Jordbruksprogrammets betydelse för
vänsterpartiets framgång i Dalarna

Som nämnts, lade socialdemokraterna inför valet år 1911 fast ett omfattande
program till skydd för arrendatorer och småbrukare. Vi skall nu se närmare
på detta program och dess bakgrund, då det delvis kan förklara splittringen
inom arbetarrörelsen efter år 1917.

År 1901 tillsatte regeringen en utredning för att utröna motsättningarna
mellan jordbrukets intressen och skogsbolagens. Bolagen företräddes i ut¬
redningen av Frans Kempe och Arvid Lindman. Bönderna av J. Brommé i
Billsta och A. Viklund i Brattefors. Småbrukare och arrendatorer företräd¬
des. märkligt nog, av Stockholms borgmästare Carl Lindhagen. I övrigt be¬
stod utredningen av ämbetsmän inom administrationen. Ordförande i utred¬
ningen var landshövding Ludvig Douglas.51

1904 presenterade utredningen ett något magert resultatet. De jordbruks¬
politiska åtgärder som vidtogs var inrättandet av en fond för att bereda mind¬
re bemedlade personer möjlighet att förvärva och äga egna hem på landet. På
kronoparker upplåts skogstorp och odlingslägenheter på först 20- och sedan
50-årigt arrende. En vanhävdslag stiftades. Även den år 1906 antagna lagen
om förbud för bolag och förening att förvärva jordbruksfastigheter, först i de
fyra nordligaste länen, sedan i flera landskap och slutligen i hela landet, kan
betraktas som en något försenad, men viktig, följd av utredningen.52

Mot utredningens majoritet reserverade sig Lindhagen i en lång motion,
som föreslog långtgående och radikala åtgärder, som återställande av
skogsmark till ursprungliga ägare och tillika en socialisering av bolagens
större egendomar. Han blev härmed högt uppskattad bland småbönder och

50 Borlänge tidning. 24/4 1917 och 4/4 1918 Dalarnas Folkblad 22/4 1919 och SSV:s Verksam¬
hetsberättelse 1920. Distriktsrapporter. ARAB.
51 Karlbom 1968, sid. 26 ff.
52 Ibid. Sid. 28. Torstendahl 1969. sid. 44 påpekar att Lindman inte alltid tog parti mot bondeintres¬
sena vid ekonomiska konflikter.
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arrendatorer, särskilt i Dalarna och övriga skogslän.53 Lindhagens radikala
syn på jordbruket bidrog till att han vid denna tid lämnade liberalerna och
blev partilös vilde i riksdagen.

I Dalarna höll Lindhagen sitt första anförande den 5 augusti 1906 i Ludvi¬
ka, på inbjudan av den socialdemokratiska ungdomsklubben. I talet gick han
till våldsamt angrepp mot liberalerna, men ville inte ta ställning direkt för
socialdemokratin, då han fruktade "partidisciplinen".54

Vad som egentligen hänt, var att han påverkats av anarkosyndikalismen i
dess "humanistiska" form, vilket vid denna tid inte var rumsrent inom soci¬
aldemokratin. Lantarbetarna ville jordens delning och ej dess socialisering,
skrev han i boken Jordfrågan, några riksdagsmotioner. Här argumenterade
han mycket starkt mot den kollektivistiska tanken. Han menade att social¬
demokratin gjorde klokt i, om den aktade något på den anarkistiska kritiken,
utan att man därför försvor sig åt anarkismen i dess helhet.55 Vad som lurat
forskarna och samtiden är att Lindhagen själv kallade sig "humanist", men

dragen av en anarkistisk åskådning som den tolkats av Eugén Alban i skrif¬
ten Mänskliga rättigheter, är omisskännliga.56 Misstaget är förståeligt då
Lindhagen, mätt med detta arbetes analysinstrument, kan kallas för något så
ovanligt som en anarkistisk "revisionist". Det vill säga, han föreslog att en
småskalig produktion skulle införas redan i det bestående kapitalistiska sam¬
hället. Det ungsocialistiska partiet däremot ansåg erkännandet av jordägan¬
derätten som ett förräderi mot socialismen.57 Ungsocialisternas uppfattning
delades av många socialdemokrater inklusive Branting. Denna grupp ansåg
att kapitalismen måste få mogna och utveckla sina storskaliga former utan
ingripande genom lagstiftning. Denna skulle enbart fördröja utvecklingen
mot ett socialistiskt samhälle58

Trots betänkligheter inträdde Lindhagen i januari 1909 i det socialdemo¬
kratiska partiet och tog därefter på nytt upp jordfrågan. Dessförinnan hade
han dock åter besökt Dalarna och talat vid småbonde- och skogsarbetarkon-
gressen i Mora år 1908. Han hade inbjudits redan när Övre Dalarnas Små-
brukar- och Skogsarbetareförbund grundades år 1907, men ej kunnat med¬
verka. Förbundet hade redan detta år 17 lokalavdelningar i norra och västra
Dalarna och sitt säte i Mora. I augusti 1908 höll förbundet sin första årskon¬
ferens med Lindhagen och Gustaf Johansson i Angsta som talare.59 Det hade
nu 28 avdelningar med 1 600 medlemmar. I januari 1909 bildades Sveriges

53 Karlbom 1968. sid. 26 ff.
34 Björlin 1974, sid. 84f. Se även: Östberg. 1990, sid. 134 (Platsen anges här felaktigt som Lek¬
sand.)
55 Björlin 1974, sid. 89.
56 Alban 1919. Passim. För humanism i motsats till rationalism, se Thorslund 1995 sid. 45ff.
57 Tingsten 1941, sid. 211.
58 Millbourn 1990, sid. 347 ff.
59 Nyström 1982. sid. 79f.
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Småbrukar- och Skogsarbetare förbund. I styrelsen ingick förbundets förtro¬
endeman C. O. Johansson Kramfors, som även var redaktör på Nya Norr¬
land. Till styrelse valdes, förutom Johansson, Mats Brask Mora, A. O. Sjö¬
din Österås, Gustaf Johansson Angsta, Per Tysk Mora, J. A. Högström Hög¬
sjö och P. O. Berglund Nordsjö. Efter storstrejken tynade förbundet bort, och
återfinns alltså inte i tabellerna över arbetarrörelsens organisationer i Dalar¬
na, men dess verksamhet fanns säkert i gott minne när Per Tysk i norra delen
av länet agiterade för socialdemokraterna inför valen 1911 och 1914.60

Som visats av Lotta Gröning, tog socialdemokraterna upp småbrukarnas
ställning vid både 1905 och 1908 års kongresser. Bland annat motionerade
Sundsvalls arbetarkommun i frågan.61 Inför valet 1911 beslutade socialde¬
mokraterna att skriva ett jordprogram riktat till småbrukare och arbetare i
Norrland. En programkommitté tillsattes den 20 oktober 1910. Ordförande
blev den mest sakkunnige i frågan, nämligen Carl Lindhagen. Ledamöter
blev Gustaf Johansson i Angsta, Olof Nilsson i Tånga, Per Tysk i Mora, Carl
Rosén i Ishult och Erik Albert Näsström. Av dessa sex ledamöter kan tre

direkt knytas till den ovan nämnda småbrukar- och lantarbetarorganisatio-
nen. Vid debatten i partistyrelsen i januari 1911 beslutades att förslaget
skulle bearbetas vidare av Bernhard Eriksson, F. W. Thorsson och Fredrik
Ström. Programmet omformades i en mera socialistisk riktning. Indirekt in¬
nebar dock programmet, inte minst i den muntliga agitationen, ett accepte¬
rande av en självägande bondeklass.62 Skälet till denna avvikelse från den
ideologiska linjen i fråga om småbönderna är uppenbar. Efter rösträttsut¬
vidgningen fanns många röster att värva utanför gruppen av industriarbetare,
och detta präglade programdebatten på kongressen.63 Kryphålet, vad gällde
den förändrade inställningen, var en definition av ordet kapitalist. Enligt
Marx var detta en person som tillgodogjort sig ett mervärde genom att ut¬
nyttja anställd arbetskraft. Eftersom småbönderna inte använde anställd ar¬

betskraft, tillhörde de inte kapitalisterna. Dessutom var de svårt skuldtyngda
och utsugna av banker och finansbolag. De skulle möjligen kunna tillhöra ett
med kapitalet allierat mellanskikt, men deras svaga sociala situation motsade
denna tolkning.

Striden gällde dock inte så mycket frågan om reformism utan olika tolk¬
ningar av den framtida utvecklingen inom arbetarrörelsen och samhället.
Ytterst var det också en fråga om storskaliga och småskaliga lösningar. Her¬
bert Tingsten skriver:

60 Johansson 1955, sid. 313f.
61 Gröning 1988. sid. 126 ff.
62 Björlin 1974. sid. 103 ff.
6-' Tingsten 1941. sid. 222. Simonsson 1985. sid. 212f.
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1 sin framställning av socialismens mål i den refererade motionen framskymtade sympatier
för vad marxisterna kallade ett småborgerligt produktionssystem.64

Om man ersätter Tingstens, på Marx grundade, teoretiska analys med en un¬
dersökning av det faktiska händelseförloppet, erhåller man en annan tolk¬
ning. Denna gör det möjligt att förklara varför det socialdemokratiska väns¬
terpartiet senare upptog i stort sett samma jordprogram. Den förklarar också
varför Carl Lindhagen och Fredrik Ström, som båda stött förslaget, senare
återfanns i nämnda parti. Lindhagen hade tvekat innan han valde socialde¬
mokraterna: Han var osäker om dessa verkligen ville stötta småbönderna
mot skogsbolagen. Många inom "rörelsen" såg i industrins utveckling möj¬
ligheten till bättre framtida levnadsvillkor. En uppfattning som tidigt hystes
även av Hjalmar Branting. Denne angrep Lindhagen vid kongressbehand¬
lingen av de allmänna grundsatserna i 1911 års partiprogram. Lindhagens
humanism var i själva verket, enligt Branting, reaktionär, ett återfall i uto¬
piska tankegångar. En del goda formuleringar i Lindhagens förslag till jord¬
program hade likväl partistyrelsen ansett sig böra upptaga, varför
Lindhagens eget förslag var överflödigt.65

Som Lars Björlin visat blev stora delar av Lindhagens förslag kvar oför¬
ändrade i partiprogrammet, trots omarbetningar.66 Man får ett intryck av att
Branting låtit ändamålet helga medlen. Han hade krossat den anarkistiska
oppositionen, men var några år senare beredd att "köpa" idén om den lokala
och småskaliga produktionen för att erhålla flera röster.

Lindhagens popularitet i skogslänen var allmänt känd, och denna vetskap
är också väldokumenterad i litteraturen. Jag skall ta några konkreta exempel
från diskussionerna i Dalarna. Vid partidistriktets årsmöte den 12 maj 1907
beslutade man om ett större folkmöte i Mora den 30 juli samma år. Som tala¬
re hade vidtalats Hjalmar Branting, A. J. Christiernson och Karl Erik Forss¬
lund.

Under den härpå följande diskussionen, varunder samtliga talare i huvudsak anslöt sig till
styrelsens förslag, föreslogs av Jansson, Falun, att utbyta någon av de kallade talarne mot

borgmästare Lindhagen. Vilket förslag dock återtogs, sedan framhållits, dels svårigheten
att ändra då talarne åtagit sig, dels Lindhagens lågmäldhet som gjorde att han hade svårt
göra sig hörd ute i det fria.67

64 Tingsten 1941, sid. 215.
65 Ibid. sid. 219.
66 En jämförelse av förslagen finns i Björlin 1974, sid. 119 ff. Simonson 1985 kap. 2 redovisar
delvis en annan uppfattning. Betydelsen av programmet bör dock även ses i perspektiv av att Lind¬
hagen personligen kände de personer i Dalarna ock södra Norrland som deltog i programarbetet,
vilket säker påverkade det politiska klimatet i dessa landsdelar oavsett formuleringarna i det slut¬
giltiga dokumentet.
67 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 12/5 1907. Serie AI: I DFA.
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Vid årsmötet den 11-12 april 1909 var naturligtvis agitationen på nytt uppe
och följande står i protokollet:

P Tysk Mora talade för att Borgmästare Lindhagen blir satt i första rummet. Detta på
grund av att bondeelementen hälst torde höra denna talare. Axel Frydén (Avesta) instämde
med Tysk.

Föreslagna talare var denna gång Branting, redaktör Lindblad och Fredrik
Thorsson. Man får av de citerade debatterna uppfattningen, att Lindhagen
var populär, men att distriktsledningen undvek att få honom som talare, åt¬
minstone i sällskap med Hjalmar Branting.68

Av stor betydelse för vänsterpartiets utveckling efter valet på hösten 1917
var partiets egen tidning Dalarnas Folkblad, som i december 1917 under
namnet Övre Dalarnas Tidning startade i Mora med en skicklig tidningsman
från Norrskensflamman, Nils Andersson, som chefredaktör.69 Tidningen
flyttade 1918 till Borlänge och antog sitt slutliga namn. Där startades både
tidnings- och civiltryckeri och verksamheten blev snabbt ett företag med cir¬
ka trettio anställda.

Andersson återgav i tidningens första nummer det partiprogram som
Lindhagen skrivit för vänsterpartiet, och han kom senare att hålla fast vid
detta även om Höglund och partistyrelsen närmade sig kommunismen. Un¬
der Anderssons ledning kan man inte bortse från tidningens betydelse för
vänsterpartiets framgångar i länet och upplagan var de första åren lika stor
som för den vid samma tid av socialdemokraterna startade Dala-Demokra¬
ten. 70

Partisplittringen på de lokala undersökningsorterna

Liksom vad gäller ungsocialismen skall jag i detta avsnitt presentera några
lokala exempel på motsättningarna inom arbetarrörelsen. Då de 87 vänster¬
kommunernas bevarade handlingar är fåtaliga, inskränker sig alltså denna
del av undersökningen till de inledningsvis utvalda orterna. Det bör observe¬
ras att även för dessa är protokollen ojämnt bevarade. Av de studerade arbe¬
tarkommunerna så övergick hela kommunen i Gagnef, By och Nås till väns¬
terpartiet medan kommunerna i Borlänge, Korsnäs och Furudal splittrades. I

68 SAP Dalarna, mötesprotokoll 11-12/4 1909 DFA.
69 Nyström 1982, sid. 223.
70 En uppfattning om företagets satsning på kvalité får man om man vet att tidningen bland perso¬
nalen hade två redaktörer, en redaktionssekreterare, en ekonomichef och en faktor anställda. Hen¬
ningsson 1994 sid. 73f.
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Fredriksberg, slutligen, gick ungdomsklubben till vänsterpartiet, medan ar¬
betarkommunen stannade inom socialdemokratin. Orterna presenteras i fort¬
sättningen i en bestämd ordning. Först presenteras arbetarrörelsen i Bor¬
länge, Fredriksberg och i By (Näs bruk).71 Samtliga i Industridalarna. Där¬
efter tas orterna Korsnäs och Nås upp i det Blandade området och slutligen
Ore och Gagnef i Bondedalarna.72

Arbetet inom den socialdemokratiska vänsterkommunen i Borlänge och
dess brist på initiativ under första verksamhetsåret har diskuterats ganska
ingående i föregående kapitel. Jag har också konstaterat att mjölkstriden med
Tunabygdens bönder kan ha varit orsaken till att det mera småbrukarvänliga
vänsterpartiet bara fick 10 % av rösterna i 1917 års andrakammarval, detta
trots att arbetarrörelsen på denna stora industriort var stark och socialdemo¬
kraterna redan år 1914 erhållit över 60 % av rösterna.

Den socialdemokratiska kvinnoklubben, som deltagit i demonstrationerna
på våren 1917, lämnade socialdemokratin för vänsterpartiet. Ett viktigt skäl
för dess medlemmar och den minoritet bland arbetarna som röstade på detta
parti har varit att man tilltrodde det en större förmåga än socialdemokratin
att lösa det svåra försörjningsläget på orten, möjligen förknippade man också
arbetarrådet med partiet, även om detta samband inte har kunnat styrkas.
Höglunds ställning som uttalad nykterhetsman sägs också av vissa medlem¬
mar ha spelat en roll för utträdet ur det socialdemokratiska partiet.73

Ledande personer inom Borlänges vänsterkommun var inga klubbister
utan två medelålders män, Walfrid Nordlöf och Oscar Kypengren. Stridig¬
heterna mellan dessa personer och Dalarnas Folkblads redaktör, Nils An¬
dersson, liksom orsakerna till att partiet ökade till 15 % av rösterna i andra-
kammarvalet år 1920, återkommer jag till i nästa kapitel.

I Fredriksberg, i Säfsnäs socken, skedde det för Dalarna ovanliga, att ar¬
betarrörelsen splittrades genom att ungdomsklubben utträdde ur den social¬
demokratiska arbetarkommunen. Klubben hade bildats den 24 juli 1911 med
14 medlemmar. Den första stora uppgiften blev höstens andrakammarval där
man aktivt deltog i valarbetet. Striden mellan partiet och ungdomsförbundet
behandlades för första gången i januari 1912. Efter en ingående debatt togs
en resolution till förmån för Stormklockan. Det uttalades också en protest
mot två länsklubbars beslut att ej längre sälja denna tidning. På hösten sam¬
ma år diskuterades livligt riksdagsgruppens hållning i republikfrågan. Dis¬
kussionen fick utgöra svaret på frågan. I sin första årsberättelse angav klubb¬
en 34 medlemmar samt att Rickard Sandler talat vid en sommarfest besökt

av inte mindre än 400 personer.

71 Arbetarkommunen i By utgör ett namnproblem, då den törst benämnes Näs och senare By.
72 Ore utgjorde en skogssocken i den som jordbrukskommun betecknade Rättviks kommun.
73 SOS Andrakammarvalen 1914 och 1917. Walfrid Nordlövs memoarer sid. 467. DFA.



På våren 1913 tillsattes en kommitté för att utreda hur man skulle stoppa
stridigheterna mellan ungdomsförbundet och partiet. Frågan debatterades på
nytt den 6 januari 1914 utan resultat. Debatten fortsatte på nästa möte och
man beslöt att avfatta en resolution. Tyvärr är den ej bevarad. Att missnöjet
rört striden med partiet är dock uppenbart. I mars 1914 vädjade Bernhard
Eriksson skriftligen till klubben att agitera inför det extra valet. Svaret blev
jakande, och en livlig agitation skedde på flera orter i socknen. Valresultatet
blev också över förväntan, då mera än 70 % av de röstberättigade röstade på
socialdemokraterna.

Vid samma möte beslutade man sig för att i "militärfrågan" stå fast vid
partiets nedrustningsbeslut på kongressen 1911. I augusti upphör anteck¬
ningarna i den bevarade protokollsboken, men i juli hade klubben 33 med¬
lemmar, varav två nytillkomna kvinnliga.

Nästa bevarade protokollsbok börjar den sjunde januari 1917 och upphör i
april 1918 då klubben hade 27 medlemmar, varav tre kvinnliga. Då proto¬
kollen mellan 1914 och 1917 saknas, kan man inte följa debatten i partiklyv-
ningsfrågan. Däremot ger protokollen under 1917 och 1918 upplysningar om
klubbens väg från socialdemokraterna till vänsterpartiet.

Vid ett möte i februari 1917 anslöt sig 10 medlemmar till förbundets väg¬
ran att godtaga partistyrelsens ultimatum, medan två var däremot. (Hela
medlemsantalet var 30 personer som kollektivanslutits till den år 1915, bil¬
dade arbetarkommunen.) Som en följd av det tidigare beslutet, utträde klub¬
ben den 10 juni ur arbetarkommunen med åtta röster mot tre. De senare re¬
serverade sig också mot beslutet. 1 juli önskade klubben att få Lindhagen
som talare, men sade sig vilja slippa diskutera partistriden. Någon föreslog
också att man skulle lämna även ungdomsförbundet. I augusti besöktes
klubben av Dalarnas ungdomsdistrikts ordförande, Arvid Vretling från
Grängesberg, men man beslutade att fortfarande stå neutral i partistriden.
Den fortsatta vägen är något oklar, men Kata Dahlström verkar att ha besökt
orten både i september 1917 och i maj 1918. Efter det sistnämnda besöket
ansökte klubben om medlemskap i det socialdemokratiska vänsterpartiet.74

Vad som är frapperande i Fredriksberg, är tveksamheten i bildandet av
formella organisationer. En socialdemokratisk arbetarkommun bildades först
år 1915, och fackföreningen vid massafabrikerna i Annefors bildades så sent
som 1917.75 Förklaringen till att en fackförening vid denna tid kunde bildas
utan allvarliga motsättningar till företagsledningen var att bruken i trakten år
1916 köptes upp av ett modernt skogsbolag, Hellefors bruks AB.76 Socknens

74 SDUF Fredriksberg. Mötesprotokoll Serie Al: 1-3. DFA
75 Sv.a Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd. 92 Fredriksberg Mötesprotokoll 27/1 1917 Serie
Al: 1 DFA.
76 Forsslund 1927, sid. 113. Jansson 1999 ger en mycket negativ bild av torpsystemet under Hälle¬
forsbolaget och menar att det så sent som på 1920-talet hade klart feodala drag. Denna bild av
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höga bolagsägande och därmed patriarkala driftssystem var däremot av äldre
datum. Det grundades när Gravendals aktiebolag bildades år 1897, genom en
sammanslagning av flera små järnbruk, varefter dessa omvandlades till två
större massafabriker. Den gamla "bruksandan" blev dock bestående på orten,
och beroendet av ägarna var stort. Få arbetare ägde egna bostäder eller egen
mark.77

Eftersom befolkningen i området bestod av antingen bolagets hårt hållna
arrendatorer, eller flera generationer av arbetare, tidigare smeder med hant-
langar och nu pappersarbetare, blev röstetalet för socialdemokraterna vid
riksdagsvalet på hösten 1914 70 % i Säfsnäs socken. Partiklyvningen år
1917, där alltså arbetarkommunen och ungdomsklubben hade skilda uppfatt¬
ningar, kom att dela ortens arbetarrörelse. Vid riksdagsvalet på hösten fick
socialdemokraterna 42 % av rösterna och vänsterpartiet 40 %, vilket innebar
att övriga partier fick dela på resterande 1 8 %. Vid valet år 1920 ökade soci¬
aldemokraterna till 46 % medan vänsterpartiet stannade på 40 %.78

Liksom ungdomsklubben agerade arbetarkommunen med försiktighet i
politiska frågor. År 1916 valdes pappersarbetaren Gustav Skagerberg till
kommunalnämndens vice ordförande, och 1917 blev han dess ordförande,
efter det att man frågat brukets förvaltare Mörtstedt om denne ville tillträda
posten.79

Trots att Skagerberg var både landstingsman och åren 1916-17 även riks¬
dagsman, så kunde han inte hejda splittringen inom arbetarrörelsen på orten.
Meningsskiljaktigheternas inverkan på sammanhållningen mellan arbetare,
arrendatorer och annat "småfolk" får dock inte överdrivas. Arbetarna var

vana vid att samarbeta både sinsemellan och, av nödvändighet, med bolags¬
ledningen. Man klarade sig också bättre genom krisen 1917-18 än vad arbe¬
tarna gjorde i till exempel Borlänge och Korsnäs. Detta tack vare ett stort
antal naturaförmåner, bland annat möjligheten att hålla egna husdjur. Arran¬
gemanget var en kvarleva från den gamla brukstiden, då kontant lön inte var
särskit vanlig för någon form av arbete. Systemet, som var otidsenligt, kom
senare av fackföreningen, med den nya bruksledningens goda minne, att för¬
handlades bort mot kontant avlöning80

traktens efterblivenhet och bolagsberoende har också verifierats av den studiecirkel i Fredriksberg
som undertecknad samarbetat med.
77 Forsslund 1927, sid. 143. Rydenfelt 1954, påvisar, se t.ex. sid 130. att radikaliteten är mindre på
gamla bruksorter än på nyare arbetsplatser under storbolagen, främst av den typ som gruvfälten i
Grängesberg utgjorde.
78 SOS Andrakammarvalen. 1914 11 och 1917. De politiska organisationemas påverkan på valre¬
sultatet är svårt att fastställa. Båda organisationerna var dock små och enbart verksamma i tätorten
Fredriksberg.
79 SAP Säfsnäs, mötesprotokoll 10/12 1916 Serie Al: 1DFA.
80 Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd. 92 Fredriksberg. Mötesprot. 1917-1920 Serie AI: 1 -

2. DFA. Naturaförmåner fanns även på de flesta större bruksorter, men inskränkte sig oftast till
subventionerad hyra och vedbrand. Under världskriget var dock tillgången till odlingsbar jord och
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Förutom socialdemokraten Skagerberg, framträder ingen person från
Fredriksberg som ledande namn i regional- eller rikspolitiken under denna
tidsperiod.

Så över till den tredje orten i Industridalarna, By socken i nuvarande Ave¬
sta kommun. Socknen får betraktas som en ganska normal Bergslagssocken
med flera gamla bruk, bland andra Näs och Florndal. Bruken hade själva inte
något större jord- och skogsinnehav, vilket innebar att arrendatorer till bru¬
ken inte var vanligt förekommande. Socialdemokraterna fick i socknen 59 %
av rösterna i höstvalet år 1914.

Den socialdemokratiska arbetarkommunen vid Näs bruk bildades den 19

april 1914 i ortens Folkets Hus. Den tillkom alltså ganska sent, (arbetar¬
kommunen i Horndal hade bildats 1907) och förde inledningsvis en tynande
tillvaro. Medlemmarna tycks enhälligt ha övergått i By vänstersocialdemo¬
kratiska arbetarkommun år 1917.81 Några protokoll från denna tid har ej på¬
träffats, men denna kommun hade förmodligen sporadiska sammanträden
innan, enligt den bevarade protokollsboken, våren 1922 kommunen anslöts
till det kommunistiska partiet Framträdande inom arbetarkommunen arbete
var redan från början folkskolläraren Oscar Alfredsson i den närbelägna byn
Rudö. Han valdes 1919 till landstingsman och deltog också i den partikon¬
gress där vänsterpartiet formellt ombildades till Sveriges Kommunistiska
parti. Som vi skall se i fortsättningen, kommer hans namn att löpa som en
röd tråd genom verksamheten inom By sockens radikala arbetarrörelse fram
till andra världskriget. Anmärkningsvärt är att arbetarkommunen över huvud
taget övergick till vänsterpartiet, då i andrakammarvalet på hösten 1917
dubbelt så många röstberättigade röstade på socialdemokraterna som på
vänsterpartiet. Någon ny socialdemokratisk arbetarkommun kom inte till
stånd i Näs förrän våren 1919. Bildandet skedde förmodligen i samband med
det första kommunalvalet, där socialdemokraterna fick 12 mandat, de bor¬
gerliga 12 och vänsterpartiet blev vågmästare med 2.

Vänsterpartiet var alltså svagt i By socken. Centrum i dess verksamhet var
denna enda arbetarkommun. Socknens huvudort, den gamla bruksorten
Horndal, var och förblev ett starkt socialdemokratiskt fäste och arbetarkom¬
munen där lämnade aldrig partiet. Valet år 1920 blev heller ingen framgång
för vänsterpartiet, ty det minskade från 14 % av rösterna till svaga 7,5 %.82
En möjlig förklaring till detta förhållande är att, liksom i Borlänge, på orten
saknades det en större grupp av obesuttet "småfolk" mellan arbetargruppen

fähus, där man i Fredriksberg t.o.m. kunde hysa en ko, av största betydelse för arbetarnas försörj¬
ning. Jfr. Casparsson 1935, sid. 13 ff.
81 SAP Näs. mötesprotokoll 1914-1916 Serie Al: 1 DFA.
82 SOS Andrakammarvalen år 1911. 1914 och 1917. Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansli¬
et, Kommunalfullmäktigeval. Serie Alc:62. SAP Dalarna, medlemsmatrikel 1917. Serie DLl DFA
Uppgifter från Rune Oskarsson.
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och traktens bönder. Detta skulle också förklara varför arbetarkommunens
medlemmar valde kommunismen framför att kvarstå i vänsterkommunen.

Att mycket av arbetet inom arbetarkommunen berodde på Oscar Alfreds¬
son har redan nämnts och kommer att ytterligare betonas i fortsättningen.

I sågverkssamhället Korsnäs, någon mil utanför Falun, gick vid parti¬
klyvningen hela arbetarkommunen, med några få undantag, till det Social¬
demokratiska Vänsterpartiet. Även den stora ungdomsklubben gick, till
skillnad från Rickard Lindström, till vänster vid valet av moderparti.

Arbetarrörelsen hade kommit tidigt till orten. Förklaringen är att på 1860-
talet inleddes en glansperiod för sågverksindustrin, med många, ofta sä-
songsarbetande, anställda. Hösten 1888 bildades i Korsnäs en arbetarföre¬
ning. Föreningen hade ett flertal förmän som medlemmar och en av ledarna,
smeden Carl Ludvig Lundberg blev sedermera (år 1901) förtroendeman
inom gruvindustriarbetarförbundet, med placering i Kiruna.

Föreningen blev kortvarig då ledande medlemmar avskedades, och i slutet
av 1890-talet flyttade dessutom Korsnäsbolaget hela sågverksrörelsen till
Gävlekusten. Detta innebar, tillsammans med en avveckling av ortens järn¬
verk, att befolkningen i Korsnäs minskade kraftigt, även om några andra
skogsbolag hade sina sågar kvar på platsen.

År 1904 återupptog Korsnäsbolaget sågningen i Korsnäs, enligt egen ut¬
sago på grund av de stora förlusterna i form av sjunktimmer vid flottningen
på Dalälven till Östersjökusten. Samtidigt anställde Kopparfors AB en för¬
valtare som var positiv till fackligt arbete.

Olof Danielsson, sågverksarbetarnas förtroendeman, försatt ingen tid utan
startade samma år en fackförening i Korsnäs. Samtidigt bildades också en
ungdomsklubb, och 1907 var det dags för en arbetarkommun.83 Vid höstvalet
1914 fick socialdemokraterna i Hosjö kapellag, där en stor del av arbetarna
vid sågverken bodde, hela 73 % av rösterna. Arbetarkommunens medlems-
numerär samvarierade nära med sågverksfackföreningens fram till år 1917.
Omedelbart före partiklyvningen hade den 65 medlemmar. Vid utgången av
året hade medlemsantalet sjunkit till 8.84 Ungdomsklubbens medlemsantal
varierade under denna period kraftigt. För 1913, 1916 och 1919-20 angavs
över 100 medlemmar, medan man år 1915 angav 27. Distriktsstyrelsen var
förlagd till Korsnäs åren 1914 till 1917 och, efter ett mellanspel i Gränges¬
berg, på nytt under åren 1920 till 1924. Att klubben var större än arbetar¬
kommunen vid partiklyvningen, hade naturligtvis sin betydelse för den fort¬
satta utvecklingen. 1 Borlänge saknade socialdemokraterna ungdomsklubb år
1917, vilket gav stort utrymme åt ungsocialismen.85 Förhållandena i Korsnäs

83 Korsnäsbygden 1986. Stencilerat medlemsblad samt muntliga uppgifter från studiecirkeln.
84 SAP Dalarna. Medlems- och uppbördsbok. Serie Dl: 1-3 DFA.
85 Av förf. sammanställt kortregister över ungdomsklubbar och till Ungdomsförbundet insända
verksamhetsberättelser 1923 - 1926. Arkiv nr 23 15 ARAB
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var annorlunda, även om orten åtminstone tidvis hade en ungsocialistiska
klubb. Något skriftligt material om dennas verksamhet finns inte bevarat,
men år 1909 inbjöd den socialdemokratiska arbetarkommunen både ungso¬
cialister och ungdemokrater till en debatt i "taktikfrågan", det vill säga, sy¬
nen på generalstrejken.86 Efter storstrejken blev klubben vilande och den
återupptogs inte förrän år 1920 då oroligheterna i samband med kristiden
redan var över.87

År 1917 bildades ortens första syndikalistiska fackförening och därefter
blev den syndikalistiska fackföreningsrörelsen under hela 1920-talet lika
stark som den LO-anslutna.88 Detta var en realitet som, mot Landsorganisa¬
tionens rekommendationer, framtvingade en gemensam facklig centralorga¬
nisation.89

Något organiserat samarbete mellan syndikalisterna och vänsterkommu¬
nen, eller mellan syndikalisterna och den efterföljande kommunistiska arbe¬
tarkommunen kan ej utläsas ur protokollen. Däremot kan influenser spåras i
agerandet under våren 1917. Det framgår klart att socialdemokraterna i
Korsnäs engagerade sig hårdare i militärfrågan än vad man gjorde i Bor¬
länge. Hela stämningen i arbetarkommunen var radikal, och Rickard Lind¬
ström talade för döva öron när han på ett kommunmöte försvarade partisty¬
relsens agerande vid uteslutningen av ungdomsförbundet på våren 1917.90 I
Hosjö kapellag blev det i riksdagsvalet år 1917 dött lopp mellan arbetarparti¬
erna med 35 % var, medan de borgerliga fick de resterande 30 %.91

En viktig faktor att analysera är varför socialdemokraterna helt förlorade
greppet över de organiserade arbetarna. Åren 1918 och 1919 fanns 5 med¬
lemmar i den socialdemokratiska arbetarkommunen och 1920 till 1922 en¬

bart 3. Därefter ökade inträdet av Vennerströmsgruppen medlemsantalet till
15.92 Kanske har säsongsarbete och inflytande från grupper som tillfälligt
kommit till orten från landsbygden, spelat en roll vad gäller den negativa
attityden till socialdemokraternas industriarbetarprofil. Säkert hade också
ledarfrågan haft sin betydelse. I Korsnäs ställde sig, åtminstone till en bör¬
jan, arbetarkommunens hela styrelse, inklusive den sittande landstingsleda¬
moten Carl Sahlin på radikalernas sida.93

86 SAP Korsnäs. Mötesprotokoll 23/4 1909. Serie AI: 1 DFA Beträffande Dalarnas ungsocialistiska
klubbar. Se: Fernström 1950. sid. 523 ff.
87 Medlemssammandrag. 1915 - 1930 Anarkistiska propagandatorbundet. Arkiv 3378 ARAB
88 Databasen Folkrörelsearkiv.
89 Korsnäs FCO, Mötesprotokoll 1921-1925. Serie Al: I DFA
90 SAP Korsnäs, Mötesprotokoll 15/4 1917. Serie AI: 1 DFA.
91 SOS Andrakammarvalet år 1917.
92 SAP Dalarna, Medlems- uppbördsbok. Serie Dl: 1-3 DFA.
9j Den enda egentliga motståndaren och den som startade den nya socialdemokratiska arbetarkom¬
munen var Rickard Lindström.
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En annan faktor av betydelse för förhållandet mellan bönder och arbetare,
och därmed också synen på det småbrukarvänliga vänsterpartiet, var att i
Korsnäs saknades en mjölkstrid. En av förklaringarna är att Korsnäsbolaget
hade en arrendator, som sålde mjölk direkt till arbetarna.94 Det förekom vis¬
serligen hungerkravaller på orten under våren 1917, och arbetarna tvångs¬
köpte mat i bolagets butik. Vreden över läget riktade sig dock i detta fall inte
mot bönderna utan mot bolaget och myndigheterna. Detta faktum kan ha
gynnat vänsterpartiet, eftersom konflikten mellan arbete och kapital blev
tydligare i en situation där bönderna slapp agera mellanhänder.

Korsnäs vänsterkommun hade, i motsats till socialdemokraterna, inled¬
ningsvis en livlig verksamhet. Man höll fyra möten 1917, sex 1918 och som
mest 15 år 1919, året då kommunalfullmäktige infördes i socknarna. År 1920
höll man åtta möten, och våren 1921 fyra. Liksom på tidigare studerade orter
skiljde sig inte mötesverksamhetens karaktär väsentligt från den tidigare so¬
cialdemokratiska. Man ordnade fester för kassan, stödde sin tidning och en¬

gagerade sig mycket i valarbetet.95
Liksom i Borlänge gick vänsterpartiet mot strömmen, och fick framgångar

i 1920 års val, och från ett jämviktsläge mellan partierna erhöll det 51 % av
rösterna mot socialdemokraternas 18 %. Därefter avtog dock radikalismen
och jag skall i fortsättningen visa hur socialdemokratin under 1920-talet åter¬
fick majoriteten av väljarsympatierna. Jag återkommer då också med nam¬
nen på de viktigaste aktörerna i denna händelseutveckling.

Även i den av skogsbruk dominerade Nås socken i nuvarande Vansbro
kommun var arbetarrörelsen tidig, och i höstvalet 1914 fick socialdemokra¬
terna 59 % av rösterna. Detta kan säkert förklaras av att skogen i socknen till
60 procent var bolagsägd, vilket var den högsta siffran i hela Västerdalarna.
Stora Kopparberg hade verkat på orten sedan mitten av 1800-talet, och en
stor del av befolkningen hade blivit proletariserade torpare och arbetare un¬
derställda detta bolag.

Arbetarkommunen bildades 1908 och hade, i december 1916, 29 med¬
lemmar. Den övergick den 29 april 1917 enhälligt till vänsterpartiet från so¬
cialdemokraterna. Detta efter det att kommunen redan den 29 april 1916, på
förslag av kronolänsman Olof Lind, skrivit till Politiken och berättat att man
stödde tidningens politiska linje i partistriden. Vid samma möte antogs ett
fredsuttalande. Olof Lind var vid denna tid en ledande man inom den lokala
arbetarrörelsen och närvarade även vid socialdemokratiska vänsterpartiets
konstituerande kongress i Stockholm. Trots att Lind inte hade några styrel¬
seuppdrag, deltog han intensivt i kommunens möten. Verksamheten vid ti¬
den för arbetarkommunens partibyte var livlig. År 1916 höll den sex möten,

94 Förhållandena känns igen från pappersbruken i Fredriksberg, och var alltså en kvarleva av tidiga¬
re naturaförmåner, då priset kunde ligga under marknadspris.
95 SSV Korsnäs. Mötesprotokoll. Serie AI: 1 DFA
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år 1917 tio, 1918 fjorton och 1919 tjugo, innan protokollsboken var fullskri-
ven i december. Medlemsantalet ökade kraftigt och var 45 personer den sista
december 1918, och enligt en rapport i Dalamas Folkblad inte mindre än 66
den sista december 1920, vilket förmodligen var ett maximum.96 1 andra-
kammarvalet hösten 1917 tog vänsterpartiet 35 % av rösterna i Nås socken,
socialdemokraterna 20 % och de borgerliga partierna 44 %. Ett valresultat
som i stort sett var likartat även vid valet år 1920 och som gav Lind ett sta¬
bilt stöd i den egna hemsocknen.97

Bakgrunden till den i Dalarna välkända radikalismen i Ore är inte entydig,
men ursprunget torde, liksom i Säsnäs och Nås, ha varit det stora bo-
lagsägandet i socknen. För att detta skulle leda till mera än en stark social¬
demokrati och kanske också vänstersocialism, krävs ytterligare förklaringar.

Eftersom industrin i Ore var av äldre tappning och någon ersättningsindu¬
stri för det på 1870-talet nedlagda och patriarkaliskt drivna järnbruket i stort
saknades, blev skogsbolagens verksamhet med deras "åtminstone påstådda"
misshushållning med både människor och djur framträdande. Det finns an¬
ledning att tro att deras verksamhet av allmänheten sattes i motsats till en

tidigare "gyllene" bruksepok, där till och med en egen bruksorkester var
verksam.98

Bland skogsbolagens lönearbetare bildades i Ores huvudort Furudal en
socialdemokratisk arbetarkommun så tidigt som år 1910, och vid höstvalet år
1914 samlade den socialdemokratiska listan hela 75 % av rösterna. Arbetar¬
kommunen var tidigt inne på en vänsterlinje i politiken och protesterade på
sina möten mot samarbetet med liberalerna, både inom den egna valkretsen
och i riksdagsarbetet. Man gjorde också år 1915 ett uttalande mot Brantings
stöd till militarismen. Ledningen av denna arbetarkommun framstår som

bristfällig och omsättningen på medlemmar var stor.99 Vid klyvningen år
1917 var det dock ingen tvekan om vart majoriteten skulle gå. Medlemsan¬
talet var för tillfället 17 personer, men endast fyra av dessa stannade inom
socialdemokratin.100

Vid andrakammarvalet hösten 1917 visade det sig att den vänstersinnade
majoriteten också hade de röstberättigade med sig. Socialdemokratiska
vänsterpartiet fick 60 % av rösterna i socknen, medan socialdemokraterna
fick nöja sig med 20. Valresultatet ledde till att de senare ställde upp på en
borgerlig lista i de första kommunalfullmäktigevalen år 1919. Utgången av
detta val blev jämnt mellan socialdemokratiska vänsterpartiet och den val-

96 Socialistiska Partiet Nås arbetarekommun. Kopia av protokollsbok Serie AI: 1 DFA.
97 SOS Andrakammarvalet år 1917.
98 Bruket ägdes på 1870-talet av Wilhelm Kempe som också kontrollerad det närbelägna Dalfors
bruk genom Ljusne och Voxna AB. Intentionen var redan från börja att inrikta produktionen mot
träindustri. Larsson 1976. För bruksepoken se Hasselberg 1998.
99 SAP Ore, Mötesprot. 1910-1915. Serie AI: 1 DFA samt SOS Andrakammarvalet hösten 1914.
100 SAP Ore. Mötesprotokoll 1917-1921 Serie AI:2 DFA
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kartell som socialdemokraterna ingick i. Vänsterpartiet erhöll hälften av de
24 mandaten, medan socialdemokraterna, genom namnens placering på den
borgerliga listan, erhöll två.101 Samarbetet med de borgerliga partierna hade
alltså straffat sig. I riksdagsvalet år 1920 fick vänsterpartiet 42,5 % av rös¬
terna medan socialdemokraterna fick nöja sig med 16 %.

Inledningsvis var järnvägsarbetaren Robert Olsson ett ledande namn inom
vänsteroppositionen. Han var från 1919 kommunalfullmäktiges ordförande,
men återgick redan år 1920 till socialdemokraterna, för att så småningom bli
kommunens "starke man".

Självfallet hade Leksand varit den mest intressanta platsen för ett studium
av det socialdemokratiska vänsterpartiets utbredning i Bondedalarna. I denna
kommun fick det i valet 1917 44 % av rösterna, vilket är den högsta siffran i
hela länet. Tyvärr är alla protokoll från Rikard Eronns egen grundorganisa¬
tion, Leksands socialdemokratiska vänsterkommun, förkomna. Jag skall här i
stället följa verksamheten i Gagnef, där vänsterpartiet fick 33 % av rösterna
vid samma val. 102

Innan jag går vidare, skall jag något modifiera bilden i kapitel 1 av Gagnef
som en ren landsbygdskommun. I Dalarnas Folkblad gav en insändare av E.
Sundlöf år 1920 följande bild av Gagnefs dåvarande socken. År 1915 hade
den 6 301 invånare varav 1 982 personer eller 32 % var yrkesutövare. Av de
förvärvsarbetande var 34 % hemmansägare, 11 % jordbruksarbetare, 36 %
industriarbetare, 2 % hantverkare och 11 % diverse andra yrken. Detta inne¬
bar att närmare hälften av innevånarna i huvudsak inte var jordbrukare, men
i texten görs det viktiga tillägget "de flesta äger dock en liten stuga". Ett
faktum som gällde för flertalet socknar i nedre Siljansområdet och som skilj-
de dessa arbetares levnadsvillkor från deras som bodde i hyreskasernerna på
de större industriorterna, som till exempel Borlänge.103

Redan 1889 hade Olof Danielsson i Mockljärd skrivit i Socialdemokraten
under signaturen "Proletär i Dalarna." Denne småbrukarson hade tvingats
arbetsvandra till sågverken vid kusten och där mött socialismen, vilken han,
till stort förtret för överheten, spred bland arbetare och torpare i sin hemtrakt
innan han flyttade till Gävle och blev sågverksarbetarnas förtroendeman.104
Något omedelbart resultat av denna verksamhet blev det väl inte, men under

101 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunala val. Serie AIc:62.
102 Gäller för hela nuvarande kommunen. I Gagnefs socken var siffran 44 %. SOS Andrakammar-
valet år 1917.
103 Dalarnas Folkblad 4/3 1920. Sundlöf var en känd folkbildare i Gagnef och hans personarkiv
Finns på DFA. För problemen med en riktig statistik se Johansson 1967, sid. 322ff. En bild av
verkligheten i socknen ger också Isacson 1994.
104 Johansson 1955. sid. I26ff.
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rörelsens första blomstringstid, åren före storstrejken, fanns åtminstone två
ungdemokratiska klubbar i den lilla socknen.105

Den socialdemokratiska arbetarkommunens första möten tycks ha hållits
1911, därefter anslöts kommunen till distriktet 1913 och på årsmötet 1915
beslöts att hålla ett möte per kvartal. Detta år rapporterades 12 medlemmar
till distriktet. Som synes en något blygsam start.106 Fackföreningsrörelse sak¬
nades i socknen, om man bortser från att syndikalisterna tycks ha organiserat
anläggningsarbetare vid ett kraftverksbygge i älven. Trots detta fick social¬
demokraterna vid höstvalet 1914 i hela den nuvarande kommunen (Gagnefs
och Flöda socknar) 52 % av rösterna. Arbetarkommunens första, endast spo¬
radiskt bevarade, protokoll ger intryck av att man i första hand arbetade med
riksdags- och landstingsvalen. Efter att nästan ha varit nedlagd under år 1916
höll kommunen 4 möten år 1917. Den stora frågan var naturligtvis över¬
gången till socialdemokratiska vänsterpartiet. Den 3 september lämnade ar¬
betarkommunen det gamla partiet, men ingången i det nya skedde inte förrän
vid julhelgen, då alla medlemmar beräknades att kunna närvara. Vid detta
möte beslutades med 8 röster mot 1 och 1 nedlagd om anslutning till väns¬
terpartiet. På nyårsafton diskuterades landstingsvalet och man beslutade att
försöka få Lindhagen att hålla ett föredrag i den nybildade vänsterkommu¬
nen.

Orsakerna till de goda valresultaten för vänsterpartiet kan naturligtvis ha
varrit Eronns personliga prestige på platsen. Men man kan också utläsa
andra, mera jordnära orsaker. Enligt en intervju gjord 1967 med Ernst Hed¬
lund, känd socialdemokratisk politiker från Gagnef, var det den långa värn¬
plikten som infördes efter Borggårdstalet som var orsak till missnöje bland
dessa säsongsarbetare och småbönder. Han angav att från socknen mellan 15
till 18 personer rest till Stockholm vid Bondetåget, mot 107 från Stora Sked-
vi och 120 från Stora Tuna. Han fortsatte:

Enligt Dalpilen uttalade sig deltagarna i Bondetåget från Gagnef sin stora ledsnad strax
efter hemkomsten, eller som en av deltagarna säger: Någon ministerkris hade ingen av

dem tänkt sig eller avsett. Vi voro fullkomligt hövliga mot både kungen och Staaff. Till hi¬
storien hör att åtskilliga av bondetågets deltagare röstade med Vänstersocialisterna vid
1917 års val. tor att få bort den långa värnplikt, som införts 107

Den 10 mars tillkom 10 nya medlemmar varefter kommunens arbete blev
livligare. Aktiviteterna under år 1918 kretsade kring Dalarnas Folkblad, och
fester arrangerades för att kunna köpa andelar i tidningen och dessutom för-

105 Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Från distrikten insända verksamhetsberättelser. Arkiv
nr. 2315 ARAB.
106 SAP Gagnef. Protokoll Serie AI: 1 DFA.
107 Intervju med Emst Hedlund den 14/3 1967. DFA.
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bättra kommunens ekonomi. Socialdemokraterna hade bara fått 10 % av

rösterna i andrakammarvalet hösten 1917.108 Arbetarkommunen upphörde
men återupprättades på våren 1918 och den, i de här sammanhangen, mycket
vanliga debatten om den gamla kassan uppkom.109

Andrakammarvalet år 1920 blev en svår motgång för vänsterpartiet i Gag-
nef. Röstsiffrorna minskade från 44 till 23 %, och arbetarpartierna tillsam¬
mans minskade från 54 % till 35 %. En kraftig motgång för den samlade ar¬
betarrörelsen vilket vänsterkommunen beklagade. Radikaliteten på orten
hade vid denna tid avtagit betydligt, och som vi skall se i nästa kapitel, kom
också ledande personer som landstingsmannen Erik Svedberg att snart åter¬
vända till det socialdemokratiska moderpartiet.

Sammanfattning

Vid tiden för de första proportionella valen kom storstrejken och brytningen
med ungsocialisterna att i den samtida debatten överskuggas av nya stridig¬
heter inom socialdemokratin. Striden kom denna gång inte att främst gälla
parlamentarism kontra storstrejk, utan istället det av Branting förespråkade
riksdagssamarbetet med liberalerna. Ledande inom den nya oppositionen,
som uteslöts ur socialdemokratin på våren 1917, var Zäta Höglund och ung¬
domsförbundet, men även Carl Lindhagen spelade en betydelsefull roll, sär¬
skilt vid utformningen av det partiprogram som det efter uteslutningen ny¬
bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti kom att anta.

Av Dalarnas sex andrakammarledamöter valde endast den på hösten 1914
nyvalde, tidigare liberalen, Rikard Eronn att övergå till vänsterpartiet. Hans
partikamrat i den norra valkretsen, Per Tysk i Mora, som tidigt arbetat inom
Övre Dalarnas Småbrukare- och Skogsarbetareförbund, stannade kvar inom
socialdemokratin. Trots Tysks ställningstagande blev valresultatet vid 1917
års andrakammarval i norra valkretsen en negativ överraskning för social¬
demokratin. Vänsterpartiet hade stora framgångar i denna region som domi¬
nerades av jord- och skogsbruk och tog båda de förutvarande socialdemo¬
kratiska mandaten. (Genom en mandatutvidgning i västra kretsen återvann
socialdemokraterna det ena.) På flera av de dominerande industriorterna be¬
höll dock socialdemokraterna väljarna och röstandet på vänsterpartiet var

lägst i hela länet. Som exempel kan nämnas, Smedjebacken med 3 % och
Borlänge med 10 %.

Vänsterpartiets genomsnittssiffror blev för Industrikommunerna 14 %
(SAP 51 %) Biandkommunerna 19 % (SAP 38 %) Skogskommunerna 22 %
(SAP 29 %) och Bondekommunerna hela 31 % (SAP 29 %). Resultatet visar

108 Siffran gäller för gamla Gagnefs socken. SOS Andrakammarvalet år 1917.
109 SAP Gagnef. Protokoll Serie Al: I DFA
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entydigt på att socialdemokraterna förlorade mest till vänsterpartiet i Bonde¬
dalarna. Detta understryks av att vinsterna för övriga partier, jämfört med
valet år 1914, i alla undersökta områden, var mycket små.

Paradoxalt nog blir röstsiffrorna för vänsterpartiet i 1920 års val de om¬
vända. I Industridalarna ökade partiet sitt röstetal med ett par procent, medan
det i övriga delar av länet fick mottaga svidande förluster. Partiet förlorade 4
% av rösterna i de Blandade kommunerna, 11 % i Skogskommunerna och
hela 13 % i Jordbrukskommunerna. Partiet förlorade dessutom båda sina ny¬
vunna riksdagsmandat. Socialdemokraterna, som vägrat valsamverkan trots
att detta gett ett bättre utfall, förlorade dessutom ytterligare två. Mandatför¬
delningen blev att bondeförbundet fick tre, liberalerna fyra och socialdemo¬
kraterna tre. En svidande förlust för hela arbetarrörelsen, som delvis kunde
skyllas på valkretsindelningen. Denna upphörde också inför 1921 års val, då
den kvinnliga rösträtten infördes och hela länet blev en valkrets.

Som nämnts, kan inte omfattningen av partiernas organisationer förklara
den geografiska fördelningen av de valmässiga framgångarna och motgång¬
arna för arbetarpartierna. Efter medlemsförlusterna åren 1908 och 1909,
hade segervalen 1911 och 1914 i Dalarna bidragit till en långvarig expansion
vad gäller bildandet av nya socialdemokratiska arbetarkommuner, och partiet
gjorde inbrytningar även i de norra länsdelarna. Vänsterpartiet hade en svag
start och var dåligt organiserat inför valet på hösten 1917. Därefter hade
detta parti en ännu snabbare utveckling. Jämför man de båda partiernas
samtliga organisationer, blev de efter ett par år nästan jämnstarka, och båda
var dessutom väl representerade i hela länet. Arbetarpartiernas agitation hade
skapat en ökad organisationsgrad bland arbetarbefolkningen, med en stark
ökning av antalet aktiva medlemmar, samtidigt som den fackliga kollektiv¬
anslutningen till socialdemokratin minskade. Några nya valframgångar gav
dock detta inte som resultat.

Ungdomsförbundet, som tillmätts stor betydelse för bildandet av vänster¬
partiet, befann sig i Dalarna på våren 1917 i en svag position, endast klubben
i Korsnäs hade mera än 100 medlemmar. Under den här beskrivna perioden
fördubblades visserligen antalet medlemmar, men verksamheten framstår
ändock som instabil. Den eniga uppslutning bakom vänsterpartiet som di¬
striktskongressen visade, verkar inte att ha varit självklar lokalt, och man
hade svårt att samordna sig organisatoriskt med vänsterpartiets arbetarkom¬
muner. Följden blev att ungdomsförbundet inledningsvis, trots en icke
obetydlig omfattning, saknade större inflytande inom partiets lokala ledning.

Efter starten av Dalarnas Folkblad i december 1917 blev det tidningens
chefredaktör Nils Andersson och kretsen kring honom som fick stor betydel¬
se för formuleringen och spridandet av partiets politiska budskap. Han kom
därvid att stödja den linje som Lindhagen och Eronn förordade. Något som
skulle visa sig ställa till problem för hans fortsatta arbete inom partiet.
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Resultaten på mina sju undersökningsorter styrker antagandet att avgö¬
rande för valet av parti var partiernas program och hur detta överensstämde
med de på orten viktiga politiska sakfrågorna. I nedre Siljansbygden, där
undersökningsorten Gagnef är belägen, hade småbrukarna helt enkelt svårt
att försörja sig, och läget blev inte bättre av neutralitetsvakten under världs¬
kriget. Vidare försörjde sig många personer i dessa socknar genom arbets-
vandringar och hade tidigt haft kontakt med radikala idéer. Liknande förhål¬
landen, dessutom parade med misstro mot partier och riksdagskandidater
som stödde de stora skogsbolagen, gav i hela den norra valkretsen vänster¬
partiet ett typiskt väljarunderlag av småbrukare, torpare och skogsarbetare.

På länets industriorter tycks typen av industri på den specifika orten ha
varit av betydelse för valet mellan arbetarpartierna. Förutom på orter där
skogsbolagen sysselsatte befolkningen i rent skogsarbete, tycks vänsterparti¬
et ha fått stor genomslagskraft även på orter dominerade av sågverks- och
pappersindustri. Bland sysselsatta inom metallindustrin, både i Borlänge och
på de gamla bruksorterna, förblev majoriteten av dem som röstade i valen
socialdemokrater.

Vänsterpartiets arbetarkommuner var redan från starten år 1917 ofta små
och höll ganska få möten. Arbetet var därför på de flesta orter beroende av
enstaka lokala "eldsjälar" för att överleva och utvecklas, när världskriget och
dyrtiden efter ett par år väl var över. Vid en jämförelse av utvecklingen i By
och Fredriksberg kan man dock dra slutsatsen att de näringsgeografiska för¬
hållandena är viktigare för bildandet av en stark vänsterrörelse än före¬
komsten av ledande personligheter såsom vänsterpartisten och folkskolära-
ren Alfredsson i By eller den socialdemokratiske riksdagsmannen Skager-
berg i Fredriksberg. Som framgår av nästa kapitel, kom de interna motsätt¬
ningarna om vänsterpartiets relationer till Sovjetunionen att på våren 1921
helt splittra partiet och senare även återföra många kända partimedlemmar,
såsom Rikard Eronn och redaktör Nils Andersson till socialdemokratin.
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5 Orsakerna till vänsterpartiets klyvning år 1921

Kapitlets empiriska del behandlar hur den starka vänsterrörelsen i Dalarna
efter några år delades och försvagades av motsättningar kring stödet till bol-
sjevikernas revolution i Ryssland. Formellt klövs vänsterpartiet på våren
1921. Som visats i föregående kapitel, började dock debatten och oenigheten
redan år 1919, vid vänsterpartiets inträde i Komintern. Jag har också visat att
partiet gjorde stora förluster i 1920 års val och detta främst i Bonde- och
Skogsdalarna.

Innehållet i detta kapitel är i stort upplagt efter samma mall som det före¬
gående. Den empiriska undersökningen är upplagd så att den visar på socio-
ekonomiska förändringar i den politiska kartan. Huvudfrågan i undersök¬
ningen är om splittringen av vänsterpartiet gav de två fraktioner som bilda¬
des olika geografisk inriktning, vilket verkar troligt, och vad som i så fall
förorsakade denna förändring?

Den lokala studien behandlar vänsterrörelsens organisationer på de olika
undersökningsorterna och hur ledande partimedlemmar agerade fram till
dess att den fraktion som efter partiklyvningen utgjorde vänsterpartiet slut¬
giltigt upphörde. Följderna av vänsterpartiets upphörande år 1923 och över¬
gången av ledande medlemmar till socialdemokraterna återkommer jag till i
kapitel 10.

Bakgrund

Vid partikongressen den 12-16 juni 1919 anslöts vänsterpartiet till Komin¬
tern trots att riksdagsgruppen reserverade sig mot beslutet. Den senare hade
föreslagit att man skulle följa det i det föregående kapitel presenterade parti¬
programmet från år 1917 och främst arbeta parlamentariskt.1

Den interna splittringen fick återverkningar i partiarbetet och resulterade i
sjunkande antal medlemmar och arbetarkommuner.2 Efter andrakammarvalet
1920 hade den ursprungliga riksdagsgruppen halverats och en tydlig marke¬
ring av att partiet hade sin styrka i Svealand och Norrland började nu också
att växa fram. Ovan har också framgått, att valresultatet i Dalarna blev rena
katastrofen, då båda andrakammarmandaten förlorades.

Den del av partiet som hade kontakter med Moskva, främst Zeth Höglund
och partisekreteraren Fredrik Ström, understödda av ungdomsförbundet, med

1 SSV. Protokoll från vänsterpartiets tredje kongress 1919. Tryck. Reservationen (sid. 23) var
underskriven av nio av de elva ledamöterna i andra kammaren och måste anses som en gruppreser¬
vation. De som inte skrev under var Christian Ericson, Funäsdalen och S. V. V. Berglund, Forsed.
2 Josephson 1976,sid. 295.
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Nils Flyg och Karl Kilbom som främsta namn, arbetade dock, trots mot¬
gångarna bland väljarna, oförtrutet vidare med samarbetet inom Komintern.3
År 1920 tog Komintern ett beslut om 21 teser som måste antas av de natio¬
nella partier som önskade bibehålla sitt medlemskap. Då förslaget innebar
antagandet av sådana principer som "proletariatets diktatur" och "folkets
beväpning" och "privategendomens upphävande" var det naturligtvis oan-
tagbart för den minoritet inom partiet som vidhöll 1917 års partiprogram.
När teserna, trots detta, antogs av det svenska partiet på våren 1921 lämnade
en betydande minoritet och nästan hela riksdagsgruppen detsamma.4

Då anslutningen till de 21 teserna även innebar namnbyte, behöll minori¬
teten namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Det nybildade
(namnändrade) Sveriges Kommunistiska Partis partiledning och kansli i
Stockholm förblev intakt, medan "Vennerströmmarna" som utbrytargruppen
kom att kallas, saknade både partisekreterare och kansli.5

Klyvningen av partiet drabbade riksdagsgruppen på följande sätt: Väns¬
terpartiets andrakammargrupp bestod av två representanter från Norrbotten,
två från Västerbotten och en från Gävleborg. Till kommunisterna övergick
Christian Ericson från Jämtland, som var den ende kvarvarande i andrakam-
margruppen som inte år 1919 tagit avstånd från Komintern. Han fick stöd av
den 1920 nyvalde J P Dahlén, gruvarbetare från Kiruna.6 Av ledamöterna i
första kammaren, gick enbart Carl Lindhagen, som valts för Västernorrland
till Vennerströmmarna, medan landsfiskalen i Nås i Dalarna, Olof Lind och
redaktören Carl Winberg, Stockholm kvarstannade inom kommunistpartiet.
Slutsumman i riksdagens båda kamrar, blev 6 vänstersocialister mot 4 kom¬
munister. Den, efter 1920 års andrakammarval, enda kvarvarande vänster¬
partisten från Dalarna fanns alltså i första kammaren.

Andrakammarvalet år 1921 skedde i en begynnande lågkonjunktur och
blev en framgång för arbetarpartierna. Socialdemokraterna erhöll 93 av
andra kammarens 230 mandat. Vänstersocialisterna fick sex och kommunis¬
terna sju. De län där de två sistnämnda partierna var representerade var
emellertid enbart sex, Stockholm, Kopparberg, Norrbotten, Västernorrland,
Gävleborg och Värmland. I majoriteten av länen, nämligen i Stockholm,
Norrbotten Västerbotten och Gävleborg, fanns dessutom båda partierna.7
Den regionala snedfördelningen bland arbetarvänsterns sympatisörer kvar¬
stod alltså även efter klyvningen av partiet.

3 Kan 2003, sid. 51 ff.
4 Nerman 1949, sid. 65 ff.
3 Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, Verksamhetsberättelse 1921-1922, ARAB.
6 Detta faktum noteras av Sten Carlsson. Han ger dock ingen förklaring till detta anmärkningsvärda
resultat, mer än att han anger att riksdagsgruppens övriga fem andrakammarledamöter tillhörde
minoriteten inom partiet. Carlsson 1961. sid. 652.
7 Nerman 1949 sid. 202ff.
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De riksdagsledamöter som invaldes för vänsterpartiet var gamla politiska
"rävar" och de gjorde med tanke på partiets nästan obefintliga organisation
ett mycket bra val. Samtliga återvände också senare till socialdemokratin.
Kommunisterna kom främst att representeras av nyvalda industriarbetare
utan större politiska meriter.8

Vänsterpartiets arbetsutskott och partistyrelse flyttades till Borlänge efter
partiklyvningen våren 1921. Förmodligen hade man hoppats på att få behålla
Dalarnas Folkblad som ett språkrör inom partiet, och även att få använda
tidningens lokaler som expedition.9

I industriorten Borlänge var dock sympatierna på kommunisternas sida,
och tidningsstyrelsen avsatte tidningens redaktör Nils Andersson från hans
post. Misstaget med flytten till Borlänge rättades till efter något år, och parti¬
styrelsen flyttade årsskiftet 1921-22 till Umeå. Då var emellertid redan parti¬
ets krafter på upphällning och man hade börjat att underhandla med social¬
demokraterna om ett samgående, vilket kom till stånd under våren 1923.10

Vänsterpartiets medlemsantal under denna period kan knappast fastställas,
då ingen fast anställd ombudsman har arbetat regelbundet och den bevarade
bokföringen är bristfällig. En grov uppskattning är att de och kommunisterna
tillsammans hade cirka 15 000 medlemmar år 1921. Av dessa var cirka en

tredjedel Vennerströmmare. Denna grupp minskade senare successivt i an¬
tal."

8 Fyra av ledamötenia hade tillhört partiet från start och dessutom varit politiskt aktiva långt tidiga¬
re. Dessa var Fabian Månsson, C. O. Johansson, Ivar Vennerström och Emst Hage. År 1920 inval¬
des Elof Lindberg, Umeå och 1921 O. W. Lövgren, Norrbotten. I den kommunistiska riksdags¬
gruppen var alla nyvalda förutom J. P. Dahlén. Norrbotten som invalts för SSV år 1920. Dessutom
fanns i första kammaren För SSV Emst Åström. Stockholm och för SKP Carl Winberg, Stockholm.
De var valda för Dalarna respektive Norr- och Västerbotten. Redaktör Vinberg var den enda poli¬
tiska "veteranen" inom SKP. Nerman 1949, sid 204f.
9 Varför förlades vänsterpartiets ledning till just Borlänge? Två olika förklaringar kan ges. Carl
Lindhagen antydde en återgång till socialdemokraterna redan vid debatten om anslutningen till
Komintern år 1919. Kanske hade partiledningen 1921 redan bestämt sig För denna lösning. Var
ledningen placerades spelade då en underordnad roll. Förhandlingarna om ett samgående skulle
ändå i första hand komma att ske mellan den socialdemokratiska ledningen och vänsterpartiets
riksdagsgrupp

En annan orsak kan vara att man missbedömt Nils Anderssons ställning inom partiet och hans
möjligheter att rädda Dalarnas Folkblad till vänsterpartiet. Misstaget kan förklaras av att han var
en mycket framgångsrik tidningsman. Tidningen Tunabygden som han startade omedelbart efter det
att han slutat på Dalarnas Folkblad blev så populär att han 1924 ombads av Borlänge arbetarkom¬
mun. som satsat stora belopp i Dala Demokraten, att lägga ned densamma eller lämna partiet. An¬
dersson beslutade då att flytta till Östersund, där han startade Länstidningen. Vad man i det senare
fallet bortsåg ifrån, var att efter världskrigets svältår saknades förutsättningar för det samarbete
mellan arbetare och bönder som tidigare varit så lyckosamt För vänstern. Flera ledande partimed¬
lemmar i Dalarna var dessutom, liksom Rikard Eronn, tidigt på väg att lämna vänsterpartiet. Någon
hållbar organisation på centrala platser kunde därför inte skapas. Något som partiledningen kanske
inte insåg Förrän i efterhand.
10 Henningsson 1997A. sid. 34.
11 SSV Verksamhetsberättelse 1921-1922. Arkiv 2210 ARAB.
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Partifraktionernas socioekonomiska struktur

a Analys av valresultaten i riksdagsvalen

Efter forfattningsreformen korn valet 1921 att ske enligt helt nya spelregler.
Hela Kopparbergs län hade, som redan nämnts, blivit en valkrets och kvinn¬
lig rösträtt införts.12 Mandatfördelningen i Dalarna blev, för socialdemokra¬
terna fyra, liberalerna tre, högern, bondeförbundet och kommunisterna var-
sitt mandat. Socialdemokratiska vänsterpartiet blev på nytt utan mandat. För
kommunisterna valdes ordföranden i gruvindustriarbetareförbundets avdel¬
ning i Grängesberg, Verner Karlsson.13

På kommunal nivå kommerjag nu att jämföra valresultaten 1920 och
1921 i tabellform.

Tabell 5.1. Val till Riksdagens andra kammare. Valresultaten i valen 1920 och 1921. Presen¬
terade procentuellt för nuvarande femton kommuner i Kopparbergs län.

1920 % 1921 %

Kommun SAP SSV Summa SAP. SSV SKP Summa

Avesta Ind. 42 10 52 45 1 13 59

Borlänge Ind. 38 15 53 44 2 18 64

Ludvika Ind. 50 23 73 49 6 20 75

Genomsnitt 43 16 59 46 3 17 66

Falun Bland. 29 17 46 33 6 10 49

Hedemora Bland. 34 1 1 45 44 3 6 53

Smedjebacken Bland. 57 10 67 59 0 12 71

Vansbro Bland. 26 24 50 30 8 16 54

Genomsnitt 37 16 53 42 4 7 53

Gagnef Jordbr. 19 19 38 27 11 4 42

Leksand Jordbr. 13 19 32 16 9 3 28

Rättvik Jordbr. 9 22 31 13 10 12 35

Säter Jordbr. 19 10 29 24 3 6 33

Genomsnitt 15 18 33 20 8 6 34

Orsa Skogs. 20 6 26 29 7 2 38

Mora Skogs. 18 10 28 26 4 5 35

Malung Skogs. 32 10 42 36 2 6 44

Älvdalen Skogs. 21 19 40 23 9 6 38

Genomsnitt 23 11 34 29 6 5 40

Länet tot. 30,7 15,6 46.3 36,2 4,8 11,0 52,0

Källa: Författarens bearbetning av SOS Riksdagsvalen. För tabell samtliga partier se bilaga 3.

12 Johansson 1967, sid. 304.
13 Johansson 1955, sid. 357.
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I Dalarnas tre Industrikommuner gick vänsterpartiet något framåt i valet år
1920. Jag hävdade i föregående kapitel, att detta berodde på sympatier för
Höglundsfraktionen och dennas samarbete med Sovjetunionen. Detta be¬
kräftas av valresultaten i valet år 1921. Vänsterpartiet gick på industriorterna
kraftigt tillbaka medan kommunistpartiet ensamt nådde upp till vänsterparti¬
ets tidigare valresultat.

Även bland de Blandade kommunerna är resultatet likartat. Även om He¬

demora, en gammal industribygd med många små gruvor och bruk, saknade
uppgången för kommunistpartiet på samma sätt som på de stora och mera
välkända orterna.

I Jordbrukskommunerna var nedgången för vänsterpartiet fortfarande
mycket markerad, men där saknades motsvarande uppgång för kommunis¬
terna. Ett undantag utgör Rättviks kommun, något som jag återkommer till i
avsnittet om kommunismen i Ore socken. I de flesta fall var det vid denna tid

borgerlig majoritet i dessa områden och arbetarrörelsen hade förlorat mark
sedan segervalen år 1914.

Bland Skogskommunerna är Orsa ett undantag. Där hade socialdemokra¬
terna 50 % av rösterna 1914, men vänstern fick aldrig något stadigt fotfäste i
kommunen, där större delen av skogsarealen var bondeägd och utgjordes
främst av Orsa besparingsskog, och hela arbetarrörelsen sjönk till 38 % år
1921. I övriga kommuner täcktes nedgången för vänsterpartiet av en något
svagare uppgång för kommunisterna. Generellt sett, var det även i dessa om¬
råden i början av 1920-talet en borgerlig majoritet även om svängningarna
mellan partierna var något större än i Bondedalarna.

Ser man till den samlade arbetarrörelsen så. stod den enligt tabell 5.1 sta¬
bil på 53 % i de Blandade områdena och på 33-34 % i Jordbruksområdena.
En ökning skedde däremot i Industriregionerna med 7 % till 66 % och i
Skogsbruksområdet med 6 % till 40 %. I Skogsbruksområdet hänför sig
dock ökningen främst till framgångar för socialdemokraterna. Slutsatsen blir
att den radikala arbetarrörelsens centrum försköts från Bondedalarna mot

Industridalarna och att kommunisterna år 1921 var den ledande fraktionen.

b Analys av arbetarpartierna organisatoriska utveckling

I Dalarna var, som visats i föregående kapitel, socialdemokratiska vänster¬
partiet inledningsvis starkast i Leksand och Gagnef. Då trakten runt Siljan
var Dalarnas mest typiska småbrukarbygd med omfattande arbetsvandringar
och "blandsysselsättning" har ovan visats att det var Carl Lindhagens små-
brukarvänliga politik som väljarna följde in i vänsterpartiet. Partiets profil¬
frågor i övrigt beskrevs, som nämnts, i valagitationen av riksdagsledamoten
Rikard Eronn, som fredsfrågan, enkammarriksdagen och republiken.14

14 Beträffande SSV:s program se: Frånberg 1983. sid. 105ff.
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Eronn avsade sig dock redan på hösten 1918 sin plats i riksdagen. Enligt
egna uppgifter på grund av att arbetet som sågverksinspektor lade hinder i
vägen. Man bör dock observera att vid samma tid försökte Carl Lindhagen
att i vänsterpartiet lansera ett eget "humanistiskt" program som alternativ till
Kominterns.15 Detta program rönte föga anslutning, men det finns skäl att
anta att Eronn var en av anhängarna och att han, på goda grunder, ansåg att
väljarna i Nedansiljan skulle svika om partiet närmade sig kommunismen.
Hans argument skulle således, med denna tolkning, vara ett svepskäl för att
slippa de stridigheter inom partiet som han visste skulle komma.

Riksdagsplatsen upptogs efter Eronns avgång av suppleanten, småbruka¬
ren Lars Alvin, Älvdalen.16 Medan Eronn bidade sin tid och efter återvän¬
dandet till socialdemokraterna år 1923 blev en framstående landstingpoliti¬
ker kom Alvin och den andre i 1920 års val utslagne riksdagsledamoten
Hans Hansson snart att försvinna ur det politiska livet.17

Inom Dalarnas distriktsstyrelse var motsättningarna, efter det att Eronn
lämnat även denna, stora mellan anhängare och motståndare till Komintern.
Vid årsmötet år 1920 avgick ordföranden Alfred Källman och kassören
Bergström och ersattes med "bolsjevikerna" Adolf Malmborg och Oscar
Kypengren.18 Vid styrelsevalet i mars 1921 omvaldes de senare i verkstäl¬
lande utskottet, medan i den övriga styrelsen Erik Svedberg från Gagnef er¬
sattes med den mera radikale Hildor Johansson från Korsnäs. Uppenbart är
att den kommunistiska fraktionen på våren 1921 redan hade övertaget och att
detta naturligtvis påverkade de kritiska medlemmarnas intresse för att delta¬
ga i omröstningen om de 21 teser som Komintern krävde skulle vara upp¬

fyllda före bildandet av ett svenskt kommunistisk parti.19
I själva omröstningen om de 21 teserna, som ägde rum på våren 1921,

deltog i Dalarna 23 arbetarkommuner. Röstresultatet blev 337 ja, 197 nej och
13 neutrala.20 Frågan är dock vad denna omröstning mäter, då utgången för¬
modligen var klar på förhand, och många arbetarkommuner därför, liksom år
1906, kan ha protesterat genom att avstå från att rösta.

Genom att sammanföra uppgifter ur en rad olika källor har jag funnit, att
det totalt i länet, var 38 vänsterkommuner som varit mer eller mindre aktiva
under våren 1921. Av de 15 som ej röstat i frågan, har enligt denna under¬
sökning, tre varit motståndare, fyra varit för och åtta varit oklara i sin upp¬
fattning. Något starkt motstånd fanns alltså inte, men apatin steg inom parti¬
et. Detta gav dålig verksamhet i arbetarkommunerna och ett lågt valdelta-

15 Henningsson 1997A, sid. 35.
16 Dalarnas Folkblad 15/10 1918
17 Johansson 1955, tabell 3. Carlson 1962. Tabell över landstingsmän, sid. 531 ff.
18 SSV. Årsberättelse 1920. Distriktsrapporter. Arkiv 2210 ARAB. Källman lämnade även partiet.
19 Dalarnas Folkblad 23/3 1921
20 SSV. Tabell i verksamhetsberättelse för år 1920. Arkiv nr 2210 ARAB.
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gande bland de cirka ett tusen medlemmarna. Det bör också noteras, att det
av mitt kortregister framgår, att så mycket som ett tjugotal av de relativt ny¬
bildade arbetarkommunerna, vid denna tid, redan hade upphört.21 Säkert är
dock att en majoritet av de år 1921 kvarvarande vänsterkommunerna gått till
det kommunistiska partiet och att medlemsantalet samtidigt kraftigt minskat.

Till kommunisterna övergick också Dalarnas Folkblad trots att Nils An¬
dersson var en ivrig förespråkare för att en övergång inte skulle ske. Anders¬
son hade under år 1920 vid flera tillfällen publicerat det småbrukarvänliga
program som antagits av vänsterpartiet. Ett program som partiledningen ge¬
nom anslutningen till Komintern år 1919 sagt sig ej behöva ta hänsyn till.22
Anderssons val av sida i konflikten var säkert en av orsakerna till att Hög¬
lund, som våren 1921 var närvarande på tidningsstämman, i samarbete med
distriktstyrelsen, övertalade majoriteten av andelsägarna att avsätta honom.23
Någon större framgång på Dalarnas industriorter hade inte det av Andersson
stödda programmet, och den dåvarande kommunisten och i slutet av 1930-
talet ordföranden i Daladistriktet av socialistiska partiet, Karl Sjöö, kunde i
Dalarnas Folkblad triumferande meddela att när man skulle rekonstruera
vänsterkommunen i Ludvika kom två personer.24

Hur gick det för de kvarvarande vänsterpartisterna i länet? Den 31 maj
1921 beskrev Borlänge Tidning ett möte med socialdemokratiska vänster¬
partiets daladistrikt. Deltagare var 25 personer och den nyligen avsatte re¬
daktören för Dalarnas Folkblad, Nils Andersson hälsade välkommen. Refe¬
ratet anger inte hur många arbetarkommuner dessa personer representerade.
Enligt partistyrelsens kassabok skall det vid detta tillfälle ha funnits 18
vänsterkommuner i länet men hur många som var verksamma är oklart.25 I
åtminstone ett fall blev omröstningen om de 21 teserna vänsterkommunens
sista möte.26 Flertalet upphörde förmodligen ganska snart, och endast sju
kommuner var representerade vid sammanslagningen med socialdemokra¬
terna år 1923.27

Distriktsstyrelsens verkställande utskott kom att för läggas till Borlänge
och främst bestå av Anderssons medarbetare från Dalarnas Folkblad, som

nu följt med honom till tidningen Tunabygden, som han under åren 1921-

21 Kortregister över SSV:s arbetarkommuner sammanställt av författaren.
22 Dalanias Folkblad t.ex. 15/4 1920.
23 Ibid. 22/3 1921.
24 Ibid. 14/4 1921. Även om det inte bildades någon vänsterkommun i Ludvika så minskade med¬
lemsantalet i den kommunistiska kommunen. Detta var de 31 dec. 1919 197 st. 1920 170 st. och
1921 118 st. SKP Ludvika. Serie Al: 1 DFA.
25 SSV Kassabok 1921-1923. Arkiv nr. 248:1 ARAB Boken har tidigare analyserats av Christer
Gunn 1983. Kassaboken från Gagnef bekräftar dessutom att inbetalningar av medlemsavgiften inte
gjorts efter 1921.
26 Djura vänsterkommun upphör med detta möte. Protokollen finns på Leksands arbetarkommun.
27 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 31/3 1921. Serie AI:2 DFA.
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1924 utgav på denna ort.28 Ordförande under perioden 1921 till 1923 var ty¬
pografen Uno Johansson.29 Styrelsens vidare arbete har inte kunnat följas i
detalj. Av olika källor framgår dock att regelbundna möten har hållits fram
till sammanslagningen med socialdemokraterna våren 1923.30

På den plats, där socialdemokratiska vänsterpartiet förlagt både sin riks¬
styrelse och distriktsstyrelse, har min undersökning visat att intresset för
partiets "småbrukarvänliga" politik bland ortens arbetarbefolkning var mi¬
nimalt. Utan detta stöd fungerade förmodligen distriktets arbete lika dåligt
som partiledningens

Varken kvinno- eller ungdomsorganisationerna inom vänsterpartiet tycks
ha haft någon ordnad verksamhet efter partiklyvningen. Alla i länet befintli¬
ga verksamma organisationer följde uppenbart Höglundsriktningen in i
kommunismen.

Även om det nybildade Daladistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti
var personellt intakt, och man hade lyckats rädda sin tidning, blev även den¬
na organisation svårt sargad av striden. Ungdomsförbundets nye ordförande
Valfrid Axelsson från Korsnäs kom delvis även att tjänstgöra som partiets
ombudsman. I augusti 1922 tillsattes, efter socialdemokratisk modell, Axel
Lundqvist från Göteborg på en heltidstjänst. Han angav 397 medlemmar i 11
kommuner vid årets början och 708 i 22 kommuner vid dess slut.31 En i Da¬
larnas Folkblad publicerad kretsindelning från juli 1923 angav 29 kommu¬
ner, varav ingen låg i vänsterpartiets tidigare styrkebälte, Nedansiljan, det
vill säga nuvarande Gagnef och Leksands kommuner.32 Verksamhetsberät¬
telsen för 1924 angav den 1 januari 574 medlemmar i 18 kommuner.33 Parti¬
et hade alltså maximalt omkring 600 medlemmar och ett 20-tal kommuner år
1924, den tidpunkt då nästa partiklyvning kom att äga rum. Detta innebar att
partiet, beträffande den organisatoriska styrkan, redan i början av 1920-talet
klart distanserats av socialdemokraterna.

En annan betydelsefull skillnad gentemot Dalarnas socialdemokrater bör
också noteras. En skillnad som gjort sig märkbar redan när socialdemokra¬
tiska vänsterpartiet bildades. Distriktets verkställande utskott hade även efter
partistridens upphörande en ny sammansättning nästan varje år, även om det

28 SAP Borlänge. Mötesprotokoll 15/12 1923 och 23/2 1924 Serie Al:3 DFA.
29 Borlänge Tidning. 31/5 1921.
30 Se t.ex. Protokollen för Gagnefs vänsterkommun. DFA. På våren 1923 övergick 17 personer till
den socialdemokratiska arbetarkommunen i Borlänge, däribland distriktets ordförande Uno Johans¬
son. Intressant är sammansättningen av denna grupp. Den bestod av 9 typografer, 2 andra tidnings¬
män 1 köpman och 5 Domnarvsarbetare. SAP Borlänge, Medlemsmatrikel, Serie DIa:l DFA.
31 SK.P. Verksamhetsberättelse år 1922. Arkiv nr. 2210 Distriktsrapporter ARAB.
32 Dalarnas Folkblad 7/7 1923.
33 Ibid. 16/4 1925.
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sedan 1919 tycks ha varit fast förlagt till Borlänge. Placeringen hade säkert
ett samband med att Dalarnas Folkblad hade sin redaktion på orten.34

Som nämnts, lämnade huvuddelen av tidningens personal denna tillsam¬
mans med Nils Andersson. Redaktionen måste alltså i huvudsak nybesättas
på våren 1921. Den tidigare i valrörelserna aktive socialdemokraten, kon¬
sumföreståndaren Adolf Malmborg hade tillträtt posten som tidningens eko¬
nomichef i januari 1919 och var, tillsammans med Oscar Kypengren och
Höglund, organisatören bakom tidningens räddning till det kommunistiska
partiet. Nils Svensson tillsattes i april 1921 som redaktör och fick också en

post i distriktsstyrelsen, liksom nästan alla andra i tidningens verksamhet
inblandade haft under längre eller kortare perioder. Dalarnas Folkblad drab¬
bades omedelbart av ekonomiska problem och partistyrelsen fick bidra med
avsevärda belopp. Man fick dessutom betala skadestånd till Nils Andersson,
då uppsägningen var av politisk natur.35

Malmborg handskades vårdslöst med några växlar, och när han dessutom
ansåg sig få för litet stöd i sitt arbete, sade han upp sig den 1 september 1922
och avflyttade från orten. Den 4 november gick tidningen i konkurs, och
några dagar senare slutade även Nils Svensson. Tidningen upphörde under
några veckor, men sedan man sålt tryckeriet kunde den räddas. 1 januari
övertog redaktionssekreteraren, Ragnar Almgren, redaktörskapet. Han tving¬
ades dock att avgå redan i december 1923.36 En ny partistrid var under upp-

segling, vilken innebar tidningens slutliga upphörande. Denna strid skall jag
återkomma till i nästa kapitel.

Det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet - ungdemokraterna - ombil-
dades på våren 1921 till det Kommunistiska Ungdomsförbundet. Ungdoms¬
klubbarna i Dalarna följde Höglund in i kommunismen och någon större för¬
ändring i omfattningen av verksamheten kom förändringen inte att medföra.
1919 rapporterades 18 klubbar med 1 188 medlemmar och 1923 20 klubbar
med 768 medlemmar.37 Utvecklingen följde det allmänna mönstret, flera or¬

ganisationer och färre medlemmar i varje. Den stora omsättningen av klubb¬
ar fortsatte också. Av klubbarna som rapporterades 1923 hade mer än hälften
startats efter 1919.38 Verkställande utskottet som år 1921 förlagts till
Korsnäs, flyttades, som en följd av den nya partistriden, år 1924 till Bor-

,4 Av författaren sammanställt register över styrelseledamöter utifrån årsmötesreferat i Dalarnas
Folkblad. År 1921 var A Malmborg SKP distriktets förste ordförande, år 1922 var Nils R Svensson
ordförande år 1923 var Oscar Kypengren ordförande och år 1924 fram till partiklyvningen Fredrik
Groop.
j5 Socialistiska Partiet Dalarna, Korrespondens om Dalarnas folkblad. Serie Fl V: 1 DFA och SKP
"Höglund" Borlänge Mötesprotokoll, Serie Al: 1 DFA.
36 Ibid.
j7 SKU. Insända verksamhetsberättelser från distrikten. Arkiv nr 585 ARAB
38 Ibid.
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länge.39 Det bör särskilt noteras att klubbar bildades nu, liksom tidigare,
främst på länets renodlade industriorter.40

Enligt verksamhetsberättelsen för år 1923 fanns det bara fyra kommunis¬
tiska kvinnoklubbar i distriktet.41 Kvinnornas engagemang i politiken mins¬
kade sedan försörjningsläget förbättrats, men det fanns också en tendens hos
det kommunistiska partiet att inte anordna könsuppdelad verksamhet, utan
att inordna alla i ordinarie partiverksamhet. När det socialdemokratiska
kvinnodistriktet bildades samma år, blev det därför snabbt den enda kvinno¬
organisationen av betydelse inom Dalarnas arbetarrörelse.

Klyvningen av vänsterpartiet på de lokala
undersökningsorterna

Förslaget att ombilda vänsterpartiet till Sveriges Kommunistiska Parti gick
ut på medlemsomröstning i mars månad 1921. Av de i undersökningen ingå¬
ende arbetarkommunerna var Borlänge och Nås för förslaget, medan Gagnef
var motståndare. I Korsnäs var fraktionerna ungefär lika stora. By och Furu¬
dal deltog inte i omröstningen. Ungdomsklubben i Fredriksberg deltog inte
heller, varför man på dessa tre orter får undersöka splittringens omfattning
på annat sätt.

Som nämnts, var vänsterpartiet inledningsvis svagt på industriorten Bor¬
länge, och det fick bara 10 % av rösterna år 1917. Det erhöll 15 % av röster¬
na år 1920 och efter partiklyvningen fick kommunistpartiet en ökning till 18
% medan det kvarvarande vänsterpartiet fick 2 %. Styrkan i den kommunis¬
tiska fraktionen visade sig redan vid omröstningen om godkännandet av kra¬
ven för bildandet av Sveriges Kommunistiska Parti. Medlemmarna i Bor¬
länge vänsterkommun beslutade att bifalla de 21 teserna med 58 röster mot
10 och inga nedlagda.42 Även om medlemsförlusterna denna gång var mått¬
liga skulle de närmaste åren fortsätta att vara stormiga. Inte minst rörde stri¬
derna Dalarnas Folkblad och partiklyvningen kom att få förödande effekter,
både personellt och organisatoriskt.

Självfallet innebar partiklyvningen en mycket svag organisation för den
lilla grupp som kvarstod inom vänsterpartiet, och den har lämnat få spår efter
sig. Det finns en lista på medlemmar som våren 1923 övergått till socialde¬
mokraterna, men för övrigt har inte några dokument under åren 1921 till

39 SK.U, Insända verksamhetsberättelser från distrikten. Arkiv n:r 585 ARAB
40 Kortregister över kommunistiska ungdomsklubbar i Dalarna, framställt av författaren
41 Dalarnas Folkblad 27/3 1924.
42 Tabell i SSV:s verksamhetsberättelse för år 1920. Arkiv 2210 ARAB

133



1923 hittats som kan bekräfta att det fanns en arbetande arbetarkommun. Ej
heller gjordes några inbetalningar till partikassören under denna tid.4'

Nils Andersson var den främsta motståndaren till att vänsterkommunen i

Borlänge i mars antog de 21 teserna.44 I början av april avgick han som re¬
daktör.45 Andersson måste sedan, samtidigt som han var resesekreterare för
IOGT, bygga upp en helt ny tidning för att kunna fortsätta att arbeta i Bor¬
länge.46 Självfallet måste både han själv och hans medarbetare ha haft myck¬
et ont om tid, särskilt som de dessutom arbetade både i partistyrelsen och i
distriktsstyrelsen. Att ortens järnbruksarbetare dessutom i det läget vände
partiet ryggen och gick till kommunisterna, omöjliggjorde förmodligen allt
vidare organiserat partiarbete.

På sågverksorten Korsnäs hade, som framgått av föregående kapitel,
vänsterpartiet fått en mycket starkare ställning än i Borlänge. Av valresulta¬
ten i riksdagsvalen i Hosjö valdistrikt kan man också tydligt se splittringen
bland den talrika arbetarbefolkningen på orten. Arbetarpartierna fick kon¬
stant cirka 70 % av rösterna. År 1917 var fördelningen 35 % på vardera soci¬
aldemokraterna och vänstersocialisterna. Tre år senare hade vänstersocialis¬
terna fått överhanden med 51 % mot 18 %. År 1921 var förvirringen på nytt
total, då vardera av de tre partierna fick ungefär 1/3 av ovan nämnda 70 %
av rösterna. I motsats till kommunen i Borlänge klövs den i Korsnäs i två
lika delar av partistriden. Fröet till denna oenighet hade såtts långt tidigare,
och avspeglade sig i den uppslitande debatten om riksdagsgruppens och par¬
tistyrelsens olika hållning till Sovjetunionen och Komintern. Fördelningen
av medlemmarna mellan fraktionerna var tidvis så jämn att majoriteten kun¬
de skifta mellan två möten. I februari 1921 valdes en Vennerströmmare till
ombud på partikongressen i Stockholm. På mötet den 8 april avlade han rap¬
port, men beviljades inte ansvarsfrihet för sitt agerande på kongressen, då
han inte stött antagandet av ett kommunistiskt partiprogram. Mötesmajorite¬
ten hade alltså ändrats mellan dessa två tillfällen. Den i detta arbete drivna

tesen, att klyvningen av vänsterpartiet i sin huvuddel genomfördes redan år
1919 styrks av debatten i Korsnäs. Redan på mötet den 11 februari 1920
ifrågasattes om arbetarkommunens förre ordförande, Ernst Sätterberg verkli¬
gen skulle föreslås till riksdagslistan då han inte var kommunist.47

Partiklyvningen på våren 1921 delade så slutgiltigt vänsterkommunen i
två hälfter. Den sista december 1919 hade kommunen 56 medlemmar.48 År

4-' SSV. Kassabok. Arkiv nr 2210 ARAB. Se även. Gunn 1983.
44 Dalarnas Folkblad 19/2 1921.
45 Ibid. 22/3 1921 och 12/4 1921.
46 Nyström 1982. sid. 223.
47 SSV Korsnäs. Mötesprot. 1920-1921. Serie Al: 1 DFA. Sätterberg hade efterträtt Carl Sahlin i
landstinget, och var alltså en ledande medlem inom vänsterpartiet.
48 SSV Korsnäs. Verksamhetsber. 1919. Serie All: 1 DFA.
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1921 betalade den nybildade kommunistiska arbetarkommunen avgifter för
20 medlemmar.49

Någon exakt medlemssiffra för den kvarvarande vänsterkommunen finns
inte, men vid övergången till den socialdemokratiska arbetarkommunen år
1923 skrevs 30 namn på tidigare vänsterpartister in i protokollsboken. Någon
mötesverksamhet inom den kommun som tillhörde socialdemokratiska

vänsterpartiet, under åren 1921 till 1923, har inte kunnat beläggas och någon
avgift till partiet centralt finns inte upptagen i partiets kassabok.50 Möjligen
skrev man från socialdemokratiskt håll år 1923 bara in de namn som fanns
kvar i matrikeln efter partiklyvningen år 1921. Av dessa blev endast tolv se¬
nare betalande medlemmar, med Ernst Sätterberg som den mest kände.51.

Skillnaden i agerande på denna ort, jämfört med Borlänge, beror säkert på
att bland sågverksarbetarna fanns ett närmare samband med landsbygdens
bondebefolkning. Men även det faktum att flera ledande vänsterpartister,
förutom Sätterberg och Carl Sahlin, som återvände till socialdemokraterna
redan år 1919, tidigt tog avstånd från kommunismen bör ha spelat en viktig
roll.

Vid Näs bruk i By socken finns inga spår efter beslut i arbetarkommunen
om en anslutning till Komintern. Vi får förmoda att kommunens samtliga
medlemmar följde sin landstingsman Oscar Alfredsson in i kommunismen.
Denne var för övrigt närvarande vid partikongressen år 1921, och därför bör
hans ställningstagande ha vägt tungt bland de fåtaliga medlemmarna i arbe¬
tarkommunen.52 Om Alfredssons ambitioner var stora, så visar valresultaten
att hans rörelse var svag. Socialdemokraterna var dominerande i socknen
med 43 % både i valet 1917 och 1920. År 1921 ökade partiet ytterligare och
fick mer än hälften av rösterna, eller närmare bestämt 51 %.

Vänstersocialisterna däremot gick kräftgång och man fick 14 % år 1917
och 7,5 % år 1920. Vid andrakammarvalet år 1921 erhöll kommunisterna 6,5
% medan vänsterpartiet så gott som utplånades.53 Samtidigt återupptog soci¬
aldemokraterna sin verksamhet genom att bilda en ny arbetarkommun, vil¬
ken snabbt blev den största organisationen på orten.54

I Fredriksberg var splittringen inom den totalt mycket starka arbetarrö¬
relsen inledningsvis stor. Vid andrakammarvalet år 1917 fick socialdemo¬
kraterna 42 % och vänsterpartiet 40 % av rösterna, medan övriga partier fick
dela på resterande 18 %. År 1920 fick socialdemokraterna 46 % av rösterna
och vänsterpartiet 40 %. Efter klyvningen av vänsterpartiet år 1921 blev

49 SKP "Höglund" Korsnäs. Kassabok 1920-1925. Serie Gl: 1 DFA.
50 Socialdemokratiska Vänsterpartiet, Kassabok 1921-1923 Arkiv nr 248:1 ARAB.
51 SAP Korsnäs. Mötesprotokoll 11/4 1923. Serie AI:2 DFA och Medlems- och uppbördsmatrikel.
SAP Dalarna. Serie DI:2 DFA.
52 SSV Protokoll kongressen 1921. Arkiv n:r 2210 ARAB.
53 SOS Andrakammarvalen, 1917. 1920 och 1921.
54 SAP Dalarna. Medlems- och uppbördsmatrikel. Serie DI:2 DFA.
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partifördelningen ännu mera kaotisk och socialdemokraterna fick 36 % av
rösterna, kommunisterna 32 % och socialdemokratiska vänsterpartiet 18 %.55

Ortens riksdagsman, Skagerberg, var knappast någon organisatör, och den
socialdemokratiska arbetarkommunen låg i träda, tills avhopparna till väns¬
terpartiet återkom år 1923 med "friskt blod". Knut Hellström gick direkt in
som ordförande och ledde kommunen under flera år.56 Den socialdemokra¬
tiska ungdomsklubben fortsatte, i avsaknad av vänsterkommun, sitt arbete
som ortens enda organisation inom vänsterpartiet, och år 1921 anslöt den sig,
uppenbarligen efter en viss tvekan, till det kommunistiska ungdomsförbun¬
det. Trots den starka vänsterrörelsen på orten bildades en regelrätt kommu¬
nistisk arbetarkommun först år 1926, och vänsterpartiet saknade alltså, trots
de inledningsvis höga röstetalen, under hela sin verksamhetstid en egen ar¬
betarkommun.57 Denna organisatoriska tveksamhet hindrade dock inte ett
radikalt ställningstagande i de hemliga politiska valen. Radikalismen var
säkert riktad både mot "bolagsväldet" och ortens patriarkaliska förflutna,
vilket dock manade till en viss personlig försiktighet, av rädsla för repressa¬
lier eller uteblivna belöningar.58

I bolagssocknen Nås fick socialdemokraterna, år 1917, 20 % av rösterna
och vänstersocialisterna 35 %. Detta läge bestod, i stort sett, över 1920 års
val. Vid valet 1921 fick kommunisterna 31 % och vänstersocialisterna 12 %.

Vänstersegern erhölls märkligt nog på bekostnad av socialdemokraterna som
bara erhöll 10 %. Det fanns dock under hela perioden en klar arbetarmajori-
tet på orten.

Vänsterkommunens "starke man" Olof Lind deltog på partikongressen i
Stockholm år 1919, då partiet anslöts till Komintern. Kongressrapporten
godkändes på efterföljande kommunmöte utan kommentarer. I augusti 1919
företogs dock en omröstning om splittringen inom partiet. Vid denna före¬
språkade samtliga talare riksdagsgruppens (minoritetens) förslag. Lind blev
denna höst av landstingets elektorer vald till första kammaren.59 Kommunen
kom också, trots sitt tidigare uttalade stöd till riksdagsgruppen, att följa Lind
över till det kommunistiska partiet. Hur är oklart, då protokollen för denna
period saknas. Omröstningen våren 1921 utföll dock med 12 röster för Ko¬
mintern, två emot och två nedlagda.60 Troligt är att Linds upphöjande till
riksdagsman påverkat valresultatet och att både lantarbetare och arrendatorer

?5 SOS Andrakammarvalet, 1921.
56 SAP Säfsnäs, Mötesprotokoll 22/3 1923 Serie Al: I DFA.
57 Protokoll. KU Säfsnäs och SKP Säfsnäs. 1 ungdomsklubbens protokollsbok används ordet kom¬
munistisk ungdomsklubb först under år 1923. Fredriksbergs hembygdsförenings arkiv.
58 Uppgifter lämnade av en studiecirkel i Fredriksberg. Särskilt fördelningen av brukets bostäder
användes långt fram i tiden som instrument för belöning av "trogna arbetare".
59 Socialistiska partiet Nås, Kopior av protokollsbok 1915-1919. Serie Al: 1 DFA. Originalet förva¬
ras hos Nås Socialdemokratiska förening.
60 SKP. Verksamhetsberättelse för 1921. Tryck ARAB.
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sågs med misstänksamhet på skogsbolagens, i detta fall Stora Kopparbergs,
sätt att agera arbetsgivare. Några närmare uppgifter om vänsterpartiets öde
efter klyvningen år 1921 går inte att få. Möjligen kan ledande personers
återkomst ha bidragit till att socialdemokraterna år 1925 kunde återuppta
arbetet i den arbetarkommun som upphörde år 1917.61

I den skogsbolagsdominerade Ore socken hade socialdemokraternas öpp¬
na samarbete med de borgerliga partierna kanske fått ytterligare negativa
konsekvenser om inte striden om de 21 teserna och anslutningen till kom¬
munismen nu börjat att göra sig gällande även här. Flera ledande personer
hoppade redan före partiklyvningen av från vänsterpartiet. Bland dessa åter¬
fanns, som nämnts, stationskarlen Robert Olsson.62 I riksdagsvalet 1917 hade
vänsterpartiet fått extremt höga 60 % av rösterna. I andrakammarvalet år
1920 gick det sämre, vänstersocialisterna fick 42,5 % medan socialdemo¬
kraterna fick 16 %.63

Vänsterkommunen i Ore deltog inte i omröstningen om de 21 teserna på
våren 1921.64 Protokollen från denna tid är borta varför skälet till den ute¬

blivna omröstningen ej kan anges, men vid andrakammarvalet på hösten
samma år fördelade sig rösterna med något över 20 % på vardera socialde¬
mokraterna och vänsterpartiet, medan kommunisterna som kommunens
största parti fick cirka 30 %.65 Detta visar på en rejäl splittring och en stark
fraktion som stannade kvar i vänsterpartiet, något som även en medlemsök¬
ning för socialdemokraterna vid vänsterpartisternas återkomst till partiet un¬
der åren 1923 - 24, är ett bevis för. Gruppens ledare, Robert Olsson, blev
omedelbart vice ordförande i arbetarkommunen och från 1924 ordförande, så
småningom blev han också kommunalnämndens ordförande.66

Intressant är också att jämföra resultatet i 1921 års val med den närbeläg¬
na Rättviks socken i Bondedalarna. Där hade vänsterpartiet ensamt fått 24 %
av rösterna år 1917. År 1921 fick den samlade arbetarrörelsen bara 26 % av

rösterna, fördelade på 11 % för socialdemokraterna, 9 % för vänsterpartiet
och 6 % för kommunisterna.67 Om man ser till hela nuvarande Rättviks
kommun fanns det alltså en betydande, och ökande, skillnad i valresultat
mellan den del som dominerades av skogsbolagen och den del som domine¬
rades av självägande bönder.

I den av småbrukare dominerade Gagnefs socken hade alltså vänsterparti¬
et år 1917 fått hela 44 % av rösterna. Den 11 maj 1919 rapporterades om

61 SAP Dalarna, Medlems- och uppbördsredovisning 1925. Serie DI:3 DFA.
62 SAP Ore, Mötesprotokoll 1917-1921. Serie Al:2 DFA.
63 SOS Andrakammarvalen 1917 och 1920.
64 De arbetarkommuner som deltog i omröstningen finns uppräknade i den tryckta verksamhetsbe¬
rättelsen for år 1921 för Sveriges Kommunistiska Parti. ARAB.
65 SOS Andrakammarvalen 1921.
66 Uppgifter sammanställda av studiecirkel i Furudal. DFA. Se även: Hagel 1996, sid.122.
67 SOS Andrakammarvalen 1917 och 1921.
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stridigheterna inom partiet i taktikfrågan (ställningen till Komintern). Man
beslutade på mötet att ombudet till partikongressen, Erik Svedberg skulle
rösta för riksdagsgruppens förslag. Detta innebar att ombudet från Gagnef
skulle inta motsatt ställning som ombuden från industriorterna Ludvika och
Borlänge, vilka enligt mötesbeslut skulle rösta med partistyrelsens förslag.
Efter en rapport från kongressen, som ägde rum i juli, skedde en ny omröst¬
ning. Arbetarkommunen i Gagnef stödde åter kongressminoriteten (riks¬
dagsgruppen) med 26 röster mot 1,68 Därmed klargjordes att man redan från
början tog avstånd från kommunismen. Något som också förklarar varför
den då 90-årige socialdemokratiske veteranen Ernst Hedlund till författaren
en gång sade: "Några kommunister har det, mig veterligt, aldrig funnits i
Gagnef."69

Indirekt pekar omröstningen på en god medlemsökning - från 8 år 1917
till minst 27 år 1919. Dessutom hade detta år Gagnefs södra vänsterkommun,
i Sifferbo, bildats. Dessa båda kommuner kom att ha ett antal gemensamma

nomineringsmöten och ordnade också gemensamma fester, vilka var av stor
betydelse för ekonomin.70 Omedelbart efter kommunalvalen på hösten 1919
påpekades i protokollet vikten av att i kommunala frågor samverka med
"högerkommunen". I december ansåg vänsterkommunen i Gagnef att man
kunde inbjuda vänsterkommunerna i Sifferbo och Mockfjärd till samkväm.
Bjöd man dessutom studiecirkelns medlemmar så har man fått medverkan av
både högersocialister och ungsocialister, det vill säga, "alla ideella förening¬
ar på platsen." Detta betyder att kommunen var ganska pragmatisk i sin
verksamhet. Något som också, liksom på de flesta andra orter, framgår av
likheten mellan arbetarkommunens allmänna verksamhet och den som

speglas i de likaså bevarade socialdemokratiska protokollen.71
1919 höll vänsterkommunen 6 möten och 1920 kom att bli ett ännu livli¬

gare år med 11 möten. Årets stora begivenhet, som fordrade ett omfattande
förberedelsearbete, var andrakammarvalet.72 Förlusten av valkretsens båda
riksdagsmandat har redan behandlats, men även lokalt var partiets förluster
betydande. Röstsiffran för partiet minskade i Gagnef från 44 % till 23 % och
arbetarpartierna tillsammans minskade kraftigt från 54 % till enbart 35 %.73

68 SAP Gagnef. Mötesprotokoll 1921. Serie Al: 1. DFA.
69 Samtal med Ernst Hedlund i samband med SAP:s 100 års jubileum 1989.
70 SAP Gagnef Protokoll, 1914 - 1923 Serie AI: 1 och Kassabok. 1915 - 1923. Serie Gl: 1 DFA.
Kassaboken upptar 15 medlemmar andra kvartalet 1918 och 21 st. det fjärde. Bokföringen upphör
första kvartalet 1921 och summeras bara inför sammanslagningen med Socialdemokraterna är
1923.

71 SAP Gagnef Protokoll 1918 - 1923 Serie AI:2 och SSV Gagnef Protokoll 1920 - 1923 Serie
AI: 1 DFA.
72 SSV Gagnef Protokoll 1920 - 1923 Serie AI: I DFA.
7j> SOS Riksdagsvalen 1920.
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Gagnef hade alltså, till skillnad från alla övriga undersökningsorter, redan år
1920 fått en borgerlig majoritet, vilken skulle komma att bli bestående.
Vänsterkommunen i Gagnef avslog på senvintern 1921 enhälligt de från
Moskva utsända 21 teser, som ett kommunistiskt parti tillhörande Komintern
måste uppfylla, men man skickade, trots detta, ombud till partikongressen i
mars. Arbetarkommunens ledning hade nog inte förstått vidden av riksdags¬
gruppens nederlag vid anslutningen till internationalen år 1919. På kongres¬
sen antogs de 21 teserna med 173 röster mot 34, varefter minoriteten ute¬
stängdes från förhandlingarna. Ombuden från Gagnef fick åka hem med halv
reseersättning. Till protokollet den 17 april har bifogats ett par tidningsar¬
tiklar om kongressen. Dessa berörde de principiella frågor som behandlades.
Där står, bland annat, att handlanden Ernst Åström - numera vänsterpartist
och riksdagsledamot, samt bosatt i Stockholm - tog farväl av kongressen för
minoritetens räkning och att han uttryckte sin förvåning över att uteslut¬
ningsfrågan ej kommit upp före mötet. Han antog dock att majoriteten fått
order från "högsta ort", vid Kilboms senaste utlandsresa. Partisekreteraren
Fredrik Ström gjorde ett försök att medla och sade, att han röstat emot ett
ovillkorligt antagande av Moskvateserna. Hans kompromissförslag togs
dock inte upp till omröstning. Möjligt är att det senare kom att tjäna som
ammunition för motståndarna, när han och Höglund ställdes inför partiets
dom vid nästa partiklyvning år 1924. Efter denna föredragning avslogs på
nytt kominternanslutningen och de 21 teserna, och arbetarkommunen beslu¬
tade att bevista vänsterpartiets kongress, som troligen skulle hållas på Kristi
himmelsfärdsdag.74

År 1921 höll vänsterkommunen i Gagnef sju möten varav fyra efter parti¬
klyvningen. Efter splittringen valdes i maj ombud till konferens med det ny¬
bildade distriktet för socialdemokratiska vänsterpartiet. Denna ägde rum i
slutet av månaden och Erik Svedberg valdes in i distriktsstyrelsen.75 I juni
rapporterade ombuden från distriktskongressen, "det låg kamplust och hän¬
förelse över konferensen".

Samtidigt började man också att förbereda höstens riksdagsval. 1 juli hölls
nomineringskonferens i Borlänge, vilket rapporterades på mötet i augusti, då
även valförberedelser gjordes.76 Valet blev, trots de stora ansträngningarna
ett nytt bakslag, då man inte fick något andrakammarmandat medan kom¬
munisterna kom in i riksdagen. Lokalt fick vänsterpartiet 14,5 % av rösterna
medan kommunisterna fick 3 %. Framgångar för socialdemokraterna gjorde
dock att det sammanlagda röstetalet blev 41 %, vilket alltså innebar en fort¬
satt borgerlig majoritet.77 De upprepade motgångarna i valen kan vara skälet

74 SSV Gagnef. Protokoll 17/4 med bilagor Serie Al: 1 DFA.
75 Borlänge tidning 31/5 1921.
76 SSV Gagnef Protokoll 1921 - 1923. Serie AI: 1 DFA.
77 SOS Andrakammarvalet 1921.
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till att nästa möte, årsmötet, inte hölls förrän den 12 februari 1922. Ett plane¬
rat möte den 29 januari inställdes på grund av få deltagare.
Nästa två möten, i juli och september 1922, ägnades åt att förbereda lands¬
tingsvalet. Omfattande förberedelser gjordes för valsedelutdelning och ett
samarbete skedde med "högersossarna" i kommunalvalet. I januari 1923
gladdes man åt två mandat i valkretsen i landstingsvalet. De enda för social¬
demokratiska vänsterpartiet i hela Dalarna.

Vid detta möte gav man också sitt bifall till sammanslagningen med soci¬
aldemokraterna och beslutade, trots dålig ekonomi, att sända ombud till detta
partis distriktskonferens. Ett sista möte hölls den 30 mars, då man föreslog
Erik Svedberg till medlem i socialdemokraternas distriktsstyrelse. Han kom
också, som visas nedan, att väljas in i densamma.78

Vänsterkommunen existerade, trots den dåliga mötesverksamheten, enligt
protokollen under hela perioden 1921-1923. Ser man till ekonomin blir man
dock fundersam. Några medlemsavgifter betalades tydligen inte efter år
1921, även om ett mindre netto överlämnades till socialdemokraterna år
1923. Vänsterpartiets partistyrelse i Borlänge lånade hösten 1921 400 kronor
av Svedberg. Ett belopp som han så småningom återfick av socialdemokra¬
terna. 79 Rent formellt, borde alltså de medlemmar som ej betalat avgiften
betraktas som partilösa. Någon medlemslista överlämnades inte heller till
socialdemokraterna i Gagnef, trots påstötningar.80

Sammanfattning

Valet som hölls omedelbart efter vänsterpartiets klyvning år 1921 bekräftade
arbetarvänsterns försvagning som påbörjats redan vid valet år 1920. Resterna
av det i Dalarna tidigare starka socialdemokratiska vänsterpartiet gick kraf¬
tigt bakåt. Partiet fick enbart i Rättvik och Gagnef över 10 % av rösterna.
Kommunisterna var starkare, och fick över 10 % av rösterna i sju av länets
kommuner, vilket räckte till för att placera Verner Karlsson i riksdagen. De
kommunistiska framgångarna vanns främst i Industridalarna. Man samlade
över 10 % av rösterna i samtliga Industri- och Biandkommuner, undantaget
Hedemora. Över 10 % fick partiet även i Bondekommunen Rättvik. Denna
kommun är intressant därför att man där, i den lokala analysen, klart ser att
den småbrukardominerade delen vid Siljan kvarstannade i vänsterpartiet,
medan väljarna i Ore socken, som var bolagsdominerad, övergick till det
kommunistiska partiet.

78 SSV Gagnef. Mötesprotokoll. Serie AI: 1 DFA
79 SAP Gagnef. Kassabok Serie Gl: 1 DFA
80 SAP Gagnef. Mötesprotokoll Serie AI:2 DFA
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Socialdemokratiska vänsterpartiets åtgärd, att efter klyvningen av partiet
flytta partistyrelsen från Stockholm till Borlänge stärkte knappast det fort¬
satta partiarbetet, då partiets "starke man" på orten, Nils Andersson, tvinga¬
des att lämna redaktörskapet i Dalarnas Folkblad. Det är oklart när vänster¬
partisterna tog beslutet om att återvända till socialdemokratin. Det torde
dock ha skett någon gång efter andrakammarvalet på hösten 1921.

Organisatoriskt nådde vänsterpartiet sitt maximum vid tiden för det första
valet efter den kommunala rösträttsreformen år 1919. Därefter sjönk antalet
arbetarkommuner från 58 till maximalt 38 på våren 1921. Medlemsantalet
hade vid tiden för partiklyvningen våren 1921 halverats, från två tusen till ett
tusen. Åren närmast efter partiklyvningen var det cirka fem hundra, vilket
gjorde partiet jämnstarkt med sitt eget ungdomsförbund. Socialdemokrater¬
nas medlemsantal, som hade haft sitt maximum år 1908, kom efter år 1917
att stagnera på en siffra omkring tre tusen, och en mera stabil ökning inträf¬
fade först från och med 1924. Verksamheterna inom ungdoms- och kvinno¬
organisationerna var även fortsatt blygsamma, men SSU (vars distrikt bildats
år 1919) närmade sig långsamt SKU:s medlemssiffror. Antalet kvarvarande
medlemmar i vänsterpartiet, under perioden 1921 till 1923, är svårt att uttala
sig om. En rimlig siffra är något eller högst ett par hundra.

Utvecklingen av partistriden på undersökningsorterna blev följande. I
Borlänge, By, Nås och Furudal tog kommunisterna överhanden. I Korsnäs
och Fredriksberg blev fraktionerna ganska jämnstarka, medan vänsterpartiet
tog överhanden i Gagnef. Att skillnaderna i ställningstaganden är närings-
geografiskt betingade, uppenbaras när man studerar sådana diametralt mot¬
satta levnadsvillkor som i Borlänge och Gagnef. Dock kan man inte bortse
från att på små orter, som By och Nås, fick ledande personer som Oscar Al¬
fredsson och Olof Lind stor betydelse för arbetarkommunens verksamhet
och politiska ställningstaganden. Men man bör, å andra sidan, beakta att i
Borlänge förlorade en så i hela Dalarna känd och aktad man som redaktör
Nils Andersson striden mot kommunisterna. Hans idéer passade helt enkelt
inte den radikala delen av industriarbetarna på orten.

Vilka var då orsakerna till det snabba sönderfallet av ett tämligen nybildat
och till synes framgångsrikt politiskt parti? Som visats i det föregående ka¬
pitlet, var Stockholms borgmästare Carl Lindhagen arkitekten bakom social¬
demokraternas jordbruksprogram och han var dessutom en hängiven avrusta-
re. Han hade också en stark ställning i riksdagsgruppen, och när partiled¬
ningen och Zimmerwald-vänstern gick i riktning mot kommunismen uppstod
redan åren 1918 - 1919 starka motsättningar mellan partiledning och riks¬
dagsgrupp i fråga om partiets inriktning och program.81 Med sin av anarko-
syndikalism påverkade humanistiska uppfattning om samhället, blev Lind¬
hagen i samband med denna strid, isolerad inom partiet, medan den med ho-

81 Henningsson I997A, passim, främst sid. 33f.
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nom sympatiserande Rikard Eronn, trots de stora valframgångarna, av oklara
skäl lämnade riksdagsplatsen till sin suppleant.

I denna strid tog man bland småbrukarna i Bondedalarna, bland annat i
Gagnef, ensidigt ställning för riksdagsgruppen och ytterst för den politik som
förts av Lindhagen och Eronn. En viktig orsak var att dessa småbrukande
mångsysslare var motståndare till proletariatets diktatur och kollektivt ägan¬
de. Dessa programpunkter fanns inte heller med i socialdemokratiska väns¬
terpartiets program från 1917.

Den hårda argumentationen i försvarsfrågan minskade samtidigt i betydel¬
se som argument för att rösta på vänsterpartiet, då fred slutits i världskriget
och neutralitetsvakten upphört. Flera av de övriga riksdagspartierna hade
efter fredsslutet radikaliserats i frågan och aviserade i början av 1920-talet
sitt stöd för betydande nedskärningar inom försvarsmakten.82

Industriarbetarnas "småbrukarvänliga" attityd hade under trycket av livs¬
medelskrisen under världskriget försvunnit. Det var därför naturligt för hu¬
vuddelen av vänsterpartisterna i Industridalarna att, trots Nils Anderssons
och Dalarnas Folkblads motstånd, arbeta för ett mera "antikapitalistiskt"
och "marxistiskt" program, även när det gällde försörjningen med jord¬
bruksprodukter. Influenserna från Sovjetunionen gjorde att även socialde¬
mokraterna radikaliserades och började att agitera till landsbygdens
"arbetare" i stället för till "småfolket". I det läget blev det realistiskt för
många småbönder att tänka på andra alternativ än ett socialistiskt parti, och i
Bondedalarna gick hela arbetarrörelsen kräftgång.

82 Carlsson 1961. sid. 662ff.
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6 Klyvning av SKP år 1924

Undersökningen i detta avsnitt fokuseras på om det fanns lokala opinioner
som stödde de olika fraktionerna vid partiklyvningen år 1924, samt om ställ¬
ningstagandet för dessa fraktioner, liksom vid klyvningen år 1921 hade en
för orten speciell ekonomisk eller social bakgrund. Även andra motiv för de
lokala aktörernas ställningstaganden granskas och analyseras.

Kapitlet disponeras på följande sätt: Efter den inledande bakgrunden be¬
skrivs och analyseras på kommunal nivå Dalarnas arbetarpartiers resultat i
andrakammarvalen under senare delen av 1920-talet. Därefter undersöks vil¬
ken inverkan som "Höglundsklyvningen" fick på de kommunistiska organi¬
sationerna i länet.

Analysen på lokal nivå koncentreras till industriorterna Borlänge och
Korsnäs, vilka båda drabbades svårt av partistridigheterna. Då klyvningen
främst drabbade vissa större industriorter och då det på några platser brister i
arkivmaterialet, behandlas övriga undersökningsorter mera summariskt. Fle¬
ra förklaringar till brytningen inom kommunistpartiet än socioekonomiska
kommer att diskuteras.

Bakgrund

Det svenska kommunistpartiets tid i Komintern blev stormig. Detta sam¬
manhängde ytterst med att det ryska kommunistpartiet efter år 1922 befäste
sin makt över den kommunistiska internationalens medlemspartiers interna
arbete 1 Detta arbete kom att bedömas utifrån den aktuella ryska partilinjen,
vilken kännetecknades av flera radikala förändringar i samband med utrens¬
ningar i det egna partiet. Dessa kursändringar ledde i sin tur till splittring av
partierna i ett flertal andra länder.

Zeth Höglund, som var ledande inom det svenska partiet vid bildandet år
1921, kritiserades redan samma år av Komintern för sin redigering av Fol¬
kets Dagblad - Politiken? Ungefär vid samma tid kritiserades det svenska
partiet för att innehålla alltför många redaktörer och för att arbeta alltför teo¬
retiskt. Höglund däremot menade att i Sverige efterfrågades flera teoretiska
artiklar i pressen. Kritiken blir begriplig om man tar hänsyn till att både
Höglund och partisekreteraren Fredrik Ström hade akademisk bakgrund. Fle-

1 Kan 1991, sid. 53ff. även Nerman 1949, sid. 47ff. Det tyska partiet, som låg ideologiskt närmare
det svenska än det ryska, motsatte sig internationalens bildande redan år 1919, då man befarade en
kraftig rysk dominans inom organisationen. Det tyska partiets betydelse minskade dock snabbt
sedan dess ledare Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg mördats i början av år 1919.
2 Josephson 1976, sid. 98f.
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ra forskare bekräftar, att man vid denna tid från rysk sida systematiskt ersatte
välutbildade och självständiga medarbetare med mera samarbetsvilliga per¬
soner.3

Angreppen på Höglund återkom 1922, då internationalens ombud an¬
märkte på att det fanns för många partitidningar i Sverige, att cellbildningen
ej genomfördes och att det svenska partiet saknade fotfäste hos småbönder¬
na.4 När sedan Höglund, som medlem i internationalens exekutivkommitté,
stödde norrmännens krav på att internationalens stadgar skulle ändras till
förmån för en större frihet för de nationella partierna, var hans avsättning
bara en tidsfråga.5

Det nybildade kommunistiska partiet tvingades, för att accepteras inom
den kommunistiska rörelsen, leva upp till de på våren 1921 antagna 21 teser¬
na från Moskva och kraven från Komintern. Höglund måste ha befunnit sig i
en svår knipa när det gällde att tillfredställa dessa krav och samtidigt behålla
partimedlemmarnas förtroende. Han hade just medverkat till uteslutningen
av de småbrukarvänliga "humanisterna" runt Lindhagen. Nu skulle han
dessutom avskaffa alla honnörsorden från ungdomsförbundets kamp mot
Branting. Före år 1917 hade detta nämligen förespråkat avväpning, medbor¬
gerlig bildning och ökad demokrati i partiet. Nu skulle partisekreteraren Nils
Flyg och inte minst partiideologen framför andra, C. N. Carleson lära ut
"privategendomens avskaffande", "proletariatets diktatur" och "folkets be¬
väpning".6 Det var upplagt för nya förvecklingar inom partiets organisatio¬
ner, där många arbetare i första hand helt prosaiskt kämpat för ökade löner
och mindre militärtjänst. Det skulle efter år 1921 komma att krävas starka
lokala ledare för att förklara avsaknaden av logik i partiets skiftande politik,
ofta dikterad direkt från Moskva. Detta var något som Höglund, efter stri¬
derna vid partiklyvningen år 1921 med säkerhet kände till och som gjorde att
han till slut inte böjde sig för kraven från Komintern.

Det kommunistiska ungdomsförbundets ledning hade under hela konflik¬
ten stött Komintern mot Höglund och partiledningen. När partiet, på hösten
1924, klövs i två delar, blev förbundets ordförande Nils Flyg ny partiordfö¬
rande.7 Som chefredaktör för Folkets Dagblad - Politiken tillsattes Karl Kil¬
bom, som dock i det längsta försökt medla mellan fraktionerna i partiet.8

1 Kan 1991 sid.60 Josephson 1976. sid. 272. Se även Berntsson 1973, sid. 30.
4 Josephson 1976. sid. 104.
5 Ibid. sid. 194. Björlin 1994. visar också på att man från Kominterns sida menade att partiledning¬
en hade för dålig kontakt med fackföreningsrörelsen, en kontakt som skulle förstärkas genom att
Karl Kilbom gavs en mera framträdande plats i partiet.
6 Förslag till Program, Grundlagar och Stadgar antagna på Socialdemokratiska Vänsterpartiets
fjärde kongress 1921. Beträffande Carlesons roll, se framför allt hans artiklar i Zimmervvald.
7 Josephson 1976, sid.265f.
8 Ibid. sid. 314.
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Höglundssplittringen av Sveriges Kommunistiska Parti skedde omedelbart
före andrakammarvalet 1924. 1 valet kom väljarna främst att rösta på det
kominternanslutna partiet, men detta förlorade mandaten i Stockholm och
Dalarna och erhöll 1924 i båda kamrarna tillsammans fem mandat, mot tidi¬

gare åtta. Nedgången kompenserades i valet år 1928 då partiet gick starkt
framåt och fick nio andrakammarmandat. Dessa var fördelade på sju län,
varav tre i Norrland.9

Medlemsantalet nådde en bottensiffra på 7 000 direkt efter partiklyvning¬
en år 1924, vilket ungefär motsvarade partiets styrka efter den första klyv¬
ningen tre år tidigare.10 Medlemssiffran steg senare, till 18 000 år 1928.
Detta skall dock jämföras med att det socialdemokratiska vänsterpartiet år
1919 hade 23 000 medlemmar.

Även Höglundskommunisterna ställde upp i valet 1924, trots att det ägde
rum bara några veckor efter partiklyvningen. Ledande i det nybildade partiet
var Höglund, som blev ordförande och redaktör för partiorganet, Den Nya
Politiken. Vid sin sida hade han gamle studentkamraten från Göteborg, Fred¬
rik Ström. Denne fortsatte som partisekreterare, nu i sitt tredje parti. Hög¬
lundarna gjorde ett dåligt val. Den ende riksdagsledamot som valdes var
Molander från Härnösand." Partiets organisatoriska styrka under slutperio¬
den är, liksom den var för Wennerströmgruppen, mycket svår att bestämma.
Två till tre tusen i hela Sverige kan säkert vara en bra gissning. Den svaga
basen, både ekonomiskt och medlemsmässigt, gjorde att partiet kom att ver¬
ka endast i två år. Därefter gick man samman med socialdemokratin.12

Höglundsklyvningens socioekonomiska struktur

a Analys av valresultaten i andrakamniarvalen

Segrare i 1924 års val i Dalarna var socialdemokraterna, som fick två nya
mandat (summa sex) medan liberalerna minskade från tre till två. Högern
och bondeförbundet behöll sina mandat, medan kommunisterna förlorade sitt

9 Nerman 1949, sid. 202ff. Mandaten i första kammaren hade efter nyvalet år 1921 minskat från tre
till ett. Två mandat hade partiet vid riksdagen år 1929 i Stockholms län och två i Norrbotten. Övri¬
ga fanns i Stockholm. Värmland. Kopparberg, Gävleborg och Västernorrland Biografier över en¬
skilda ledmöter återfinns i: Sveriges Riksdag. Tvåkammarriksdagen Band 1-5.
10 Josephson 1976 sid. 295.
11 Nerman 1949, sid 206. Sveriges riksdag. Tvåkammarriksdagen, Molanders biografi i del 5.
12 Nerman 1949, sid. 172. Både 1923 och 1926 var övergångarna organiserade på så sätt att listor
med namnen på medlemmarna överlämnades till motsvarande socialdemokratiska arbetarekom¬
mun, som skrev in dessa i sin matrikel. Detta kom inte att upprepas med den minoritet som lämna¬
de socialistiska partiet 1937. då medlemskap söktes individuellt. Gröning 1988 sid. 157ff.
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och Verner Karlsson fick lämna riksdagen. Höglundarna fick i Kopparbergs
län 2 056 röster och anhängarna av Komintern 5 121. Resultatet var en
minskning jämfört med kommunistpartiets 11 730 röster vid föregående
val.13

1928 års val blev på nytt en mandatmässig (om ej procentuell) motgång
för socialdemokraterna. De borgerliga partierna behöll sina fyra mandat,
men socialdemokraterna förlorade två, vilket också gav fyra. Ett av manda¬
ten förlorades genom en mandatminskning och ett mandat tog kommunister¬
na, som återinsatte Verner Karlsson i riksdagen.

Liksom i tidigare avsnitt, kommerjag att dela upp valresultaten för länets
femton nuvarande kommuner i en tabell. Detta för att även under denna pe¬
riod undersöka regionala skillnader i arbetarrörelsens utbredning inom länet.

Tabell 6.1. Val till Riksdagens andra kammare. Valresultaten i valen 1924 och 1928. presente¬
rade procentuellt för nuvarande femton kommuner i Kopparbergs län.

1924 % 1928 %

Kommun SAP Högl. Kilbom. Summa SAP SKP Summa

Avesta Ind. 49 - 11 60 45 12 57

Borlänge Ind. 49 4 11 64 50 12 62

Ludvika Ind. 58 3 14 75 53 21 74

Genomsnitt 52 2 12 66 49 15 64

Falun Bland. 36 4 7 47 37 9 46

Hedemora Bland. 52 1 3 56 47 6 53

Smedjebacken Bland. 62 6 2 70 60 6 66
V ansbro Blad. 37 3 13 53 35 17 52

Genonsnitt 47 4 6 57 45 10 55

Gagnef Jordbr. 34 1 5 40 34 6 40

Leksand Jordbr. 20 1 2 23 19 4 23

Rättvik Jordbr. 26 5 7 38 25 13 38

Säter Jordbr. 29 3 3 35 29 6 35

Genomsnitt 27 3 4 34 27 7 34

Orsa Skogs. 35 3 2 42 42 6 48
Mora Skogs. 38 3 3 44 37 8 35

Malung Skogs. 43 3 3 49 47 6 53
Älvdalen Skogs. 45 1 2 48 49 4 53

Genomsnitt 40 3 3 46 44 6 50

Länet tot. 42,9 2,8 7,0 52,7 41,1 9,9 51,0

Källa: Förf. bearbetning av SOS Andrakammarvalen. För tabell samtliga partier se bilaga 3.

I Industridalarna låg röstetalet för Kilbomskommunisterna över genomsnittet
för länet i samtliga kommuner. Höglundarna var svaga i hela området sak¬
nads helt i Avesta kommun och därmed också i By socken, en av mina un-

lj Förlusten var i praktiken något mindre, då valdeltagandet minskat från 54,8 % 1921 till 52.6 %
1924. SAP Dalarna, Verksamlietsber. 1924 Serie AIVa:4 DFA
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dersökningsorter. Värt att notera, är också att i Ludvika kommun, inklude¬
rande Grängesberg, ökade kommunistpartiet kraftigt vid 1928 års val.

1 de Blandade kommunerna är läget svårbedömt. Vansbro hade ett högt
röstetal för Kilboms parti, medan Hedemora och Smedjebacken hade ett lågt
och Falun befann sig någonstans i mitten. Höglundarna var, enligt tabell 6.1,
starkast i Smedjebacken, men låg även över genomsnittet i Falun och Vansb¬
ro. Även i den här gruppen avvek södra Dalarna. I Hedemora röstade bara en
procent av väljarna på Höglundspartiet.

I Jordbruksdalarna låg i allmänhet de båda kommunistiska fraktionerna
under länsgenomsnittet. Undantaget var Rättviks kommun där "det röda
Ore" drog upp siffrorna för hela kommunen. Noterbart är också att här får¬
hela arbetarrörelsen, i båda valen, resultat långt under länsgenomsnittet. Om¬
rådet skiljer sig därmed markant från de tre övriga grupperna i tabell 6.1.

1 Skogsdalarna låg Höglundsgruppen i allmänhet på genomsnittet för lä¬
net. Undantaget är Älvdalen där de bara fick en procent. Kilbomskommu-
nisterna ligger både 1924 och 1928 under länsgenomsnittet.

Höglundsgruppen tycks ha haft sin styrka i de Blandade kommunerna men
sambandet är svagt. Den allmänna svagheten, i genomsnitt 2,8 % av väljar¬
kåren, gjorde förmodligen att mycket lokala förhållanden och aktörer kom
att avgöra om partiet efter klyvningen fortsatte att vara etablerat på en ort
eller inte.

Det kominternanslutna kommunistpartiet hade, efter partiklyvningen och
under senare delen av 1920-talet, sitt styrkebälte i kommunerna Avesta,
Borlänge, Ludvika, Vansbro och Rättvik. Samtliga dessa kommuner, utom
Ludvika, där den politiskt framträdande gruvorten Grängesberg alltså ingår,
återkommer jag till i den lokala undersökningen nedan. 1 tabellen bör man
också notera att år 1928 hade partiets röstetal ökat från 7,0 till 9,9 %, och
därmed hade det återhämtat större delen av de förluster som Höglundklyv¬
ningen åsamkat detsamma. Vi skall dock i fortsättningen när vi studerar ar¬
betarkommuner och lokalt betydelsefulla medlemmar se att klyvningen
åsamkade kommunisterna andra svårersättbara förluster.

b Arbetarpartiernas organisatoriska och geografiska utveckling

Den 1 januari 1924 hade kommunisterna i Dalarna 18 arbetarkommuner och
574 medlemmar. Detta motsvarade ungefär styrkan hos det egna ungdoms¬
förbundet eller socialdemokraternas. Socialdemokraterna hade i sina arbe¬
tarkommuner vid samma tid närmare 3 400 medlemmar. 14 Det var alltså ett

organisatoriskt kraftigt försvagat kommunistparti som efter tre år stod inför
sin andra klyvning.

14 Socialistiska Partiet Dalarna. Verksamhetsber. 1924. Serie AVa:l DFA och Johansson 1955.
Tabell 1.
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Kampen mellan partifraktionerna blev även denna gång utdragen och inled¬
des i december 1923 med avskedandet av redaktör Ragnar Almgren från
Dalarnas Folkblad. Han hade anställts som redaktör så sent som i januari
samma år. Då hade också en ekonomikommitté bildats under ledning av

riksdagsledamoten Verner Karlsson. Kommittén hade till uppgift att försöka
avveckla resterna av det gamla tidningsföretaget så att ingen blev personligt
lidande på växlar och andra skuldebrev.15 Tillsammans med tidningens nye
ekonomichef Arthur Karlsson kunde Verner Karlsson, som var motståndare
till Höglund, och ordförande även i tidningsstyrelsen övertala denna att av¬
sätta den, den här gången, Höglundtrogne redaktören.

Utvecklingen inom partiets distriktsstyrelse hade samtidigt gått åt motsatt
håll. Där hade Oscar Kypengren, som sympatiserade med Höglund, efterträtt
den efter Dalarnas Folkblads konkurs 1922 avflyttade redaktör Nils Svens¬
son som ordförande. 16

Den 24 februari 1924 var det ordinarie tidningsstämma med Zeth Höglund
på plats. Man skulle välja ny redaktör, då posten var vakant efter avsättandet
av Almgren. Tidningsstyrelsen hade föreslagit den kominterntrogna Sven
Linderoth, medan Höglund förordade Albert Sundin, en för de flesta obekant
person. Då oenighet rådde om röstningsförfarandet, uppsköts frågan till ett
nytt möte, som skulle hållas efter partiets distriktskongress den 23 mars.17
Denna ändrade dock inte på läget. Höglunds sympatisörer förblev i majori¬
tet, med typografen Fredrik Groop som nyvald ordförande.18

Vid tidningsstämman efter kongressen hade tydligen kominternfraktionen
köpt upp ytterligare andelar, och den erhöll en klar majoritet. Detta resulte¬
rade i att Gustav Johansson, redaktör på Stormklockan, fick fortsätta att
tjänstgöra som vikarierande redaktör fram till partiklyvningen i augusti, då
Hugo Sillén tog över redaktörskapet.19

Debatten i Dalarnas Folkblad under första delen av augusti var livlig och
styrdes av Höglunds motståndare. Bland annat publicerades Kominterns
"ultimatum" till Höglund för ett fortsatt samarbete inom partiet. Efter det att
Höglund den 20 augusti avsatts som redaktör för Folkets Dagblad - Politi¬
ken kallade distriktsstyrelsen den 23 augusti till en konferens i Borlänge, där,
väl att märka, Kilbommarna uteslöts ur partidistriktet.

Dagen därpå kallade Kominterns representant i Sverige distriktsstyrelsen
till möte, men denna uteblev.20 Den kom internanslutna falangen kallade då
till en ny distriktskonferens, som hölls i Korsnäs den 31 augusti. Vid denna

15 Socialistiska Partiet Dalarna. Korrespondens Dalarnas Folkblad 1922-1924 Serie Fl V: 1 DFA
16 Dalarnas Folkblad 3/4 1923, 27/3 1924
17 Socialistiska Partiet Dalarna, Korrespondens Dalarnas Folkblad Serie Fl V: 1 DFA
18 Dalamas Folkblad 27/3 1924.
19 SKP "Höglund" Borlänge. Mötesprotokoll 5/4 27/4 och 16/8. Serie AI. I DFA.
20 Dala Demokraten 26/8 1924. W. Nordlövs memoarer sid 278.
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deltog, enligt Dalarnas Folkblad, 13 arbetarkommuner med 18 ombud och 9
ungdomsklubbar med 14 ombud.21 Detta antal tycks väl ha speglat organisa¬
tionernas verkliga omfattningen. I verksamhetsberättelsen för 1924 angav
Dalarnas partidistrikt för den 1 januari 574 medlemmar i 18 kommuner och
den 31 december, alltså efter klyvningen, cirka 390 i 15 kommuner. 1 samma
källa omtalades att kommunerna i Smedjebacken, Hulån, Mora, Rättvik, Is-
lingby och Ulfshyttan lämnat partiet22 Dessutom är det känt att kommunerna
i Borlänge, Korsnäs och Grängesberg klövs av partistriden. Vidare kan kon¬
stateras att av de kommuner som registrerades år 1923 hade efter partiets
klyvning åtta helt upphört.23 Liksom vid föregående tillfälle, tycks den ut¬
dragna partistriden ha skapat oro och olust inom partiet, vilket lett till bort¬
fall av medlemmar och upphörandet av hela partiorganisationer.

Kilbomskommunisternas styrelsen förlades interimistiskt till Borlänge
med ungdomsförbundets förre distriktsordförande, Arthur Karlsson som ord¬
förande. Denna styrelse verkar att ha varit ett provisorium, samtliga med¬
lemmar var enbart från Borlänge.24 I december 1925 förlades sedan verk¬
ställande utskottet till Grängesberg, med förre riksdagsmannen Verner
Karlsson som ordförande.25 När denne återvände till riksdagen år 1929 er¬
sattes han av den mera anonyme Knut Eriksson, och distriktets verkställande
utskott stannade kvar i Grängesberg.26 Enligt en rapport till partistyrelsen
fanns detta år 25 arbetarkommuner med 861 medlemmar. Siffran innebar att

partiet, i slutet av tjugotalet, åter uppnått styrkan från lågkonjunkturåret
1923.27 Viktigt att nämna är att socialdemokraterna hade nästan fördubblat
sitt medlemsantal sedan inledningen av år 1924. Partiet och redovisade totalt
i sina arbetarkommuner den 31 december år 1928 6 609 medlemmar.28

Den geografiska fördelningen av de kommunistiska organisationerna visar
att, i motsats till på vänsterpartiets tid, fanns under hela perioden 1921-1929
de kommunistiska arbetarkommunerna i huvudsak på industriorter. De orter
som är mest framträdande dominerades av något av de fyra LO-facken,
Metall, Gruv, Pappers eller Sågverks.29

Liksom vid den förra brytningen fick partistriden en förödande inverkan
på Dalarnas Folkblad. Man hade knappast skapat en organisation för att

21 Dalarnas Folkblad 2/9 1924
22 Socialistiska Partiet Dalarna, Verksamhetsber. 1924 Serie AVa:l DFA.
2j Dessa arbetarkommuner var Garpenberg. Klenshyttan, Dala-Järna, Sollerön, Garsås, Rättvik
och Vikarbyn enligt författarens kortregister över kommunistiska arbetarkommuner.
24 Dalamas Folkblad 4/9 1924 Ledamöternas bristande geografiska spridning kan förmodligen
förklaras med att Flöglundsfraktionen efter klyvningen behållit distriktets kassa.
25 Folkets Dagblad - Politiken 17/12 1925
26 Socialistiska Partiet By, Mötesprotokoll 5/5 1929. Serie AI: I DFA
27 Socialistiska Partiet. Korr. med lokalföreningar. Dalarna Brev 15/12 1929. Arkiv nr 2262 Serie
Fl ARAB
28 Johansson 1955, Tabell 1.
29 Författarens register över kommunistiska arbetarkommuner.
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rädda de personer som dragits in i den förra konkursen innan man tvingades
att arbeta hårt för en överlevnad och efter bara ett år, den 8 augusti 1925,
tvingades tidningsstyrelsen att lägga ner tidningen.30

Höglundsgruppen var i Dalarna både svag och geografiskt spridd, varför
mycket lite är känt om verksamma organisationer efter partiklyvningen. Ett
faktum är dock uppenbart, utbrytargruppen fanns denna gång inte på lands¬
bygden eller som lösa säsongsarbetare inom skogsindustrin. Distriktsstyrel¬
sen fanns i Borlänge till våren 1925, då den flyttades till Smedjebacken med
metallarbetaren Gustav Pettersson som ordförande.31 Grovt räknat, på antalet
kända arbetarkommuner i Dalarna år 1923, kan man säga att 1/3 gick till
Höglund, 1/3 följde Komintern och 1/3 upplöstes.32 På två så viktiga indu¬
striorter som Borlänge och Grängesberg klövs arbetarkommunerna och ma¬
joriteten gick faktiskt till Höglundarna.33 I Smedjebacken, en annan viktig
industriort, fick Höglundarna 6 % av rösterna och de Moskvatrogna kommu¬
nisterna försvann för resten av mellankrigstiden. Orsakerna till brytningen
lokalt skall jag återkomma till, men uppenbart är att klyvningen berodde på
olika politiska uppfattningar bland industriarbetarna. Splittringen klöv på
större orter i flera fall de lokala organisationerna. De mindre arbetarkommu¬
nerna gick dock ofta, liksom tidigare, kollektivt över till någon av fraktio¬
nerna om de inte helt enkelt upphörde genom stridigheterna..

De få kvinnoorganisationer som fanns kvar inom den kommunistiska rö¬
relsen drabbades hårt av klyvningen. De flesta upphörde och kvinnorna
övergick till att arbeta inom arbetarkommunen och arbetslagen. År 1926 ut¬
gjordes hälften av medlemmarna i den kom internanslutna kommunistiska
arbetarkommunen i Borlänge av kvinnor.34 Någon kvinnoklubb som efter
partiklyvningen varit ansluten till Höglundsfalangen har inte påträffats.

,0 SKP Ludvika. Mötesprot. 1917-1927 Serie ALI DFA, Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprot.
1924-1930 Serie AI: 1 DFA och Socialistiska Partiet By, Mötesprot. 1921 -1934 Serie A1:1 DFA
jl Dala Demokraten 26/8 1924 och Den Nya Politiken 28/3 1925.
32 Dalarnas Folkblad. Kretsindelning 7/7 1923 samt författarens kortregister omfattande båda gre¬
narna av SKP. Socialistiska Partiet Dalarna, Verksamhetsber. 1924 Serie AVa:l DFA. SAP Dalar¬
na. Brev från partistyrelsen 25/1 1926 Serie ELI 1 DFA
j3 Enligt Dalarnas Folkblad 6/9 1924 hade ny kommun bildats i Grängesberg med 15 medlemmar.
En bevarad lista över "Flöglundare" som år 1926 lämnats till Grängesberg socialdemokratiska ar¬
betarkommun upptar 26 namn. Förmodligen var man flera vid sprängningstillfället. Vänsterkom¬
munen hade i december 1920 haft 222 medlemmar och den kominternanslutna arbetarkommunen
var år 1929 åter uppe i 105. I Ludvika hade man den 20/8 1924 tagit beslut på att stödja
"minoriteten" (Komintern) Medlemsantalet sjönk dock under året från 64 till 26. 1 Mora bildades en

ny kominternansluten arbetarkommun av Theodor Flolmberg den 30 maj 1925, då den gamla gått
till "Höglundarna". Enligt Dalarnas Folkblad 16/4 1925 fanns följande kominternanslutna arbetar¬
kommuner i länet. Borlänge. Kvarnsveden, Korsnäs. Falun. Grycksbo. Ore. Nås. Vansbro. Ny-
hammar. Ludvika, Grängesberg. Vikmanshyttan. Turbo. Avesta. By och Horndal. Att notera:
Samtliga dessa orter hade också haft en kommunistisk arbetarkommun år 1923.
j4 Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprotokoll 13/2 1926 Serie ALI DFA
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Det kommunistiska ungdomsdistriktet, som valde att stödja Kilbomsrikt-
ningen vid partiklyvningen, kom hösten 1924 att flyttas från Borlänge till
Grycksbo. Orsaken var att dess ledande krafter på den förra orten överforts
till partiets distriktsstyrelse. Flyttningen tycks ha blivit lyckad, och distriktets
medlemsantal stabiliserades runt 600 personer. Detta betydde också, att for-
bundet nu hade nästan dubbelt så många medlemmar som det egna partiet.
Omsättningen på klubbar, och naturligtvis även medlemmar, var dock hög.
Av sammanlagt 16 klubbar som finns i matrikeln för år 1926, hade bara fem
varit verksamma oavbrutet sedan år 1921. Geografiskt var ungdomsklubbar¬
na, trots det högre medlemsantalet, mindre spridda än partiet. 1926 var parti¬
et verksamt i 12 av länets nuvarande 15 kommuner, medan ungdomsförbun¬
det arbetade i enbart 6 av dessa. Vidare fanns klubbarna, med undantag för
några mycket små orter, på platser där även en arbetarkommun var verk¬
sam.35 Klubbar anslutna till Höglundsfalangen har bara i några få fall kunnat
konstateras ha varit verksamma, bland annat i Borlänge.36

Eftersom det ovan konstaterats att det inte finns några tydliga socioeko-
nomiska faktorer som särskiljer de stridande parterna åt så blir andra faktorer
av intresse för att förklara vilken sida som väljare och partimedlemmar valde
i partistriden. Jag skall i de lokal undersökningarna närmare undersöka
stridsfrågorna mellan fraktionerna och dessas eventuella samband med lo¬
kala levnadsvillkor.

Klyvningen av SKP på undersökningsorterna

Av de sju undersökningsorterna har det inte funnits någon kommunistisk
arbetarkommun i Gagnef, där bara ett hundratal personer röstade på kommu¬
nisterna vid andrakammarvalen under 1920-talet, medan arbetarkommunerna
i Borlänge och Korsnäs, splittrades. De övriga fyra kommunerna övergick
helt till kominternpartiet. Förklaringen till att så få platser drabbades, är, den
kommunistiska rörelsens kraftigt försvagade organisation i länet. För Hög¬
lundsfraktionen var det totala antalet partiorganisationer högst tretton och de
minskade snabbt i antal. Samtidigt hade Kilbomskommunisterna inlednings¬
vis omkring ett femtontal, om man inte räknar in orter med enbart en ung¬
domsklubb, som ju främst övergick till detta parti. Endast på åtta av mig
kända orter, varav flera mindre, har splittringen av partiet utfallit på så sätt
att båda partierna har varit verksamma under perioden 1924 till 1926.37 För

35 SKU. Till förbundet insända verksamhetsber. 1924-26. ARAB.
36 SKU "Höglundsriktningen" Borlänge, Protokoll 1924-1926. Serie Al:5 DFA.
37 Henningsson 1994. Bilaga 2. Orterna var Borlänge. Grängesberg och Ludvika i Industridalarna.
Falun, Vansbro och Korsnäs i det Blandade området. Skenshyttan i Bondedalarna och Mora i
Skogsdalarna.
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att fånga motsättningarna mellan de två kommunistpartierna kommer denna
undersökning att främst gälla partistriden i Borlänge och Korsnäs.

a Klyvningen av SKP:s arbetarkommun i Borlänge

Partistriden 1919-1921 hade bara indirekt berört vänsterkommunen i Bor¬

länge. Trots detta upphörde den positiva medlemsutvecklingen och med¬
lemskurvan planade ut, vilket framgår av nedanstående diagram.

Diagram 6.1 Medlemsantal den 31/12 respektive år för socialdemokraterna samt
vänstersocialister/kommunister i Borlänge.
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Källa: Henningsson 1990. Uppgifter om Kilbomskommunens medlemsantal tor år 1924 är
inte noll, men uppgift saknas.

Jag har tidigare visat, att när Metallavdelningen år 1917 lämnade kollektiv¬
anslutningen innebar det ett medlemsras för socialdemokraterna, och partiet
hade, vilket framgår av diagram 6.1, stora svårigheter att rekrytera nya en¬
skilda medlemmar innan anslutningen återupptogs år 1928. Att båda partier¬
na medlemsantal stagnerade, innebar att i början av 1920-talet var kommu¬
nisterna medlemsmässigt nästan jämnstarka med socialdemokraterna. Klyv¬
ningen år 1924 kom dock att innebära en större medlemsförlust för det ko-
minternanslutna partiet än på många andra orter.

Kampen mot reformisterna ägde i början av 1920-talet främst rum inom
metallfackföreningen där kommunisterna hade en fraktion.38 År 1922 kon¬
staterade den socialdemokratiska arbetarkommunen att kommunisterna var

starkare än man trott och att man inte fick underskatta deras tidningsorgans
(.Dalamas Folkblads) inflytande och den arbetslust som medlemmarna visa¬
de.39

Under våren 1923 pågick en långvarig lockout vid Domnarvets järnverk.
Efter konfliktens slut anklagades ett flertal förmän för strejkbryteri och ute¬
slöts ur de politiska organisationerna. Bland dessa var Aron Hjerpe som satt i
Stora Tunas kommunfullmäktige för kommunisterna och som åtnjöt ett alI-

38 SKP "Höglund", Borlänge, Metallgruppens protokoll. Serie Fil: 1 DFA.
39SAP Borlänge, Verksamhetsberättelse 1922 Serie AVIa:2 DFA.
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mänt förtroende på orten.40 Avgörande för att kommunisterna förlorade sitt
inflytande bland arbetarna vid järnverket i Borlänge blev dock inte denna
händelse utan den, vid denna tid, förnyade striden inom partiet.

Enligt Walfrid Nordlövs memoarer hade Adolf Malmborg i ett tal i Isling-
by den 13 november 1920 berört problemen med ett antagande av de 21 teser
som Komintern uppställt. Nordlöv ansåg dock att Malmborg hade trott på en
kompromiss i frågan.41 Som vi vet antogs teserna utan inskränkningar och
Malmborg kom att stödja denna linje. Som visats i föregående kapitel, var
den "proryska" inställningen den förhärskande bland den radikala delen av
arbetarna i Borlänge och kamplusten bland Domnarvets metallarbetare öka¬
de i början av 1920-talet

Vid ett kommunistiskt arbetarkommunmöte våren 1923 diskuterades ock¬
så frågan om "socialistiskt samlingsparti" kontra "revolutionärt klasskamps¬
parti." Arthur Karlsson poängterade härvid vikten av att partiet blev ett parti
med energiskt arbetande kader och inte ett parti med enbart
"pappersmedlemmar". Debatten blev livlig både för och emot. Slutligen
enades man om att gå emot Karlsson och stödja partiledningen och riksdags¬
gruppen i deras linje för ett samlingsparti. Man vädjade också till partiet och
ungdomsförbundet, att icke genom artiklar i partipressen åstadkomma en
splittring av den kommunistiska rörelsen.42 I slutet av maj rapporterade ar¬
betarkommunens ordförande från partikongressen. Han angav att han följt
beslutet att stödja partiledningen mot splittringen av partiet. Ett ställningsta¬
gande som naturligtvis ogillades av den radikale Arthur Karlsson.43

Striderna inom partiet fortsatte och i juli behandlades ett cirkulär från par¬
tistyrelsen med titeln: "Flyg och Vretlings upprorsrörelse inom partiet".
Kommunen beslutade att avvakta distriktsstyrelsens behandling av ärendet.44
Svaret kom i partidistriktets cirkulär den 1 augusti. Man anklagade i cirkulä¬
ret båda sidor för oförsonlighet och angav att en samlad kommunistisk rörel¬
se även i fortsättningen var den enda möjliga lösningen. Cirkuläret avsluta¬
des:

Härmed behöver ju därför icke diskussionen om de rent praktiska eller teoretiska spör¬
smålen som saken gällt strypas, utan kan ju denna få fortsätta, men på ett plan som är mera

värdigt ansvarskännande medlemmar och ledare inom parti och förbund och framför allt,
fritt från personliga utfall45

40 Henningsson 1990, sid. 25 och 40.
41 W Nordlövs memoarer sid. 240 DFA.
42 SKP "Höglund" Borlänge, Mötesprotokoll 8/3 1923 Serie AI: 1 DFA.
43 Ibid. 27/5 1923.
44 Ibid. 27/7 1923.
45 SKU "Höglund" Borlänge, Bilaga till protokoll 8/8 1923. Serie AI:4 DFA.
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Detta uttalande godkändes av kommunistiska ungdomsklubben i Borlänge
den 8 augusti och av arbetarkommunen den 9 september.46

Att Arthur Karlsson helhjärtat stod på Flygs och ungdomsförbundets och
därmed Kominterns sida, bevisas av hans uttalanden vid några möten i ung¬
domsklubben, där han år 1923 blivit vald till ordförande. I fråga om arbets¬
plikten föreslog han, att alla medlemmar som uteblivit från två klubbmöten
efter varandra, skulle uteslutas ur klubben. Redaktör Ragnar Almgren gick
emot förslaget och ifrågasatte dess "allvarliga karaktär". Karlsson vidhöll
dock förslaget och det bordlades till nästa möte. Även denna gång opponera¬
de sig Almgren och klubben beslöt enhälligt att avslå förslaget, varvid Karls¬
son reserverade sig. På det därpå följande mötet var det dags igen. Karlsson
föreslog att medlemmarna skulle ingå i skytteföreningarna för att förbereda
den kommande revolutionen. Han gick dessutom så långt att han menade att
skytterörelsen borde stödjas av den kommunistiska riksdagsgruppen. Alm¬
gren gick på nytt i svaromål och diskussionen fick utgöra svaret på frågan.47

I november diskuterades i Borlänge kommunistiska arbetarkommun "Den
norska frågan". Efter inledningsanförandet står följande i protokollet:

En liflig debatt uppstod och deltogo samtliga närvarande och pågick till halv 12 på natten.
De flästa talare framhöll vikten och nödvändigheten av att försöka förebygga en splitting
af Sveriges Kommunistiska Parti. Så att icke göra lika som i Norge.48

1 december avskedades alltså Almgren av tidningsstyrelsen och arbetar¬
kommunen i Borlänge diskuterades på nytt den svenska partisituationen.
Ärendet bordlades till dagen före julafton, då partiets representantskap hade
sammanträtt. Vid detta möte ansåg arbetarkommunens ordförande, järn¬
bruksarbetaren C V Speths, som hade varit till Stockholm på representant-
skapsmötet, att den kominternanslutna fraktionen hade de bästa sakskälen.
Han omtalade också, att oenigheten inom partiet nu var så stor, att båda sidor
rest till Moskva för förhandlingar med exekutiven. Typografen Fredrik Gro-
op och flera talare med honom ansåg, att det var för tidigt att tala om en

splittring innan exekutiven uttalat sig i frågan. Man borde sluta upp kring de
personer som sökte en samförståndslösning. Oscar Kypengren påpekade att
en fraktionsbildning från Kominterns sida nu pågick för att överta Dalarnas
Folkblad. Han ansåg att detta var ansvarslöst handlat mot arbetarklassens
sak. Mötet beslutade dock att "utan uttalande afskriva frågan tills vidare."49
Den 8 mars omvaldes Speths som ordförande. Han representerade nu öppet
Komintern. I början av april valdes nya ombud till tidningsstämman. Mötet

46 Mötesprotokoll, SKP och SKU "Höglund", Borlänge, i texten angivet datum. DFA
47 SKU "Höglund" Borlänge, Mötesprotokoll 12/9 och 18/9 1923. Serie Al:4 DFA.
48 SKP "Höglund" Borlänge, Mötesprotokoll 24/11 1923 Serie AI: 1 DFA
49 Ibid. 23/12 1923.
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uttalade sitt förtroende "åt dem som skaffat pengar till tidningen". Detta be¬
slut innebar att kommunen, liksom dess ordförande, ställde sig på Kilboms
och Silléns sida i partistriden.50

Då partidistriktets nyvalde ordförande, Fredrik Groop, i mitten på april
skulle rapportera från distriktskonferensen, bemöttes han med ett personan¬
grepp av Arthur Karlsson, som inte gillade tonen i rapporten. Vid distrikts¬
mötet hade Höglundsfraktionen försökt att lansera Oscar Kypengren från
Borlänge som motkandidat till Verner Karlsson på riksdagslistan, vilket nu
väckte debatt. Kypengren replikerade att han kunde avsäga sig kandidaturen,
men att klyftan inom partiet nu var ohjälplig. Speths fick, å andra sidan, vid
mötet förklara varför han utsänt ett så kallat fraktionsbrev, vilket föranlett en
motskrivelse från Höglund. Speths förnekade att han sänt någon skrivelse,
och Dalarnas Folkblads vikarierande redaktör Gustav Johansson försökte

lugna känslorna genom att föreslå att Groops rapport skulle med
"godkännande läggas till handlingarna". Detta medlingsförslag gick dock till
votering innan det antogs.51

I slutet av maj beslutade arbetarkommunen att tillstyrka förslaget att hålla
en partikongress före valet. Fraktionslinjerna var nu klart uppdragna och av
debatten framgår att man förväntade sig den slutgiltiga klyvningen av hela
partiet. I mitten av juni valdes ombud, och nu påpekades att ett ställningsta¬
gande för majoriteten betydde ett uttåg ur Komintern. Något som tydligen
inte mötte några invändningar. Vald till kongressombud blev Höglundsan¬
hängarna Magnus Ekenberg och Wilhelm Sundstedt.52 De förvirrade valen,
med hoppande majoriteter, liknar i detta fall mycket dem i Korsnäs inför
klyvningen av vänsterpartiet år 1921.

Debatten inför partiklyvningen fortsatte in i det sista, och den 16 augusti
diskuterades brev som avsänts till förmån för den ena eller andra riktningen.
Ungdomsförbundets ordförande och tillika chefredaktör på Dalarnas Folk¬
blad, Hugo Sillén, var närvarande och deltog i diskussionerna.53 Huruvida
detta faktum påverkade situationen eller inte är svårt att säga Fraktionerna
hade länge varit ungefär jämnstarka.

Efter partiets klyvning den 20 augusti tog den kommunistiska arbetar¬
kommunen det något överraskande beslutet att övergå till Höglundsriktning¬
en med siffrorna 34 röster mot 28.54 Minoriteten, med styrelsen i spetsen,
fick därefter bilda en ny kommun. Även inom ungdomsklubben, fortfarande

50 SKP "Höglund" Borlänge. Mötesprotokoll 8/3 1924 Serie Al: 1 DFA.
51 Ibid. 18/4 1924.
52 Ibid. 25/5 och 16/6 1924.
53 Ibid. 16/8 1924.
54 Dalarnas Folkblad 30/8 1924.
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med Arthur Karlsson som ordförande, blev striden jämn. Gruppen som plä¬
derade för Komintern segrade dock med 24 röster mot 17.55

I den Kilbomtrogna arbetarkommunen skars efter partiklyvningen 1924
antalet kommunmöten ned kraftigt medan verksamheten i celler och arbets¬
lag utökades. Denna arbetarkommun hade 1926 48 medlemmar, hälften män
och hälften kvinnor. Vid denna tid fanns också tre bostadsceller, tidvis även
en fraktion inom Metall och cellverksamhet på järnverket.56 Svårigheterna att
skapa en organisation vid järnverket illustreras av att en grupp i Domnarvet
hade bildats redan år 1921. Den var verksam några år, tills Oscar Kypengren
1924 avgick som ordförande och dessutom vid partiklyvningen lämnade
partiet.57

Trots stora ansträngningar att förändra partiets organisation efter parti¬
klyvningen, blev resultatet ringa. Ledamoten av partistyrelsen Arvid Olsson
sammanfattade hösten 1925 läget i ett brev, där han kommenterar partiarbe¬
tet i Borlänge: "Slöhet och slentrian råder i det kommunistiska arbetet, sär¬
skilt i fråga om fraktions- och driftcellsarbetet." Styrelsen i arbetarkommu¬
nen försvarade sig med att man var svårt tyngd av många andra uppdrag.58
Svårigheterna att kombinera dessa mera revolutionära åtgärder med ett tra¬
ditionellt svenskt parlamentariskt arbete i de primärkommunala organen
framstår, för en utomstående betraktare, som uppenbara. Våren 1929 klagade
även distriktsombudsmannen på att fraktionsarbetet inom Metall var dåligt.59
Kommunisternas svaghet bevisades också av att de inte i Domnarvets jern-
verk hade kunnat förhindra att Metall avd. 63 år 1927 på nytt hade kollektiv¬
anslutits till det socialdemokratiska partiet.

Det låga medlemsantalet i arbetarkommunen, samt det förhållandet att
hela familjer deltog i verksamheten, gav ett starkt intryck av sektbildning,
något som inte attraherade nya medlemmar och som Höglund varnat för som
en felaktig utveckling. Att detta inte uppfattades som ett tecken på styrka,
utan som ett avvikande beteende, har också bekräftats av personer som
minns denna tid.60

En annan förändring blev efter klyvningen klart märkbar. Det är förskjut¬
ningen av tyngdpunkten i Borlänges kommunistiska rörelse från järnverket
till pappersbruket i Kvarnsveden. Samtidigt som Dalarnas Folkblad upphör¬
de, hösten 1925, flyttade både Arthur Karlsson och C W Speths från orten,
och arbetarkommunen fick pappersarbetaren G B Gillgren som ordförande. I
ungdomsklubben behöll dock järnbruksarbetarna sitt inflytande genom Ivar

-5 Dalanias Folkblad. 4/9 1924.
■6 Henningsson 1990, sid. 28ff.
57 SKP "Höglund" Borlänge. Metallgruppens protokoll Serie Fil: 1 DFA.
58 Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprotokoll 4/10 1925. Serie AI:I DFA.
59 Socialistiska Partiet, Borlänge Mötesprotokoll .4/10 1925 och 8/3 1929. Serie AI: 1 DFA.
60 Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprotokoll 4/1. 15/3. 5/4, 14/8. 18/8, 6/9 och 4/10 1925.
Muntliga uppgifter i studiecirkel 1989- 1993 av bl.a. Karl-Axel Karlsson. Borlänge.

156



Forslund som 1924 hade tagit över efter Arthur Karlsson, samtidigt som den
senare ingått i partiets distriktsstyrelse. Kärnan i Borlänge kommunistiska
arbetarkommun kom under senare delen av 1920-talet att bestå av pappers¬
bruksarbetare bosatta i stadsdelen Forssa i norra delen av Domnarvets kom¬
mun. Arbetarkommunen kom vidare att intimt samverka med kommunen i

Kvarnsveden, som utan större stridigheter kvarstannat på Kom interns
grund.61 Förändringarna var inte gynnsamma för det lokala partiarbetet, och i
riksdagsvalet år 1928 erhöll kommunisterna bara 12 % av rösterna.62 Siffran
innebar en ökning av antalet sympatisörer sedan föregående val, kunde dock
inte kompenserade bortfallet av Höglundsgruppen. Efter Höglundsklyvning¬
en bryts trenden mot en starkare vänsterrörelse på denna viktiga ort i Indu¬
stridalarna.

Samarbetet med de övriga organisationerna inom arbetarrörelsen försäm¬
rades också efter hand. År 1926 var den socialdemokratiske ombudsmannen

"ej anträffbar" när kommunisterna ville diskutera första maj. Dessa fick de¬
monstrera tillsammans med syndikalisterna. Nästa år valde partiet att de¬
monstrera ensamt. 1929, året efter "Kosackvalet", fick den kommunistiska
arbetarkommunen i Borlänge ett cirkulär från partiledningen med uppma¬
ningen att fa de fackliga organisationerna att ställa upp i kommunisternas
demonstration. I mötesprotokollet står "Allmänna meningen var att några
åtgärder i den saken här på platsen inte är utförbara."63

På det organisatoriska området gick det dock bättre. Partiet hade fram¬
gångar i riksdagsvalet 1928 och den 7 oktober samma år röstades det in 12
nya medlemmar i arbetarkommunen. Detta var den högsta siffran sedan vå¬
ren 1923 och 1929 var medlemsantalet på nytt uppe i 62 personer.64

Efter partiklyvningen valde den 27 augusti 1924 den kommunistiska ar¬
betarkommun, som nu kallades "Höglundskommunen", en ny styrelse med
stadsbudet Erik Lindeli som ordförande. Medlemsantalet är något oklart, då
motståndarna, eller som man uttryckte det "oxkommunen", tagit matrikeln,
men kan uppskattas till cirka 40 å 50 personer. Arbetarkommunen höll under
hösten 7 möten och styrelsen 8. Valarbetet upptog kommunens första måna¬
der, varefter man arbetade för tidningen Den Nya Politiken, och stärkte kas¬
san genom fester och samkväm. Under år 1925 hölls 11 protokollförda mö¬
ten, varav de senaste i juli och september. Då protokollsboken därmed är
fullskriven, är det svårt att veta om flera möten hållits. I november deltog
man dock i fullmäktigevalen till Domnarvets nyinrättade municipalsamhälle.
Inget nämndes om celler och arbetslag. I stället gjordes häftiga utfall mot
"oxarna" som lät sig ledas i nosringen av sina "testuggande herrar i Mosk-

61 Henningsson 1990, sid. 32f.
62 SOS Andrakamniarvalet 1928.
63 Henningsson 1990 sid. 29 och 31.
64 Ibid. sid. 21 och 30.
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va".65 Lokalt togs också strid om fanan och om äganderätten till café Fack¬
lan., vars avsatte föreståndare, före detta typografen och distriktsordföranden
Fredrik Groop, valdes till kommunens ordförande i februari 1925. Under
hösten tvingades han dock att söka arbete på annan ort. På mötet i september
fick man veta att partiets ekonomi var ansträngd och att tidningen Den Nya
Politiken förmodligen måste läggas ned. Nu nämndes också för första gång¬
en, att centrala förhandlingar med socialdemokraterna om ett samgående
pågick. Att försöket i Borlänge att driva en egen politisk linje och därmed
behålla partiet utanför socialdemokratin denna gång var seriöst menat anser
jag bevisas av att främst Oscar Kypengren lade ner ett stort arbete med ung¬
domsklubben. Den var också aktiv lika länge som arbetarkommunen. Ett
försök att få den att därefter arbeta vidare misslyckades dock.66

Tre fullmäktigeledamöter i Stora Tuna socken samt en i Borlänge köping
hade blivit medlemmar i Höglundskommunen. Dessutom övergick ytterliga¬
re två fullmäktigeledamöter som tillhörde den närbelägna Islingbykommu-
nen.67 Trots att dessa ledamöter var på orten välkända personer, så gick det
inte så bra i de val där partiet ställde upp.

Överst på riksdagslistan år 1924 stod Fredrik Groop.68 Totalt avgavs i
Borlänge-området 8 231 röster. Av dessa tillföll 3 970 eller 48,2 % social¬
demokraterna, medan 939 eller 11,4 % tillföll det internationella kommu¬
nistpartiet. Höglundarna fick nöja sig med 325 röster eller 3,9%. I munici-
palfullmäktigevalen i Domnarvet hösten 1925, där det totala valdeltagandet
bara var 22 %, gick socialdemokraterna och kommunisterna ut med kartell¬
beteckningen Arbetarpartiet, men med olika listor. Kartellen erhöll 1 169
röster eller 59,3 %. I de båda södra kretsarna fick kommunisterna inga man¬
dat, men i den norra, där pappersbruksarbetarna i Kvarnsveden ingick, fick
man fem mandat av tio. Höglundskommunisterna som ställde upp med egna
valsedlar och egen partibeteckning, samlade 99 röster eller 5 % och dessut¬
om jämnt fördelade mellan valkretsarna. Självfallet fick man inget mandat.69

Efter dessa motgångar blev det inga protester när partistyrelsen uppmana¬
de sina arbetarkommuner till ett samgående med socialdemokraterna. Den
20 januari 1926 förhandlade man i Borlänge, enligt ett löst protokoll, till¬
sammans med kommunen i Islingby om ett uppgående i Borlänge - Dom-
narvets socialdemokratiska arbetarkommun.70 1 februari överlämnades en

lista över 30 kvarvarande medlemmar. De flesta av dessa var järnbruksarbe-

65 SKP "Höglund", Borlänge. Mötesprotokoll 1924-1926. Serie AI: 1-2 DFA
66 SKU "Höglund", Borlänge. Mötesprotokoll 1924-1926. Serie AI:5. DFA.
67 Henningsson 1990, sid. 41.
68 Dalarnas Folkblad 1925. Sist i den bundna volymen, Extrablad från Dalarnas distrikt av Kom¬
munistiska Partiet. Valtidning för "Höglundarna" år 1924. DFA
69 Henningsson 1990. sid. 45.
70 SKP "Höglund" Borlänge Mötesprotokoll 1926 Serie AI:2 DFA
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tare.71 Endast åtta blev dock betalande medlemmar i det nya partiet. Från
Islingby inträdde endast tre medlemmar av ett tiotal. Betecknande är också
att sex av de elva inträdande, före detta Höglundskommunisterna, var leda¬
möter i Stora Tunas kommunfullmäktige.72

Oscar Kypengren har berättat om sitt arbetsliv i boken Järnbruksminnen.
Han säger dock mycket litet om sin politiska verksamhet, utom att han upp¬
levt sig trakasserad av sin arbetsgivare, Stora Kopparberg.73 Ursprungligen
kanske han följde Höglund för dennes starka nykterhetsintressen. Han kom
in i den socialdemokratiska ungdomsklubben genom en grupp som tillhörde
NTO-föreningen Hoppet.74 Efter brytningen 1924 anklagades också Verner
Karlsson och några riksdagsmän i Norrbotten av Höglundarna för att ha bru¬
tit sitt nykterhetslöfte.75 Frågan var vid denna tid aktuell och gav upphov till
spränglistor, även bland socialdemokraterna.76 En annan orsak till att Ky¬
pengren lämnade kommunisterna och senare också återgick till socialdemo¬
kraterna, kan ha varit risken att, inom ett allt svagare parti, förlora lands¬
tingsmandatet. Ett uppdrag som han värderade mycket högt.77

Ordförande i Islingbykommunen, Walfrid Nordlöv, beskriver i sina me¬
moarer utförligt sin syn på partistriden. Även han var nykterist och hade en

positiv syn på Höglund som person. Han anger religionsfrågan och
"centralisationen" som de frågor som kom att klyva det kommunistiska par¬
tiet. Den stora dumheten anser han vara antagandet av de 21 teserna. Dessa
skulle komma att ge Komintern och i förlängningen det ryska partiet diktato¬
risk makt över partierna i de enskilda länderna:

att en sådan person som Höglund skulle reagera mot sådana dunderfånigheter var ju lätt att
förstå.

Han menade också, att man nu i efterhand kunde se självdisciplinen och en¬
heten inom socialdemokratin som en fördel och inte som det övervåld som

man gjort så stort nummer av under stormklocketiden. Även om Nordlöv
ansåg att "bolsjeviseringen" av vänsterpartiet var en dumhet, så ansåg han att
både han och hans kamrater tog "de socialistiska idéerna" med sig vid åter¬
gången till socialdemokratin.78

71 SAP Borlänge. Korrespondens 1926 Serie El:2 DFA. Personerna har yrkesbestämts av studiecir¬
keln som arbetat i Borlänge.
72 Henningsson 1990. sid. 34ff.
7j Järnbruksminnen, sid. 209ff.
74 SKU "Höglund" Borlänge Mötesprotokoll Serie AI: I DFA
75 Dalarnas Folkblad 1925. 1 not 68 omnämnt extrablad.
76 Se även kapitel 10.
77 Intervju med brorsonen Sven Kypengren 21/11 1989 DFA.
78 W Nordlövs memoarer sid. 276 ff.
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b Klyvningen av SKP:s arbetarkommun i Korsnäs

Vi har redan sett att socialdemokraternas arbetarkommun i Korsnäs reduce¬
rades till ett minimum av partistriden år 1917. Därmed blev vänsterkommu¬
nen dominerande på orten. Under år 1920 sjönk kommunens höga medlems¬
antal och det var den sista december 35, för att efter Vennerströmklyvningen
nedgå till 20. Under 1922 skedde så en kraftig uppgång: 42 nya medlemmar
tillkom. Även år 1923 blev framgångsrikt och slutade med 72 personer i
medlemsmatrikeln.79 Utvecklingen framgår också av följande diagram.

Diagram 6.2 Medlemsantal den 31/12 respektive år för
socialdemokrater samt vänstersocialister/kommunister i Korsnäs.

oocno^-cx.i-o^ruotX)
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Källa: Arbetarkommunernas protokoll och verksamhetsberättelser. Några medlemsuppgifter
för Kilbomskommunen har ej gått att få efter år 1924 och kanske var bara ungdomsklubben i
verksamhet. Höglundskommunen hade 1924 till 1926 cirka 20 medlemmar.

Under år 1923 började dock oenigheten inom partiet att märkas och den 21
augusti debatterades "striden med ungdomsförbundet" på arbetarkommunens
möte.80 Debatterna i frågan blev livliga under våren 1924, men kom att följa
andra linjer än mellan ungdomsklubben och arbetarkommunen. Det blev
främst en strid mellan Hildor Johansson och Valfrid Axelsson. Den förre,
född i Hosjö 1885 och medlem i arbetarekommunen sedan starten, försvara¬
de den kommunistiska internationalen mot sin sex år yngre rival, vilken var
född i Värmland, och hade varit ordförande i ungdomsdistriktet och ombud
för Dalarnas Folkblad 1920 - 1921.81

Kanske hade Axelsson valt fel sida i striden om Almgrens redaktörskap på
Dalarnas Folkblad, i varje fall hade han på våren 1924 svårt att få uppdrag
för partiorganet Folkets Dagblad - Politiken. Johansson mötte också svårig¬
heter då han vid denna tid blev utslagen av socialdemokraten Oskar Sahlin
som ordförande i Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 79. Uppen-

79 SKP "Höglund" Korsnäs. Medlems- och uppbördsbok 1921-1925 Serie DI: 1 DFA.
8° "Höglund" Korsnäs. Mötesprot. 1922-1924 Serie Al:2 DFA
81 Svenska Folkrörelser. Del 1. Sid. 204 och 571.
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barligen dessutom på förslag av en partivän. Efter ett stormigt kretsstyrelse¬
möte avsade sig Johansson medlemskapet i partiet på våren 1924. Han ång¬
rade senare sitt tilltag och ansökte om att få beslutet upphävt. Detta till¬
styrktes i juni "motvilligt" av Valfrid Axelsson som 1921 efterträtt Johans¬
son som ordförande i den kommunistiska arbetarkommunen.82 Först efter

partiklyvningen fick Johansson revansch. Medlemmarna beslöt att stå kvar i
Komintern och ny styrelse valdes med honom som ordförande.83 Den 1 sep¬
tember refererade Axelsson mötet i Höglundarnas partiorgan. Den Nya Poli¬
tiken:

Ett försök att före skilsmässan åstadkomma en debatt mellan Fredrik Ström och Arvid Ols¬

son. som båda närvarade vid mötet, strandade på Hildor Johanssons oavlåtliga obstruk¬
tionspolitik.84

Organisatoriskt arbetade kommunisterna inom ramen för en traditionell ar¬
betarkommun även efter år 1921. Visserligen diskuterades om celler och ar¬
betslag, men rent praktiskt tycks litet ha åstadkommits.85 Bilden komplicera¬
des också av att Hildor Johansson valts till ordförande i den Fackliga Sam¬
organisationen (FCO). Hur bildade man en fraktion i en reformistisk organi¬
sation där man redan hade majoritet och beslutanderätt? Frågor av den här
typen försvårade naturligtvis arbetet med att genomföra Kominterns inten¬
tioner och behovet av en "revolutionär strategi" var nog litet i en situation
där socialdemokraterna före år 1924 inte heller tog strid om de fackliga för¬
troendeposterna.86 Ett annat dilemma för ett parti som förespråkade
"proletariatets diktatur" var deltagandet i de demokratiska valen. Rent teore¬
tiskt skulle den upplysta kadern förbereda proletariatet på maktövertagandet
och det påföljande kommunistiska samhället genom agitation och upplys¬
ningsarbete. Ett mått på samhällets mogenhet för förändringar skulle då ut¬
göra framgången i politiska val. De lokala valen var av betydelse endast som
ett mått på framgången inom den lokala organisationen och skulle inte ut¬
nyttjas för reformer inom det kapitalistiska samhället. I praktiken var det
svårt att inte engagera sig i lokalpolitiken, och flera personer lämnade också
hellre kommunismen än sina politiska uppdrag. I den arbetarkommun som
stannade kvar inom Komintern och som leddes av Johansson blev verksam¬
heten försvagad. Kommunen verkar dessutom att ha varit nedlagd vid nästa
partiklyvningen år 1929, trots att partiet då var framgångsrikt på andra or-

82 SKP "Höglund" Korsnäs. Mötesprotokoll 1921 - 1924. Serie AI:2 och Korrespondens 1921 -

1925. Serie EI: 1 DFA.
83 Dalamas Folkblad 30/8 1924.
84 Den Nya Politiken 1/9 1924.
85 SKP "Höglund" Korsnäs. Mötesprotokoll 1921-1924. Serrie Al:2 DFA.
86 Korsnäs fackliga samorganisation. Mötesprotokoll 1921 - 1925. Serie Al: I DFA.
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ter.87 Ungdomsklubben ställde sig dock på den kommunistiska internationa-
lens sida, ett försök att starta en Höglundsklubb tycks ha misslyckats.88

Höglundskommunen i Korsnäs inledde sin verksamhet den 11 september
1924 med att välja ny styrelse. Valfrid Axelsson blev självskriven ordföran¬
de och han kom att leda kommunens verksamhet fram till sammanslagning¬
en med socialdemokraterna. Kommunen tycks ursprungligen ha haft 15
medlemmar, men två nya inröstades på det första mötet. Vid kommunens
upphörande den 21 februari 1926 fanns 21 medlemmar.89 Av dessa inträdde,
liksom vid den tidigare klyvningen av arbetarrörelsen i Korsnäs, bara ett få¬
tal i den socialdemokratiska arbetarkommunen.90

Höglundskommunen höll tre möten år 1924. På det första rapporterade
Valfrid Axelsson från partikongressen den 6 -7 september. Han konstaterade
att partiet även i fortsättningen skulle arbeta '"på kommunistisk grund och att
stadgarna förblev nästan oförändrade." Självfallet blev också det förestående
riksdagsvalet ett diskussionsämne, och man förberedde tal av Höglund och
utdelning av valsedlar. Resterande två möten hölls i november. Därvid dis¬
kuterades främst gratis mat i ortens folkskola och stödet till den egna pres¬
sen, men redan nu togs också frågan upp: "'Har partiet någon uppgift att fyl¬
la".91

Trots denna fundering blev mötesverksamheten även fortsättningsvis liv¬
lig, och man höll nio möten år 1925 innan protokollen upphörde den 16
september. Även detta år var mötesdebatten av traditionell, socialdemokra¬
tisk karaktär, utan inslag av debatter om celler och fraktioner. Däremot hölls
en sommarfest tillsammans med socialdemokraterna som gav ett gott netto
för betalning av gamla tidningsskulder.

Till skillnad från i Borlänge blev, vid detta avslutande möte, debatten om

partiets upphörande livlig. Man ville deltaga vid den extra partikongressen
19-20 september, men hade ej råd att sända ombud, sedan ett försök att sam¬
arbeta med kommunen i Grängesberg om gemensamt ombud misslyckats.
Att kongressen skulle besluta om partiets uppgång i socialdemokratin var
man snabbt enig om. Orsaken ansåg man främst vara partiets dåliga ekono¬
mi. Tidningen Den Nya Politiken hade slukat stora belopp och stod nu inför
sin nedläggning.

87 Socialistiska Partiet. Korrespondens 1929 - 1931. Arkiv nr 2262 Serie F:1 ARAB. Kommunen
anges som struken i brev 27/11 1930.
88 Kommunistisk Ungdom Korrespondens. Dalarnas distrikts verksamhetsberättelse hösten 1924.
Arkiv nr 585 ARAB. SKP "Höglund" Korsnäs, Mötesprotokoll 1925 - 1926. Serie Al:3 DFA.
89 SKP "Höglund" Korsnäs, Medlems-och uppbördsbok 1921-1925 Serie Dl: 1 DFA
90 SAP Korsnäs, Inträdesanmälan Serie Dikl DFA.
91 Jfr. Josephson 1976, sid. 258. Där anser han att följande punkter föll bort ur Höglundarnas val¬
manifest: Proletariatets diktatur, arbetarklassens beväpning, rådsrepubliken, den sociala revolutio¬
nen och varningen för parlamentarisk illusion.
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Valfrid Axelsson hävdade att partiet inte längre kunde leva vidare som en
liten politisk sekt. Han påstod att folket trodde, att allt sattyg kom från kom¬
munisterna. Han menade också, liksom Nordlöv, att medlemmarna kunde ha
kvar sin socialistiska uppfattning även inom det större partiet. Här fick han
stöd av landstingsman Emil Pettersson från Boda som besökte mötet. Denne
hävdade, att om partiet ingick som helhet, kunde detta kanske radikalisera
socialdemokratin. Alla lät sig dock inte övertygas. Flera sade sig föredra
"Oxarna" framför socialdemokraterna, som i Tyskland till och med anfallit
kommunisterna. En talare sade sig vilja bli politisk vilde, då inget annat al¬
ternativ fanns. Mötets beslut blev att diskutera frågan vidare efter kongres¬
sen, men detta tycks inte ha blivit av. Kommunens sista, rent formella möte,
hölls den 21 februari 1926, då diskuterades kassans överlämnande och be¬
viljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.92

c Klyvningen av SKP på de fyra övriga undersökningsorterna

År 1922 hade By sockens kommunistiska arbetarkommun tio medlemmar
och man höll fyra möten. Åren närmast därefter hölls mellan tre och sex
möten per år, fram till 1929, då verksamheten upphörde. Förmodligen spela¬
de Höglundsklyvningen, som inte nämns i protokollen, liten roll för arbetet i
denna obetydliga arbetarkommun, där Oscar Alfredson i Rudö, Näs bruk, var
den tongivande kraften, och han var den kommunistiska internationalen tro¬
gen. Valresultaten i riksdagsvalen blev: 1924, 51,7 % för socialdemokrater¬
na, 0,1 % för Höglundskommunisterna och 8,2 för det kominternanslutna
kommunistpartiet, 1928, 46,3 % för socialdemokraterna och en ökning till
13,9 % för det enda kvarvarande kommunistpartiet.

På pappersbruksorten Fredriksberg i Säfsnäs socken, var i början av
1920-talet ungdomsklubben den enda kommunistiska organisationen. Där
diskuterades Höglundsklyvningen 22 juli 1924. Man uttalade enhälligt åsik¬
ten:

att båda parter felat i denna strid och att det ligger snubblande nära att anta att det här gäll¬
er en kamp om makten. Vår mening är därför att vi kommer att ställa oss över denna strid.
ty vi vill kamp emot naturliga fiender, ej emot partikamrater.93

Klubben uttryckte också farhågor om att den nya striden skulle komma att
utplåna hela den kommunistiska rörelsen i Säfsnäs. Nu gick det inte fullt så
illa. Vid riksdagsvalet år 1924 fick Höglundriktningen fem procent av rös-

92 SKP "Höglund" Korsnäs, Mötesprotokoll 924-1926 Serie AI:3 DFA. Av de fem kommunistiska
landstingsmännen som valdes 1922 övergick Oscar Kypengren och Emil Pettersson till Höglundar¬
na.

93 SKU Fredriksberg. Mötesprotokoll 22/7 1924. Fredriksbergs Hembygdsförening.
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terna i socknen medan Kilbomspartiet fick tjugofem. Ett avbräck i partiar¬
betet blev det dock. Klubben i det närbelägna Gravendal gick helt till Hög¬
lund och den egna verksamheten upphörde strax efter valet, för att inte åter¬
upptagas förrän sommaren 1927. Därefter blev klubben, som nu tillhörde
Kilbomsriktningen, ytterst aktiv, med cirka 100 medlemmar och med en om¬
fattande studieverksamhet. Den startade samma höst även en kommunistisk
arbetarkommun. Trots att klubben var den enda kommunistiska organisatio¬
nen på orten och höll många möten under sina aktiva perioder så var verk¬
samheten den traditionella för klubbarbetet, och kommunalpolitiska frågor
stod inte på dagordningen. I vad mån det under 1920-talet fanns en särskild
kommunistisk fullmäktigegrupp med egna möten har inte kunnat utrönas.
Partisprängningen år 1929 kom slutgiltigt att lägga klubben i graven, och
den upphör någon gång under år 1931.94 Den nybildade kommunistiska ar¬
betarkommunen var verksam inför valet år 1928. I detta val fick socialde¬
mokraterna lika stor andel av rösterna som 1924, nämligen 58 %. Även
kommunistpartiet uppnådde samma siffror som Höglundare och Kilbomare
tillsammans haft i förra valet, eller cirka 30 %.95 Organisatoriskt var dock
vänsterrörelsen i Fredriksberg fortsatt svag, och ingen utanför orten känd
person framträdde för att leda den kommunistiska rörelsen ut ur den lokala
isoleringen.

En av orterna som drabbades hårt av Höglundssprängningen var den av
Stora Kopparberg AB dominerade socknen Nås. Efter år 1924 var tidvis dess
kommunistiska arbetarkommun vilande. Någon närmare kunskap om orsa¬
kerna till detta går inte att få, eftersom protokollsböcker saknas under en pe¬
riod på 1920-talet. De flesta av de kommunistiska organisationerna i Dalarna
var dock vid denna tid så små att förlusten av enbart någon av de mest aktiva
medlemmarna kunde innebära att organisationen upphörde. En bidragande
orsak till problemen kan alltså ha varit att Olof Lind år 1921 lämnade riks¬
dagen och han avflyttade dessutom år 1922 från orten. I andrakammarvalet
år 1924 fick Höglundriktningen cirka fem procent, kommunisterna omkring
tjugo och socialdemokraterna något mindre. Valresultatet anger att det borde
ha funnits förutsättningar för en fortsatt radikal arbetarrörelse på orten, och
den kommunistiska arbetarkommunen återupptogs på våren 1928. Vid valet
på hösten detta år fick socialdemokraterna 24 % och kommunisterna 18 %
och därmed bestod den borgerliga dominansen på orten.96

I Furudal i Ore socken var den ovanligt starka vänsterrörelsen på retur i
mitten av 1920-talet. Höglundarna verkar inte ha haft någon arbetarkommun
på orten efter partiklyvningen och kominternpartiet var på tillbakagång. Vid

94 SKU Fredriksberg, mötesprotokoll 1921-1931. Fredriksbergs hembygdsförening. SOS Andra¬
kammarvalet 1924.
93 SOS Andrakammarvalet 1928.
96 SOS Andrakammarvalet 1924 och 1928
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andrakammarvalet år 1924 hade många som tidigare stött kommunisterna
tröttnat på det interna käbblet och proteströstat på socialdemokraterna. Detta
framgår av valresultatet: De fick 40,8 % av rösterna. Höglundarna fick bara
2,4 % och det kominternanslutna kommunistpartiet 24,0 %.97 Vid detta val
framträdde för första gången sågverksarbetaren Johan Andersson - Rustas,
sedermera en av ortens mera framstående kommunister. Han pläderade inför
valet, i Dalarnas Folkblad, starkt för internationalen och samarbetet med det
ryska partiet.98 Denna linje kom han, med någon tvekan, att hålla fast vid
under hela mellankrigstiden. Vid andrakammarvalet år 1928 fick socialde¬
mokraterna och kommunisterna i Ore socken vardera 30 % av rösterna, vil¬
ket innebar en ny tillbakagång för socialdemokraterna, men en fortsatt klar
sammanlagd majoritet inom valmanskåren." Genom ökningen i röstetal vi¬
sade kommunisterna på nytt att i den bolagsdominerade Ore socken hade
kommunisterna ett av sina starkaste fästen i Dalarna.

Sammanfattning

1921 års val blev i Dalarna, som redovisats i föregående kapitel, en fram¬
gång för både socialdemokrater och kommunister, även om de senares enda
mandat naturligtvis inte uppvägde de förluster som året innan hade drabbat
Vänsterpartiet. En ytterligare minuspost var, att mandatet i första kammaren,
som vänsterpartiet vunnit efter en riksdagsreform inför landstingsvalen 1919,
år 1923 återgick till socialdemokraterna. Valet år 1924, som skedde efter
vårens klyvning av Sveriges Kommunistiska Parti, gav socialdemokraterna
två nya mandat, medan den år 1921 valde kommunisten Verner Karlsson
lämnade riksdagen. Vid valet år 1928 blev förhållandet det omvända: Verner
Karlsson återvände till riksdagen och socialdemokraterna gick tillbaka. Även
om det nu, efter Höglundspartiets upphörande år 1926, fanns bara ett kom¬
munistiskt parti, så nådde inte heller i 1928 års val arbetarpartierna tillsam¬
mans upp till den röststyrka som socialdemokraterna ensamma uppvisat år
1914.

Den kommunindelade undersökningen har gett vid handen att i andra-
kammarvalen under 1920-talet var väljarskaran som röstade på kommunis¬
terna geografiskt ojämnt fördelad. Efter uteslutningen av vänsterpartisterna
var kommunistsympatisörerna vanligast i de delar av Dalarna som var in¬
dustrialiserade. Höglundsklyvningen drabbade bara vissa av dessa områden.
Mest kännbar blev förändringen i Biandkommunen Smedjebacken där 6 %
röstat på Höglundspartiet och där kommunismen i stort sett upphörde med

97 SOS Andrakammarvalet 1924
98 Dalarnas Folkblad 13/9 1924
99 SOS Andrakammarvalet 1928.
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denna strid. Kännbara blev också förlusterna för det kominternanslutna par¬
tiet i Falun och Rättvik, medan det fortsatt lyckades att hålla sig över 10 % i
Industrikommunerna Avesta, Borlänge och Ludvika, samt Biandkommunen
Vansbro. Vid 1928 års val hade kommunisterna i Rättvik, läs Ore, återhäm¬
tat sig och hade åter över 10 % sympatisörer. I övriga Skogs- och Bonde¬
kommuner saknade kommunistpartiet politisk betydelse. Långsiktigt kan det
konstateras att andelen kommuniströstande i andrakammarvalen i Dalarna
var relativt stabilt under 1920-talet, vilket skilde rikspolitiken från den i ka¬
pitel 8 skildrade landstingspolitiken.

Redan uteslutningen av vänsterpartisterna innebar så stora medlemsför¬
luster att alla möjligheter för kommunistpartiet att i fortsättningen utgöra ett
massparti, enligt socialdemokratiskt mönster, upphörde. Efter en viss åter¬
hämtning i början av 1920-talet blev följderna av 1924 års klyvning inled¬
ningsvis mycket svåra. När året inleddes hade partiet omkring 600 medlem¬
mar, ungefär det dubbla om man inräknade ungdomsförbundet. Socialdemo¬
kratin hade, liksom de närmast föregående åren, omkring 4 000, inräknat
klubbisterna. Kvar efter den nya partiklyvningen blev i kominternpartiet cir¬
ka 200 medlemmar, medan ungdomsförbundet fortfarande hade cirka 600.
Samtidigt ökade socialdemokratin detta år sitt medlemsantal till cirka 5 500
och befäste därmed sin ställning som största parti. Fram till 1928 års val kom
åter en kommunistisk återhämtning att ske, men ökningen av antalet organi¬
serade socialdemokrater var snabbare, varför klyftan mellan organisationer¬
na växte.

Geografiskt befann sig de kommunistiska organisationerna efter år 1921,
liksom partiets väljare, i huvudsak i Industridalarna. Det var också, till skill¬
nad från den landsbygdsdom i nerade klyvningen år 1921, på dessa orter som
splittringen blev störst. Även efter denna klyvning blev övergången av med¬
lemmar till socialdemokraterna begränsad. Dock övergick även nu ett antal
aktiva politiker, och efter hösten 1924 hade kommunistpartiet uppenbart
svårt att hitta ledande krafter för att upprätthålla arbetet i de lokala arbetar¬
kommunerna.

Efter det att vänsterpartiet upphört i Gagnef återstår sex undersöknings¬
orter. På fyra av dessa övergick de kommunistiska arbetarkommunerna utan
några större diskussioner till Kilbomsriktningen och Komintern. De kommu¬
nistiska arbetarkommunerna i Korsnäs och Borlänge drabbades däremot så
hårt av Höglundsgruppens uteslutning ur Komintern att de klövs i två delar.
Orsakerna till detta har varit svåra att vaska fram.

Ställningstagandet för Komintern, och lokalt för Hugo Sillén och Dalar¬
nas Folkblad, tycks i första hand ha byggt på önskemålet att kvarstå i denna
internationella sammanslutning, utan att några närmare förklaringar angivits
i det undersökta materialet. Arthur Karlssons argumentering för Komintern
ger intryck av att sakna verklighetsförankring. Han kom också snart att er-
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sättas som distriktsordförande av riksdagsman Verner Karlsson. Orsaken till
motsättningarna inom partiet går förmodligen inte heller att hitta i svenska
förhållanden, utan var en följd av Kominterns allt närmare knytning till
Sovjetunionen och dess kommunistiska parti.

De i undersökningen ingående Höglundskommunisterna angav oftast den
bristande demokratin inom partiet, och omöjligheten att ordna det för svens¬
ka förhållanden främmande cell- och fraktionsarbetet, samt det höga kravet
på medlemmarnas engagemang som motiv till sina avhopp från internatio¬
nalen. Flera ansåg också att Höglund, genom sin anslutning till nykterhetsrö¬
relsen, utgjorde ett personligt föredöme, väl värt att följa.

De personer som var ledande inom Höglundsfraktionen på de två huvud¬
orterna i undersökningen, var också kulturellt intresserade personer med en
förmåga att fatta egna beslut, något som mindre och mindre kom att upp¬
skattas inom ett kommunistiskt parti med ökade krav på disciplin. Vissa lo¬
kala faktorer, såsom personliga motsättningar, men även konkursen för Da¬
larnas Folkblad och därmed följande personlig skuldsättning, spelade säkert
också en roll för dem som lämnade Komintern.

Från början försökte denna grupp förmodligen att bibehålla ett kommu¬
nistparti med en mera "svensk" ledningsmodell, men de dåliga valresultaten
och den usla ekonomin satte snart käppar i hjulet. Någon massövergång till
socialdemokraterna blev det inte heller denna gång, men enskilda personer,
som Valfrid Axelsson och Oscar Kypengren, kom att fortsätta en lång poli¬
tisk karriär även inom detta parti, och de spelade naturligtvis en betydande
roll för klyvningen av de kommunistiska organisationerna på respektive ort.
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7 Klyvningen av SKP år 1929 och Dalarnas
kommunistpartier under 1930-talet

Detta kapitel kommer att behandla klyvningen av det svenska kommunist¬
partiet år 1929 och dennas återverkningar för partiet i Dalarna. Avsnittet be¬
handlar en tioårsperiod med många ändringar i kommunistpartiernas natio¬
nella politik, vilket krävt en något längre bakgrund än tidigare. Upplägg¬
ningen i övrigt är annars likartad den i de två föregåenden kapitlen. Under¬
sökningen inleds med resultaten av andrakammarvalen år 1932 och 1936 och
en analys av, det i länet bland vänsterpartierna dominerande, Kilbomskom-
munistiska/socialistiska partiets socioekonomiska bas. Därefter behandlas
partiets organisationer i länet och en analys görs av medlemsantalets anknyt¬
ning till valresultaten och förändringar i partiets rikspolitik. Slutligen under¬
söks och analyseras den politiska utvecklingen på de sex kvarvarande under¬
sökningsorterna. Så långt källmaterialet tillåter, undersöks, liksom i tidigare
kapitel, hur regionala och lokala förhållanden och regionalt och lokalt aktiva
politiker har påverkat utvecklingen inom arbetarrörelsens vänsterfalang.

Bakgrund

a Uteslutningen av partimajoriteten - eller Kilbommarna år 1929.

Mitten av 1920-talet, fram till 1928 års val, var en framgångens tid för Sve¬
riges Kommunistiska Parti. Närmare en femtedel av LO-förbundens med¬
lemmar kan ha stått under kommunistiskt inflytande. Detta inflytandet var
dock ojämnt fördelat, och vissa fackförbund som till exempel: Gruv- såg¬
verks- och pappersindustriarbetarförbunden hade en betydligt högre andel
kommunister än andra.1 Kommunisternas samarbete med socialdemokrater¬
na var inte gnisselfritt, men man hade ändå ingått i en valkartell inför valet
och förhoppningarna om en vänsterseger var stora.2

Två händelser kom att helt ändra denna positiva bild. För det första: På
våren 1928 höll Komintern kongress och konstaterade att kapitalismen be¬
fann sig i kris, samt att socialdemokratin tillhörde det borgerliga systemet
och borde bekämpas. Främst skulle detta ske genom uppbyggandet av egna
fraktioner inom de fackliga organisationerna.

För det andra: Socialdemokraterna hade också varit säkra på fortsatta
framgångar. Det blev därför en smärre chock när andrakammarvalet 1928

1 Kennerström 1974A. sid. 20
2 Ibid. sid. 14.
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gav partiet femton mandatförluster, samtidigt som kommunisterna vann
fyra.3 Partikansliet utförde en valanalys och konstaterade att samarbetet med
kommunisterna måste upphöra. Högern hade skickligt spritt ut en propagan¬
da om att, om arbetarepartierna fick majoritet, demokratin skulle avskaffas
och tvångssocialiseringar tillgripas. Partistyrelsen bestämde sig, efter ett om¬
fattande rådslag, för att ta avstånd från kommunisterna och att försöka slå
mot den punkt där de var starkast, nämligen i fackföreningarna.4

Landsorganisationen gav den 6 november ut cirkulär N:r 618: "Till Sveri¬
ges fackligt organiserade arbetare! Slå vakt om fackföreningarna - hindra
det kommunistiska splittringsarbetet." Cirkuläret följdes sedan upp med att
man på representantskapets möte den 23-26 april 1929 förklarade, att ett
deltagande i den Enhetskommitté som kommunisterna bildat för fraktions¬
bildning i fackföreningarna, var oförenligt med ett fortsatt medlemskap i
landsorganisationen.5

Inför hotet från landsorganisationen ville, trots ordern från Moskva, en

majoritet av det svenska kommunistpartiets arbetsutskott upplösa Enhets¬
kommittén. En minoritet ledd av Hugo Sillén sade dock nej. Den försiktiga
politik som partiet tidigare fört, hade varit framgångsrik och det var svårt för
partiledningen att förstå den kritik som man nu utsattes för. Partistyrelsen
avböjde därför uppmaningen att följa de direktiv som i denna och flera andra
frågor kom från internationalens exekutivkommitté. Detta beslut fick den
något märkliga konsekvensen, att Komintern ställde ett ultimatum om att
följa direktiven till majoriteten, inte bara i arbetsutskottet utan även i partiet.
Den 9 oktober avslog arbetsutskottet Kominterns krav med sju röster mot
sex. Därmed var partiets tredje klyvning ett faktum.6

Majoriteten av medlemmarna följde Nils Flyg ut ur Komintern. Detsamma
gjorde även hela riksdagsgruppen. Denna fraktion av kommunistpartiet som
även i fortsättningen kallades "Kilbomskommunisterna" hade även kvar
närmare hälften av medlemmarna. Orsaken anses ha varit att en majoritet av

partimedlemmarna hade varit LO-anslutna och uppskattade att få fortsätta
med detta, trots att man hade en negativ syn på socialdemokratins politiska
verksamhet.7

Den del av partiet som kvarstod under Kominterns ledning kom att kallas
"Sillénkommunisterna". De samlade cirka en fjärdedel av de tidigare med¬
lemmarna, medan ungefär lika många helt lämnade kommunismen.8

3 Kennerström 1974A. sid. 15.
4 Kennerström anger att socialdemokraterna ej velat lämna ut de handlingar som närmare berör
aktionernas art. a. a. sid. 7.
5 Kennerström 1974A, sid. 19ff. anger att motaktioner vidtogs först vid representantskapsmötet
men han tycks då ha förbigått cirkulär 618.
6 Ibid. sid. 23f.
7 Ibid. sid. 43.
8 Ibid. sid. 26ff.
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b Kilbomskommunisterna blev 1934 socialistiska partiet

Valet 1932 blev en framgång för socialdemokraterna som återtog 14 av de
1928 förlorade 15 mandaten. Huruvida splittringen av kommunisterna bidra¬
git till valutgången är svårt att avgöra. Faktum är dock att de två vänster¬
grupperingarna, i en tid med hög arbetslöshet och svåra sociala förhållanden,
behöll sina åtta mandat. De inbördes relationerna förändrades dock. Det parti
som stödde Komintern fick två mandat i Norrbotten och blev därmed repre¬
senterat i riksdagen. Det andra kommunistpartiet förlorade sitt mandat i
nämnda län, plus det i Västernorrland. Därmed blev den regionala snedför¬
delningen mellan vänsterpartierna ännu mera markerad, samtidigt som soci¬
aldemokraterna gjort framsteg i traditionellt borgerliga områden i Götaland,
där oppositionen till vänster traditionellt var mycket svag.

År 1934 fick Flygs och Kilboms kommunistparti ytterligare två riksdags¬
mandat genom en utbrytning ur socialdemokraterna i Göteborg, den s.k.
Strömoppositionen efter ledaren Albin Ström. Samtidigt bytte partiet namn
till Socialistiska Partiet.9 Dessa två mandat förlorades dock på nytt i valet
1936. De båda konkurrenterna inom vänstern ökade även i detta val sitt
mandatantal. Socialdemokraterna med åtta och kommunisterna med tre. I

andra kammaren var nu socialdemokraterna starkare än det borgerliga block¬
et tillsammans, vilket naturligtvis minskade båda vänsterpartiernas möjlighet
att påverka rikspolitiken.

Kommunisterna hade erhållit två mandat i Göteborg, två i Norrbotten och
ett i Västernorrland. Socialisterna hade två i Stockholms stad, ett i Stock¬
holms län, ett i Värmlands län, ett i Kopparbergs län och ett i Gävleborgs
län. Detta innebar att dessa två partier började att bli mera jämbördiga, sam¬
tidigt som Komintern på nytt ändrade kurs. År 1934 proklamerade man
"folkfront" mot nazismen och ett ökat samarbete med socialdemokraterna
och den demokratiska vänstern. 10

På grund av det kommunistiska arvet hade socialisterna problem med
samordningen av program och politik. I partiprogrammen kvarstod satsen
om proletariatets diktatur samtidigt som all erfarenhet hade visat att val vann
man på en mera pragmatisk politik. En alltför långtgående reformism skulle,
å andra sidan, ha ställt partiet utanför allt internationellt samarbete med
andra kommunistiska organisationer.11

Inför valet 1936 valde därför partiet att återgå till de gamla kända vänster¬
kraven från seklets början i sitt politiska dagsprogram.12 Men nu var det för
sent. Man föreslog avskaffande av tullar, antimilitarism och internationell

9 Kennerström 1974A. sid. lOOffoch 1 12f.
10 Nerman. 1949, sid. 106ffoch2l0.
11 Kennerström 1974B, sid. 21 Off.
12 Vad vill Socialistiska Partiet? Broschyr, Stockholm 1936.
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arbetarsolidaritet, samt ingripande både mot finanskapitalet och även mot
statskapitalistiska monopol. Problemet var att under trycket från diktaturer
och protektionistiska rörelser i omvärlden hade folkopinionen, även inom
arbetarrörelsen, svängt. Koalitionsregeringen med Bondeförbundet föreslog
ekonomiskt stöd till jordbruket, upprustning och en mera planerad produk¬
tion, med bland annat en monopoliserad flygindustri i privat ägo.13 Att denna
nationalistiska linje fick folkligt stöd även inom arbetarrörelsen, bevisas bäst
av utgången av andrakammarvalet som i Dalarna blev socialdemokraternas
bästa sedan år 1914.

c Splittring av socialistiska partiet, återhämtning för kommunisterna

Förmodligen insåg flera personer i den socialistiska partiledningen att man
nu var på kollisionskurs med opinionen, men man kunde inte övertala Nils
Flyg att göra en kursändring.14 En god bild av socialistiska partiets läge efter
valet år 1936 gav Gustav Göransson vid AU-mötet den 22 september:

Partiet har definitivt hamnat vid sidan av den politiska utvecklingen i Sverige. Arbetar¬
klassens fackliga och politiska organisering hade i väsentliga avseenden gjort Marx teser
ohållbara. Det gick inte längre att propagera för proletariatets diktatur, framtiden tillhörde i
stället dem, som förespråkade demokrati och sammanjämkning av klassintressena.15

Han var övertygad om att partiet hamnat i en återvändsgränd och inte kunde
vara något förnyelseparti. Det hade i stället blivit:

En hemvist för pessimister och negativister, vilket också satt sina spår. Inga nya krafter
hade tillförts, ungdomsförbundet stagnerade och den kader, som bar upp partiet, var gam¬
mal och höll på att slitas ut.16

Oenigheten inom partiet om den fortsatta politiken ledde på våren 1937 till
uteslutningen av Folkets Dagblad-Politikens chefredaktör Karl Kilbom och
partisekreteraren Emil Andersson. Motsättningarna mellan Flyg och Kilbom
gällde främst partiets '"neutralitespolitik" i Spanienfrågan, och Flygs mera
militanta fackföreningspolitik. Stridigheterna hade i början av 1936 lett till
att Kilbom slutat som chefredaktör för Folkets Dagblad och övergått till att
arbeta med Emil Andersson på partiexpeditionen. Flygs officiella motiv för

lj Böhme 1982. Kapitel 4.1. Flygindustrin monopoliseras.
14 Kennerström 1974B. sid. 185ff.
15 Ibid. sid. 187f.
16 Ibid. sid. 188.
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uteslutningen var dock att Kilbom sedan länge planerat att övergå till social¬
demokraterna och i samband härmed lägga ner det socialistiska partiet. 17

De flesta av medlemmarna i partiets ledning hade varit aktiva i trettio år,
och det var förmodligen ingen slump, att Nils Flyg och hans närmaste
medarbetare fortsatte att arbeta med en ganska oförändrad målsättning, trots
skiftande opinioner i omvärlden. Oförmågan att ändra kurs kom dock, som
Kilbom och Andersson befarat, att straffa sig, och partiet blev efter deras
avhopp en politisk sekt utan inflytande annat än i enstaka arbetarkommuner
där man fortfarande hade betrodda politiska ledare.

Att socialistiska partiet krossades när Kilbom och Andersson lämnade det,
framgår också av de fortsatta valresultaten. Partiet fick i hela landet 5,3 % av
rösterna i andrakammarvalet 1932, 4,4 % år 1936, men endast 1,9 % i kom¬
munalvalen 1938 och var nere i 0,2 % år 1944. Då hade Nils Flyg avlidit och
partiet fått en klart nazistisk prägel. Av riksdagsgruppens sju ledamöter gick
fyra under år 1937 till socialdemokraterna. När senare lantbrukaren Victor
Herou från Österfärnebo i Gävleborgs län lämnat riksdagen, återstod bara
Nils Flyg och Arvid Olsson, som båda slogs ut vid 1940 års val.18

Socioekonomisk analys av Dalarnas kommunistpartier

a Analys av valresultaten i andrakammarvalen

Medan 1930-talet blev en framgångsrik period för Dalarnas socialdemokra¬
ter, var utvecklingen först uppåt och sedan nedåt för socialistiska partiet. So¬
cialdemokraterna fick 41,1 % av rösterna i andrakammarvalet år 1928, 42,8
% år 1932 och hela 46,1 % år 1936. Det odelade kommunistpartiet hade fått
9,9 % av rösterna år 1928. Kilbomskommunisterna hade efter partiklyvning¬
en flera röster, eller i siffror 15,2 % år 1932, varefter partiet fick en smärre
minskning till 13,7 % år 1936. Förlusterna i Dalarna i 1936 års val var alltså
lägre än riksgenomsnittet. Det kominternanslutna kommunistpartiets andel
av rösterna i länet var nästan försumbart, 1,1 % år 1932 och 1,3 % år 1936.

Valresultaten 1932 och 1936 fördelning på Dalarnas nuvarande femton
kommuner och på socioekonomiska regioner framgår av tabell 7.1 nedan.

17 Socialistiska Partiet, cirkulär den 12 maj 1937, i Stora Tuna Socialistiska ungdomsklubb DFA.
Att splittringen hade saklig grund, framgår även av att de två funktionärenia på ungdomsförbundet,
Gösta Karlsson och Torsten Henriksson, trots förbundsledningens stöd för Flyg, följde Kilbom ut
ur partiet. Deras motiveringar för sitt ställningstagande var att en splittring av partiet och ungdoms¬
förbundet i det läge som var på våren 1937 skulle få förödande konsekvenser och att Flyg saknade
andra än personliga motiv för uteslutningen. Cirkulär undertecknat av Karlsson och Henriksson den
25 maj 1937.
18 SOS. Andrakammarvalen 1932. 1936, 1940 och 1944. Nerman 1949, sid. 207ff.
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Tabell 7.1. Val till Riksdagens andra kammare. Valresultaten i valen 1932 och 1936, presente¬
rade procentuellt för nuvarande femton kommuner i Kopparbergs län.

1932 1936

Kommun: SAP Kilbom Sillén Summa SAP Kilbom Sillén Summa

Avesta Ind. 45 18 2 65 49 1 1 I 61

Borlänge Ind. 47 20 0 67 65 4 1 70

Ludvika Ind. 50 26 2 78 52 25 2 79

Genomsnitt 47 21 1 69 55 13 1 69

Falun Bland. 39 11 1 51 39 11 1 51

Fledemora Bland 49 7 3 59 52 6 1 59

Smedjebacken Bland. 56 13 1 70 60 11 1 72

Vansbro Bland. 42 15 2 59 43 15 2 60

Genomsnitt 47 12 2 61 49 11 1 61

Gagnef Jordb. 40 10 0 50 44 8 0 52

Leksand Jordb. 30 5 0 35 40 4 0 44

Rättvik Jordb. 43 10 6 59 36 11 4 51

Säter Jordb. 31 1 I 0 42 33 10 1 44

Genomsnitt 36 9 2 47 38 8 1 47

Orsa Skogs. 45 13 0 58 46 10 1 57

Mora Skogs. 36 12 0 48 41 9 2 52

Malung Skogs. 53 10 0 63 59 6 1 66

Älvdalen Skogs. 37 21 0 58 39 21 1 61

Genomsnitt 43 14 0 57 46 12 1 59

Länet totalt 42,8 15,2 1,1 46,1 13,7 1,3

Källa: Förf:s bearbetning av SOS Andrakammarvalen. För tabell samtliga partier se bilaga 3.

Med hjälp av tabell 7.1 har jag funnit följande socioekonomiskt baserade
skillnader i utvecklingen inom arbetarpartiernas valmanskår under 1930-
talet.

Vad gäller det korn internanslutna partiet kan det konstateras att det bara
hade en nämnvärd utbredning i Rättviks kommun. Detta faktum återkommer
jag till nedan, vid undersökningen av utvecklingen på de utvalda lokala or¬
terna.

Kilbomspartiets gjorde jämfört med valet år 1928, (se tabell 6.1) många
röstmässiga framgångar i Skogsdalarna år 1932. I Älvdalen erhöll partiet
över 20 % av rösterna och i Malung, Mora och Orsa över 10 %. Valresulta¬
ten innebar att partiets utbredning, jämfört med tidigare utbrytargrupper,
blev förvånansvärt jämnt fördelat över länets olika regioner. Över genom¬
snittet låg samtliga Industrikommunerna men även Älvdalen i Skogsdalarna.
Orsakerna till socialistiska partiets inbrytning i Skogsdalarna under 1930-
talet, behandlas även i kapitel 9 nedan, som handlar om Syndikalismen.
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År 1936 minskade sedan socialistiska partiets röstandelar i Avesta och Bor¬
länge, medan den i övriga delar av länet förblev relativt konstant. Huvudin¬
trycket kvarstår dock: Socialistiska partiet hade i Dalarna en utbredning som
var mera omfattande än 1920-talets kommunistiska parti. På grund av soci¬
aldemokraternas framgångar i de kommunala valen under 1930-talet kom
socialisterna dessutom att, som jag visar i nästa kapitel, i många kommunal¬
fullmäktige att utgöra vågmästare mellan detta parti och de borgerliga parti¬
erna.

Ser man till röstetalen för den sammanlagda arbetarrörelsen så var dessa
under 1930-talet förvånansvärt stabila, med en mindre ökning enbart i Indu¬
stri- och Skogsdalarna. Tendensen är också den att socialdemokraterna går
något framåt på de övriga arbetarpartiernas bekostnad. Klart är nu också att
arbetarrörelsens svagaste områden under mellankrigstiden var Bondedalarna,
medan man i Skogsdalarna höll på att återvinna den röstandel som socialde¬
mokraterna hade i 1914 års höstval.

b Analys av arbetarpartiernas organisatoriska utveckling

Klyvningen av kommunistpartiet år 1924 hade sänt Verner Karlsson ut ur

riksdagen. Framgångarna för partiet i valet 1928 hade återinsatt honom. Den
av Dalarnas kommunister förda politiken hade alltså varit framgångsrik och
partiet hade i länet 861 medlemmar på hösten 1929 och ungefär lika många
fanns inom ungdomsförbundet som gått intakt genom de tidigare klyvning¬
arna. Detta innebar att partiet styrkemässigt hämtat sig från partiklyvningen
år 1924. Man hade också, med stor svårighet, sanerat ekonomin efter Dalar¬
nas Folkblads nedläggning år 1925. Det kan därför vara förståeligt att den
nya partiklyvningen den 9 oktober 1929 inte hälsades med några ovationer
och avståndstagandet från minoritetens "kupp" blev så gott som totalt.19

Vid en extra distriktskongress, den 14-15 december beslutades om anslut¬
ning till Kilbomskommunisterna och att flytta distriktets arbetsutskott från
Grängesberg till Borlänge.20 Där övertog arbetarkommunens ordförande,
rörarbetaren vid Kvarnsvedens pappersbruk G. B. Gillgren, ordförandeska¬
pet i distriktsstyrelsen. Sedan behöll han detta uppdrag till en extra distrikts¬
konferens den 20 juni 1937 som hölls med anledning av uteslutningen av
Karl Kilbom. Efter det att Kilbom vägrats tala på konferensen och det stod
klart att Flygs anhängare utgjorde en majoritet av ombuden, lämnade di¬
striktsordföranden G. B. Gillgren och riksdagsman Verner Karlsson båda
partiet.

19 Socialistiska Partiet, Korrespondens 1929 ARAB. 1 Kommunistiska Ungdomsförbundets Kor¬
respondens på ARAB liar bara hittats siffror för ungdomsförbundet i Dalarna 1926 och 1932. Det
första året fanns 16 klubbar med 585 medlemmar, det senare 11 klubbar med 536 medlemmar.

Förmodligen var medlemsantalet 1929-30 något lägre.
20 Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprotokoll 30/11 1929 Serie AI: 1 DFA.
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Majoriteten på konferensen beslöt att välja ny distriktsstyrelse och distriktets
arbetsutskott förlades till Ludvika med Karl Sjöö som ordförande.21 Denne
hade varit politisk aktiv i Ludvika sedan den tid det där funnits en stor väns¬
terkommunen. Medlemsantalet i kommunen hade efter inträdet i Komintern
minskat och var i mitten av tjugotalet endast ett trettiotal. Under Sjöös led¬
ning ökade det på nytt till ett femtiotal. En siffra som kom att stå sig även
efter partisplittringen år 1937. Då partiledaren Flyg började att närma sig
nazismen, upphörde arbetarkommunen i början av 1940-talet och Sjöö läm¬
nade även ledningen för partidistriktet.22

Distriktsprotokollen är sparsamma de första åren, men omedelbart efter
partiklyvningen tycks en medlemsminskning ha inträtt och 1 januari 1930
redovisades 19 kommuner med 655 medlemmar. Verksamheten sköt dock
snabbt fart, med en kraftig ökning under 1932 och 1933. Vid utgången av
1934 registrerades 38 kommuner med 1 083 medlemmar.23 En siffra som inte
uppnåtts sedan det gamla vänsterpartiets dagar. Nedgången kom dock lika
snabbt och medlemsminskningen var markant efter uteslutningen av Karl
Kilbom. I oktober 1937 fanns 17 kommuner med 424 medlemmar. Med¬

lemsminskningen fortsatte därefter till 361 i januari 1940 och distriktet upp¬
hörde slutgiltigtår 1941.24

Flertalet av de nya och, som det skulle visa sig, kortlivade arbetarkommu¬
ner som bildades åren 1933-34 låg i Dalarnas skogskommuner. Sistnämnda
år var de ungefär jämnt fördelade mellan Industri- och Skogskommuner, en
geografisk expansion hade alltså skett. Detta intryck stärks också av en ana¬
lys av vilka större fackföreningar som detta år fanns på orter med en kom¬
munistisk arbetarkommun. Nio dominerades av Metall, medan fem domine¬
rades av Sågverks och ytterligare fem av Skogs- och Flott. De båda senare
var i Dalarna typiska glesbygdsförbund. Två andra ortstyper av vikt för
kommunismen utgjorde grunden för åtta arbetarkommuners verksamhet:
Fyra kommuner fanns på gruvorter och fyra fanns vid pappersbruken. Reste¬
rande fyra kommuner har olika fackliga organisationer som bas. Efter den
kraftiga medlemsminskningen år 1937 flyttades tyngdpunkten i verksamhe¬
ten åter tillbaka till industriorterna. Ofta till orter där man tidigare haft kraft¬
fulla och fortfarande aktiva ledare av typ Oscar Alfredsson i By och Hildor
Johansson i Korsnäs.

21 Socialistiska Partiet, Dalarnas distrikt. Mötesprotokoll den 20/1937. DFA.
22 Den 21 juni 1943 fick Sjöö intyg om att han inte var medlem i det socialistiska partiet. Förmod¬
ligen hade han av omgivningen anklagats för nazistiska sympatier och därmed utträtt ur partiet.
Källor: SKP Ludvika, Mötesprotokoll 1917 - 1927. Socialistiska Partiet Dalarna. Verksamhetsber.
Serie Al: 1-3 ochAIV:l Korrespondens Serie El: l DFA.
23 Socialistiska Partiet Dalarna. Verksamhetsber. 1934 Serie AI: 1 DFA.
24 Socialistiska Partiet Dalarna. Verksamhetsber. 1938-1940 Korrespondens 1940-43 Serie ELI
DFA.
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Organisatoriskt var dock verksamheten hela tiden otillräcklig. Trots den sva¬
ga ekonomin, tillsattes redan år 1928 en ombudsman. Denna post var tillfäl¬
lig och hade många innehavare och upphörde efter uteslutningen av Kilbom
1937 då även expeditionen, centralt belägen i Borlänge, stängdes. Det finns
skäl att tro, att denna svaghet i partiets organisation berodde, förutom på då¬
lig ekonomi, på att de bästa organisatörerna efter hand lämnat vänsterfrak¬
tionerna och nu var verksamma inom socialdemokratin.25

Protokollet från distriktets årsmöte 1932 (det första under hela undersök¬
ningsperioden bevarade) talar om ett närmande till Riksförbundet Landsbyg¬
dens Folk och nämner att flera av bondeförbundets sympatisörer nu röstade
med partiet. Huvudmotståndare i framtida val måste vara socialdemokratin
med dess "arbetarfientliga politik". Man konstaterade också att
"vänstersocialismen" inom socialdemokratin var död då Zeth Höglund och
Fredrik Ström utmanövrerats av Per Albin Hansson. Fackligt upplevde man
sig detta år som isolerade men man ämnade fortsätta fraktionsarbetet inom
LO-förbunden.26 Vid distriktsårsmötet året därpå var partistyrelsens repre¬
sentant, partisekreterare Emil Andersson, besviken över medlemsutveckling¬
en. Partiveteranen Theodor Holmberg från Mora gick dock i svaromål och
kritiserade partiet för att sakna ledande krafter i det vardagliga agitationsar¬
betet. Han lämnade också något senare partiet och övergick till socialdemo¬
kraterna.27 Vid distriktskongresserna 1934 och 1935 diskuterades förhållan¬
det mellan LO och SAC. Socialisterna beslutade att vara neutrala i striderna
dem emellan.281 flera frågor där man hade olika åsikt mot LO tvingades man
dock att samarbeta med syndikalisterna. Detta blev ännu mera uppenbart
under striderna i Spanien, då båda organisationerna talade för ett bibehållan¬
de av en svensk neutralitet och fortsatt nedrustning samt en internationell
arbetarsolidaritet. Denna linje övergavs nu liksom 1914 av socialdemokra¬
terna för den nationella upprustningen och neutraliteten, nu i Nationernas
Förbunds regi. Det Komintern-anslutna kommunistpartiet förordade, liksom
tidigare, den väpnade kampen. Denna linje fick nu nya anhängare i Dalarna,
samtidigt som en stark opinion inom arbetarrörelsen övergav den traditio¬
nellt förda nedrustningslinje som kulminerat i 1925 års försvarsbeslut och
förordade en stärkning av försvarsmakten.

Protokollen från de Kilbomskommunistiska/socialistiska organisationerna
upptar, efter striderna i samband med partiklyvningen 1929, inga tecken på

25 Ovanstående bygger på ett av författaren färdigställt kortregister, baserat på verksamhetsberättel¬
serna från Socialistiska Partiet i Dalarna, men även på uppgifter i protokollen från enskilda arbetar¬
kommuner. då distriktsmaterialet är bristfälligt. 1 Verksamhetsberättelsen för år 1936 anger di¬
striktsstyrelsen partiets dåliga organisation som en förklaring till det dåliga valresultatet.
26 Socialistiska partiet Dalarna. Mötesprotokoll 26-27/11 1932 Serie AI: 1 DFA.
27 Socialistiska partiet Dalarna. Mötesprotokoll 25-26/11 1933 Serie AI: I DFA. Nyström 1982. sid.
297.
28 Socialistiska partiet Dalarna Mötesprotokoll 1-2/12 1934 och 23-24/1 I 1935 Serie AI: 1 DFA.
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direkta konfrontationer med LO-facken. Orsaken behöver inte vara att dessa

tolererade medlemmar av detta kommunistparti i fackföreningsstyrelserna.
Man kan också tänka sig att partiet nu var så svagt att man inte gjorde an¬

språk på något fackligt inflytande. Visserligen tillväxte partiet något mot
mitten av 30-talet, men dessa år var i Dalarna en verklig glansperiod i soci¬
aldemokratins organisatoriska utveckling och socialistiska partiets prägel av

"politisk sekt" kvarstod trots allt.29
Ungdomsklubbarna i Dalarna var denna gång trogna partiet och hade be¬

varat sin tidigare styrka. Distriktet hade i början av 30-talet, i runda tal,
1 000 medlemmar i cirka 30 klubbar. Klubbarna fanns fördelade över hela

länet. Av 31 klubbar vid utgången av år 1933 fanns fem i Bondedalarna och
tre i Skogsdalarna. Detta kan jämföras med kommunistiska ungdomsförbun¬
det som år 1926 hade 16 klubbar varav tre i Bondedalarna och ingen i
Skogsdalarna30 Nedgången inom ungdomsförbundet börjar dock redan under
år 1935 och betalande klubbar under 1936 är bara hälften av antalet två år

tidigare. Efter Kilboms uteslutning återstod endast sex betalande klubbar,
samtliga i Industridalarna, men även dessa upphörde snart med kontingent¬
inbetalningarna och distriktets verksamhet upphörde helt under år 1940.31

Socialistiska partiet hade även en kvinnoorganisation. Om dennas verk¬
samhet i Dalarna är mycket litet känt och bara en organisation har kunnat
beläggas med bevarat arkivmaterial.32

Även om de flesta aktiva socialister i Dalarna som lämnade partiet efter
partiklyvningen år 1937 inte blev medlemmar i något nytt parti, så tjänade
kommunisterna och inte socialdemokraterna medlemmar på socialistiska
partiets tillbakagång. Det kommunistiska partiet hade i början av 1930-talet
bara något hundratal medlemmar i länet, främst i Ore socken. I början av år
1938 fanns tio arbetarkommuner, under året tillkom fjorton och 1939 ytterli¬
gare sex, varefter utvecklingen avstannade på grund av kriget mellan Finland
och Sovjetunionen.33 Denna utveckling innebar att man vid krigsutbrottet i
stort sett byggt upp en organisation som i storlek motsvarade den som tidiga¬
re utgjorts av det socialistiska partiet. I många fall återfanns organisationerna
också på samma orter, även om medlemmarna inte var samma personer som
tidigare. Detta kan förklara den falska bild av en kontinuerlig kommunistisk
arbetarrörelse som sentida betraktare erhållit.34

29 Beträffande socialdemokratins utveckling se kapitel tio nedan.
30 Socialistiska Ungdomsförbundet, Dalarna. Verksamhetsber. 1934 och 1935. Serie Allla.l DFA.
31 Ibid.. Kassaböcker 1935-1941. Serie Gl 1:1-2. DFA.
32 En enda kassabok från en förening inom socialistiska kvinnoförbundet, tillhörande Kvarnsvedens
kvinnoklubb, finns bevarad på Dalarnas Folkrörelsearkiv.
33 VPK Dalarna, Verksamhetsberättelse. Serie Ava:l DFA.
34 Se t.ex. Rydenfelt. 1954. Plan nämner endast i inledningen att siffrorna i hans tabeller, fram till
andra världskriget, omfattar flera partier.
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Kommunismen under 1930-talet på
de lokala undersökningsorterna

Någon kommunistisk arbetarkommun i Gagnef fanns inte heller under 1930-
talet. Protokoll finns bevarade för de socialistiska arbetarkommunerna i Nås,
Fredriksberg och By. 1 Borlänge, Korsnäs och Furudal är böckerna förkom¬
na. Jag kommer att fokusera framställningen på de större och mest aktiv or¬
terna, Borlänge, Fredriksberg och Furudal. Bristen på protokoll gör att jag
beskriver den kommunistiska verksamheten på dessa platser med hjälp av
andra skriftliga och även muntliga källor.35 Socialistiska partiets verksamhet
i Korsnäs, By och Nås kommer att beskrivas mera summariskt. By och
Korsnäs har dock ett visst intresse, eftersom den socialistiska verksamheten
på dessa orter inte ebbade ut förrän i Början av 1940-talet.

a Verksamheten inom Borlänge kommunistiska/socialistiska
arbetarkommun

Som nämnts i föregående kapitel, var medlemsantalet i Borlänge kommu¬
nistiska arbetarkommun år 1929 åter 62 personer efter en djupdykning år
1925 till 48. Den nya striden inom kommunistpartiet omtalades i protokollen
för första gången den 5 oktober 1929, som en helt ny och oväntad fråga. Ar¬
betarkommunens inställning var från början helt klar:

Under debatten som varade i tre timmar, framkom förslag till ett uttalande att Borlänge
kommunistiska arbetarkommun på det skarpaste protesterar mot minoritetens politik och
uttalar sitt fulla förtroende för majoriteten och dess handlingar. Förslaget antogs enhäl¬
ligt.36

Någon livligare intern diskussion blev det inte. Redan vid mötet den 12 ok¬
tober förberedde man ombudsval till Kilbomskommunisternas första kon¬

gress, som skulle äga rum den 16-18 november. Kuppen den 9 oktober, som
alltså ägt rum efter ovan refererade möte, diskuterades, och ett starkt uttalan¬
de gjordes:

Vi taga oss friheten att stämpla alla som var med och understödde minoritetens okommu¬
nistiska handlingar som den kommunistiska rörelsens marodörer. Samtidigt har vi beslutat
att alla tidningar brev och cirkulär som kommer från det självvalda minoritetsutskottet till
några av vår kommuns medlemmar hamnar olästa i elden. Vi hoppas att den sjunde inter-

° På båda dessa platser har studiecirklar varit aktiva som komplement till det skrivna materialet.
'6 Socialistiska Partiet Borlänge. Mötesprotokoll 5/10 1929. DFA
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nationella kongressen kommer att döma över den svenska minoritetsledningens högerop¬
portunistiska fascistiska, pöbelaktiga avvikelser 37

Arbetarkommunen var efter dessa ställningstaganden stabil fram till Kilboms
utträde ur partiet år 1937. Tyvärr saknas protokollsbok efter 1930, men 1933
rapporterades 64 medlemmar till distriktets statistik och år 1936 80. Därefter
föll medlemsantalet kraftigt till 21 år 1939. Denna kraftiga medlemsminsk¬
ning får sättas i samband med att arbetarkommunens ledande krafter, sedan
slutet på 1920-talet, nu lämnade arbetarkommunen även om den fortsatte sin
verksamhet. De som följde Verner Karlssons exempel och lämnade partiet
på våren 1937 var främst G. B. Gillgren, som både var kommunfullmäktige
och en av partiets två landstingsmän och ungdomsförbundets tidigare di¬
striktsordförande Gunnar Elfsberg som vid denna tid var mycket aktiv inom
Borlänge socialistiska arbetarkommun.

Som nämnts ovan, föll socialistiska partiet i Borlänge tillbaka i riksdags¬
valet år 1936. Minskningen av antalet röster var måttlig, ett par hundra, eller
cirka 10 %. Då befolkningen i valkretsen samtidigt, sedan föregående val,
hade ökat med flera tusen personer, eller mera än 20 %, gick partiets andel
av denna kraftigt tillbaka. Ungdomsklubben i Stora Tuna anger att valrörel¬
sen gått trögt och att partiets pacifistiska hållning till konflikterna i Etiopien
och Spanien inte hade attraherat ungdomsväljarna. En acceptabel förklaring,
som stämmer väl med den kritik som framförts inom partiledningen.38

Nedgången för partiet märktes också på antalet kommunalfullmäktigele¬
damöter i Domnarvets kommun som, vid 1938 års val, minskade från fem
till två. Det komintemanslutna kommunistpartiet samlade i Borlänge bara
någon procent av rösterna i valen under 1930-talet och saknade före andra
världskriget fullmäktigeplatser och före 1938 även arbetarkommun.39

Då Borlänge var en stor ort med även andra omfattande organisationer har
jag undersökt i vad mån syndikalisterna och socialdemokraterna diskuterar
socialistiska partiet på sina möten. En genomgång av protokollen från syndi-
kalisternas organisation i Borlänge har inte gett några närmare upplysningar
om Kilbomskommunisterna/socialisterna. Den lokala samorganisationen
arbetade strikt fackligt, och endast 1933 berättar protokollen om ett samar¬
bete med kommunisterna, vid ett antifascistiskt möte. År 1935 protesterade

j7 Socialistiska Partiet, Borlänge, Mötesprotokoll 12/10 1929. DFA.
38 Stora Tuna socialistiska ungdomsklubb, verksamhetsberättelse 1936. DFA. En liknade bild ges
också av debatten på socialistiska partiets distriktskonferens i Borlänge den 28-29 november. Där
kritiserads Flyg. som närvarade, för sin "neutralitetspolitik" i Spanienfrågan och en mera Francofi¬
entlig resolution antogs. Socialistiska Partiet. Dalarnas distrikt. Mötesprotokoll 1932 - 1940. Serie
AI:2 DFA.
39 Socialistiska Partiet, Dalarna. Verksamhetsber. 1934 Serie Al: 1. DFA. Länsstyrelsen i Koppar¬
bergs län. Landskansliet, Kommunalfullmäktigeprotokoll. Serie AIc:79-80, Alc:88-89 och Alc:98-
99. Vänsterpartiet - Kommunisterna Dalarna. Verksamhetsberättelser 1937 - 1939. Serie AVa:l
DFA.
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man gemensamt emot förföljelserna mot syndikalister i Spanien och senare
var de två organisationerna, tillsammans med kommunisterna, aktiva i in¬
samlingarna genom Spanienkommittén.40

Den socialdemokratiska arbetarkommunens protokoll nämner under 1930-
talet inte heller någon form av rivaliserande arbetarrörelse. Skälet är för¬
modligen dessa sociala rörelsers obetydlighet på orten. Däremot framgår av
protokollen tydligt varför syndikalisterna talade om "reformisterna" som ett
samlingsnamn för representanter både för socialdemokraterna och landsor¬
ganisationen. På ledande poster inom den socialdemokratiska rörelsen vid
denna tid fanns i Borlänge, och fanns även långt tidigare, många medlemmar
som har en framträdande position även inom fackföreningsrörelsen.41 Upp¬
byggandet av denna totala socialdemokratiska dominans framstår klart av
nedanstående tabell.

Tabell 7.2. Medlemsantal. 31/12 respektive år. i organisationer tillhörande SAP, SAC. LO
och kommunistiska/socialistiska partiet inom nuvarande Borlänge kommun.

1929 1933 1937

Syndikalisterna 495 274 212

Landsorganisationen 3.388 3.891 4.677

Socialdemokraterna 1.652 2.051 2.490

Kommun./Socialister 204 107 55
Källa: Databasen Folkrörelsearkiv, samt för Kommunister/socialister material sammanställt
av författaren angående arbetarkommunerna i Borlänge. Idkerberget och Kvarnsveden.

Som framgår av tabell 7.2. innebar 1930-talet inte bara att socialdemokratin i
Borlänge stärktes, utan även en fortgående försvagning för de andra två rö¬
relserna.

Vad som däremot inte framgår av tabellen, är att de socialistiska partior¬
ganisationerna upphör och den internationella kommunistiska rörelsen bör¬
jade att utvecklas i Borlänge mot slutet av 1930-talet och början av 1940-
talet.42

40 SAC Borlänge LS, Mötesprotokoll 1927-1942. Serie AL7-8, DFA.
41 SAP Borlänge Mötesprotokoll med bilagor 1930 - 1937 DFA. Även denna utsaga bekräftas indi¬
rekt av socialistiska partiets distriktsstyrelse. 1 sin verksamhetsberättelse för år 1936 beskriver man
valförlusterna på de större industriorterna som en följd av "socialdemokraternas överväldigande
organisation" samtidigt som man anser bristerna i den egna organisationen som sin största svaghet.
Serie Al:2 DFA.
42 Socialistiska Partiet. Korrespondens. Förteckning nr 2262 Serie El ARAB. Socialistiska Partiet
Dalarna. Verksamhetsberättelser. Serie ALI DFA. Det kominternanslutna partiet hade i december
1951 en arbetarkommun i Borlänge med 74 medlemmar. VPK Borlänge. Verksamhetsberättelse
1951 AlVa: 1 DFA.
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b Verksamheten inom Fredriksbergs kommunistiska/socialistiska
arbetarkommun

Den 22 oktober 1927 bildades, genom den socialdemokratiska ungdoms¬
klubbens försorg, den kommunistiska arbetarkommunen i Fredriksberg.
Kommunen upprätthöll en normal politisk verksamhet med cirka ett möte i
månaden fram till partistriden på hösten 1929. Medlemsantalet var i decem¬
ber 1928 36 personer och i december 1929 43 personer, Stridigheterna inom
partiet uppmärksammas på ett möte i september sistnämnda år. Under två,
med ungdomsklubben gemensamma möten, tog man ställning till partiklyv¬
ningen. Den 19 oktober, med Verner Karlsson närvarande, antog de båda
organisationerna gemensamt följande resolution:

Vi protesterar på det skarpaste mot de vettvillingar inom vår rörelse som genom våldskup¬
per söker tillvälla sig ledarställningen inom partiet mot medlemmarnas vilja. Vi ställer en

bestämd uppmaning till alla kamrater ute på arbetsplatserna och i organisationerna att
enigt och med kraft slå tillbaka detta vettlösa tilltag. Vi vill att vår rörelse skall bli en slag¬
kraftig revolutionär massorganisation och icke en sekt av vanvettiga kuppmakare.- Fram
för en slagkraftig revolutionär arbetarrörelse! Leve kommunismen!43

Den tredje november valdes ombud till Kilbomskommunisternas konstitue¬
rande kongress som skulle hållas den 16-19 november och ombudet rappor¬
terade från kongressen på ett möte i början av december.

Trots ovanstående slagkraftiga uttalande blev arbetarkommunens fortsatta
verksamhet knagglig, och ungdomsklubbens verksamhet upphörde år 1931.
Under perioden 1930 till 1933 hölls endast ett tiotal möten och någon större
ordning på verksamheten tycks det inte ha blivit förrän i april 1934. Då hade
arbetarkommunen rekonstruerats med ett 15-tal medlemmar. Glädjen var
dock kortvarig. Partiet fick åtta mandat vid höstens kommunalval, trots detta
återgick snart arbetarkommunens mötesverksamhet till några enstaka möten
per år. En nyhet under denna period är dock att kommunalpolitiken började
att spela en framträdande roll som mötestema. Visserligen borde detta vara
naturligt om partiet hade åtta mandat i fullmäktige, men tidigare hade ju
vänsterns förtroendevalda, trots flera mandat, fått besluta om kommunala
frågor utan inblandning från någon politisk organisation. Man hade alltså i
Fredriksberg närmat sig ett arbetssätt som var mycket vanligt på större orter.
En annan viktig iakttagelse är att det i protokollen omnämns att medlemmar¬
na är fackligt verksamma inom Pappers avdelning på orten och att beslut i
vissa frågor borde tas där. Uppenbart är att partimedlemmarna nu verkade
inom den ordinarie fackliga verksamheten och att speciella celler eller frak-

4:1 SKP Fredriksberg. Mötesprotokoll 19/10 1929. Fredriksbergs Hembygdsförening.
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tioner inte diskuterades. Syndikalisterna nämns däremot inte i mötesrefera¬
ten, trots att de hade en lokal samorganisation på orten.

Det bör observeras att den organisatoriska svagheten hos det kommunis¬
tiska/socialistiska partiet i Fredriksberg inte motsvarades av en liten andel av
valmanskåren. Tvärtom samlade partiet omkring 30 % av rösterna i samtliga
riksdagsval under perioden 1928 - 1936, medan socialdemokraterna hade
drygt 50 % under samma tid.44

Vid arbetarkommun mötet den 3 juni 1937 diskuterades uteslutningen ur

partiet av Karl Kilbom och Emil Andersson. Vid debatten framkom förslag
om att Fredriksbergs socialistiska arbetarkommun skulle nedläggas. De två
andra alternativen var att kommunen sökte inträde i den socialdemokratiska
arbetarkommunen eller att hela frågan bordlades till nästa möte. Frågan
bordlades och diskuterades på nytt den 6 juni. På detta möte beslutades att
omdelbart lägga ner arbetarkommunen och att de förtroendevalda skulle sitta
kvar på sina mandat valperioden ut.45

c Verksamheten inom Korsnäs, By och Nås socialistiska/kommunistiska
arbetarkommuner

1 Korsnäs var Hildor Johansson den ledande personen inom kommunistis¬
ka/socialistiska partiet och partiet hade vid riksdagsvalen ett omfattande stöd
bland väljarna i Hosjö kapellag. År 1932 fick socialdemokraterna 46 % av
rösterna i och Kilbomspartiet 30 %. Vid 1936 års val blev motsvarande siff¬
ror 47 % och 27 %. En ganska obetydlig nedgång för det parti som nu kalla¬
des det socialistiska.46

Organisatorisk lämnade dock partiet mycket i övrigt att önska. Arbetar¬
kommunen hade varit nedlagd sedan mitten på 20-talet. Den återuppstod till¬
fälligt inför kommunalvalet år 1930, då partiet fick fyra mandat i Vika sock¬
ens fullmäktigeförsamling. Därefter återupptogs arbetet år 1933 och Hildor
Johansson lyckades att hålla verksamheten i gång till början på 1940-talet.
Under hela denna period rapporterades årligen cirka tjugo medlemmar till
distriktet.47 Den organisatoriska basen för verksamheten var alltså genomgå¬
ende svag. Nämnas bör dock att orten under några år i mitten på 30-talet
hade en av länets större ungdomsklubbar med ett femtiotal medlemmar. När
Hildor Johansson skulle bjuda kringliggande partiorganisationer på fest i
Folkets Hus undertecknade han brevet med sitt namn och tillägget: De soci¬
alistiska organisationerna på orten.48

44 SOS Andrakammarvalen 1928, 1932 och 1936.
45 SKP/Socialistiska Partiet. Protokoll 1927-1937. Fredriksbergs hembygdsförening.
46 SOS Riksdagsvalen 1932 och 1936.
47 Socialistiska Partiet. Dalarnas distrikt. Verksamhetsberättelser. 1934. 1936. 1938 - 1940. Serie
Al: 1-2 DFA
48 Socialistiska Ungdomsklubben i Stora Tuna, Korrespondens 1934 - 1937. Serie EI: 1 DFA.
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Även verksamheten vid den kommunistiska arbetarkommunen i By socken
hade upphört vid tiden för partiklyvningen år 1929. År 1932 återupptogs den
dock med en rivstart. Kommunen höll detta år hela 16 möten. Denna höga
aktivitet fortsatte sedan och man höll ett till två möten per månad tills arbe¬
tarkommunen upphörde år 1942.

Medlemsantalet var vid kommunens upphörande år 1929 nere i endast sex

personer. Efter återupptagandet växte det dock snabbt, och var den sista de¬
cember 1933 10, 1934 18, 1937 20 och 1939 21 personer. Detta var således
en av de få arbetarkommuner inom socialistiska partiet där medlemsantalet
inte minskade efter Kilboms uteslutning på våren 1937.49 I de båda andra-
kammarvalen på 1930-talet fick partiet omkring 15 % medan socialdemo¬
kraterna erhöll något över 40 % i denna av järnbruken dominerade Berg¬
slagssocken.50 Ledande för partiets verksamhet på orten var, liksom tidigare,
folkskolläraren och kommunalfullmäktigeledamoten Oskar Alfredsson.

Liksom på sågverksorten Korsnäs var den Kommunistiska/socialistiska
andelen av väljarkåren i den skogsbolagsdominerade Nås socken stor under
1930-talet. Socialdemokraterna ökade vid valet år 1938 från 41 % av röster¬

na till 44 %, medan socialistiska partiet minskade något från 15 % till 14
%.51

Den bevarade protokollsboken från den kommunistiska arbetarkommunen
börjar med ett konstituerande möte den 20 maj 1928. Detta år höll arbetar¬
kommunen sex möten, främst som en del i valkampanjen inför andrakam-
marvalet. Under 1929 höll man fyra möten, samtliga före den nya partistri¬
den. Vid årsmötet den 9 februari 1930 beslöt sig kommunen för att stå neu¬
tral i den pågående konflikten, men den 30 augusti fick man besök av om¬
budsman Sven Nordvall från Borlänge och nu beslöt man sig för anslutning
till Kilbomskommunisterna. Arbetarkommunen var dock svag (13 medlem¬
mar 1929) och den upphörde 1932. Arbetet i kommunen återupptogs 1934
(11 medlemmar) men den upphörde slutligen efter Kilboms uteslutning ur
socialistiska partiet.52 Någon stark ledning tycks inte arbetarkommunen ha
haft, och vid 1938 års kommunalval fick partiet inget mandat. Någon mera
ingående beskrivning av arbetarkommunens verksamhet går inte att göra då
protokollen, liksom de från By socialistiska arbetarkommun, i huvudsak
upptar formella beslut utan längre motiveringar.

Celler eller andra speciella kommunistiska verksamheter nämns inte i
protokollsböckerna i Nås och By. Till skillnad från debatterna på större orter
som Borlänge tycks det politiska budskapet på de små orterna ha varit under¬
förstått och genomdiskuterat före dessa formella möten, varför det inte be-

49 Socialistiska Partiet By, Protokoll 1921-1942 Serie AI: 1 -2 DFA.
50 SOS Andrakammarvalen 1932 och 1936.
51 Ibid.
52 Socialistiska Partiet Nås. Mötesprotokoll 1928-1935 Serie AI:3 DFA.
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hövde uppta någon större plats i protokollsboken. Detta får inte tolkas så att
den ideologiska debatten saknades på orten eller att olika ställningstagande
inte färgades av en "socialistisk grundinställning".

d Verksamheten inom den radikala arbetarrörelsen i Ore socken

Var fanns då de internationella kommunisterna - medlemmarna av Komin¬
tern?

Av tabell 7.2 har framgått att de högsta siffrorna för denna grupp av
kommunister i valen 1932 och 1936 fanns i Rättviks kommun. Inom kom¬
munen var dessutom de kommuniströstande i huvudsak koncentrerade till
Ore socken. Där fanns konstaterade Rydenfelt i sin avhandling från 1950-
talet "ett kommunistiskt fäste".53

Vad hände på det politiska området i Ore efter partiklyvningen den 10
oktober 1929?

Ja, först hände just ingenting, för J. A. Rustas förhandlade med båda par¬
ter. Den 26 januari 1930 fick dock Kilbomspartiets styrelse ett brev, som
omtalade att den kommunistiska arbetarkommunen i Ore hade haft en med¬

lemsomröstning i anslutningsfrågan. 15 personer hade deltagit, och rösterna
utföll med 8 för Sillénpartiet, 6 för brevskrivarna och en blank. Då J. A.
Rustas röstat för en övergång till Sillén föreslogs i brevet, att en ny korre¬
sponderande skulle utses. Svaret, som är daterat två dagar senare, uttryckte
förvåning över att bara 15 röstat då man rapporterat över 40 medlemmar.
Den första februari besvarade arbetarkommunen detta brev. Man meddelade
att verksamheten nu låg nere samt att ett femtontal aktiva medlemmar på
politiska möten nog får räknas som ganska normalt, särskilt när många
medlemmar arbetade på skogsavverkningar långt från hemorten. Den 8 feb¬
ruari meddelade så distriktsstyrelsen i Grängesberg partistyrelsen att J. A.
Rustas lämnat partiet. Som orsak angavs hans personliga vänskap med Hugo
Sillén från tiden då denne var redaktör i Borlänge.54

Den 31 augusti 1930 skrev Kilbomspartiets ombudsman Sven Nordvall
till partistyrelsen och berättade att han startat en ny arbetarkommun i Furu¬
dal.55 Partiet erhöll därefter två mandat i kommunalvalen samma höst, och
kommunen omfattade som mest ett femtontal medlemmar. Partiet var fortsatt

framgångsrikt även i andrakammarvalen. År 1932 fick man 15 % av rösterna
och år 1936 hela 25 %, en vinst som man helt tog från kominternpartiet vars
siffror i valet blev de omvända. Både de borgerliga partierna och socialde¬
mokraterna samlade vid dessa val vardera 30 % av rösterna.56 Efter Kilboms

53 Rydenfelt 1954. sid. 177f.
54 Socialistiska Partiet. Korrespondens 1929. arkiv nr 2263 Serie FI:7 ARAB
55 Ibid.
56 SOS Andrakammarvalen 1932 och 1936.
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uteslutning ur partiet var det bara fyra medlemmar kvar i arbetarkommunen,
och tre av dessa invaldes 1938 i socknens kommunalfullmäktige, i sanning,
en bra utdelning.57

Styrkan hos den arbetarkommun som bildades av Sillénkommunisterna är
svår att bedöma, men den tycks, liksom socialdemokraterna, under 1930-
talet ha haft ett 20-tal organiserade medlemmar. De senare hade nu även bil¬
dat en arbetarkommun i byn Östanvik, varför man äntligen blev socknens
största politiska organisation. Både kommunister och socialdemokrater öka¬
de sitt medlemsantal mot slutet av 1930-talet samtidigt som socialistiska
partiet gick bakåt, för att, som på övriga platser i Dalarna, upphöra i början
av 1940-talet.58

J. A. Rustas lämnade i början av 1930-talet sitt sågverksarbete för skogs¬
arbete. Därmed lämnade han också sågverksindustriarbetarförbundet, för att
agitera bland de organisatoriskt mera splittrade skogsarbetarna. Om detta är
ett medvetet politiskt val eller ej går inte att fastställa, men arbetarkommu¬
nens arbete var helt beroende på dessa yrkesgrupper, vilket även bekräftats
av korrespondensen vid partiklyvningen hösten 1929. Självfallet kan inte
enbart Rustas som person ha åstadkommit radikaliteten bland befolkningen i
Ore socken. En viktig orsak till radikalismen var skogsbolagen. De ägde i
praktiken, särskilt före kommunreformen år 1919, ett avgörande inflytande
över vardagslivet i hela socknen, något som inte var obekant för någon. Ry-
denfelt har bagatelliserat denna faktor, men då har han bara byggt sin analys
på utvecklingen under perioden 1924 till 1952. Han har visserligen konstate¬
rat att kommunismen präglade avlägsna orter med en ursprunglig finsktalade
befolkning. En beskrivning som även kan gälla Ore. Men han ger inga tro¬
värdiga förklaringar. I tidigare kapitel har visats att bolagens verksamhet gav
fart åt hela den socialdemokratiska rörelsen i början av seklet. Sedan över¬
gick denna proteströrelse, genom det socialdemokratiska vänsterpartiet, även
till de borgerliga partierna. Både de frisinnade och bondeförbundet kom un¬
der 1920-talet att vända sin agitation mot skogsbolagen och till småbönder,
torpare, arrendatorer och andra mindre gynnade grupper inom landsortsbe¬
folkningen. Kommunistpartierna, och i stor utsträckning även socialdemo¬
kraterna, kom däremot att i huvudsak engagera sig för industrins arbetare.

Radikalismen, och därmed partivalet, inom de marginella grupper av
landsortsbefolkningens underklass, som under 1930-talet som torpare och
arrendatorer, fick en allt sämre standard, var säkert beroende på i vad mån
det fanns tillgång till ekonomiskt bättre sysselsättningsalternativ. I Säfsnäs
gick övergången från brukshantering till modern industri ganska smärtfritt,

57 Socialistiska Partiet Dalarna. Verksamhetsberättelser, 1934. 1936. 1938 - 1940. Serie Al: 1-3
DFA.
58 Ibid. samt SAP Dalarna, Medlemsregister. 1928 - 1937. Serie DP4-12 DFA och VPK Dalarna.
Rapporter till partistyrelsen 1938. Serie BIIc: 1 DFA.
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och i den starkt bolagsdominerade Silvbergs socken ersattes arbetet på ar¬
rendetorpen med industriarbete och därmed lades torpen redan på 1930-talet
öde.

En liknande utveckling tycks vid denna tid ha varit otänkbar i Ores finn¬
marker, där stora delar av befolkningen, som levt på orten i generationer,
hade svårt att tänka sig att flytta till mera expansiva områden i landet. För¬
modligen såg man i det läget en radikal uppdelning av skogsbolagens egen¬
dom som den enda lösningen även om man inte accepterade alla delar i det
kommunistiska partiprogrammet.59

Sammanfattning

Klyvningen av Sveriges Kommunistiska Parti år 1929 tillkom, liksom den
föregående, genom ett ingripande av Komintern. Motivet anges i allmänhet
som att man i Sverige misslyckats med att skapa en egen fackföreningsrörel¬
se, oberoende av den reformistiska landsorganisationen. I Dalarna kom dock
Kominterns intentioner på skam. Det kommunistparti som leddes av Nils
Flyg och Karl Kilbom tog 1929 helt över den kommunistiska rörelsen och
dess organisationer fortsatte i allmänhet sin verksamhet på samma sätt som
tidigare. Verner Karlsson angav, vid ett möte i Fredriksberg, att splittringen
borde undvikas, eftersom "partiet bör vara en slagkraftig massorganisation
och inte en sekt av vanvettiga kuppmakare". Han menade att spåren från de
två tidigare klyvningarna av partiet hade varit avskräckande, och ansåg ock¬
så att medlemmarna i allmänhet var motståndare till ett odemokratiskt styrt
parti. En inställning som det är tydligt att partimedlemmarna i Dalarna dela¬
de: Till och med den gamle Sillénvännen J A Rustas i Furudal vacklade in¬
nan han valde sida.

Den ekonomiska krisen i början av 1930-talet medförde att Kilbomskom-
munisterna fick minst 10 % av rösterna i samtliga kommuner utom i Biand¬
kommunen Hedemora och Bondekommunen Feksand. Partiet gjorde alltså
en viss inbrytning i Skogskommunerna. Trots detta, kunde partiet inte åter¬
hämta sig efter 1920-talets förödande splittringar av arbetarvänstern. Vid
valet år 1936 fick det tidigare kommunistiska, dåvarande socialistiska parti¬
et, på nytt ett bakslag. Under 10 % av rösterna erhölls nu även i Industri¬
kommunen Borlänge, Bondekommunen Gagnef och Skogskommunema

-9 Jag funderade mycket över varför andra socknar med högt bolagsägande inte har någon kommu¬
nistisk rörelse av betydelse under 1930-talet. Beträffande Silvberg (57 % bolagsägande) har dock
Nils E. Gustafsson författaren till boken: Torp och torpare i Silvberg, gett en rimlig förklaring. Han
säger nämligen, att många torpare i socknen drogs dit i slutet av första världskriget genom billiga
bostäder. Eftersom de inte var rotade i trakten så flyttade de vidare, så snart mera drägliga förhål¬
landen kunde erbjudas på andra orter. Ett förhållande som jag vet upprepades med flyktingar efter
andra världskriget.
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Malung och Mora. Något genomgående socioekonomiskt mönster i denna
tillbakagång är svårt att finna. Det verkar som att väljare i alla de fyra under¬
sökta kategorierna svikit partiet. När sedan riksdagsledamoten Verner Karls¬
son på våren 1937 följde den av partiordföranden Nils Flyg uteslutne Karl
Kilbom och lämnade partiet, upplöstes Daladistriktet så gott som totalt och
valresultatet i 1940 års val blev knappt mätbart. Det kominternanslutna par¬
tiet hade under 1930-talet mätbara resultat enbart i Rättviks kommun.

Efter partiklyvningen år 1924 hade det kominternanslutna kommunistpar¬
tiet tillsammans med ungdomsförbundet cirka 800 medlemmar i Dalarna.
Vid ingången av år 1929 hade samma parti cirka 1 600 medlemmar. Den nya
klyvningen samma år satte små spår i medlemskadern och toppen för Kil-
bomspartiet nåddes år 1934 med cirka 2 000, ett tal som motsvarade det för
vänsterpartiet år 1919. Förhållandena var dock nu radikalt annorlunda då
socialdemokraterna ökat sitt medlemsantal från 3 235 medlemmar vid ut¬

gången av år 1919 till 9 874 motsvarande tid år 1934. Efter partiklyvningen
1937 rasade siffran för det socialistiska partiet på nytt till cirka 800 med¬
lemmar. Därefter fortsatte raskt kräftgången och i början av 1940-talet hade
partiets grundorganisationer i praktiken upphört att existera.60

På de lokala undersökningsorterna övergick, undantaget Furudal, alla de
kommunistiska arbetarkommunerna år 1929 till Kilbomspartiet utan att nå¬
gon kominternansluten grupp bildades. En ortvis sammanfattning av den
kommunistiska /socialistiska verksamheten under 1930-talet ger följande
bild.

I Borlänge, blev under 1920-talet hela vänsterrörelsen efter hand alltmera
konturlös, när sådana kämpar som först redaktörerna Nils Andersson och
Ragnar Almgren och några år senare järnbruksarbetarna Aron Hjerpe och
Oscar Kypengren hade försvunnit vid de första partiklyvningarna. Mot slutet
av årtiondet var det därför svårt att finna nya välkända och samlande namn,

samtidigt som socialdemokratin på orten stärktes. De år 1929 ledande perso¬
nerna G. B. Gillgren och Gunnar Elfsberg fick visserligen Borlänge kommu¬
nistiska arbetarkommun att ansluta sig till Kilbomskommunisterna, men nå¬
gon stark organisation kom aldrig att bildas. Socialdemokratin var i den ny¬
bildade Domnarvets kommun så stark att för många politiskt aktiva personer

sågs inte kommunismen som ett realistiskt politiskt alternativ.61 De kraftiga
valförlusterna vid riksdagsvalet år 1936 bidrog säkert också till att utsikterna
att bibehålla en slagkraftig politisk organisation minskade, vilket i sin tur
bidrog till att även Gillgren och Elfsberg följde Kilbom och Verner Karlsson
ut ur partiet. Därefter var det bara en tidsfråga innan även Borlänge socialis¬
tiska arbetarkommuns arbete upphörde.

60 Socialistiska Partiet, Dalania Verksamhetsberättelser 1934. 1936. 1938 - 1940. Serie AI: 1-2
DFA och Johansson 1955. Tabell 1.
61 Frågan återkommer i nästa kapitel.
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På pappersbruksorten Fredriksberg var den kommunistiska rörelsen stark i
slutet av 1920-talet och kommunistiska/socialistiska partiet hade under
1930-talet cirka 30 % av rösterna i de olika valen. Trots mängden av sympa¬
tisörer och trots det faktum att man utan interna stridigheter övergick till
Kilbomsriktningen år 1929, var partiets lokala organisationer svaga. Detta,
plus avsaknaden av ledande personligheter, kan vara orsaken till att arbetar¬
kommunen helt upphörde efter Kilboms uteslutning ur det kommunistiska
partiet år 1937. De bevarade protokollen ger inte någon hänvisning till att ett
kommunistiskt cell- eller fraktionsarbete förekom inom fackföreningarna på
orten. Motsättningarna till socialdemokratin tycks ha minskat sedan tiden i
Komintern och det organisatoriska arbetet var i de båda partierna i stort sett
likartat. En övergång till att fortsätta att arbeta inom den reformistiska arbe¬
tarrörelsen tycks, på denna typiska Bergslagsort, inte ha mött några svårig¬
heter vare sig fackligt eller politiskt, även om ingen före detta socialist fick
någon mera framträdande plats i sitt nya parti.

I By blev 1930-talet en mera livaktig period för den tidigare kommunis¬
tiska men efter namnbytet år 1934 socialistiska arbetarkommunen. Folk¬
skollärare Oscar Alfredsson hade fortfarande en framskjuten position i det
lokala partiarbetet. Han hade dock fortfarande en svag bas, både organisato¬
riskt och bland väljarna. Värt att notera är att i motsats till den socialistiska
arbetarkommunen i Fredriksberg, kom den i By att arbeta utan störningar till
början av 1940-talet, då en strid uppstod med partiledningen om partiets po¬
litiska kurs.

Den kommunistiska/socialistiska arbetarkommunen i Nås blomstrade upp
i början av 1930-talet, för att sedan försvinna i samband med Kilboms ute¬
slutning. Att arbetarkommunen återupptogs får förmodligen mera tillskrivas
den ekonomiska krisen och arbetslösheten än något organiserat partiarbete.
Olof Lind flyttade, som nämnts, 1922 till Borlänge, och inget annat känt
namn dyker upp i protokollen.

Vad gäller stort väljarstöd och dålig organisation liknade efter Höglunds¬
klyvningen det kommunistiska/socialistiska partiet i Korsnäs sin motsvarig¬
het i Fredriksberg. En skillnad Finns dock, och det är att Hildor Johansson,
liksom Oscar Alfredsson i By, lyckades hålla liv i den socialistiska arbetar¬
kommunen förbi uteslutningen av Kilbom och in i början av 1940-talet.

Den enda kommunistiska arbetarkommun som klövs vid partistriden år
1929, och som ingår i denna undersökning, var den i Furudal. En bidragande
orsak till detta var att J. A. Rustas valde att kvarstanna inom Komintern.
Man skall naturligtvis inte förringa J. A. Rustas och andra framträdande
kommunisters insatser. Det är dock troligt att det i större utsträckning var

skogsbolagens otidsenliga arrende- och torparsystem som gav upphov till
den politiska radikalismen i socknen. I varje fall, måste man avfärda Ryden-
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felts slutsatser från 1950-talet att det var sociala och mentala brister hos lo¬

kalbefolkningen som var orsaken!62
Under 1930-talet fanns kommunisternas sympatisörer främst i Industrida¬

larna och i andra områden på orter som dominerades av de stora skogsbola¬
gens verksamhet. Denna uppdelning tycks vara tämligen opåverkad av före¬
komsten av de allt fåtaligare, uppdragstyngda och välkända politiska profi¬
lerna inom partiet. Som framgår av nästa kapitel, kunde dock några av dessa
personer ha framgångar inom kommunalpolitiken ända in i början av 1940-
talet.

62 Rydenfelt 1954, sid. 177f.
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8 Splittringen av Dalarnas arbetarrörelse, speg¬
lad i den lokala politiken

Detta kapitel och handlar om splittingen inom Dalarnas arbetarrörelse som
den kom att gestalta sig inom kommunal- och landstingspolitiken och om¬
fattar hela undersökningsperioden. Landstingsavsnittet innehåller en jämfö¬
relse med arbetarpartiernas resultat i riksdagsvalen samt en undersökning av
vänsterledamöternas geografiska fördelning och yrken. Hypotesen är att ut¬
vecklingen inom landstingspolitiken följer samma mönster som inom riks¬
politiken. Varje avvikelse från detta mönster kommer att diskuteras utifrån
de variabler som angivits i kapitel 1.

1 det primärkommunala avsnittet undersöks valresultaten i de sju socknar
där avhandlingens undersökningsorter är belägna. Det var först år 1919 som
kommunala val med medverkan av politiska partier i egentlig mening,
genomfördes på Dalarnas landsbygd, varför undersökningen börjar detta år.
Arbetshypotesen i detta avsnitt, liksom i det landstingskommunala, är att
undersöka om det finns avvikelser i de mindre partiernas roll jämfört med i
rikspolitiken. Kan eventuella skillnader ha orsakats av näringslivets utform¬
ning på de olika undersökningsorterna eller finns det andra förklaringar?

Landstingspolitiken

Dalarnas politiska särprägel gentemot rikspolitiken kan också mätas genom
valen till landstingsfullmäktige. För att undersöka vilka olikheter som fanns,
kommer jag här att jämföra arbetarrörelsens resultat i landstingsvalen med
resultaten i, de likaledes med allmän rösträtt, genomförda andrakammarva-
len under perioden 1917 till 1936. Före splittringen år 1917 var 87 av kam¬
marens 230 ledamöter socialdemokrater. Av de detta antal övergick 15 till
det socialdemokratiska vänsterpartiet. Detta motsvarar ungefär 1/6 av leda¬
möterna. Hela den socialdemokratiska partigruppen var väl förankrad ute i
landet med samtliga län utom Västernorrland och Gotland representerade.
Enligt socialdemokraternas adresslista för år 1917 var 37 ledamöter arbetare
eller småbrukare. Anmärkningsvärt är att endast en av dessa övergick till
vänsterpartiet. Den nya partigruppen representerade tio län med tyngdpunk¬
ten i Stockholm (4 ledamöter) Västernorrland (2) och Jönköping (2).'

Som nämnts, kom valet på hösten 1917 att radikalt förändra utbrytargrup-
pens sammansättning. Stockholm förlorade inflytande och skogslänen ökade
sitt mandatinnehav. Exempelvis i Dalarna från ett till två. Förutom denna

1 SAP Tryckt adressregister 1917 och tor framställningen i övrigt: Sveriges Riksdag Band 1-5.
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geografiska förändring förlorade vänsterpartiet fyra mandat, medan social¬
demokraterna ökade med 14. Vid 1920 års val förlorade båda arbetarpartier¬
na mandat. Vänsterpartiet minskade från 11 till 7 mandat (däribland de två i
Dalarna) och socialdemokraterna från 86 till 75.

År 1921, efter det första valet med allmän rösträtt, fanns det tre arbetar¬
partier representerade i riksdagen. Socialdemokraterna hade ökat betydligt
till 93 mandat, vänstersocialisterna hade 6 och kommunisterna 7 (varav ett i
Dalarna). Efter det att vänstersocialisterna uppgått i den socialdemokratiska
gruppen och kommunistpartiet kluvits på nytt var det dags för 1924 års and-
rakammarval. I det valet fick socialdemokraterna 104 mandat, Höglunds¬
kommunisterna 1 och Kilbomspartiet 4 (varav inget i Dalarna) År 1928 var
det enda valet med bara ett kommunistiskt parti. Valresultatet blev en tillba¬
kagång för socialdemokraterna till 90 mandat medan kommunisterna ökade
till 8 (varav ett i Dalarna).

I samband med de två valen på 1930-talet växte socialdemokraterna på
nytt. Efter 1932 års val var partiet åter uppe i 104 mandat och 1936 erhölls
nästan egen majoritet med 112 av totalt 230. År 1932 fick Kilbomskommu-
nisterna 6 mandat (varav ett i Dalarna) och Sillénkommunisterna 2, vilka
båda erhölls i Norrbotten. År 1936 fick Kilbomskommunisterna på nytt 6
mandat (varav ett i Dalarna, som år 1937, tillsammans med två andra, åter¬
gick till socialdemokraterna). Sillénkommunisterna Ökande från två till fem
mandat, summa elva.

Socialdemokraterna i Dalarna kom senare in i landstinget än i riksdagen.
De i Kopparbergs läns landsting först invalda partimedlemmarna var Bern¬
hard Eriksson i Grängesberg år 1908 (med liberala röster) samt valsmästare
Lars Johan Hagman och martinarbetare Christian Hjerpe i Stora Tuna år
1909.2

År 1910 hölls landstingsval i hela länet efter det nya valsystemet med en

betydligt vidgad rösträtt. Vid detta tillfälle valdes nio socialdemokrater. Där¬
efter hade partiet nya valframgångar och år 1916 hade det 24 av landstingets
(för tillfället) 56 mandat. Av dessa tjugofyra landstingsmän lämnade åtta,3
eller en tredjedel, socialdemokraterna för socialdemokratiska vänsterpartiet.

2 Johansson 1955. sid. 320.
J Gruppens sammansättning har varit svår att fastställa då SSV:s arkiv saknas. Uppgifterna bygger
på uppgifter i Dalarnas Folkblad, och Carlsson 1962. tabell över landstingsmän sid. 531 ff. Det kan
noteras att Johansson 1955, fortiger vilka som lämnat socialdemokraterna våren 1917 och nämner
bara de fem som nyvaldes 1918. Svårighetenia med att erhålla information om lokala politiker
drabbade inte bara den som i efterhand skrev socialdemokratins historia, utan även SAP:s partidi¬
strikt. Enligt brev den 24 juni 1917 har Erik Olsson övergått till vänsterpartiet. Den 31 augusti
dementeras denna uppgift. Han står i en lista gjord av partidistriktet efter landstingsvalet 1918 som
socialdemokrat. 1 brev från Stjärnsund den 16 januari 1919 klargörs att Erik Olsson övergått till det
socialdemokratiska vänsterpartiet. Han kandiderar sedan för detta parti i landstingsvalet. SAP Da¬
larnas distrikt Korrespondens 1917-1919. Serie EE6-7 DFA och Dalarnas Folkblads valtidning
DFA. Ingen av de som övergick till vänsterpartiet representerade städerna. I östra valkretsen (for
riksdagsval) övergick hemmansägare Erik Olsson, Sjönsbo, Vikmanshyttan och sågverksarbetare
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Utträdet kom att följas av en rad val åren närmast därefter. Först omvaldes
hälften av ledamöterna vart annat år och sedan, efter den kommunala röst¬
rättsreformen, hela fullmäktige år 1919 och 1922.4 Under denna period var
de personer som representerade vänsterpartiet och år 1922 även kommunist¬
partiet, ganska många, för att sedan bli betydligt färre. För att inte belasta
framställningen med en rad personnamn har jag valt att illustrera utveckling¬
en under denna period i tabellform.

Tabell 8.1 Ledamöter i Kopparbergs läns landsting under perioden 1917-1926, tillhörande
SSV och SKP, fördelade etter yrkestillhörighet.

1917 1918 1919 1922

SSV SSV SSV SSV SKP

Hemmansäg 4 5 2 - 2

Företagare 1 1 1 - -

Tjänstemän 2 2 4 1 -

Arbetare 1 2 2 1 3

Summa 8 10 9 2 5

Källa: Se noterna 2, 4 och 5.

När det gällde den inledande övergången till vänsterpartiet, kan man vid en
analys av landstingsmännens yrkesfördelning tydligt se en påverkan av Carl
Lindhagen och vänsterpartiets radikala jordbrukspolitik. Inte mindre än
hälften av gruppens medlemmar var hemmansägare och endast en industri¬
arbetare. Övervikten för norra kretsen var också markant, fem av de åtta
hade valts inom denna.

Det ordinarie landstingsvalet 1918 ägde rum i hälften av valkretsarna.
Fem av de åtta vänsterpartimandaten stod under omval. Samtliga dessa man¬
dat klarades och partiet vann ytterligare två.5 Detta innebar summa tio man¬
dat för vänsterpartiet och representationen för hemmansägarna var fortfaran¬
de stark. Dock började nu övervikten för den norra valkretsen att minska och
de två nya mandaten kom båda i den västra.

Carl Sahlin i Korsnäs till vänsterpartiet. Från västra kretsen övergick Lissnils Nils Matsson, hem¬
mansägare. Kvarnåker, Dala-Jäma. I norra kretsen övergick hemmansägare Lars Alvin i Älvdalen,
sågverksinspektor Rikard Eronn i Leksand, skräddare Mats Söderlund i Bjursås, hemmansägare
Anders Holmer på Sollerön och bokhållare O Mårdshagen i Rättvik
4 Johansson 1955. sid. 320f. 335 och 345.
5 Carlsson 1962, tabell sid 531 ff. Eronn. Söderlund och Mattson omvaldes. Nyvalda blev metallar¬
betare Oscar Kypengren i Borlänge och konsumföreståndaren Adolf Malmborg bosatt i Gonäs, en
by utanför Ludvika. Det bör noteras att två av mandaten efter kort tid bytte innehavare. Mårdshagen
byttes ut mot hemmansägare Olof Almkvist i Gagnef, och i Korsnäs ersattes Carl Sahlin av såg¬
verksarbetaren Ernst Sätterberg. Utan omval kvarstannade hemmansägarna Erik Olsson. Lars Alvin
och Anders Holmer.
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Vid valen 1919 blev ställningen mellan arbetarpartierna i stort sett oföränd¬
rad. (Mandaten ändrades på nytt från 57 till 55).6 Den goda regionala sprid¬
ningen som vänsterpartiets organisationer fått, (se kapitel 3) bekräftades nu
av att fyra mandat togs i den norra valkretsen tre i den västra och två i den
östra, och partiet erhöll fortfarande cirka en fjärdedel av arbetarrörelsens
mandat (9 av 35). Detta skall jämföras med cirka en niondel i riksdagens
andra kammare (11 av 95). Den samlade arbetarrörelsens ställning hade där¬
emot inte stärkts och vid detta val ersattes inom vänsterpartiet hem¬
mansägarna med andra krafter. Orsaken är delvis de tidigare relaterade mot¬
sättningarna inom partiet, vilket gjorde att det förlorade röster i Bondedalar¬
na men vann nya anhängare i Industridalarna. En genomgång av namnen
visar också att omsättningen av fullmäktigeledamöter redan från början var
stor inom partiet, två byttes ut år 1918 och ytterligare tre året därpå. I andra-
kammarvalet före partiklyvningen år 1921 gick vänsterpartiet kraftigt tillba¬
ka. I Kopparbergs läns landsting ökade det däremot sitt inflytande vid de två
landstingskommunala valen 1919 och 1920.

Den vänstersocialistiska landstingsgruppen bestod på våren 1921 av 2
hemmansägare, 1 skräddare, 4 tjänstemän, varav två skollärare, och två ar¬
betare. Av dessa blev endast metallarbetare Oscar Kypengren, Borlänge,
konsumföreståndare Adolf Malmborg, Ludvika och skolläraren Oscar Al¬
fredsson, By, alla bosatta i Industridalarna, medlemmar i det kommunistiska
partiet vid partiklyvningen. Majoriteten av de förtroendevalda stannade allt¬
så, liksom inom riksdagsgruppen, i vänsterpartiet.7

Vid nyvalet 1922 samlade dock kommunisterna flera röster än det social¬
demokratiska vänsterpartiet och en helt ny kår av politiker kom in i lands¬
tinget. Denna gång var mandaten 56 och socialdemokraterna erövrade 20,
kommunisterna 5 och socialdemokratiska vänsterpartiet 2. De senare valdes i
Nedansiljans domsaga och var två välbekanta namn, målaren Erik Svedberg,
Gagnef och förre riksdagsmannen Rikard Eronn, Leksand. Båda dessa leda¬
möter övergick år 1923 till socialdemokraterna.

De fem kommunisterna var ovan nämnde Oscar Kypengren, Borlänge,
samt de nyvalda ledamöterna: riksdagsman Verner Karlsson Grängesberg,
sågverksarbetare Hildor Johansson, Korsnäs, hemmansägare Smed Johan

6 Johansson 1955, sid. 355 och Dalarnas Folkblad, Landstingsgruppen 20 sept. 1919. Här anger
tidningen officiellt att Erik Olsson tillhör partiet. Inom socialdemokratiska vänsterpartiet blev
hemmansägarna Erik Olsson, Vikmanshyttan, Anders Holmer, Sollerön, Olof Almqvist, Gagnef
och Mattson, Dala-Järna utslagna. In kom hemmansägare Sars Karl Persson, Äppelbo och de båda
folkskollärarna Oscar Alfredsson. By och riksdagsman Hans Hansson, Rättvik. Omvalda blev såg-
verksinspektor Rikard Eronn, Leksand, skräddare Mats Söderlund, Bjursås. metallarbetare Oscar
Kypengren, Borlänge, konsumföreståndare Adolf Malmborg, Gonäs. sågverksarbetare Ernst Sätter¬
berg, Korsnäs och hemmansägare Lars Alvin. Älvdalen.
7 Carlsson 1962, tabell över landstingsmän sid 531 ff. Övriga i gruppen var Lars Alvin Älvdalen,
Matts Söderlund. Bjursås. Rikard Eronn. Leksand. Sars Karl Persson. Äppelbo, Hans Hansson.
Rättvik, och Ernst Sätterberg. Korsnäs.
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Jansson, Nås och hemmansägare Emil Pettersson, Boda, norr om Rättvik.8
Det bör noteras att de båda nyvalda hemmansägarna bodde på orter med ett
stort bolagsinflytande. Det har ovan konstaterats vara en ortstyp som bevisli¬
gen genererade kommunistiska väljare även efter det att "småfolket" i Ne-
dansiljan lämnat partiet.

Efter de relativt stora framgångar som vänsterpartiet haft, och inlednings¬
vis även kommunisterna, blev landstingsvalet på hösten 1926 något av en
katastrof för kommunistpartiet, då enbart Verner Karlsson blev invald. Han
fick dock en unik position som vågmästare mellan de borgerliga partierna
och socialdemokraterna. Hela förlusten för kommunisterna blev en vinst för

socialdemokraterna, som ökade med sju mandat9
1930 års kommunal- och landstingsval var första testet på väljarkåren ef¬

ter 1929 års klyvning av kommunistpartiet. Resultatet i Dalarna blev att
kommunisterna, av båda riktningarna, för första gången blev utan mandat i
landstinget. Socialdemokraterna lyckades däremot vid detta val erhålla egen

majoritet. Partiets resultat i landstingsvalen blev, från ock med nu, bättre än i
andrakammarvalen. Sillénkommunisterna var i inledningsvis mycket svaga i
Dalarna och fick i landstinget inget mandat under 1930-talet.

Landstingsvalet 1934 gav inga nya socialdemokratiska mandat, men man
behöll sin knappa majoritet. Samtidigt invaldes Verner Karlsson och pap¬
persbruksarbetaren G B Gillgren, Borlänge, tillhörande det i Dalarna vid
denna tidpunkt relativt starka socialistiska partiet. Både Karlsson och Gill¬
gren lämnade, som relaterats i föregående kapitel, år 1937 detta parti och
återgick till socialdemokraterna. Den nya splittringen inom vänstergrupperna
ledde i sin tur till att inget av partierna fick något mandat vid landstingvalet
år 1938. samtidigt som socialdemokraterna behöll den absoluta majoritet
man erövrat år 1930. Partiet ökade dessutom sina mandat med fem, från 29
till 34.10 Socialdemokraterna hade därmed vunnit sammanlagt tio lands¬
tingsmandat jämfört med läget före partiklyvningen på våren 1917, och hade
i slutet av 1930-talet en ohotad landstingsmajoritet.

En viktig funktion för landstingen var att utgöra elektorsförsamling för
valen till riksdagens första kammare. Efter reformeringen av valsystemet
omvaldes hela första kammaren år 1911. Detta innebar för landstingens del
att man genomförde det första elektorsvalet med partianslutna kandidater.
Socialdemokraterna i Dalarna stödde, på partistyrelsens förslag, Alfred Pe-
trén, Stockholm. Han invaldes, med stöd av "sex liberala vänstermän". En
viss kritik mot att välja en stockholmare till riksdagen framträdde vid di¬
striktsårsmötet samma år. 1914 omvaldes dock Petrén utan problem och frå¬
gan tycktes för tillfället vara glömd. Med hjälp av det ökande antalet social-

8 Carlsson 1962. tabell över landstingsmän, sid. 531 ff.
9 Ibid.
10 Johansson 1955. tabell 6. Totala antalet mandat var 54 (1930 och 1934) respektive 53 (1938).
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demokratiska landstingsmän invaldes 1914 även kommissionären Erik Dal¬
berg från Borlänge, en av de få socialdemokraterna i länet som uppfyllde de
ekonomiska kraven på valbarhet.

Totalt fanns vid partiklyvningen 16 socialdemokrater, varav två från Da¬
larna, av 150 ledamöter i första kammaren. Av dessa gick enbart partisekre¬
teraren Fredrik Ström över till vänsterpartiet. 1 Dalarna stannade båda första-
kammarledamöterna inom socialdemokratin och de omvaldes även år 1918."

Genom att hela första kammaren, omvaldes år 1919, då omfattningen av

vänsterpartiets landstingsgrupp var betydande, invaldes landsfiskal Olof
Lind i Nås på ett av valkretsens sex förstakammarmandat Partiledningen
hade föreslagit Fredrik Ström som kandidat, efter att han blivit utslagen i
Stockholm, men detta godtogs inte av dalfolket. Riksdagsman Hans Hansson
från Rättvik tycks ha lett oppositionen, och enligt uppgifter i protokollen för
Ludvika vänsterkommun hade han hjälp av ett par av partiets "liberaler".12
Skälet till motståndet var de ökade motsättningar som man på våren 1919
kunde notera mellan vänsterpartiets partiledning och riksdagsgruppen. Hans¬
son och många sympatisörer i Dalarna, höll som visats på den senare.13

Till första kammaren skedde nyval 1919, 1920 och 1921. Då mandaten
fördelades efter resultatet i landstingsvalet 1919 skedde dock inga mandat¬
förändringar. De båda socialdemokraterna satt kvar, medan Olof Lind läm¬
nade riksdagen hösten 1921 efter en förtalskampanj och ersattes av den Fa-
lubördige Vennerströmmaren, handlanden Ernst Åström Stockholm. Han
övergick 1923 till socialdemokraterna och satt kvar i första kammaren till
193 514

Vid förstakammarvalet år 1927 hade Verner Karlssons ställning som
vågmästare en viss betydelse. Kommunisterna hade ju förlorat sitt mandat i
första kammaren och hade ingen chans att få något nytt, men nu gällde det
om en högerman skulle ta det mandat som tidigare innehafts av bondeför-
bundaren Schedin i Torsång. Gustav Möller gjorde flera försök att påverka
landstingsgruppen att stödja Schedin, på det att man i gengäld skulle få en
socialdemokrat vald i Skaraborgs län. Efter de motsättningar till bönderna
som matpriserna under världskriget väckt, betraktades dock ett sådant sam¬

gående av socialdemokraterna som politiskt omöjligt. Väljarna ute i länet
skulle knappast kunna förstå varför man hjälpt in en bondeförbundare i riks-

11 Johansson 1955, sid. 329f, 335 och tabell 2.
12 SKP Ludvika. Mötesprotokoll den 29/7 1919. Serie ALI DFA. Enligt Dalamas Folkblad den 22
juli blev rösterna 5 mot 4. sedan en ledamot bytt sida. Med liberaler kan sekreteraren ha menat ena
sidan, den småbrukarvänliga, i partikonflikten som nu börjar att göra sig gällande.
13 Henningsson 1997A, sid. 92f.
14 Johansson 1955, Not tabell 6. Den 1919 valda majoriteten i vänsterpartiets lanstingsgrupp utsåg
alltså år 1921 en person som 1923 övergick till socialdemokraterna i stället för f.d. medlemmen i
kommunistiska partiet Oskar Lind. Orsaken till detta var att vid valtillfallet var vänsterpartistenia i
landstinget fortfarande betydligt flera än de ledamöter som övergått till kommunismen.

195



dagen. Då en medverkan dessutom skulle gynna Karlsson och kommunister¬
na i nästa landstingsval måste den falla, vilket slutligen även Möller fick fin¬
na sig i, skrev Arndt Johansson år 1955.15

År 1935 genomfördes i landstinget val till riksdagens första kammare.
Liksom förra gången sonderade bondeförbundet möjligheterna att utbyta
mandat. Då kontakterna med liberalerna misslyckats och socialdemokraterna
därefter närmat sig bondeförbundet, accepterades denna gång förslaget. So¬
cialisterna kom också in i debatten då den socialdemokratiska förstakam-
marlistan skulle göras upp. Redaktör Ivar Englund fanns inte med på det ur¬

sprungliga förslaget från valberedningen, utan han kom med efter en nomi¬
nering från Ludvika arbetarkommun. Att det klagats på att för många namn
utifrån (Åström var sedan många år bosatt i Stockholm) förekommit på lis¬
torna var känt. Nu arbetade valberedningen med ett nytt förslag med Eng¬
lund som första namn och detta utan partistyrelsens godkännande. Detta räv¬
spel ledde till en stor debatt på den efterföljande socialdemokratiska di¬
striktskongressen våren 1936. Flera ombud kritiserade att Einar Lindbärg
kontaktat Verner Karlsson och Gillgren i frågan, trots att man vägrat att göra
upp skriftligt som socialisterna krävt.

Skandal eller inte, så tycks väljarna inte ha påverkats negativt. Vid andra-
kammarvalet på hösten 1936 gick socialdemokraterna på nytt framåt i länet
och tog nu sitt femte mandat. Det sjätte skulle partiet få året därpå, då Verner
Karlsson övergick från det socialistiska partiet.

Kommunalpolitiken i länets sju undersökningsområden

1919, två år efter klyvningen av det socialdemokratiska partiet, infördes all¬
män rösträtt i de kommunala valen, och kommunalfullmäktige inrättades i de
flesta av Dalarnas socknar. Mycket av kommunalpolitiken hade tidigare
byggt på en form av konsensusöverenskommelser mellan traktens röstberät¬
tigade bönder16. Efter reformen var det därför inledningsvis svårt att följa det
kommunalpolitiska skeendet i de enskilda socknarna. Inte därför att material
saknas, såsom fallet är med arbetarkommunerna, utan därför att fullmäkti¬
geledamöternas namn i länsstyrelsens sammanräkning i allmänhet hänfördes
till valkarteller och inte till enskilda partier. Även det socialdemokratiska
partdistriktet hade problem med valkartellerna, och först efter 1930 års val
försökte man sig på att genomföra en analys av mandatens partifördelning i
samtliga länets socknar. Den här undersökningen bygger alltså på proto¬
kollsböcker, tidningsartiklar med mera, och ger en brokig och intressant bild

15 Johansson 1955 sid. 400f.
16 Se t.ex. Jansson 1988 passim. Östberg 1996. sid. 9ff.
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av den lokala politiken innan den under 1930-talet stabiliseras i den form
som senare blivit välbekant.17

Undersökningen börjar i länets största industriort, Borlänge (Stora Tuna
och Domnarvets socknar). Därefter undersöks förhållandena i sågverksorten
Korsnäs utanför Falun (Vika socken), samt Bergslagsorterna Fredriksberg
(Säfsnäs socken) och Näs (By socken). Sedan granskar jag kommunalpoliti¬
ken i Nås (Nås socken) och Furudal (Ore socken), två av skogsbolagen do¬
minerade orter, för att slutligen besöka småbrukarsamhället Gagnef (Gagnefs
socken).

Domnarvets järnverk låg ursprungligen i Stora Tuna socken, medan Bor¬
länge köping var ett stationssamhälle med en mycket liten arbetarbefolk¬
ning. I socknen låg också Kvarnsvedens pappersbruk och gruvorterna Idker-
berget och Tuna Hästberg. Som återges nedan, kom socknen senare att delas
så att arbetarna vid Domnarvet och Kvarnsveden skiljdes från sina kolleger
på övriga orter.

Av protokollen framgår att våren 1919 ägnade socialdemokraterna i Bor¬
länge mycket tid åt kommunalfullmäktigevalet.18 Då verksamhetsberättelsen
för året saknas, är det svårt att säga närmare hur detta arbete gick till. För¬
modligen påverkade den nytilIsatte socialdemokratiske partiombudsmannen
arbetarkommunen att inte införa gemensamma listor med vänsterpartiet, och
mandatfördelningen på orten är därför lätt att följa. Valet lyckades väl för
den samlade arbetarrörelsen, och i Stora Tuna socken erhölls redan från
början majoritet. Socialdemokraterna erhöll hälften, eller 20 av 40, mandat
och socialdemokratiska vänsterpartiet 6. I Borlänge köping tog arbetarparti¬
erna 6 mandat av 20. Fördelningen mellan partierna blev socialdemokraterna
4 och vänsterpartiet 2. Vänstern var alltså svag i själva tätorten och efter år
1926 fanns ingen kommunist i köpingens fullmäktigeförsamling och den
skall här inte behandlas vidare.19

Metallavdeiningen kom inte helt att dominera de politiska valen i Stora
Tuna. Nio metallarbetare valdes in på de socialdemokratiska listorna i sock¬
nen. Detta innebar knappt hälften av det egna partiets förtroendevalda. Ingen
annan facklig grupp var dock särskilt stor. Närmast kom pappersarbetarna i
Kvarnsveden med 3 representanter. Förhållandet inom vänsterpartiet var an¬
norlunda då två tredjedelar av de förtroendevalda var metallarbetare. Av des¬
sa hade dock bara en anknytning till Metalls styrelse, medan tre av de valda
socialdemokraterna satt eller tidigare hade suttit i denna styrelse.20

Som nämnts tidigare, växte radikalismen i Borlänge de första åren på
1920-talet. De kommunala valen år 1922 blev därför en framgång för kom-

17 Se Fahlgren 1991, sid. 47ff.
18 SAP Borlänge. Mötesprotokoll 1919. Serie AI:2 DFA
19 För en komplett mandatfördelning under perioden 1919 - 1938 se Henningsson 1994 Bilaga 4.
20 Länsstyrelsen, kommunalvalet 1919, Serie AIc: 62 och Backlund 1935. Bilaga 1.
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munisterna. Vid fyllnadsvalet 1920, då halva fullmäktige omvaldes, hade
vänstersocialisterna gått något bakåt och ett mandat förlorades till de bor¬
gerliga. Två år senare fick kommunistpartiet sju mandat, fyra i norra och tre i
mellersta kretsen. Socialdemokraterna backade till 17, mandat medan de
borgerliga ökade till 16.

Nedgången i mandat skulle dock bli lika snabb som uppgången. Inte
mindre än sex av de sju ledamöterna, inklusive ortens landstingsman Oscar
Kypengren, övergick år 1924 till Höglundarna. Vid valet 1926 fick kommu¬
nisterna, trots valsamverkan med socialdemokraterna, bara två mandat, båda
i den norra kretsen. 21 Denna siffra var dock extremt låg, och hängde delvis
samman med bildandet av Domnarvets municipalsamhälie år 1925. Vid ex¬
tra val till municipalfullmäktige i Domnarvet erhöll Kilbomskommunisterna
fem mandat vid det första valet i november och sex vid ordinarie val året

därpå. Redan år 1928 var det så dags för ett nytt val, då Stora Tuna socken
delades och municipalsamhället blev en egen kommun.

I det minskade, och mot söder förskjutna, Stora Tuna valdes enbart en
kommunist av trettio ledamöter. Han tillhörde arbetarkommunen i gruvorten
Idkerberget där kommunisterna erhållit ett fotfäste i Gruvarbetarförbundets
avdelning 16. Ortens kommunistiska arbetarkommun hade över 100 med¬
lemmar och var tillfälligtvis länets största.22 Genom delningen fick dock
socknen en stabil borgerlig majoritet med 19 av 30 mandat, och hela arbetar¬
rörelsen marginaliserades för lång tid.23

I Domnarvets kommun (municipalsamhälie 1925-1928), där både järnver¬
ket och pappersbruket var belägna, valdes 1928 sex kommunister av fyrtio
ledamöter, medan socialdemokraterna från första början fick 22 mandat och
egen majoritet. Liksom i de tidigare municipalvalen, valdes alla kommunis¬
ter i norra kretsen där pappersbruket var beläget.24

Tendensen var klar: Vid järnbruket hade radikalerna inte många röster att
hämta efter brytningen med Höglundsfalangen, och de förtroendevalda som
tillhörde Borlänge kommunistiska arbetarkommun arbetade främst vid pap¬
persbruket.25 De senare valen förstärker bara tendensen till socialdemokra¬
tisk dominans och vid valet år 1938, då landstingsledamoten och arbetar¬
kommunens ordförande, G B Gillgren, följt Kilbom ut ur socialistiska parti¬
et, erhöll detta bara två mandat, de borgerliga fyra och socialdemokraterna
34, alltså en förkrossande socialdemokratisk majoritet. Utfallen i kommu-

21 Henningsson 1990. sid. 34ff. Kvar i det kominternanslutna partiet var bara C W Speths som 1923
efterträtt den uteslutne Aron Hjerpe i fullmäktige. Han avflyttade dock 1926 från Borlänge.
22 Henningsson 1990. sid. 30.
2-1 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunfullmäktigeval 1926 Serie AlC:73a.
24 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet, Kommunalfullmäktigeval 1926 Serie AlC:73a.
Kvarnsveden hade också vid denna tid en egen kommunistisk arbetarkommun. Arkivmaterial från
denna saknas.
25 Henningsson 1990. sid. 32f.
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nalvalen för utbrytargruppen ur socialdemokratin i Borlänge tenderade hela
tiden, jämfört med samma partis resultat i riksdagsvalen, att bli allt sämre.
Några fortsatta förtroendeuppdrag för "avhoppade" kommunister inom soci¬
aldemokratin på orten var inte heller att hoppas på. Därtill var konkurrensen
om fullmäktigeplatserna allt för hård.26

Genom att sockengränsen gick i en å som rinner mitt genom byn, var
samhället Korsnäs uppdelat på två socknar. Jag kommer bara att studera
kommunalfullmäktige i Vika socken. I den andra socknen, Stora Koppar¬
berg, fanns under hela perioden en stabil socialdemokratisk majoritet och
därav var bara några få ledamöter bosatta i Korsnäs. I Vika socken var där¬
emot de politiska organisationerna i Korsnäs av avgörande betydelse för ar¬
betarrörelsen. Vid de första kommunalvalen, år 1919, erhöll arbetarpartierna
majoritet med 13 mandat mot 12 för de borgerliga partierna.27 Fördelningen
av mandaten mellan de socialistiska partierna var sju vänstersocialistiska och
sex socialdemokratiska. Samtliga kandidater på orten var medlemmar i re¬

spektive partier. Båda partierna hade sina kandidater på samma valsedel och
fördelningen av platserna skedde efter resultatet i riksdagsvalet 1917. Vid
detta erhöll, i Hosjö valkrets av Vika socken, Socialdemokraterna 87 röster,
Socialdemokratiska Vänsterpartiet 87 röster, De Frisinnade 36 röster, och
den gemensamma listan för Högern/Bondeförbundet 35 röster. Fördelningen
bland arbetarpartierna blev därför vartannat namn, med vänsterpartiets kan¬
didat först.28 År 1920 omvaldes halva församlingen. Vid detta tillfälle an¬
vändes Arbetarpartiet som partibeteckning, men skilda listor för de båda
partierna. Socialdemokraterna förlorade ett mandat, utan att vänsterpartiet
vann något och därmed övergick majoriteten i fullmäktige till de borgerliga
partierna.29

Vid valet 1922 var läget än mera förvirrat. Under beteckningen Arbetar¬
partiet fanns tre olika listor.30 Socialdemokraterna och kommunisterna fick
vardera fyra mandat, medan socialdemokratiska vänsterpartiet erhöll tre.
Den borgerliga övervikten ökade därmed, från tretton till ijorton mandat.31
De återkommande klyvningarna av vänstern under mandatperiodens gång,
medförde också att socialdemokraterna erhöll fem nya mandat genom parti¬
byten (tre 1923 och två 1926) inför nästa kommunalval på hösten 1926. Par¬
tiet hade nu totalt nio ledamöter i fullmäktige, mot kommunisternas två. Vid
valet behöll socialdemokraterna sina mandat och kommunisterna vann två.

26 Länsstyrelsen i Kopparbergs län Kommunalfullmäktigevalen 1926. 1930, 1934 och 1938 Serie
AIc:73A, Alc:79-80, Alc:88-89 och Alc 98-99.
27 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Kommunalfullmäktigevalen 1919. Serie AIc:62.
28 SAP Korsnäs, Mötesprotokoll 31/12 1917. Serie ALI DFA.
29Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Kommunalfullmäktigevalen 1920 Serie AIc:65 och SSV
Korsnäs. Mötesprotokoll 29/10 1920 Serie ALI DFA
30 SKP "Höglund" Korsnäs. Mötesprotokoll 21/9 1922. Serie Al:2 DFA
31 Länsstyrelsen i Kopparbergs län Kommunalfullmäktigevalen 1922. Serie AIc:68.

199



Därmed erhölls på nytt en arbetarmajoritet i kommunen som kom att vara
bestående under hela 1930-talet.32 Anmärkningsvärt är dock att socialistiska
partiet i kommunalvalet år 1938 behöll sina fem mandat i socknen och där¬
med även sin vågmästarroll. Avgörande för denna utveckling torde vara att
Hildor Johansson inte lämnade partiet, utan att han liksom Oscar Alfredsson
i By valde att kvarstå in på 1940-talet.

I By socken erövrade vänsterpartiet vid kommunalvalet år 1919 endast två
mandat av tjugofem. Detta, med tanke på att hela arbetarkommunen vid Näs
bruk övergått till vänsterpartiet, svaga utfall resulterade dock i en vågmästar-
ställning mellan tolv socialdemokrater (den socialdemokratiska arbetar¬
kommunen i Näs hade nybildats den 1 januari 1919) och tolv borgerliga le¬
damöter. De till metallindustiarbetareförbundet anslutna arbetarna vid bru¬
ken i By socken var redan från början mestadels socialdemokrater och
landstingsledamoten och folkskolläraren, Oscar Alfredssons försök att skapa
en majoritet för vänsterpartiet misslyckades.33 1919 års valresultat stod sig
över fyllnadsvalet år 1920. Nästa kommunalval inföll år 1922, alltså året ef¬
ter det att vänsterkommunen övergått till kommunismen. Partiet behöll sina
två mandat, men socialdemokraterna förlorade tre och socknen fick en bor¬
gerlig majoritet.34 Mycket av den kommunistiska arbetarkommunens verk¬
samhet byggde vid denna tid på Alfredsson och säkert var det han som låg
bakom beslutet att den kom att stanna kvar i Komintern i samband med

Höglundsklyvningen år 1924.35
Vid kommunalvalet 1926 noterade dock partiet en första framgång, en

tredje kommunist invaldes i fullmäktige. Genom att samtidigt socialdemo¬
kraterna erhöll 13 mandat, fick dock dessa absolut majoritet. Vid tiden för
partistriden 1929 var den kommunistiska arbetarkommunen svag, och några
protokoll fördes inte. Trots detta fick Kilbomspartiet, till vilket Alfredsson
övergått, två mandat i kommunalvalet 1930, samtidigt som socialdemokra¬
terna behöll majoritetsställningen. Den efter 1932 kraftigt ökade aktiviteten i
den kommunistiska arbetarkommunen fick sin belöning i kommunalvalet
1934, då man återtog ett mandat från socialdemokraterna och på nytt intog
positionen av vågmästare. Det sista kommunalvalet före andra världskriget
ägde rum 1938, efter Kilboms uteslutning. Den fortsatt starka aktiviteten i
arbetarkommunen gav dock två mandat. Socialdemokraterna fick tretton och

,2 Länsstyrelsen i Kopparbergs län Kommunalfullmäktigevalen 1926, 1930, 1934 och 1938. Serie
AIc:73A, Alc:79-80, AIc:88-89 och Alc 98-99.

Skillnaden i uppfattning om olika samhällen illustreras av att bönderna åkte omvägar kring det
"syndiga" nybyggarsamhället Korsnäs, något som ju knappast skedde runt de gamla bruken. I
Korsnäs erkändes föreningsrätten vid Kopparfors AB av förvaltare Gustav Nordeli redan år 1904,
medan däremot fackföreningen i Malingsbo kronopark förde strid för föreningsrätten så sent som
på 1920-talet. Trots detta röstade arbetarna i Korsnäs betydligt radikalare än de i Malingsbo. Upp¬
gifter från studiecirkel i Korsnäs och Winroth 1960.
34 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunalfullmäktigevalet 1922. Serie Alc:68.
-,5 Socialistiska Partiet By. Protokoll 29/8 1924. Serie ALI DFA.
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egen majoritet, medan kommunisterna erhöll ett mandat.36 En förklaring till
att socialistiska partiet samlade få röster inom denna socken kan vara att den
dominerades av två järnbruk, Näs och Horndal. Metallarbetarna vid bruken
var, liksom i Borlänge, i allmänhet, trogna socialdemokrater.

Som nämnts, fanns det i Fredriksberg i Säfsnäs socken ett konsensustän-
kande vad gällde lokala frågor. Före kommunalvalet 1919 utlyste arbetar¬
kommunen ett möte med ungdomsklubben och några fackföreningar. Plat¬
serna på de valsedlar som man lät trycka efter mötet fördelades, enligt en
gammal kommunal tradition, först geografiskt, mellan olika orter i socknen,
och sedan mellan kandidaterna. De flesta av dessa tillhörde inte något poli¬
tiskt parti, och socialdemokraterna diskuterade under hela 20-talet, hur man
skulle få de utsedda fullmäktigeledamöterna att ansluta sig till arbetarkom¬
munen. Det första kommunalvalet gav 17 socialistiska mandat mot 8 borger¬
liga. Året därpå skulle halva fullmäktige omväljas. På socialdemokratiskt
initiativ sattes det upp en gemensam lista för alla partier i Säfsnäs socken.
Resultatet blev ett valdeltagande på några få procent och status quo i full¬
mäktige. Vid valet 1922, då man återgått till två listor, valdes 22 socialister
(av dessa var enligt socialdemokraterna 9 vänsterkandidater) mot 3 borgerli¬
ga ledamöter. En ställning mellan blocken, som sedan stod sig under hela
undersökningsperioden, även om partifördelningen på de två listorna inte
kunnat fastställas vid valet år 1926.37

Någon ordning på arbetarrörelsens partiarbete i socknen, blev det faktiskt
inte förrän efter bildandet av en kommunistisk arbetarkommun år 1927. Vid
kommunalvalet år 1928 fick socialdemokraterna majoritet i fullmäktige för
första gången, då ytterligare fem partilösa fullmäktigeledamöter hade anslutit
sig till partiet. Det går att konstatera att vid kommunalvalet år 1930 valdes 6
Kilbomskommunister, 16 socialdemokrater och 3 borgerliga ledamöter. Un¬
der den ekonomiska krisen i början av 1930-talet valdes vid kommunalvalet
1934 8 socialister, 14 socialdemokrater och 3 borgerliga ledamöter. 38 Efter
uteslutningen av Kilbom ur socialistiska partiet, blev den socialdemokratiska
dominansen i Säfsnäs fullmäktige total. År 1938 invaldes 19 socialdemo¬
krater och 3 borgerliga ledamöter.39 De socialistiska fullmäktigeledamöterna
fick i Säfsnäs fortsatt politiskt förtroende inom socialdemokratin efter den
egna arbetarkommunens upplösning år 1937. Något som var unikt inom lä¬
net.40

36 Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Landskansliet, Kommunfullmäktigevalen 1926. 1930. 1934 och
1938.. Serie AIc:73a. Alc:79-80. Alc:88-89 och AIc:98-99.
37 Fahlgren 1990. sid. 24ff. och SAP Säfsnäs 60-årsberättelse. Serie Fl 11:1 DFA
38 SAP Säfsnäs 60-årsberättelse. Serie Fl 11:1 DFA
39 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunala val 1938. Serie AIc:98-99.
40 SAP Säfsnäs, Medlemsmatrikel 1937. DFA Länsstyrelsen i kopparbergs län Landskansliet,
Kommunalvalen. 1938 Serie AIc:98-99.
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Några riksdags- eller landstingsledamöter fanns aldrig inom den stora
vänstergruppen i Fredriksberg och inte heller några framträdande kommu¬
nalpolitiker.41 Detta kan delvis förklara varför socialdemokraterna utan allt
för stora motsättningar slutligen erhöll en dominerande position i Säfsnäs
kommunalfullmäktige.

I Nås vänsterkommun upptog redan före kommunreformen 1919 de pri¬
märkommunala frågorna en stor del av paragraferna i protokollsboken. I av¬
saknad av ett socialdemokratiskt alternativ - deras arbetarkommun återupp¬
togs först år 1925 - tycks vänstersocialisterna, sedermera kommunisterna, ha
haft ett betydande inflytande på kommunalpolitiken. Man diskuterade på
sina möten lokal samverkan med både liberalerna och bondeförbundet.42 1
kommunalvalet 1919 hade vänsterpartiet gemensam lista med liberalerna,
och partiet erhöll 8 mandat av totalt 23. Denna ställning stod sig vid fyll¬
nadsvalet 1920, men i 1922 års kommunalval förlorade det nybildade kom¬
munistpartiet två av mandaten.43 Detta kan ha samband med att Olof Lind år
1921, efter en rättegång om utfärdandet av falska pass till "rödfinnar" på
flykt i Sverige, blev vilde i riksdagen och senare på hösten inte ställde upp
till omval. Ytterligare en negativ effekt för arbetarkommunen blev att Lind
år 1922 flyttade till Borlänge.44 Vid kommunalvalet 1926 gick det ännu säm¬
re. Kommunisterna fick bara två mandat, medan det på orten pånyttfödda
socialdemokratiska partiet erhöll sju.45 Under valperioderna efter kommu¬
nalvalen 1930 och 1934 utgjorde kommunisterna/socialisterna vågmästare.
Vid kommunalvalet 1938 fick dock socialdemokraterna egen majoritet i
kommunalfullmäktige, och de sista socialisterna lämnade vid detta val poli¬
tiken.46

Vad gäller de kommunala valen hade Ore socken redan år 1919 den radi¬
kalaste vänsterrörelsen i hela Dalarnas län. Stridigheterna inom Furudals
socialdemokratiska arbetarkommun var tidiga och tycks delvis ha varit av

personlig karaktär.47 Vid partiklyvningen stannade endast fyra av de sjutton
medlemmarna inom socialdemokratin och vid höstens andrakammarval fick

vänsterpartiet 60 % av rösterna medan socialdemokraterna fick nöja sig med
20%.48 Valresultatet ledde till att de senare ställde upp på en borgerlig lista i
fullmäktigevalet år 1919. Vid röstsammanräkningen visade det sig att väns-

41 Kommunistiska/Socialistiska Partiet i Fredriksberg. protokoll 1927 - 1938.
42 Socialistiska Partiet Nås. Protokoll 1915-1919.
43

Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunalfullmäktigeval 1919. 1920 och 1922
Serie Alc:62, Alc: 65 och Alc:68.
44 Dalarnas Folkblad 20/8 1921. Svenska Folkrörelser Del. 1 Sid. 692.
45 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunalfullmäktigeval 1926 Serie AlC:73a.
46 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet, Kommunalfullmäktigeval 1930 Serie AIc:79-80
och 1934 Alc: 88-89.
47 SAP Ore. Mötesprotokoll 1910-1921 Serie AL1-2 DFA.
48 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunala val 1920 Serie AIc:65.
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terpartiet erhöll tolv av de tjugofyra mandaten. Av de övriga fick socialde¬
mokraterna genom namnens placering på den gemensamma listan två. Vid
fyllnadsvalet år 1920 förlorade dock vänsterpartiet två mandat, varav ett till
socialdemokraterna. Vid kommunalvalet år 1922 hade socialdemokraterna

övergivit den borgerliga listan och gick, tillsammans med kommunisterna,
till val under kartellen "Arbetarpartiet". Väljarna hade dock tröttnat på
"käbblet" inom vänsterrörelsen, och det blev en borgerlig valseger med 13
mandat mot 11. Den inbördes ställningen blev 8 kommunister mot 3 social¬
demokrater. 49

Vid detta val framträdde för första gången kommunisternas starke man,
den redan omnämnde, Johan Rustas. Han skulle vara ledande inom den
kommunistiska arbetarkommunen i Ore ända in på 1950-talet, men kom,
trots detta, inte att få vare sig landstings- eller riksdagsmandat.50

Vid valet 1926 kunde vänsterpartierna återta makten, då kommunisterna
fick 8 mandat och socialdemokraterna hade klättrar upp till 6, efter det att de
återstående vänsterpartisterna återgått till partiet och flera placerats på valbar
plats på valsedlarna. Om partiklyvningen år 1924 inte drabbat kommunister¬
na i Ore särskilt hårt, så blev klyvningen år 1929 allvarligare. Vid kommu¬
nalvalet år 1930 erhöll Kilbomskommunisterna två mandat, det kom-
internanslutna partiet fyra och socialdemokraterna nio mandat. Prövningarna
för socialdemokraterna var dock inte över på denna radikala ort. Vid kom¬
munalvalet år 1934 vann båda kommunistpartierna ytterligare varsitt mandat
på socialdemokraternas bekostnad. En ställning som stod sig även efter
klyvningen av socialistiska partiet, vid kommunalvalet år 1938.51 Då hade
socialistiska partiet enbart fyra medlemmar på orten. Av dessa satt alltså tre i
kommunalfullmäktige! Detta förhållande kunde naturligtvis inte fortsätta och
partiet upphörde före nästa kommunalval.

Som tidig samarbetspartner med de borgerliga partierna på orten ingick
inte socialdemokraterna i Ore i något vänsterblock, utan de utnyttjade sin
ställning som vågmästare till att samarbeta med olika partier i olika frågor,
något som säkert inte heller var ovanligt på andra orter, då man i samtiden
inte uppfattade kommunala frågor som politiska i egentlig mening.52

I Gagnefs kommunfullmäktige invaldes vid valen i mars 1919 fyra soci¬
aldemokrater och fyra vänsterpartister. Dessutom invaldes två socialdemo-

49 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet, Kommunalfullmäktigeval, 1926 och 1930 Serie
AIc:73a och AIc:79-80.
50 Muntliga uppgifter från studiecirkel i Furudal.
51 Länsstyrelsen i Kopparbergs län. Landskansliet. Kommunalfullmäktiigeval 1934, Serie Alc: 88-
89 och Alc:98-99.
52 Muntliga uppgift från studiecirkel i Furudal. Det bör också uppmärksammas att vid denna tid
skiljde man allmänt mellan politiska val (riksdagsval) och kommunala val. Som flera exempel ovan
visat hade socialdemokraterna inledningsvis besvär med att skapa partipolitik och partigrupper i de
kommunala församlingarna.
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krater tillhörande arbetarkommunen i Mockfjärd. Fullmäktige bestod totalt
av trettio ledamöter, varav alltså endast en tredjedel representerade arbetar¬
partierna. En undersökning av Roland Fahlgren visar att personer med arbe¬
taryrken även fanns på den borgerliga listan. Säkert en följd av den ovan be¬
skrivna, kombinationen av småbruk och lönearbete.53 En rätt lustig episod,
som visar att det inte bara var partipolitik i valet, var att Gagnefboma ankla¬
gade Mocktjärdsborna för att ha strukit namn från Gagnef på listorna. Re¬
sultatet blev att Mockfjärd fått nio mandat mot de sex man borde ha fått i
förhållande till folkmängden.54

Vid fyllnadsvalet år 1920 kärvade samarbetet mellan arbetarpartierna.
Vänsterpartiet med "100 % flera medlemmar" skulle inte få tillsätta första
namnet på en gemensam lista. Beslutet blev, efter långa förhandlingar, en
gemensam partibeteckning, men två skilda listor.55

Bråket med Mockfjärd slutade med att invånarna där gick ut med en egen
lista i detta val. På den var samtliga ortens partier representerade. Hur många
socialdemokrater eller vänsterpartister som den innehöll är svårt att säga.
Däremot vann vänsterkommunen i Gagnef ett mandat från socialdemokra¬
terna. Man beklagade i protokollet att inte borgarna drabbats i stället. Klart
är dock att kommunalpolitiken ännu inte betraktades som verklig politik, på
samma sätt som man senare kom att göra, och att partilinjerna ännu inte
drogs fullt ut.56 I 1922 års kommunalval gick det ännu sämre, arbetarpartier¬
na erhöll tillsammans bara sju mandat, varav ett i Mockljärd. De var därmed
fortfarande kommunalt sämre representerade än deras andel i väljarkåren
borde ha medgett. Då valkartellen "röstande i Mockfjärd" deltog i valen
1926 och 1930, kan ingen direkt majoritet fasställas i kommunalfullmäktige
under denna period. Vid valen 1934 och 1938 fick dock socialdemokraterna
egen majoritet, medan inga andra arbetarpartier blev representerade i fulI-
mäktigeförsamlingen. Efter det att vänsterpartisterna i Gagnef år 1923 läm¬
nat den politiska arenan hade den tidigare framgångsrika, radikala rörelsen i
socknen ebbat ut.

Sammanfattning

De socialdemokratiska framgångarna efter rösträttsreformen 1910 blev i
landstinget inte lika dramatiska som i andrakammarvalet. Man hade år 1916
ingen majoritet, bara 24 av totalt 56 mandat. Av dessa 24 personer lämnade

53 SSV Gagnef. Protokoll 14/11 1920. Serie Al: 1 DFA
54 Fahlgren 1991. sid. 35.
55 SAP Gagnef, Mötesprotokoll 1920 Serie AFI DFA och SSV Gagnef, Mötesprotokoll 1920.
Serie AFI DFA
56 Fahlgren 1991. sid. 35. SSV Gagnef. Mötesprotokoll 1920. Serie AFI DFA.
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en tredjedel socialdemokraterna för vänsterpartiet. Detta var en betydligt
svårare splittring än den på nationell nivå. Denna splittring blev bestående
över landstingsvalen 1918 och 1919, och socialdemokraterna tappade ytter¬
ligare mandat till vänsterpartiet. Det starka inslaget av vänsterpartister i
landstinget de första åren, gjorde också att partiet tillsatte ett förstakammar-
mandat under perioden 1919-1926.

Vänsterpartiets landstingsgrupp bestod först till större delen av småbruka¬
re från Bonde- och Skogsdalarna, men fick 1919 ett större inslag av industri¬
arbetare. Efter partisplittringen år 1921 förlorade "arbetarvänstern" i 1922
års val två mandat, vänsterpartiet erhöll två och kommunisterna fem, medan
läget för socialdemokraterna var en ökning från 17 till 22 mandat. År 1923
gick dock de två vänsterpartisterna över till socialdemokraterna och enbart
fem kommunister förblev i opposition. Klyvningen av det kommunistiska
partiet år 1924 blev ännu mera förödande för oppositionen inom arbetarrö¬
relsen och vid landstingsvalet 1926 fick kommunisterna bara ett mandat. So¬
cialdemokraterna hade stora framgångar i valet och kommunisten kom att bli
vågmästare mellan 27 socialdemokrater och 27 borgerliga ledamöter. Även
partiklyvningen år 1929 drabbade Dalarnas kommunister. Vid landstingsva¬
let 1930 blev man helt utan mandat, medan socialdemokraterna fick egen

majoritet. Socialistiska partiet fick 1934 två mandat, men framgången var

tillfällig, och 1938 saknade den kommunistiska rörelsen mandat, medan so¬
cialdemokraterna vann nya framgångar.

Trots en inledningsvis allvarlig splittring återvann alltså Dalarnas social¬
demokrater sin styrka snabbare i landstinget än i riksdagsvalen, och man kan
säga att efter mitten på 1920-talet saknade kommunister och socialister bety¬
delse som opposition. Belysande är att efter den tredje klyvningen, år 1930,
hade Kilbomskommunisterna ett av nio riksdagsmandat, men inget av 54
landstingsmandat.

Man kan inte undgå att konstatera att klyvningen för kommunisterna inte
enbart innebar en numerär utarmning utan även en svårersättbar förlust av
flera kunniga och erfarna politiker. Anpassningen till Komintern och dess
teser hade haft sitt pris.

I de kommunala valen slog partisystemet med egna listor långsamt ige¬
nom efter det att kommunalvalsreformen år 1919 givit rösträtt även åt lands¬
bygdens "småfolk". På de i denna undersökning ingående orterna tycks sy¬
stemet med minst en lista för varje parti ha slagit snabbast igenom i Borlänge
köping och den däromkring belägna Stora Tuna socken. I övriga Dalasock¬
nar var valkarteller och samlingslistor inledningsvis vanliga. Det är för en
nutida betraktare förvånansvärt att, på vissa orter förmodligen välkända, en¬
skilda personer har kunnat röstas in i kommunalfullmäktige utan stöd i nå¬
gon egentlig politisk grundorganisation. Detta var, å andra sidan, det nor¬
mala före de politiska organisationernas och listvalens tid, och det tog up-
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penbart tid att förändra detta beteende. Anmärkningsvärt är också att i flera
av de undersökta fallen ledde splittringen inom socknens arbetarrörelse till
att kommunalfullmäktige i början av 1920-talet fick en borgerlig majoritet.
Under 1930-talet förändrades dock läget, och socialdemokraterna byggde i
de flesta fall upp en betryggande majoritet.

Genom den här utförda valanalysen kan man på de flesta undersöknings¬
orterna se att vänsterpartierna inom arbetarrörelsen, som utvecklingen speg¬
las i de kommunala valen, var mycket stark i början, men att den försvagas
med tiden. Det är dock skillnad mellan olika ortstyper. Först klingade väns¬
terrörelsen av i Gagnefs socken, Därefter på den stora industriorten Bor¬
länge, medan den är betydligt långvarigare på orter som dominerades av
sågverks- eller pappersindustri.

Ledande personer som J A Rustas i Furudal, Hildor Johansson i Korsnäs
och Oscar Alfredsson i By, kunde bygga upp långvariga organisationer som
efter rösträttsreformen år 1919 erhöll kommunala mandat vid samtliga val.
Deras personliga inflytande var dock begränsat och mycket beroende på typ
av väljarunderlag. På pappersbruksorten Fredriksberg kunde det kommunis¬
tiska/socialistiska partiet ha en stark kommunal representation ända i på
1930-talet, utan någon stark organisation eller framträdande personer i led¬
ningen. Oskar Alfredsson fick däremot strida hårt för att partiet skulle be¬
hålla sina fåtaliga mandat i en Industrisocken som på det fackliga området
dominerades av Metall. Generellt kan sägas att analysen av landstings- och
kommunalpolitiken ger samma bild som utvecklingen i riksdagsvalen. Skill¬
naden är dock den att vänsterns röstetal generellt gick snabbare tillbaka i
dessa val än på riksplanet och att därmed antalet mandat och utsikterna till
en politisk karriär blev allt färre. Denna, för oppositionen negativa process,
kom att utnyttjas av socialdemokraterna, vilket jag återkommer till i kapitel
10, för att under 1920-talet överta ett antal kunniga och erfarna politiker och
därmed stärka sin egen ställning.
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9 Dalarnas syndikalister och den
övriga arbetarrörelsen

Detta kapitel är en fristående fortsättning på kapitel tre och behandlar tiden
efter det att anarkismen i början av 1920-talet övergått i syndikalism och
därmed från en politisk till en facklig rörelse. Kapitlet analyserar, genom en

organisationsbeskrivning, varför Syndikalismen grundläggs bland industriar¬
betarna i södra Dalarna och sedan förskjuter sin verksamhet mot norr. I sam¬
band härmed studeras denna rörelses, eller eventuella brist på, relationer till
de andra grupperingarna inom Dalarnas arbetarrörelse.

Den lokala studien får, på grund av materialbrist och av att alla orter inte
har haft en syndikalistisk fackförening, inskränkas till fyra av de sju under¬
sökningsorterna. Huvudfrågan är hur syndikalisternas relationer till den öv¬
riga arbetarrörelsen har varit på lokalplanet, och hur ett eventuellt samarbete
kan ha sett ut? En viktig frågeställning i detta avsnitt är också i vilken om¬
fattning ledande syndikalister har varit aktiva i politiska församlingar och
syndikalismens syn på partipolitiskt arbete.

Bakgrund

Ungsocialisterna var splittrade inför bildandet av Sveriges Arbetares Cen¬
tralorganisation, (SAC) år 1910.1 Många menade att man genom att bilda en
ny organisation frånhände sig möjligheten att arbeta genom den traditionella
fackföreningsrörelsen. Kritikerna ansåg också att SAC aldrig skulle bli så
starkt att det kunde driva en framtida generalstrejk med tillräcklig genom¬

slagskraft. Dessa farhågor kom i hög grad att besannas. Organisationen
byggdes upp under en tid när intresset för facklig verksamhet var svagt, och
man hade 1916 endast 10 000 medlemmar. Visserligen fler än de cirka 1 000
i de ungsocialistiska klubbarna, men ändå otillräckligt för utomparlamenta-
riska aktioner i form av politiska strejker.2

Oroligheterna våren 1917 och försöken att bilda arbetarråd för att möta
den ekonomiska krisen inträffade i en period då syndikalisterna själva ex¬
panderade kraftigt. Organisationen var därför svagt samordnad, och behovet
av att i första hand utveckla den egna verksamheten var uppenbart. Omorga¬
nisationen tog dock tid och under tiden upphörde första världskriget och det
politiska läget blev betydligt lugnare. Under år 1919 togs flera viktiga beslut
vad gäller organisationens form, och verksamheten kom allt mera att forma-

1 Persson 1975. sid. 109.
2 Ibid Tabell sid. 118.
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üseras. Syndikalismen utvecklades numerärt något långsammare än det soci¬
aldemokratiska vänsterpartiet och uppnådde sitt relativa maximum år 1925,
då man organiserade över 35 000 medlemmar. Denna siffra sänktes dock
genom "reformistiskt marginaliseringsarbete" och inre oenighet till 28.000 år
1929. Konkurrenten, Landsorganisationen, återhämtade sig snabbt efter stor¬
strejken och hade år 1916 141 000 medlemmar. Ökningen var senare stadig
och år 1930 fanns 553 456 medlemmar.3 Trots sin överlägsna styrka betrak¬
tade LO syndikalisterna som ett hot och vidtog under 1920-talet motåtgärder
mot en försatt spridning av deras verksamhet. Striden med LO utmynnade
dock i diskussioner om ett samgående samtidigt som den syndikalistiska rö¬
relsen splittrades av en utbrytargrupp i Västsverige.

Under 1930-talet var medlemsantalet inom den syndikalistiska rörelsen
ganska stabilt, medan landsorganisationens fortsatte att öka kraftigt. Mot¬
sättningarna mellan syndikalisterna och LO-förbunden var även under denna
period tidvis hårda, inte minst bland skogsindustrins arbetare. Man bör dock
observera att på landsbygden med många säsongsarbetande småbrukare och
torpare var huvuddelen av arbetarna ännu oorganiserade och organisations¬
graden varierade kraftigt från år till år. För Dalarnas del bör dock beaktas att
syndikalisterna här hade livaktiga kvinno- och ungdomsorganisationer, vil¬
ket gjorde dem helt dominerande på flera mindre orter.4

Det bör också betonas att syndikalistemas arbete kom att starkt påverkas
av kollektivavtalslagen och skapandet av arbetsdomstolen. Blomberg menar
att lagstiftningen både marginaliserade och integrerade syndikalisterna.5 Ar¬
betsgivarnas benägenhet att, så långt möjligt, endast skriva avtal med fack¬
förbunden inom landsorganisationen ställde också till problem. Avtalen för¬
handlades fram med den organisation som var störst på orten, och detta var
oftast ett LO-förbund. Även om syndikalisterna biträdde avtalet så lade detta
hinder i vägen för de snabba strejker som var ett av syndikalistemas vikti¬
gaste vapen i lönekampen.6

Klart är alltså att hela den reformistiska arbetarrörelsen under mellan¬

krigstiden försöker att hindra syndikalismens utbredning i vårt land på sam¬
ma sätt som man tidigare motarbetat ungsocialismen. Metoderna härför åter¬
kommer jag till i nästa kapitel. Även om motsättningen till den reformistiska
delen av arbetarrörelsen var syndikalistemas allt överskuggande problem,
skall jag i detta kapitel bredda perspektivet och studera syndikalistemas re¬
lationer till den övriga delen av arbetarrörelsen.

Inledningsvis hade den anarkosyndikalistiska rörelsen ett visst samarbete
med både Zimmerwald - rörelsen och vänsterpartiet. Man var också ledande

Bergkvist- Arvidsson i960, tabell sid. 322. Gröning 1988. tabell sid. 43.
4 Blomberg sid. 295f
5 Blomberg 1995. sid. 355f.
6 Blomberg 1993. sid. 15 ff. Persson 1991. kap. 5.
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vid de demonstrationer och kravaller som förekom under våren 1917. Denna
dominans eliminerades dock av Landsorganisationens nej till storstrejken
som politiskt vapen och socialdemokraternas styrning av den mera allmänna
sociala oron i Sverige till krav på författningsreformer och normalarbetsdag.
Krav som uppenbarligen tillfredsställde huvuddelen av arbetarrörelsens
sympatisörer.7 Samarbetet med vänsterpartiet var aldrig problemfritt. Det
upphörde nästan helt efter den skandinaviska arbetarkongressen år 1919, och
hållningen blev avvaktande. Vid denna tid hade också de gemensamma ar¬
betarråden upphört. Stockholms stads kommunistiska partidistrikt skrev den
6 febr. 1922 till Komintern:

Förhållandet till syndikalisterna är relativt gott, men inget närmare samarbete har etable¬
rats då de saknar intresse för kommunismen.8

Vid klyvningen av vänsterpartiet år 1921 sökte inte syndikalisterna något
samarbete med den mera småbrukarvänliga falangen, även om idémässiga
förutsättningar borde ha funnits. Inte heller för Höglundarna har jag funnit
några tecken på att dessa skulle ha stått Syndikalismen nära. Detta är ju ock¬
så förklarligt, med tanke på att Höglund, på de gemensamma konferenser
som hölls efter den ryska revolutionen, varit drivande i kritiken av Syndika¬
lismen.9 De svenska syndikalisternas förhållande till det kominternanslutna
kommunistpartiet var under 1920-talet avvaktande, och förföljelserna av

syndikalister i Ryssland fördömdes upprepade gånger.10 1 samband med den
omfattande gruvkonflikten år 1928 blev relationerna ansträngda. Kommu¬
nisterna var starka inom vissa av LO:s fackförbund och detta blev en av or¬

sakerna till att det planerade samgåendet mellan LO och SAC inte kom att
äga rum."

Efter det att sammanstötningar mellan anarkosyndikalister och kommu¬
nister i maj 1937 ägt rum i Spanien var förtroendet för kommunisterna på
nollpunkten, och syndikalisterna började att samarbeta med socialistiska
partiet vid aktioner för hjälp till de nödlidande i inbördeskriget. Samtidigt
splittrades dock det socialistiska partiet genom uteslutningen av Karl Kil¬
bom, och förutsättningarna för en facklig - politisk samverkan grundad på
motsättningen till Komintern och kommunismen försämrades.

7 Andras 1998, kap. VII Passim.
8 Josephson 1976. sid. 227.
9 Se t.ex. protokoll fört vid De revolutionära Skandinaviska Arbetarorganisationernas l:a kongress i
Sth. 8-10 Dec. 1919.
10 Persson 1975. sid. 225ff.
11 Se t.ex. Arbetaren den 4/2 1928.
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Syndikalismen grundläggs i Industridalarna

När SAC bildades år 1910 var det alltså i en nedgångsperiod för den samlade
arbetarrörelsen. 1 Dalarna bildades bara två lokala samorganisationer - eller
LS som var den gängse förkortningen - Grängesberg och Säter. Detta trots
att det vid tiden för storstrejken funnits minst ett tiotal ungsocialistiska klub¬
bar i länet (Se kap. 3).12

År 1913 bildade SAC ett agitationsdistrikt för Dalarna - med omnejd.
Medlemskapet i distriktet var frivilligt för de lokala samorganisationerna.
Den första januari 1915 fanns i detta distrikt 8 LS med 572 medlemmar. Av
dessa återfanns dock bara 4 inom länet. Jämförs dessa siffror med förbundets
medlemsstatistik för Dalarna, får man 2 LS med 392 medlemmar. Detta in¬
nebär att hälften av LS och cirka en tredjedel av medlemmarna i länet ännu
inte var anslutna till distriktet.13 Distriktsstyrelsen, som hade sitt säte i Lud¬
vika, varierade också de första åren mycket i sin sammansättning. Man er¬
kände också stora brister i hela verksamheten, vilket kan förklara bristen på
initiativ under våren 1917, då socialdemokratin och hela den reformistiska
arbetarrörelsen kunde ha utmanats. Dessa brister tycks ha funnits i hela lan¬
det, och vid förbundskongressen år 1919 omorganiserades hela förbundet,
och klara målsättningar gavs. Varje LS tillfördes ett distrikt, och distrikten
finansierades direkt genom förbundet.14

I början av världskriget hade antalet LS tillväxt kraftigt. Vid utgången av
år 1916 fanns 14 LS i länet med 807 medlemmar. År 1917 var antalet 25 LS
och 1 847 medlemmar.15 Den vidare utvecklingen, samt en jämförelse med
den reformistiska fackföreningsrörelsen, framgår av nedanstående tabell 9.1.

Tabell 9:1. Medlemsantalet åren 1917, 1921. 1925 och 1929 i fackföreningar inom Koppar¬
bergs län tillhörande Sveriges Arbetares Centralorganisation och Landsorganisationen.

År 1917 1921 1925 1929

SAC 1 847 3 470 3 857 3 069

LO 8 041 10 178 16 331 19 565

Summa 9 888 13 648 20 188 22 604

Källa: Databasen Folkrörelsearkiv

Av tabell 9.1 framgår att den snabba ökningen av antalet medlemmar upp¬
hörde i början av 1920-talet och förbyttes i en minskning mot slutet av de-

12 Beräknat av förf. med hjälp av Persson 1975. tabell 6 sid. 118.
13 SAC Verksamhetsberättelse. 1914 och 1915. Tryck. 1 den senare finns insänd verksamhetsber.
för Dalarnas distrikt, denna upptar dock inte namnen på LS och medlemsantalet.
14 Persson 1975, sid. 133.
15 Databasen Folkrörelsearkiv. Denna innehåller inte uppgifter för de första åren, då förbundets
uppgifter är ofullständiga före 1913.
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cenniet. Denna utveckling innebar också en minskad andel av länets fackligt
anslutna arbetare, då LO-förbunden samtidigt hade en brant stigande med¬
lemskurva, efter att ha haft en bottennotering år 1912. År 1917 organiserade
syndikalisterna 18,7 % av fackföreningsmedlemmarna. Vid toppnoteringen
år 1921 organiserade man mer än var fjärde arbetare, eller 25,4%. År 1925
var siffran 19,1 %, och 1929 hade minskningen fortsatt till 13,6%.

Som nämnts var syndikalisternas fackföreningar först svagare än de ung¬
socialistiska klubbarna, men de fanns ofta på samma orter. År 1913 fanns LS
i Leksand, Boda, Grängesberg, Blötberget, Säter, Ludvika och Avesta. Alla
dessa orter utom Leksand hade, eller hade tidigare haft, en ungsocialistisk
klubb.16 Under krigsåren startades en rad nya LS. Dessa låg främst på indu¬
striorterna i södra Dalarna. Det dröjde en bit in på 1920-talet med organise¬
ringen i Skogsdalarna. Som en förtrupp bildades dock år 1914 lokala samor¬

ganisationer i Vansbro och Mora. Båda dessa orter hade en betydande såg¬
verksindustri, vilket lockade syndikalisterna. År 1925 var så syndikalisterna
etablerade i hela länet, och nedgången som inträffade i slutet på decenniet
var geografiskt jämnt fördelad. Några undantag fanns dock. I Falun och
skogssocknarna norr därom gjordes stora medlemsförluster, samtidigt som
man gick framåt på gruvorterna i Västerbergslagen efter gruvstrejken år
1928, något som för övrigt även kommunisterna gjorde. I Borlänge fick man
aldrig något riktigt fotfäste vid järnverket, medan däremot medlemsantalet
vid pappersbruket stod sig en bit in på 1930-talet.17

Distriktsstyrelsens huvudsakliga uppgift var att ordna agitationen. År
1921 hade man en anställd agitator, och protokollen ger intryck av att syndi¬
kalisterna fick en allt fastare organisation som dessutom arbetade i arbetarrö¬
relsens traditionella former. Man ordnade fester för kassan och köpte Tuna-
tryckeriet i Borlänge, där man, efter Dalarnas Folkblads upphörande år
1925, utgav Dalasyndikalisten i ungefär ett år.18 Detta med lika liten fram¬
gång som tidigare kommunisterna, man fick stora skulder och tvingades att
sälja även tryckeriet år 1928.

I de första årens verksamhetsberättelser nämner syndikalisterna sällan
några andra organisationer inom arbetarrörelsen. 1 början av 1922 diskutera¬
des dock med lantarbetarnas ombudsman Bergvall frågan om lantarbetarför-
bundets distrikt, som tidigare varit nära anknutet till vänsterpartiet, skulle
uppgå i SAC. Distriktsstyrelsen avslog dock detta förslag, och lantarbetardi-
striktet upplöstes.

Förmodligen fanns det '"ett outnyttjat utrymme" för facklig organisering
bland arbetarna i Dalarna efter det att medlemsantalet i fackföreningarna
minskat under åren 1908-1912. Det förklarar att det inledningsvis inte före-

16 Femström 1950. Tabell sid. 523 ff. Brand 4/1 1908 Klubbförteckning.
17 Databasen Folkrörelsearkiv.
18 Dalarnas Arbetarblad 4 sept. 1926.
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kommit några allvarligare stridigheter mellan SAC och LO om rätten att or¬
ganisera olika grupper av arbetare. De nedan beskrivna motsättningarna i
Borlänge i början av 1920-talet får ses som ett undantag förorsakat av me¬

tallavdelningens mycket dominerande ställning på orten. På den andra av
arbetarrörelsens huvudorter, Grängesberg kan man spåra ett indirekt samar¬
bete med Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 1 i samband med en lö¬
nestrid under år 1918. Problemet berördes inte heller i SAC-distriktets verk¬
samhetsberättelser.

Denna bild förändras i mitten på 1920-talet. Då inleddes stridigheterna
med det socialdemokratiskt stödda skogs- och flottningsarbetarförbundet.
Vid samma tid intensifierades också försöken från LO:s sida att stöta bort

syndikalisterna ur de lokala fackliga centralorganisationer, som i dagligt tal
kallades FCO och som vid denna tid omfattade både LO-fackföreningar och
syndikalistiska organisationer. Det är också vid denna tid som syndikalister¬
na börjar att i mötesprotokollen tala om "reformisterna" i negativ bemärkel¬
se, säkerligen också ett tecken på en ökad konfliktnivå.

I samband med striden bland skogsarbetarna gjordes, vid en konferens i
Mora, ett försök att skilja skogs- och flottningsarbetarförbundet från social¬
demokraterna. Vid mötet deltog kommunisterna, som hoppades på ett sam¬
arbete även med syndikalisterna. Mötet rapporterades dock till den social¬
demokratiska distriktsstyrelsen. De av denna, i samarbete med LO-facken,
vidtagna motåtgärderna tycks ha fått effekt, och något organiserat samarbete
mellan syndikalister och kommunister kom ej till stånd i Dalarna. Något som

tidigare ägt rum, bland annat i Norge.19
Vid mitten av 1920-talet började SAC:s ledning också att förhandla med

landsorganisationen om ett samgående. Detta förslag avslogs dock vid kon¬
gressen år 1929. Anledningen angavs av Grängesbergs LS vara att vissa LO-
förbund, främst gruvindustriarbetareförbundet, var allvarligt infiltrerade av
kommunisterna, vilket ledde till interna stridigheter inom förbundet.20

Syndikalisterna kom tidigt att ta avstånd från de politiska organisationer¬
na. När vänsterpartiet i Grängesberg sommaren 1917 bad den lokala samor¬

ganisationen om stöd, svarade denna att medlemmarnas politiska åsikter var
en privatsak.21 De syndikalistiska organisationerna var alltså negativa till
medlemmar som även var politiskt aktiva, och de rensades på aktiva kom¬
munister, vilket gjorde att det inträffade att även socialdemokrater var med¬
lemmar.22 Det bör även nämnas att från år 1928 och tio år framåt fanns det

19 SAC Dalarna. Mötesprotokoll 1921 - 1938. Serie Al: 1-2 och Styrelseprotokoll 1919 - 1923.
Serie All: 1 DFA. Jämför Persson 1991. sid. 144 där det antyds att ett fortsatt samarbete kom att äga
rum. Detta var dock inte fallet. Se t.ex. Sv.a Skogsindustriarbetareförbundet SSIAF Dalarnas di¬
strikt, Protokoll 27/9 1925. Serie AI: 1 DFA. Beträffande Norge se t.ex. Maurseth 1987, sid. 44ff.
20 SAC Grängesberg Mötesprot. 9/6 1929 Serie Al: 10 DFA. Se även: Norrlandsfolket 1928- 1929.
21 Grängesbergs LS Mötesprotokoll 22/7 1917 DFA.
22 SAC förbundets verksamhetsberättelse för år 1929.
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en utbrytargrupp inom SAC som hade sitt centrum i västra Sverige. I Dalar¬
na däremot höll syndikalistema samman, och under 1930-talets början ökade
man åter medlemsantalet.23

Syndikalisternas verksamhet förskjuts
mot Skogsdalarna.

Medlemsantalet i Dalarnas lokala samorganisationer var 3 069 personer den
sista december år 1929. Motsvarande siffror 1933 och 1937 var 4 484 re¬

spektive 4 000. Att medlemssiffran ökade under depressionen i början på 30-
talet är inte förvånande. Det gjorde alla här undersökta organisationer. Vad
som är mera anmärkningsvärt är, att syndikalistema tappade medlemmar
mot slutet av decenniet, samtidigt som LO-facken i Dalarna ökade med
7 000 medlemmar.24

Efter det att SAC:s sammanslagning med landsorganisationen runnit ut i
sanden, rapporterade distriktsstyrelsen 1931, att andan på nytt var god och
att medlemsantalet ökade. I Västerdalarna hade också ett visst samarbete

etablerats med skogs- och flottningsarbetarförbundet. Under 1932 bildades
ungdomsklubbar (bland annat av några kvarvarande ungsocialistiska klubb¬
ar), och nu inledde man en egen, som det skulle visa sig, livaktig ungdoms¬
rörelse. Redan i verksamhetsberättelsen för år 1933 är dock läget ett annat
och styrelsen ansåg att man gjorde ett bra arbete "med tanke på arbetslöshe¬
ten och reformisternas motstånd." År 1934 bekräftas i SAC-distriktets proto¬
koll de strider mellan syndikalistema och Skogs- och Flottningsarbetarför¬
bundet som omnämndes även av kommunisterna och som dessa sade sig stå
neutrala inför. Syndikalistema tog till hårda ord och beskrev motståndarnas
avtal som dåliga, samt ansåg det vara

en skandal inom arbetarrörelsen att motståndarna tog hjälp av arbetsgivarna i sina angrepp

på syndikalistema.

År 1935 nådde krisen sin kulmen. Antalet lokala samorganisationer i di¬
striktet minskade, och distriktsstyrelsen sade sig inte ens kunna lita på kom¬
munisterna - läs socialisterna -, medan skogs- och flottningsarbetarförbun¬
det. dragit in även Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) på sin sida i
kampen.25 Striderna tycks ha ebbat ut under år 1936 och distriktsstyrelsen

2j Blomberg 1993, sid. 146f.
24 Databasen Folkrörelsearkiv.
25 Rothstein 1992. kapitel 6 visar hur socialdemokraterna och bondeförbundet år 1933 kan enas om
statligt stöd till de egna organisationssträvandena. Detta innebar också att man kom att motarbeta
andra, konkurrerande organisationer.
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talade om bättre tider inom skogsnäringen. Nu började man också att enga¬
gera sig för Spanien, något som kom att medföra ett närmande till socialis¬
tiska partiet, och som utmynnade i flera gemensamma aktioner. 1937 förbätt¬
rades löneläget för skogsarbetare anslutna till syndikalisterna samtidigt som
Skogs- och Flottningsarbetarförbundet slöt ,,usla,, avtal, vilket gav en stabili¬
sering av de förstnämndas medlemsantal och en positiv syn på framtiden.26

Med hjälp av medlemssiffrorna i databasen Folkrörelsearkiv kan man
också se de geografiska förändringar som syndikatisternas kamp mot LO-
förbunden innebar. Motaktioner från Metall och Pappers gav resultat redan
på 1920-talet. Under 1930-talet kom så en kraftig förskjutning av syndika-
listernas spridningsområde till stånd.

Tabell 9.2 Procent av samtliga medlemmar i Lokala Samorganisationerna i Kopparbergs län
som åren 1929, 1933 och 1937 fanns i nuvarande Älvdalens. Avesta, Borlänge och Ludvika
kommuner.

Kommun 1929 1933 1937

Älvdalen 3 14 20

Avesta 9 5 5

Borlänge 18 8 7

Ludvika 38 28 25

Källa: Databasen Fokrörelsearkiv

Av tabellen framgår att i nuvarande Älvdalens kommun fanns 1929 enbart
3,0 % av syndikalisternas totala medlemsantal. 1937 var siffran uppe i
20,2 %. Motsatta förhållandet kom att råda inom industrikommunerna. I
Avesta kommun minskade man från 8,7 % 1929, till 4,4 % 1939. I Borlänge
kommun från 17,9 % 1929, till 6,8 % 1937. I Ludvika/Grängesberg som hela
tiden utgjort syndikalismens hjärtområde, var utvecklingen densamma, men
från högre absoluta tal, 38,4 % 1929, och 25,3 % 1937.

Den geografiska marginalisering som både socialistiska partiet och syndi¬
kalisterna genomgick, fast i olika riktningar, kom att försvåra ett samarbete
dem emellan, trots att ett ideologiskt närmande kom att ske, främst i Spani¬
enfrågan där gemensamma första majmanifestationer mellan syndikalister
och socialister kom att ske i både Ludvika och Korsnäs.27

26. SAC Tryckt verksamhetsber. för Dalarnas distrikt i årstrycket 1934-1936. Se även: Arbetaren
30/4 och 18/5 1937.
27 Arbetaren 30/4 och 3/5 1937.
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Syndikalistisk verksamhet på undersökningsorterna

Som angivits i kapitel 1 så har de lokala undersökningsorterna valts så att det
i största möjliga utsträckning finns arkivmaterial bevarat från de olika poli¬
tiska föreningarna på orten. Självfallet är det ännu svårare att på samma ort
även hitta material från någon syndikalistisk organisation. Nedanstående ta¬
bell som hämtats ur databasen Folkrörelsearkiv, visar dock vilka lokala sam¬

organisationer som varit verksamma på de sju undersökningsorterna. Jag
återkommer därefter till de orter där det varit möjligt att studera den syndi-
kalistiska verksamhetens relationer till övriga delar av arbetarrörelsen.

Tabell 9.3. Medlemsantal i den lokala samorganisationen på underökningsorterna i bokstavs¬
ordning.

1917 1921 1925 1929 1933 1937

Borlänge 159 346 189 68 57 46

Korsnäs 52 116 216 43 17 -

By 9 - - - 12 5

Fredriksberg - - 13 43 50 45

Nås - - - - 81 74

Furudal - 53 76 30 80 78

Gagnef - 40 61 24 56 15

Källa: Databasen Folkrörelsearkiv.

Av tabell 9.3 framgår, att det endast i Borlänge fanns en under hela den un¬
dersökta tidsperioden verksam syndikalistisk fackförening. Samtidigt visar
tabellen upp en typisk syndikalistisk organisationsform. Fackföreningen dy¬
ker upp på en ort, får en stor omfattning under en tid och försvinner därefter.
Jag kommer i den fortsatta redogörelsen att beröra de enskilda orterna i
samma ordning som i tidigare avsnitt, vilket också är samma ordning som i
tabellen ovan.

Samtidigt som den ungsocialistiska klubben försvagades och slutligen
upplöstes, stärktes organisationen bland Borlänges syndikalister. I april
1918 delades Borlänge LS i två föreningar, Borlänge och Forshuvud. Efter
nedläggningen av arbetarrådet valdes Flellbom i oktober till ordförande i
Borlängeföreningen. Det är i denna förenings protokoll som man ser de sista
resterna av arbetarrådets verksamhet Den 17 november 1918 anslogs 23 öre
per medlem till verksamheten och den 16 februari 1919 diskuterades en slut¬
lig upplösning.28

28 Borlänge LS, Mötesprotokoll 1916 -1921. Serie AI: 1-2 DFA Förmodligen är detta enbart fråga
om en avveckling och skuldsanering sedan verksamheten upphört i september. Ett uppdrag som
tydligen syndikalisterna tog ansvar för.



Under hösten 1919 fanns i Sverige tendenser till en vikande konjunktur
och därefter följde en lågkonjunktur ända in på år 1923, då läget åter stabili¬
serades. I januari 1922 redovisades 163 000 arbetslösa, det högsta tal som
dittills noterats i vårt land. Av fackföreningarnas medlemmar var 34 % ar¬
betslösa.28

I Borlänge utbröt i februari 1920 en lockout som varade i sex veckor. Den
betraktades allmänt som en protest från arbetsgivarnas sida mot att behöva
ekonomiskt kompensera genomförandet av åtta timmars arbetsdag.29 I detta
läge diskuterades bildandet av en organisation som bättre skulle främja sam¬
arbetet mellan ortens fackföreningar utan att inkräkta på deras "stadgar och
statuter", som det står skrivet i Fackliga Centralorganisationens årsberättelse
för år 1920. Förmodligen avsåg man härmed att organisationen inte skulle
syssla med partipolitik, samt att organisationen inte fick bygga på uttaxerade
medlemsavgifter. Det var Metallavdelningen som tog initiativet till bildandet
av denna centralorganisation, och samtidigt varnade man arbetsgivarna för
att uppskjuta åttatimmarsdagen, "som man kämpat för i trettio år". Avdel¬
ningen misstrodde också LO-ledningen, som man ansåg byråkratisk. Man
ville liksom syndikalisterna decentralisera Landsorganisationen och göra den
till en "anfallsorganisation".30

Centralorganisationen fick redan första året 12 anslutna föreningar och
cirka 2 600 medlemmar. Utanför stod bara Sömmerskorna, Järnvägsmännen
och Murarna med sammanlagt cirka 150 medlemmar. Enbart fackliga orga¬
nisationer hade rätt att ansluta sig till denna organisation, något som kom att
skilja den från det tidigare Arbetarrådet. LO-facken hade en omfattande do¬
minans i Centralorganisationen, och av representantskapets 34 medlemmar
var bara fyra syndikalister. Denna gång blev dock mötesaktiviteten liten och
verksamheten konfliktfylId. Årsberättelsen för 1920 talar om personliga kon¬
flikter.31

Vad hade då hänt? Inför första maj hade syndikalisterna begärt egen tala¬
re, vilket avslagits av den fackliga centralorganisationen. Den andra maj
meddelades på centralorganisationens möte, att Borlänge lokala samorgani¬
sation bildat en kommitté för agitation på järnverket, och också delat ut flyg¬
blad. Under sommaren gick flera arbetare, bland annat vid kolugnarna, över
från Metallavdelningen till LS. Den första augusti meddelades vid LS:s möte
att vägbyggnadsarbetarna vid kommunens beredskapsarbete i Medväga an¬
slutit sig. Den 29 augusti berättar protokollen att Hellbom träffat den kom¬
munala styrelsen för vägbygget och blivit mycket oförskämt bemött av en av
ledamöterna. Det är värt att notera att denna ledamot var vänsterpartisten

28 Carlsson 1961, sid. 655.
29 Backlund 1935, sid. 41 f.
30 Metall avd. 63 Borlänge, Mötesprot. 1920. 19/2. 21/2, 29/2 och 4/3. Serie AIa:4 DFA.
31 Borlänge fackliga centralorganisation. Styrelseberättelse 1920. Serie A11 la: 1 DFA.
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Oscar Kypengren. Den 12 september förklarade syndikalisterna vägbygget i
blockad. Flera möten mellan syndikalisterna och vägstyrelsens ordförande,
socialdemokraten Hjalmar Berglund, blev resultatlösa och vägbygget lades
helt enkelt ner.

Den 3 oktober beslutades på lokala samorganisationens möte om innehål¬
let i de diskussionsfrågor som skulle behandlas på nästa möte med den fack¬
liga centralorganisationen. Dessa var av sådan principiell natur, införande av
register m. m., att de var oacceptabla enligt LO:s stadgar.32 Då syndikalister¬
na nu gjort sig omöjliga inom Metall, socialdemokraterna och socialdemo¬
kratiska vänsterpartiet, föll naturligtvis förslaget platt och den fackliga cen¬

tralorganisationen önskade att få August Hellbom utbytt som ombud. Detta
skedde också den 5 december då Borlänge lokala samorganisation i stället
utsåg Oskar Andersson. Hellbom lämnade mötet, men i januari 1921 omval¬
des han till ordförande i LS, och på samma möte beslutades att slutgiltigt
lämna den fackliga centralorganisationen.33 Detta beslut följdes i juli av att
Forshuvud LS också lämnade centralorganisationen. Som motiv angavs att
"ingen vill åta sig detta uppdrag".34

Är det då ens fel att två träter? Knappast. Oenigheten med syndikalisterna
låg helt i linje med vad Landsorganisationen vid denna tid arbetade för. LO-
ledningen hade nämligen redan år 1920 sänt ut cirkulär om att de fackliga
centralorganisationerna borde "rensas" från syndikalister.35 Striden inom
centralorganisationen blir också lättare att förstå om man vet att vänsterpar¬
tisten Oscar Kypengren var en av Metalls ombud i centralorganisationen.36
Vad som angivits som personliga motsättningar var egentligen en princip¬
strid, som förmodligen hade brutit ut ändå, när tillfälle gavs. Striden tvinga¬
de vänsterpartiet, som formellt tillhört det tidigare Arbetarrådet, att välja
sida, och man blev nu oreserverat motståndare till syndikalisterna. Något
större inflytande i centralorganisationen innebar inte detta för vänsterpartiet,
då reformisterna, efter "utmobbningen" av syndikalisterna, helt enkelt lade
ner densamma.

Syndikalisterna lyckades inte särskilt väl med sina försök att få fotfäste
bland arbetarna i järnverket. Sammanhållningen inom Metallavdelningen
var, som Helmer Johansson förutspått, god och någon större inbrytning kun¬
de inte ske. Borlänge lokala samorganisation hade under hela 1920-talet
mellan 200 och 300 medlemmar. Metalls avdelning 63 däremot hade 1919
1 900 medlemmar, varefter antalet med sämre konjunkturer sjönk till 1 300

'2 Borlänge LS, Protokoll 1918-1921. Serie Ala:2 DFA.
33 Ibid.
34 Forshuvud LS, Protokoll 17/7 1921. Serie ALI DFA
35 Persson 1975. sid. 294 not 37.
36 Borlänge Fackliga Centralorganisation. Fullmakter. Serie Fil: I DFA
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vid mitten av 1920-talet.37 Genom ett starkt stöd från metallavdelningen och
ett återupptagande av kollektivanslutningen kom dessutom socialdemokratin,
från mitten av 1920-talet, att helt dominera det politiska livet i Borlänge.

Som visats ovan, var arbetarrörelsen i Korsnäs redan tidigt svårare splitt¬
rad än den i Borlänge. Detta innebar att den lokala samorganisationen fick en
starkare ställning på denna ort och att konflikten mellan denna och LO-
facken därmed sköts på framtiden. År 1925 reagerade Landsorganisationen
på nytt mot splittringen inom arbetarrörelsen, men liksom tidigare inte mot
kommunisterna utan mot syndikalisterna. Dessa hade en stark ställning i den
lokala fackliga samorganisationen i Korsnäs, där för övrigt även kommunis¬
ter var verksamma genom medlemskap i det LO-anslutna Sågverksindustri¬
arbetareförbundet. Samorganisationen beslöt att fördöma Landsorganisatio¬
nens förnyade beslut om att inga syndikalistiska organisationer fick ingå i
samorganisationerna, men Korsnäs FCO:s verksamhet upphörde av okänd
anledning senare samma år. Detta innebar slutet även för kommunisternas,
och främst Hildor Johanssons, inflytande över det tvärfackliga arbetet. Då
Johansson var LO-ansluten och dessutom ordförande i FCO, är det väl svårt
att säga om syndikalisterna, i detta specifika fall, var positiva eller negativa
till nedläggningen.38 Under 1930-talet försvagas den syndikal istiska rörelsen
i Korsnäs för att slutligen upphöra.

Vad gäller den kommunistiska arbetarkommunen i By så framgår inte av
protokollen att man skulle ha haft något samarbete med syndikalisterna på
orten. Dessa var också svaga. Vid det närliggande Näs bruk dominerade
Metall, med cirka 75 medlemmar, under hela perioden. Syndikalisterna där¬
emot hade en oregelbunden verksamhet. Enligt SAC:s verksamhetsberättel¬
ser, lokala protokoll saknas, så startade syndikalisterna verksamheten i By år
1917 med nio medlemmar, men den upphörde nästan omedelbart. I början av
1920 - talet hade den nystartade föreningen i Näs 31 medlemmar, sedan
sjönk antalet för att vara 12 år 1930. Samtidigt fanns en lokal samorganisa¬
tion i By med 10 medlemmar. Föreningen i Näs upphörde 1933 och i By
sjönk medlemsantalet till fem år 1937 och detta samtidigt som medlemsan¬
talet i socialistiska partiets arbetarkommun ökade.39

I Ore socken fanns flera lokala samorganisationer redan under 1920-talet.
De stora motsättningarna mellan de olika politiska riktningarna tycks dock

-,7 Databasen Folkrörelsearkiv.
,8 Ibid. Åtgärden tycks inte ha varit tillräcklig över allt i landet och på LO-kongressen 1926 beslu¬
tas om att bara de FCO som enbart innehåller fackföreningar inom LO skall erhålla ekonomiska
bidrag. Schüllerqvist 1992. sid. 50. Utfallet av aktionerna var dock mycket beroende på styrkeför¬
hållandena på de enskilda orterna. 1 Grängesberg, där reformister och syndikalister under 1920-talet
var ungefär jämnstarka, fanns en centralorganisation ända fram till år 1932. Dess upphörande be¬
rodde dessutom inte på motsättningar till syndikalisterna utan till den hårdnande attityd som efter
valet år 1928 visades kommunisterna. Grängesbergs FCO Protokoll 30/7 1932 DFA.
,9 Databasen Folkrörelsearkiv. Verksamhetsberättelser SAC, tryckta. Metall avd. 17 Horndal, verk¬
samhetsberättelser 1909-1937. Serie AlVa DFA.(Uppgifterna för föreningen saknas i databasen.)
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ha gjort syndikalisterna försiktiga när det gällde samarbete, och första maj
1937 vägrade man att demonstrera tillsammans med de politiska organisa¬
tionerna. Ett visst närmande till socialisterna kan dock skönjas i det samar¬
bete som skedde inom Ore Spanienkommitté. Båda organisationerna var här
mycket aktiva, samtidigt som den lokala samorganisationen i februari 1936
kraftigt protesterade mot förföljelsen av syndikalister i Ryssland. Något or¬

ganiserat samarbete kom dock inte till stånd innan andra världskriget radikalt
förändrade förutsättningarna för det politiska livet.41

Den 20 oktober 1929, efter en i nästa kapitel relaterad strid med Landsor¬
ganisationen, avsade sig den på orten välkände kommunisten J A Rustas ord¬
förandeskapet i sågverksavdelningen. Efter att ha börjat med skogsarbete
ingick han den 27 september 1931 som medlem i syndikalisternas lokala
samorganisation. År 1936 lämnade han dock även denna organisation, till¬
sammans med flera kamrater. Orsaken var en strid med Skogs- och flott-
ningsarbetarförbundets avdelning på orten, där man tyckte att den lokala
samorganisationen intagit en "oresonlig hållning." Den 10 maj övergick
Rustas sedan till Skogs- och flottningsarbetarförbundet avdelning 205 i Fu¬
rudal. Där var han tydligen mera välkommen än hos syndikalisterna. Några
mera framträdande förtroendeuppdrag erhöll han dock ej sedan LO år 1933 i
cirkulär nummer 807 uppmanat fackföreningarna att hålla Sillénarna borta
från fackföreningsstyrelserna. Cirkuläret vållade en skarp strid inom såg¬
verksavdelningen. Man beslutade med ordförandes utslagsröst att sända en

protestskrivelse till Landsorganisationen. Vid närmare eftertanke lades dock
protesten till handlingarna. Ordföranden, kommunisten Eugén Norin, satt
sedan som ordförande till år 1938 då en socialdemokrat tog över.42

Den strid mellan reformister och syndikalister. som det socialistiska parti¬
et tagit upp i sitt distrikts verksamhetsberättelse,4' var framträdande i Ore.
De syndikalistiska organisationerna var äldre på orten än LO:s fackförening¬
ar. Dalfors LS hade bildats 1919 och Östanvik/Furudal 1920. Tillsammans
hade de 1921 97 medlemmar. Deras konkurrenter var främst Sågverksindu¬
striarbetarförbundet avdelning 20 Furudal, bildad 1922, och Skogs- och
flottningsarbetarförbundet avdelning 205 Furudal, bildad 192344. Den fort¬
satta medlemsutvecklingen framgår av följande tabell.

41 SAC Furudal LS, Mötesprotokoll 1926-1947. Serie Al: 1-3 DFA.
42 Sv.a Träindustriarbetareförbundet avd. 423 Furudal, Mötesprotokoll 1926-1930. Serie A1:3
DFA. SAC Furudal LS. Mötesprotokoll 1926-1939. Serie ALI DFA. Sv. Skogsarbetareförbundet
avd. 5, sektion 6 Furudal. Mötesprotokoll 1928-1937. Serie ALI DFA.
43 Se ovan sid. 176
44 Databasen Folkrörelsearkiv.
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Tabell 9.4 Medlemsantalet 1925. 1929. 1933 och 1937 inom de syndikalistiska och LO-
anslutna fackliga organisationerna i Ore socken.

1925 1929 1933 1937

LO 124 104 71 145

SAC 139 57 118 96

Källa: Databasen Folkrörelsearkiv.

Av Tabell 9.4 framgår att när stridigheterna i Ore inleddes i början av 1930-
talet, hade syndikalisterna tillväxt i styrka samtidigt som övriga fackföre¬
ningar minskat. Under åren 1937 och 1938, då styrkeförhållandena på nytt
vänt, tycks motsättningarna ha ebbat ut och ett visst samarbete etablerats.

Syndikalistiskt arkivmaterial från Gagnef saknas. Från andra källor vet vi
att de var verksamma vid anläggningsarbeten i Dalälven före första världs¬
kriget. Under kriget fanns också en ungsocialistisk klubb på orten. Det är
möjligt att det var denna som i början på 1920-talet övergick i en lokal sam¬
organisation. Syndikalisterna var sedan verksamma i Gagnef under hela un¬

dersökningsperioden. Då den politiska vänstern försvann från orten år 1923,
så fanns i fortsättningen ingen möjlighet till samarbete mellan föreningar
inom den icke reformistiska delen av arbetarrörelsen.

Sammanfattning

Den gren av den icke reformistiska arbetarrörelsen som i Dalarna under hela
undersökningsperioden var starkast, var den som dominerades av anarkister
och syndikalister. Ungsocialismens svaghet och syndikalisternas tilltagande
styrka innebar också, mot slutet av första världskriget, att anarkosyndikalis-
men övergick från en allmänpolitiskt radikal rörelse till en mera strikt fack¬
lig. Bortsett från några år i början av det socialdemokratiska vänsterpartiets
verksamhet var Syndikalismen den numerärt starkaste enskilda vänsterrörel¬
sen. På de större industriorterna kom den anarkosyndikalistiska rörelsen re¬
dan i början på 1920-talet att tvingats på reträtt av de där allt mäktigare LO-
förbunden. Den fick dock en fristad i Dalarnas skogsbygder, där lönerna var
sämre och utkomsttillfällena färre.

De syndikalistiska organisationerna tillväxte numerärt oavbrutet fram till i
början av 1930-talet, men Skogs- och flottningsarbetarförbundet blev en allt
svårare motståndare. Detta märktes särskilt när arbetsgivarna vid införandet
av kollektivavtal började att samarbeta med de LO-anslutna fackföreningar¬
na, och en stagnation i medlemsantalet inträffade. År 1924 hade de lokala
samorganisationerna i Dalarna cirka 3 500 medlemmar. År 1933 var siffran
4 500, för att år 1937 ha sjunkit till 4 000. De lokala undersökningarna ger
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inga belägg för att syndikalisterna samarbetat med komnnunistiskt färgade
politiska partier. Snarare tycks dessa partiers medlemmar Iha varit sämre tål¬
da än företrädare för socialdemokratin.

För socialdemokraterna och LO-facken har det varit av witalt intresse, inte
minst ekonomiskt, att hålla syndikalisterna "kort'". Framgåingen i detta arbete
varierade dock med syndikalisternas styrka på den lokala orten. Ända in på
1930-talet tvingades på mindre orter de lokala fackföreninigarna till ett sam¬
arbete för att hävda sig mot arbetsgivarna. Som framgått aw diskussionerna i
Ore socken var det först när ett samarbete med den bondteägda arbetsgivar¬
organisationen LRF etablerats som man inom skogsbrukett helt lyckades be¬
segra syndikalisterna.

Exemplet Ore visar också att syndikalisterna i Spanienfrrågan hade mycket
gemensamt med det socialistiska partiet. Orsaken var yttcerst motsättningen
till den internationella kommunismen. Båda dessa gruppter hade i Spanien
förföljts av den kommunistiska milisen, trots att landet beifann sig i fullt in¬
bördeskrig. Tillfället för ett samarbete skulle dock bli korrtvarigt. När socia¬
listiska partiet splittrades på våren 1937, fanns inga organisatoriska eller
geografiska förutsättningar för ett samarbete med resterrna av detta parti.
Syndikalisterna kom i stället att under hela mellankrigstidien prioritera fack¬
liga frågor framför politiska. Det var i den fackliga kämpfen som de ideolo¬
giska rågångarna drogs. Detta gjorde också att framträdande syndikalister
blev mindre synliga i samhällsdebatten än till exempel kommunister. Man
deltog inte heller i kommunalpolitiken förrän efter andna världskriget. Då
bildade syndikalisterna partiet Frihetliga Kommunfolket. Vid denna tid var
det dock, liksom för kommunisterna, för sent att skapa ten hållbar facklig-
politisk samverkan utanför den reformistiska arbetarrörelse^.
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10 Socialdemokraternas reaktion på arbetarrö¬
relsens splittring - Integration eller marginalise-
ring?

Detta avslutande kapitel behandlar socialdemokratins, och främst det social¬
demokratiska partidistriktets, förhållande till de två övriga sociala rörelserna
inom arbetarrörelsen. Någon uppdelning på de sju undersökningsorterna har
ej genomförts. Huvudfrågan är: Hur har socialdemokraterna i Dalarna drab¬
bats röstmässigt och organisatoriskt av uteslutningarna ur partiet, och hur har
man agerat för att undvika de negativa följderna? För att få en överblick av
hela denna komplicerade fråga, omfattar kapitlet hela perioden från uteslut¬
ningen av Hinke Bergegren och Carl Schröder ur det socialdemokratiska
partiet till upplösningen av det socialistiska partiet. Några följdfrågor kom¬
mer också att tas upp: I vilken omfattning handlade Dalarnas socialdemo¬
krater enligt direktiv uppifrån, när de omstrukturerade sin verksamhet för att
möta hotet från de grupper inom arbetarrörelsen som var motståndare till
politiken att genomföra successiva, eller för att låna en term från Ingrid
Millbourn "makliga'' förändringar inom det rådande politiska systemet? och
Hur samverkade socialdemokraterna på det lokala planet med LO-facken för
att uppnå sina syften?

Även ett par mera personliga förhållanden skall studeras: Kan man hitta
tendenser till en lokal byråkrati inom socialdemokratin? och Hur bemöttes
de personer som vid de olika splittringarna av vänsterpartierna återgick till
socialdemokratin?

Striden med ungsocialisterna försvagade
de socialdemokratiska organisationerna

Jag har i kapitlen två och tre framhållit att när arbetarrörelsen, vid mitten av

1890-talet, etablerades i Dalarna fanns det på riksplanet redan en spricka
mellan Hjalmar Brantings storskaliga och reformistiska politik och Hinke
Bergegrens mera lokalistiska och radikala. En stor del av den debatt som

föregick Bergegrens uteslutningen ur socialdemokratin har återgivits i kapi¬
tel tre. Det kan konstateras att frågan var högaktuell när Dalarnas socialde¬
mokratiska partidistrikt på Bernhard Erikssons initiativ bildades i december
år 1905. Även om Eriksson och den övriga distriktsstyrelsen stödde Bran¬
tings linje, så tvingades etablissemanget av partikongressen år 1908 till
reträtt på en mycket viktig punkt: En person som var ansluten till en fackfö¬
rening blev inte automatiskt ansluten till det socialdemokratiska partiet, utan
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fick rätt att ansöka om utträde. Denna åtgärd blev omdiskuterad, då många
kritiker ansåg att kollektivanslutningen helt borde slopas. Kritiken fick stor
betydelse för anslutningen till socialdemokraterna redan före storstrejken,
som ägde rum på hösten 1909. I hela Sverige förlorade partiet under 1908
20 000 medlemmar, samtidigt som ungsocialisterna på en kongress i Stock¬
holm den 23-25 augusti bildade ett formellt parti. Schiller anser att mellan en

fjärdedel och en tredjedel av medlemsförlusterna vid tiden för storstrejken,
kan ses som ett uttryck för "ett ungsocialistiskt påverkat missnöje".1

I Dalarna ökade socialdemokraternas medlemsantal från 1 233 den första

januari 1906 till 5 414 den första januari 1908. Därefter stagnerar siffrorna,
och under år 1908 ökar medlemsantalet med enbart 104 personer. Under år
1909 skedde den största förändringen. Fors utträdde och Säter och Avesta
upphörde med kontingentbetalningarna. Som en motvikt inträdde dock
Mora, den första arbetarkommunen i norra länsdelen. Men det mest anmärk¬
ningsvärda är dock att medlemsantalet sjönk från 5 515 till 3 233.2 De flesta
menar att detta är en följd av storstrejken, men som visats, måste ungsocia¬
listernas uteslutning ur socialdemokratin och motståndet mot stadgan om

kollektivanslutning till partiet ses som en bidragande orsak
Den socialdemokratiska distriktsstyrelsen bestod de första åren av sju le¬

damöter, med VU förlagt till Grängesberg. Ordförande var riksdagsmannen
Bernhard Eriksson. Kassör var gruvarbetaren Jan Olov Jernberg och sekrete¬
rare järnsvarvare Karl Johan Johansson.3 Alla tre var hösten 1906 aktiva i de
ovan relaterade debatterna i Grängesbergs arbetarkommun. Någon debatt i
distriktstyrelsen beträffande suspensionen av Bergegren och Schröder fördes
inte och det var troligen inte heller meningen, då cirkulär i frågan hade sänts
direkt till arbetarkommunerna. Inte heller kommenterade man i styrelsepro¬
tokollen ungsocialisternas inverkan på medlemsantalet.

Läget var dock allvarligt. Av de 2 285 personer som distriktet förlorade
under år 1909, kan säkert en majoritet hänföras till ungsocialistisk påverkan.
Arndt Johansson beskriver i partiets 50-årshistorik den socialdemokratiska
medlemsutvecklingen på följande sätt:

Vid slutet av 1908 hade ytterligare sex (till ursprungligen fyra) arbetarekommuner till¬
kommit och antalet medlemmar var 5.518. Därefter följer en vågdal, som vad medlems¬
antalet beträffar för Dalarnas del sträcker sig ända fram till 1928. Först då efter tjugo år,
når partidistriktet samma medlemsantal som det hade 1908. Emellan ligger verkningarna
av storstriden 1909. partisplittringen 1917 och arbetslösheten på 1920-talet.

1 Schiller 1967, sid. 169.
2 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelser for angivet år. Serie AVa: 1-2 DFA.
3 Johansson 1955, sid. 263. Under åren 1902 - 1905 hade J O Jernberg varit ordförande i Gruv.
avdelning I. Casparsson 1932 sid. 65.



Johansson nämner ej betydelsen av ungsocialismen som splittringsfaktor,
något som är ganska vanligt i historiska översiktsarbeten. Han nämner i bo¬
ken även förändringen i arbetarkommunernas medlemssammansättning utan
att ge någon förklaring. År 1907 fanns 49 kollektivt anslutna fackföreningar
med 5 397 medlemmar i elva arbetarkommuner. Dessutom fanns i dessa
kommuner 159 enskilt anslutna. År 1916 fanns så mycket som 41 arbetar¬
kommuner, men endast 3 555 medlemmar. Enligt Johansson bygger de flesta
nya kommunerna på enskild anslutning, och detta trots att antalet fackföre¬
ningar i länet under samma tid ökat kraftigt.4 Då organisationsgraden inled¬
ningsvis var låg i stora delar av länet, är det svårt att mäta någon generell
ungsocialistisk påverkan på anslutningen till socialdemokratin. En klar ten¬
dens är dock att de nya fackföreningar som bildades efter 1907 inte valde
kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Den ökade tveksam¬
heten bland fackföreningarna att ansluta sig till partiet kan mycket väl utgöra
ett ungsocialistiskt inspirerat hinder för ökat facklig - politisk monolitism.

Att distriktsstyrelsen, trots att man inte officiellt behandlat frågan, upp¬
fattade läget som allvarligt, framgår av verksamhetsberättelsen för år 1909.
Där står "Angående de anslutna kommunernas ställning får vi hänvisa till
kassörens rapport".5 I kassörens skrivna berättelse finns inga uppgifter om
medlemsantal, så Arndt Johansson fick gå igenom partistyrelsens arkiv för
att där hitta ovan angivna siffror.6 Intrycket av lägets allvar förstärks i årsbe¬
rättelsen för 1910, som innehåller följande formuleringar:

År 1909 var den svenska arbetarrörelsens prövoår. Många kamrater föllo då ifrån, flera or¬

ganisationer splittrades. Under år 1910 har det gällt att söka gifva de modlösa nytt mod.
men också att föra ut våra ideer på nya fält. Vi har ingen anledning att se på 1910 års ar¬

bete med missmod. Distriktet har föga kunnat utträttat, men gjort vad det kunnat, detta ar¬

bete tillsammans med övriga organisationers värksamhet ger oss anledning att se ljust på
framtiden och att hoppas på rik framgång för vårt parti vid höstens val.7

Att läget fortfarande inte var helt under kontroll, framgår också av att man
detta år inte redovisade något exakt medlemsantal utan angav 22 kommuner
med cirka 3 500 medlemmar. Ett förfaringsätt som, liksom det 1909, är unikt
i distriktets historia.8

Både lokalt och centralt kom det stora medlemsraset åren 1908-1909. I

hela landet förlorade socialdemokraterna på två år hälften av medlemmarna.

4 Johansson 1955, sid. 298 och tabell 1.
5 SAP Dalarna. Verksamhetsber. 1909. Serie AVa:l DFA.
6 SAP Dalarna. Ekonomi- och Revisionsberber. 1909. Serie AVb:l. DFA Samtal med Arndt Jo¬
hansson.
7 SAP Dalarna. Bilaga mötesprotokoll 23/4 1911. Serie AI: 1 DFA.
8 Ibid.
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Så även i Dalarna, där förlusten år 1909 var 2 242 medlemmar av totalt
5 518. Förlusterna kom något senare i Dalarna, men återhämtningen tog be¬
tydligt längre tid. Nationellt hade socialdemokraterna återhämtat sig redan
1917, men det dröjde till 1928 innan socialdemokraterna i Dalarna uppnådde
1908 års medlemsantal. En klar tendens sedan reglerna för kollektivanslut¬
ningen ändrats sistnämnda år var att i Dalarna bildades främst arbetarkom¬
muner med ett enskilt medlemskap, vilket gav dem ett betydligt lägre med¬
lemsantal än tidigare. Genomsnittliga medlemsantalet per arbetarekommun
var år 1905 280, 1909 215, 1913 113 och 1917 75 personer.9 Huruvida denna
tendens är likartad i andra delar av Sverige har ej undersökts, men i Dalarna
påverkades de ledande socialdemokraternas hållning till anarkister och syn-
dikalister i negativ riktning för lång tid framåt. Som vi skall se nedan, kom
dessa också att aktivt deltaga i de stridigheter med syndikalisterna som ägde
rum under mellankrigstiden, och som främst leddes av de LO-ans!utna fack¬
förbunden.

Daladebatten inom socialdemokratin
före 1917 års partiklyvning

Rickard Sandler, en av Dalarnas fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter
efter valet år 1911, deltog i den då nybildade socialdemokratiska vänsterfö¬
reningen. Hans avsteg från partilinjen debatterades på Ludvika arbetarkom¬
muns möte den 19 april 1912. Arbetarekommunens ordförande noterade med
förvåning att ortens nyvalde riksdagsman var medlem i vänsterföreningen.
Sedan flera ytterligare talare haft ordet, beslutade mötet uttala som sin åsikt
att den nybildade föreningen icke var berättigad. En protest skulle skickas
till Sandler, men inte till pressen. Dessutom beslöts att styrelsen skulle få i
uppdrag att skriva till riksdagsmännen Rickard Sandler och Bernhard Eriks¬
son att vid lämpligt tillfälle komma och klargöra frågan. Vid styrelsemöte
den 25 april konstaterades att någon protestskrivelse inte behövdes, då man

genom tidningspressen fått kännedom om att Sandler lämnat vänsterföre¬
ningen. Vid styrelsemöte den 10 oktober kallas Sandler till kommunmöte
den 24 oktober. Upplösningen blev ett kortare anförande över de inre me-
ningsskiljaktigheter som gjort sig gällande inom riksdagsgruppen.10

9 Johansson 1955. tabell I. Vissa smärre skillnader finns mellan tabellens siffror och databasen

Folkrörelsearkiv. Tendenserna i stort är dock likartade. En liknande tendens fanns i hela riket, där

medlemsantalet 1917 var ungefär lika som 1908. medan antalet arbetarkommuner hade mer än
fördubblats. Gröning 1988 sid. 113.
10 SAP Ludvika, Mötes- och Styrelseprotokoll. Serie AI:2 DFA.
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Denna debatt visar att majoriteten av de organiserade arbetarna i industrista¬
den Ludvika stod på Brantings sida i den nya partistrid som var under upp-
segling.

Som nämnts i kapitel två, fanns det efter höstvalet 1914 sex socialdemo¬
kratiska riksdagsmän i länet, två i vardera valkretsen. Av dessa var det en¬
dast den nyvalde sågverksinspektor Rikard Eronn i Leksand som, efter det
Sandler återvänt till partilinjen, öppet erkände sig till vänsterföreningen.

Av protokollet från norra kretsens valkretskonferens i Rättvik den 10
september 1916 framgår att debatten i partistriden inför kongressen på våren
1917 fördes öppet inom partiets organisationer. Protokollet är dessutom in¬
tressant, då debattörerna Per Tysk och Rikard Eronn har fått sina stånd¬
punkter nedskrivna:

Först talade Riksdagsman P Tysk. som talade om real- och idépolitik, kritiserade regering¬
ens ställning med anledning av prispolitiken samt ansåg en samvärkan emellan de båda
vänsterpartierna borde ha skett med större kraft och gå fram på en gemensam plattform.
Med anledning av de inre striderna ville han uppdela partiet i tre grupper, dock att den
tredje, centergruppen aldrig framträtt för allmänheten. Påpekade att de inre tvistigheterna
ej voro av sådan vital natur som vänstergruppen ville låta påskina. Man hade nog mycket
att säga om deras tillvägagångssätt, men ville spara på detta för bemötande från motpartens
sida.

Härefter vidtog Riksdagsman R Eronn som började sitt anförande med att säga, att han
ej i likhet med Tysk ville klandra minoriteten, utan tvärs om. Den största fråga som splitt¬
ringen rörde sig om Republik eller Monarki (som) skulle gynnas av demokratin i Svärige,
samt militärfrågan. 1 Den senare frågan var det som majoriteten fingo det skarpaste an¬

greppen, ty den (militären) gavs för mycket stöd. Kom så in på ministersocialismen som

(han) ansåg vara till skada för demokratins säkra frammarsch, varför man ej skulle ge den
sitt stöd, samt ville att man skulle få ha full kritik även mot en demokratisk ministär. Påpe¬
kade att kongressen har blivit radikalare för varje år, men ändock gå ledarna åt höger.
Detta gällde då i första hand, vår stora fråga, militärfrågan. 1914 års munkorgslag mot mi¬
noriteten har satt många sinnen i uppror, och faktum är, att minoriteten känt sig bunden av

densamma, trots att den aldrig blivit tillämpad. Den hade övat ett visst tryck på minorite¬
ten. Slutade sitt anförande med att framställa frågan: Om ej alla äro eniga om monarki el¬
ler republik.

Härefter vidtog en rätt så livlig diskussion, som dock ej var så saklig, utan rörde sig
blott om andra sidofrågor, ej hörande inom ramen av diskussionen. Spång (från Mora) an¬

såg att man ej borde spränga vårt parti blott för denna korridorpolitik, ty det var ej riks¬
dagsgruppen ensam som finge avgöra den frågan, utan här stod valmanskåren, som finge
ha sitt ord med i laget. Efter det flera talare yttrat sig fick "diskussionen utgöra svaret på
frågan". "

11 SAP Kopparbergs läns norra valkrets. Mötes- och styrelseprotokoll 1916 Serie Al: 1 DFA.
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Debatten upptar alltså republikfrågan, militärfrågan och samarbetet med li¬
beralerna, men ej stödet till småbönderna. Att jordbruksprogrammet inte dis¬
kuterades beror förmodligen på att inte heller Per Tysk var någon hängiven
anhängare av Brantings linje i frågan, även om han i Övriga frågor var hårt
uppknuten till partilinjen.

Partidistriktets styrelse var enligt protokollen tämligen oberörd av de inre
konflikterna i partiet och inom riksdagsgruppen. Bernhard Eriksson och sek¬
reteraren J O Jernberg hade suttit i sty relsen sedan starten 1905 och var fort¬
satt lojala mot partistyrelsen. Även kassören Roland Adolfsson tillhörde
Grängesbergs arbetarekommun, där ju utrensningarna ägt rum redan i sam¬
band med "Bergegrenaffären". Ingen i den övriga styrelsen tog upp frågan
och några diskussioner om striderna inom partiet förekommer inte i styrelse¬
protokollen.12

Däremot kom frågan upp på distriktets kongresser tre år i rad. Den 5 april
1915 diskuterades för första gången striden inom riksdagsgruppen. Distrikts¬
kongressens gick till votering. Propositionsordningen blev, i sak, för eller
emot "munkorgsstadgans" användande i riksdagen. Ja-sidan segrade med 27
röster mot 12. Den 23 april 1916 beslutade kongressen att protestera mot
häktningarna av Höglund och Oljelund, men vid frågan om ekonomiska bi¬
drag till bötesbeloppen blev det stopp. Förslaget avslogs med 29 röster mot
11. Den 8 april 1917, efter brytningen på partikongressen (20 februari), be¬
slutade distriktskongressen att sända ett hyllningstelegram till Branting med
18 röster mot 15. Minoriteten föreslog att även sända telegram till Höglund.
Debatten tycks ha förts i trötthetens tecken, då nio ombud avstod från att
delta i själva omröstningen. Kongressen lyckades avslutningsvis ena sig om
en förhoppning om att det bästa samförstånd skulle råda bland partifolket i
Dalarna ,13 Denna förhoppning kom dock på skam, då Dalarnas distrikt av

Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti bildades i Borlänge redan två
veckor senare, den 21 april.14

Den socialdemokratiska partikongressen hölls alltså i februari 1917, och
man kunde ha väntat sig påtryckningar från partistyrelsen för att få
"önskvärda" ombud till Stockholm. Distrikten utsåg ett fastställt antal om¬
bud och svarade också för valkretsindelningen och valorganisationen. Den 3
december 1916 meddelade distriktsstyrelsen, att åtta ombud skulle utses och
fastställde vilka arbetarekommuner som skulle ingå i vilken valkrets. Valet
skedde med listor insända från arbetarekommunerna. Den 21 januari med¬
delades resultatet. Av de åtta som fick resa till kongressen i februari, var tre

12 SAP Dalarna, Styrelseprotokoll 1905 - 1918. Serie All: I DFA. Ledamöter var: Herman Anders¬
son Falun, Ernst Kypengren Borlänge. Gunnar Andersson Mora och Frans Skoglund Mora.
13 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 1905 - 1927, Serie AI: 1-2 DFA Av debatterna framgår att mot¬
ståndarna kom från en rad olika orter i länet och att ingen särskild geografisk hemvist kan urskiljas.
14 Borlänge tidning den 24/4 1917.
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"vänstersinnade,,, vilket får sägas motsvara den styrka som senare kom till
synes vid partiklyvningen.15

Vid en läsning av arbetarkommunernas protokoll, uppfattar jag det som
att diskussionen var mindre styrd av partiledningen denna gång än den var år
1906. Detta bekräftas också av debatten i länets vid denna tid medlemsmäs-

sigt största arbetarkommun, den i Borlänge. Kommunens ordförande Ernst
Kypengren var mycket återhållsam i sin argumentering mot sin bror Oscar,
vilken däremot uttalade tydliga vänstersympatier:

Är ingen ytterlighetsmänniska åt någon riktning, vill Partiets eniga sammanhållning. Det
skall finnas en utväg att enas utan att godta ukasen (munkorgsstadgan). I militärpunkten
var han för partistyrelsens förslag. (Brodern) Oscar Kypengren klandrade skarp ukasen och
kan ej godtas av landets arbetare. Hur än kongressen beslutar i militärpunkten, går dock
partistyrelsen och riksdagsgruppens majoritet, sina egna vägar i denna fråga, och betraktar
kongressens beslut som luft.16

Mötet beslutade att en lista skulle sändas ut på arbetsplatserna för omröst¬
ning, och valda blev vaktmästare Ernst Kypengren och pappershandlare P.
K. Waller. Den senare övergick på sommaren samma år, tillsammans med
bland andra Oscar Kypengren, till den nybildade vänsterkommunen.17

Dalarnas socialdemokrater reagerade
måttfullt på partisplittringen

Inledningsvis höll sig partiledningen - och Dalarnas socialdemokratiska
partidistrikt - ganska passiva i förhållande till vänsterpartiets verksamhet,
och detta trots att de ganska snabbt bildande ett omfattande nät av arbetar¬
kommuner. Några allvarligare motsättningar kunde inte noteras under
världskriget, medan däremot, bland annat i Borlänge, ungsocialisterna och
det nybildade Arbetarnas Landsråd kraftigt angreps. Förklaringen till detta är
naturligtvis den antiparlamentariska inställning som den anarkosyndikalis-
tiska rörelsen uppvisade, som inledningsvis inte var framträdande inom den
opposition som på våren 1917 bildade Sveriges Socialdemokratiska Väns¬
terparti. Socialdemokraternas förhållande till vänsterpartiet skulle dock på
hösten 1918 bli ansträngt, och anledningen var partiets "bolsjevisering". Jag
skall här ge ett exempel på tonläget i Borlänge socialdemokratiska arbetar¬
kommun. Som återgetts ovan, hade under senhösten 1918 de fackliga för-

15 SAP Dalarna, Styrelseprotokoll 1905- 1918. Serie All: 1. DFA.
16 SAP Borlänge, Mötesprotokoll 25/12 1916. Serie Al:2 DFA.
17 Ibid. samt ovan angivet styrelseprotokoll för SAP Dalarna.
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handlingarna vid Domnarvets järnverk fått vind i seglen, och den ungsocia¬
listiska oppositionen inom metallavdelningen hade mer eller mindre tystnat.

Medvetenheten om det lugna läget bland ortens arbetare avspeglades ock¬
så i debatten på den socialdemokratiska arbetarkommunens möte den 21 no¬
vember, som hölls med anledning av socialdemokraternas förslag om för¬
fattningsrevision och åtta timmars arbetsdag. Mötet hade sammankallats av
riksdagsman Dalberg, som också inledde diskussionen:

Ansåg att om venstersocialisternas förslag ginge att genomföra så vore det ju bra. Men om

man ser vad som är möjligt att genomföra, så får man lov att instämma i arbetarpartiets
program, vars mening är att först få igenom forfattningsfrågan som är grunden för folket
att få makten, och sedan genom referendum lösa republikfrågan och förstakammarfrågan,
samt kapitalets socialisering. I stället begär vänstersocialisterna att alla frågor skall lösas
på en gång.

Dalberg trodde att både republikfrågan och socialiseringsfrågan var svårare
nötter att knäcka än vad man i allmänhet insett. Detta särskilt med tanke på
den agitation som kunde komma från högern. Kungen försökte visserligen
påverka högerpartiet i författningsfrågan, men detta förespråkade nyval, nå¬
got som Dalberg inte trodde skulle förändra läget i parlamentet. Han hade
också varit på ett möte med vänstersocialisterna i Stockholm. Dessa var inte
eniga i fråga om användandet av våld för att förändra samhället.

Metallaren, E. W. Lindstedt meddelade att vänstersocialisterna i Borlänge
velat hålla ett gemensamt möte, men att arbetarkommunens styrelse vägrat
med tanke på att man väntade på uttalanden, både från partistyrelsen och
LO-ledningen.

En debatt följde om samarbetet med vänsterpartiet. Dalberg förklarade att
man inte kunde samarbeta med ett parti som inte klart tog ställning för de¬
mokratin. Lindstedt ansåg att man borde nöja sig med åttatimmarsdagen,
rösträtt och militärens avskaffande. För att klara detta, måste man i nuvaran¬

de läge samarbeta med liberalerna. Riksdagsman Hagman förklarade att
Bernhard Eriksson hade ett lagförslag på gång i "avvapningsfrågan". Efter
debatten antogs följande resolution, ursprungligen frän Mora:

Borlänge - Domnarvets arbetarekommun instämmer till fullo i de krav på politisk och
kommunal demokratisering, 8 timmars arbetsdag och värnpliktsövningarnas omedelbara
inställande, som rests av partistyrelsen och representantskapet. Vi önska ett snabbt genom¬

förande av detta program, som ger arbetarklassen möjlighet att på demokratisk väg genom¬

föra socialismen. Vi avböja energiskt varje tanke på en klassdiktatur, som kränker demo¬
kratins grundsatser.18

18 SAP Borlänge. Mötesprotokoll 21/11 1918. Serie Al:2 DFA Dalberg var tillsammans med
Alfred Petrén. bosatt i Stockholm, länets SAP-representanter i första kammaren.
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Här klargjorde socialdemokraterna att de inte kunde tänka sig en samverkan
med ett vänsterparti som i framtiden kommer att styras från Moskva och ar¬
beta med utomparlamentariska metoder.19 Uppläggningen av mötet gör det
uppenbart att dessa riktlinjer på nytt kom från det socialdemokratiska parti¬
ets högsta ledning. Efter det att de ovan angivna socialdemokratiska huvud¬
kraven godkänts av riksdagen blev dock frågan om kommunisterna mindre
viktig i den lokala debatten, och den reformistiska arbetarrörelsen återgick,
som visats ovan, till att rikta huvudangreppet mot syndikalister och anarkis¬
ter.

Även om den politiska vänsteroppositionen efter splittringen i bolsjevik-
frågan och synen på samarbetet med Sovjetryssland kraftigt försvagats, så
fortsatte medlemsutvecklingen för Dalarnas socialdemokrater att vara ett
bekymmer. Partiet hade vid utgången av 1920 3 164 medlemmar. År 1922
var antalet 3 380. 1923, efter anslutningen av de tidigare medlemmarna i det
socialdemokratiska vänsterpartiet, var, vilket är förvånande, medlemsantalet
oförändrat. Antalet arbetarkommuner var 62 år 1920, år 1921 ser vi en

minskning till 53, en liten ökning år 1922 till 55, vilket antal kvarstår år
1923.20

För att öka aktiviteten inom det socialdemokratiska partidistriktet vidtogs
under denna period en rad åtgärder. Några veckor efter det att vänsterpartiet
år 1918 startat Dalarnas Folkblad startade socialdemokraterna Dala Demo¬
kraten med säte i Falun. Tidningsföretaget tillförde naturligtvis mycket av
värde för socialdemokratin men kämpade också i många år med stora eko¬
nomiska bekymmer. År 1919 kom nästa stora förändring. En partiombuds¬
man anställdes, och partidistriktets arbetsutskott flyttades från Grängesberg
till Falun. Ombudsmannen, typografen Einar Lindbärg från Uppsala, statio¬
nerades i Borlänge, medan redaktör Ivar Englund från Falun ersatte den
mycket arbetsbelastade Bernhard Eriksson som distriktsordförande. Därmed
blev den politiska debatten, även för socialdemokraternas del, i första hand,
en uppgift för den lokala tidningsredaktionen.21

I början av 1920-talet var alltså partidistriktets intresse för de två övriga
arbetarpartierna begränsat och förhållningssättet något oklart. Skälet var

förmodligen att de stora politiska reformer som krigsslutet medfört, nu också
skulle genomföras med socialdemokratin i regeringsställning och detta trots
att det rikspolitiska läget var instabiIt. Partiledningens intresse för organisa¬
toriska frågor minskade i detta läge. Partidistrikten fick friare händer att själ¬
va planera valarbetet och i detta prioriterades andra frågor än kommunis¬
men.22

19 För ett mera utförligt referat av denna händelse se Henningsson 1997B sid. 168ff.
20 Johansson 1955, Tabell 1.
21 Henningsson 1994. sid. 74.
22 Ibid. sid. 94.
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Inför 1921 års riksdagsval, som, enligt den nya vallagen, skedde i en val¬
krets för hela länet, ansökte både vänsterpartiet och kommunisterna om
gemensam partibeteckning med socialdemokraterna. Partiets årskongress
gav följande svar:

Beslöts att meddela vänstersocialistiska partiet att intet hinder förelåg. Vad kommunisterna
beträffar beslöts att på förfrågan meddela dem vår partibeteckning.23

Vid riksdagsvalet år 1921 hade socialdemokraterna beslutat sig för partibe¬
teckningen Arbetarpartiet, vilket även kom att användas av de båda andra
partierna.24 Samma beteckning kom att användas även i landstingsvalet
1922. Skilda listor för de olika partierna i landstingsvalet hade också blivit
en självklarhet. Även i kommunalvalen tog den socialdemokratiska distrikts¬
styrelsen kraftigt avstånd från gemensamma listor för alla partier. Som ex¬
empel kan nämnas beteckningar som "Röstande i Mockfjärd", vilka ibland
använts.25 Dock ännu utan större framgång. Klart är att "angreppet från
vänster" efter år 1917 i Dalarna omöjliggjorde ett valsamarbete mellan soci¬
aldemokraterna och något av de borgerliga partierna i riksdagsvalen och att
hela arbetarrörelsen, medvetet eller omedvetet, under dessa år radikalisera¬
des. Man bör härvidlag notera att 1920 års partiprogram var kraftigt föränd¬
rat jämfört med det från 1911. Den del som inriktat sig på småbrukare och
arrendatorer försvann, och programmet blev mera riktat mot industri- och
lönearbetare i övrigt.26 Programmet var, med sina socialiseringsförslag, del¬
vis ett försök att vinna väljare från kommunisterna, men det var också i linje
med Brantings linje att omvandla jordbrukarlandet Sverige till en betydande
industrination, med en storskalig industri. Programmet fick också stor bety¬
delse för uppläggningen av agitationen bland befolkningen i våra skogsbyg¬
der.

Vennerströmmarna hälsades välkomna
tillbaka till socialdemokratin

En händelse som de, efter partiklyvningen, försvagade socialdemokraterna i
Dalarna fäste stor vikt vid, var de tidigare vänsterpartisternas återkomst till
fadershuset. Partidistriktets årsmötesprotokoll den 31 mars 1923 säger föl¬
jande:

23 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 2/7 1921.
24 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 2/7 1921. Bilagor årsmötesprotokollen. Verksamhetsberättelser
1921 och 1922. Serie AI:2 DFA.
25 SAP Dalarna. Verksamhetsber. 1920 sid. 11. Bilaga prot. 27/3 1921. Serie Al:2 DFA.
26 Jfr. Gröning 1988, sid. 124ff.
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Sedan delegationen med vänsterpartiets ombud anlänt, höll riksdagsman Eriksson i huvud¬
sak följande anförande; När i fjol det blev bekant, att underhandlingar kommit till stånd
mellan representanter för vänstersocialisterna och socialdemokraterna om en sammanslag¬
ning av de två partierna, hälsades detta inom partikretsar med djup och allmän tillfredstäl-
lelse. Förhandlingarna ha redan lett till resultat att inom riksdagsgruppen de två socialde¬
mokratiska grupperna förenats till en. Som representant för partistyrelsen här idag ber jag
att med dessa enkla ord få hälsa våra kamrater välkomna i socialdemokratiska partiet. För¬
vissad om att denna åtgärd skall bliva till båtnad för de små i samhället och till arbetarklas¬
sens enande.

Härtill anförde H Hansson Rättvik, följande; Till de hälsningsord vilka nyss riktats till
oss av vår gamle bekante vän Bernhard Eriksson, ber jag blott att få foga ett understrykan¬
de av vår uppriktiga vilja, att genom denna återförening arbetarrörelsen skall vinna i styrka
och enighet, till fromma för alla dessa små i samhället.

Efter det att Arbetets söner sjungits "med kraft och värme" ingick socialde¬
mokratiska vänsterpartiets sju kongressombud som delegater i den fortsatta
socialdemokratiska kongressen.27 Partisammanslagningen kom även att på¬
verka distriktsstyrelsens sammansättning. År 1921 hade man utökat verk¬
ställande utskottet till fem personer, alla bosatta i Falun. Landsortsrepresen¬
tanterna var oförändrat fem. Vid årsmötet 1923 beslutades att utöka styrelsen
med två ledamöter "för att bereda plats för den nyanslutna gruppen". Hela
styrelsen bestod därefter av tolv ledamöter, och nyvalda blev den vid dagens
sammanträde invalde partimedlemmen, förre vänsterpartisten Erik Svedberg,
Gagnef, samt en partiveteran, Carl Hedenstrand från Söderbärke.28 I övrigt
kännetecknades styrelsevalen under hela tjugotalet främst av omval. Person¬
sammansättningen präglades alltså av den typ av kontinuitet som alltid varit
ett socialdemokratiskt kännemärke.29

Dalarnas socialdemokratiska ungdomsrörelse var efter partiklyvningen
svag. Samtliga klubbar hade under år 1917 övergått till vänsterpartiet eller
ställt sig utanför partipolitiken. Vid det nya distriktets bildande år 1919 fanns
därför bara sex klubbar. Under de närmaste åren var tillväxten också dålig.
Fram till år 1922 hade endast åtta nya klubbar tillkommit, varav bara några
få utanför de stora industriorterna. Vid utgången av år 1923 fanns 20 klubbar
med cirka 700 medlemmar. Först vid denna tid kunde man alltså räkna med
mera medlemmar än det kommunistiska partiets ungdomsrörelse.30

Kvinnoklubben i Falun var den enda i länet som inte övergick till det so¬
cialdemokratiska vänsterpartiet, och det var länge svårt att starta nya klubb-

27 SAP Dalarna. Årsmötesprotokol! 31/3 1923. Serie Al:2 DFA.
28 SAP Dalarna, Årsmötesprotokoll 27/3 1923 och 1/4 1923 Serie AI:2 DFA.
29 Johansson 1955, Bilaga 1.
30 SSU Dalarna Mötesprotokoll med bilagor 1919 - 1923. Serie A1:1. Insända kvartalsrapporter
Serie Ellcb: I DFA.
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ar. Även här lossnade det dock under år 1923, och ett distrikt bildades med
13 klubbar och cirka 300 medlemmar.31

Höglundskommunisternas återkomst
till socialdemokratin

Dalarnas socialdemokratiska partidistrikt hade vid utgången av 1923 3 380
medlemmar i 55 kommuner. De senaste årens uteblivna medlemsökning för¬
klarade distriktsstyrelsen med de dåliga tiderna. I övrigt kännetecknades år
1923 av en organisatorisk konsolidering, då det var det första året på lång tid
som inte var valår. Nu bildades de första valkretsorganisationerna i lands¬
tingsvalkretsarna, och ombudsman Lindbärg besökte, ofta per cykel, en lång
rad arbetarkommuner.32

1924 var det ordinarie val till riksdagens andra kammare. Då nådde soci¬
aldemokraterna i länet, för första gången sedan partisplittringen år 1917, ett
bättre valresultat än år 1911. Man var dock långt ifrån 1914 års rekordsiffror.
Konjunkturerna hade också förbättrats, vilket medförde medlemsökningar.
Vid utgången av år 1924 hade partiet organisatoriskt passerat 1916 års siffror
och räknade 3 683 medlemmar i 56 kommuner.33 Under 1925 ökade med¬
lemsantalet till 3 831 i 60 kommuner och vid utgången av år 1926 fanns
4 766 medlemmar i 67 kommuner. Medlemsökningen var alltså markant år
1926, men det anges inte i protokollen att den skulle ha något samband med
sammanslagningen med Höglundkommunisterna.34

Splittringen inom kommunistpartiet kommenterades inte vid socialdemo¬
kraternas årsmöte på våren 1924. Kanske kände man ännu inte till motsätt¬
ningarna. Vad man i stället diskuterade var, hur man skulle ta ett mandat från
det liberala partiet. På grund av oenighet om kandidaterna beslutade man om
att listorna skulle göras upp vid en extra valkönfereiis i juli. Trots detta kvar¬
stod motsättningarna, och mängden med föreslagna kandidater, och flera
listor kom i omlopp.

Trots framgångarna i 1924 års val, ifrågasatte Borlängeombuden, vid di¬
striktskonferensen 1925, om inte redaktör Ivar Englund borde avgå som di¬
striktsordförande och distriktet flyttas tillbaka till Grängesberg. Detta förslag
avfärdades dock utan omröstning, och frågan återkom senare inte i distrik¬
tet.35 Orsaken till motsättningarna tycks ha varit att Englund inte inlednings-

31 SSKF Dalarna Verksamhetsberättelse 1923. Serie Ava:l DFA.
32 SAP Dalarna, Verksamhetsber. 1923 Serie AVa:3 DFA.
33 Ibid. Verksamhetsberättelse 1924
j4 Ibid. Verksamhetsberättelse 1925 och Mötesprotokoll 11-12/4 1925. Serie Al:2 DFA.
35 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 19-20/4 1924. 20/7 1024 och I 1-12/4 1924. Serie AI:2 DFA.
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vis hade samma framstående ställning inom partiet som tidigare Bernhard
Eriksson åtnjutit.35

I samband med vänsterpartiets övergång till socialdemokraterna år 1923
kom också ledarna inom skogsarbetarförbundet att återförenas med partiet.
De hade varit aktiva redan på den tid när Carl Lindhagen skrev socialdemo¬
kraternas jordprogram år 1911. De blev därefter aktiva vänsterpartister och
startade Skogs- och flottningsarbetarförbundet i intimt samarbete med detta
parti.36 Det fanns alltså en tradition av fackligt - politiskt samarbete inom
detta förbund, och efter 1923 började ledande socialdemokrater att besöka
skogsarbetarförbundets avdelningar i västra och norra Dalarna för att agitera
för en kollektivanslutning till partiet. Denna agitation nämns i distriktets
verksamhetsberättelser först år 1926, men går man till styrelseprotokollen,
finner man att ombudsman Lindbärg redan 1924 fick i uppdrag att sköta
kontakterna med de fackliga ombudsmännen.37

Den geografiska inriktningen på agitationen mot Skogsdalarna är förklar¬
lig, då distriktsstyrelsen kände till de stora förluster som socialdemokraterna
och senare även vänsterpartiet gjort i områden där väljarunderlaget utgjorts
av "småfolk" ofta med en kombination av egen jord och tillfälliga förvärvs¬
arbeten som försörjning. Den noggranne läsaren av distriktets protokoll
uppmärksammar dock att termen småbrukare inte längre används tillsam¬
mans med ordet arbetare. Att man övergav begreppet småbrukare i agitatio¬
nen i dessa områden är svårt att förklara, men möjligt är ju att man inte trod¬
de sig kunna klara konkurrensen från bondeförbundet om dessa grupper. En
annan förklaring är att Landsorganisationen prioriterade arbetargrupperna
när det gällde agitationsbidrag. Den reformistiska fackföreningsrörelsen såg
dessutom syndikalisterna som det stora hotet och ville i första hand använda
sina resurser för att bekämpa dessa och först i andra hand värva politiska
röster bland det oorganiserade "småfolket". Helt oväsentlig var säkert inte
heller Hjalmar Brantings inställning att partiet främst borde vända sig til!
"industriarbetarklassen", något som ju också uttrycktes i 1920 års partipro¬
gram.

Som nämnts återförenades de ledande Höglundarna med socialdemokratin
i januari 1926. Återkomsten, på distriktskongressen den 3 och 4 april, blev
denna gång inget klang- och jubelmöte. Listor på medlemmarna i de arbetar¬
kommuner som skulle ingå i distriktet hade översänts i februari, och någon

35 SAP Dalarna. Mötesprotokoll 19-20/4 1924, 20/7 1024 och 11-12/4 1924. Serie AI:2 DFA.
'6 Karlbom 1968. sid. 117ff.
j7 SAP Dalarna Verksamhetsber. 1926 Serie AVa:3 DFA. Styrelseprotokoll 1924 Serie AIIa:2
DFA. En konferens som hölls i Mora Folkets park 25-26/7 1925, med medverkan av Skogs- och
Flottningsarbetare-, Pappers- och Sågverksförbunden samt SAC och som organiserats av kommu¬
nisterna. motarbetades aktivt av ombuden från Skogs- och flottningsarbetarförbundet så att inga
beslut togs. Man rapporterade också om verksamheten till SAP distriktet. Se SAP Dalarna. Kor¬
respondens 1925 Serie El: 10 DFA.

234



kollektiv återförening av två distrikts ombud var det nu inte tal om. Di¬
striktsordföranden Ivar Englund nämnde sammanslagningen i sitt inled¬
ningsanförande, men stämningen var nu en annan än år 1923. Partistyrelsen,
som anade att motsättningarna skulle vara stora, hade i brev uppmanat di¬
strikten att se till att de val som skulle förrättas efter sammanslagningen
skulle ske i en god anda för att ge ett gott samarbete i framtiden. Englund
konstaterade att distriktets verkställande utskott vidtagit "de av partistyrelsen
krävda" åtgärderna för att genomföra sammanslagningen. Mottagandet av de
nya partikamraterna blev dock allt annat än hjärtligt, och på distriktskongres¬
sen 1926 kunde man inte finna några Höglundare som ombud, ej heller på¬
verkade deras återkomst den socialdemokratiska distriktsstyrelsens samman¬

sättning. Den enda förändringen i styrelsen som skedde dessa år, var att kas¬
sören Carl Korsgren avflyttade från Falun och ersattes av Werner Westberg,
som kom att sitta på denna post till 1946.39

Att partistyrelsens varning för inre strider var befogad, framgick vid
kommunalvalen på hösten 1926. Bland socialdemokraterna i Borlänge no¬
minerades nästan inga tidigare Höglundare på valbar plats. Kämpen Oscar
Kypengren gav dock inte upp, utan ställde upp med en spränglista i lands¬
tingsvalet. Han blev också vald, varefter han satt i landstinget tills han av¬
gick av åldersskäl.40

Vid socialdemokraternas årsmöte i Korsnäs den 24 februari beviljades åtta
Höglundare, varav sex haft kommunala uppdrag, inträde i den socialdemo¬
kratiska arbetarkommunen. Att socialdemokraternas mottagande av de nya
medlemmarna, liksom i Borlänge, blev något ansträngt framgår av mötes¬
protokollet:

Ordf. hälsade de som nu återkommit till arb. kom. välkomna och uttalade en förhoppning
att samarbetet och enigheten skulle bli den bästa.

V Axelsson tackade för välkomsthälsningen och förklarade ätt vi med förenade krafter
skulle arbeta för det gemensamma målet. De skulle givetvis böja sig för partiets stadgar
och beslut samt ansåg att ett streck skulle dragas över det förflutna och att samarbetet och
kamratandan skulle bli den bästa.41

Axelsson gjorde sedan avbön i det socialdemokratiska partiorganet Dala
Demokraten den 4 mars. Han beklagade bråket inom rörelsen. Striden hade
under senare tid mera blivit personlig än rört principer. Vissa överdrifter
hade onekligen gjorts och ismerna hade splittrat rörelsen i dess huvudarbete,

l9 SAP Dalarna, Verksamhetsber. 1925 Serie AVa:3 DFA Korrespondens 1926. Serie El:9 DFA
Mötesprotokoll 3-4/4 1926 Serie AI:2 DFA.
40 Henningsson 1990. sid. 46.
41 SAP Korsnäs. Mötesprotokoll 24 februari 1926. Serie Al:2 DFA.
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att motverka borgerligheten. Han avslutade med följande salva mot det in¬
ternationella kommunistpartiet:

Arbetarnas fullständiga enighet, är som vi vet, icke helt fullbordad. Den lilla grupp som
ännu andas oxisternas stinkande luft. kommer väl ännu någon tid framåt att fortsätta sitt
hojtande och vrålande, åstadkommande olust och förvirring. Det bästa svar dessa skadegö¬
rare bör få är att de omgärdas med en mur så ogenomträngligt fast, att deras tärande giftba¬
ciller ej förmå tränga igenom. Alla som hjälpa till att timra på den muren bidrar till att
skänka arbetarrörelsen en sund själ och en frisk kropp, vilket säkerligen kommer att bli be¬
hövligt under kommande hårda påfrestningstider.

Axelsson belönades visserligen med ordförandeskapet i arbetarkommunen år
1927, vilket han sedan innehade i många år, men någon allmän amnesti som
för Vennerströmmarna var det knappast fråga om, och de kommunala förtro¬
endeuppdragen gav socialdemokraterna i allmänhet till mera pålitliga krafter.

Kvinnodistriktet hade vid starten år 1923 nio klubbar och 244 medlem¬
mar. Framgångarna under de närmaste åren var måttliga och den sista de¬
cember 1926 redovisades 14 klubbar med 363 medlemmar.41 Någon över¬
gång av medlemmar från de upphörda kommunistiska klubbarna tycks alltså
inte ha ägt rum.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet hade 1923 14 distriktsanslutna
klubbar med cirka 675 medlemmar. Detta var en obetydlig ökning jämfört
med året innan. Under 1924 ökade antalet klubbar till 18 och medlemsanta¬
let till cirka 1 000. De därpå följande två åren ökade antalet klubbar med en

per år och medlemsantalet med mindre än femtio personer. Någon större
medlemsökning föranledde alltså inte sammanslagningarna med vare sig
Vennerströmmare eller Höglundare även om de senare faktiskt vid sitt upp¬
hörande år 1926 hade verksamma ungdomsklubbar i Dalarna.42

Socialdemokraterna återtog sin
politiska dominans i Kopparbergs län

Socialdemokraterna i Dalarna kunde under slutet av 1920-talet glädja sig åt
ständigt ökande medlemssiffror. Vid utgången av år 1927 var man uppe i
5 250 medlemmar, och förväntningarna inför valet 1928 var stora. I verk¬
samhetsberättelsen för år 1927 uttalade styrelsen följande:

41 SSKF Dalarna, Verksamhetsberättelse 1923-1926 Serie AVa:l DFA.
42 SSU Dalarna, Verksamhetsberättelse 1924 och 1926 Serie AlVa:l och Insända kvartalsrapporter
från klubbar 1923 och 1925 Serie Ellcb: 1 DFA.
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De organisatoriska och allmänna förutsättningarna för vårt parti att segerrikt utkämpa stri¬
den mot ett samverkande borgerligt block, måste sägas vara gynnsamma. Distriktsstyrel¬
sen våga också uttrycka den förvissningen att vårt parti i länet med levande energi skall le¬
verera 1928 års valslag och att detsamma skall bliva ännu ett ärofyllt blad i vårt partis hi¬
storia i dessa bygder.43

Verkligheten kom dock inte att motsvara förväntningarna, ty i valet förlora¬
des två mandat. Samtidigt återinsatte kommunisterna Verner Karlsson i riks¬
dagen, något som socialdemokraterna så sent som i maj ansett omöjligt.44
Någon direkt orsak till valnederlaget tycks man, i motsats till partistyrelsen,
inte ha utpekat. Tillbakagången i länet var också måttlig, eller i siffror 1,6%.

Vid årskonferensen 1929 konstaterades att medlemsantalet fortsatte att

öka, vid årets ingång fanns 6 609 medlemmar. Metallfackföreningen i Bor¬
länge hade återupptagit kollektivanslutningen, och distriktet sänkte den kol¬
lektiva medlemsavgiften för att förmå ytterligare fackföreningar att fatta
samma beslut. Man var nu väl medveten om att de allt talrikare industriar¬
betarnas opposition mot kollektivanslutningen höll på att försvinna.45

I januari 1929 fick distriktstyrelsen ett brev från partistyrelsen där man

uppmanas att motverka kommunisternas arbete i fackföreningarna.46 Detta år
görs också ett undantag från den under de senaste åren tillämpade regeln att
inte diskutera kommunisterna i distriktets verksamhetsberättelse:

Under året har kommunisternas inflytande inom fackföreningarna och hos arbetarklassen i
övrigt, förlorat i betydelse. På de allra flesta platserna äro de utan inflytande och represen¬

tation. Denna utrensning torde bl a få ses i samband med Landsorganisationens initiativ
genom cirkulär 638 (om uteslutning av fackföreningar som är medlemmar i enhetskom¬
mittén). Det kommunistiska partiets splittring har givetvis även betydelse.47

Det finns alltså anledning att studera samarbetet mellan LO-facken och
SAP efter "kosackvalet" och de lokala fackföreningarnas behandling av an¬
greppen på kommunisterna i cirkulärskrivelser frän LO-ledningen. Det gäller
cirkulär 618 i december 1928 och cirkulär 638 på våren 1929. Båda handlar
om kominternpartiets försök att bilda en facklig organisation med uttaxe¬
ringsrätt, den s.k. Enhetskommittén. Bakgrunden till bildandet angavs av
kommunisterna vara reformisternas försök att åstadkomma arbetsfred mellan

löntagare och arbetsgivare genom en införa den s.k. mondismen i Sverige.
Av betydelse för LO:s bryska agerande var nog dessutom den sovjetiska in-

43 SAP Dalarna, Verksamhetsberättelse för 1927. Serie Ava:3 DFA.
44 SAP Dalarna, Styrelsemöte 6/4 1928. Serie Alla:4 DFA.
45 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelse för 1928. Serie Ava:3 DFA.
46 SAP Dalarna, Brev 19/1 1929. Korrespondens Serie El: 14. DFA.
47 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelse för 1929. Serie Ava:3 DFA.
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blandningen i gruvkonflikten och de socialdemokratiska förlusterna i 1928
års andrakammarval.

De fackföreningar som valts som studieobjekt är Metall i Borlänge, Gruv i
Grängesberg, Pappers i Fredriksberg och Sågverks i Furudal. Borlänge hade
liten kommunistisk inblandning, Grängesberg och Fredriksberg ganska om¬
fattande, medan Furudal alltså utgjorde ett politiskt centrum i en socken som
ibland benämndes ''det röda Ore".

I Borlänge behandlades cirkulär 618 den 16 december och svaret blev ett
ordagrant instämmande i LO:s avståndstagande från enhetskommittén med
50 röster mot 30. Tveksamheten i valet av väg ledde dock till att avdelning¬
ens styrelse samlade till debatt om mondismen den 14 april med Sigfrid
Hansson som talare och järnverksledningen som inbjudna debattörer. Sedan
gick besluten lättare och den 12 maj godkändes cirkulär 638 med "alla röster
mot fyra". Det bör observeras att styrelsen sett till att enhetskommitténs kon¬
ferensinbjudan ej behandlats av avdelningen, varför man ej var berörd av det
hot om uteslutning av fackföreningar som stödde kommittén, som var bifo¬
gat skrivelsen.49

I Grängesberg var motsättningarna mera markanta, och kommunisten
K. J. Stråth ville vid behandlingen av cirkulär 618, att avdelningen skulle
formulera en ren protest emot LO:s uppmaning. Ombudsman J. A. Ruth¬
ström föreslog kompromissen att cirkuläret lades till handlingarna. Med en
något originell voteringsordning, fick styrelsens förslag om instämmande
med cirkuläret 88 röster, Stråths förslag 38 röster och Ruthströms kompro¬
miss 5 röster. På samma möte avslogs en inbjudan till Enhetskommitténs
konferens i Stockholm den 26-27 januari utan votering. Även vid behand¬
lingen av cirkulär 638 den 14 maj blev det strid. Verner Karlsson hade in¬
funnit sig på mötet och hävdade att enhetskommittén inte alls hade den
skadliga verkan som påstods i cirkuläret. Avdelningen hade dessutom inte
vidtagit någon åtgärd som kunde föranleda brösttonerna i cirkuläret. Denna
gång segrade styrelsens förslag på instämmande med 61 röster mot 53. Den
8 december kom så en påminnelse om cirkulär 638. Avdelningen lade denna
till handlingarna, med motiveringen att enbart avdelningar anslutna till En¬
hetskommittén berördes. Något som man förmodligen kunnat göra redan i
maj, men debatterna avspeglar det allmänt grälsjuka läget inom avdelningen
efter gruvkonflikten föregående år.50

I Fredriksberg beslutade pappersavdelningen den 9 december att inte
sända ombud till enhetskommitténs möte i januari påföljande år. Den 13 ja¬
nuari behandlades LO:s cirkulär 618. Styrelsens förslag var att lägga det till
handlingarna. Detta ville dock oppositionen inte höra tals om, och på förslag

49 Metall avd. 63 Borlänge, Mötesprotokoll 1926-1933 Serie Aia:6 DFA
50 Sv.a Gruvindustriarbetareforbundet. avd. I Grängesberg, Mötesprotokoll 1924-1934. Serie AI:8-
9 DFA.
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av Kar! Karlsson antogs en protest emot att facket inte var neutralt i politiska
frågor, med 28 röster mot 14. I maj var det dags för en demonstration igen.
Cirkulär 638 avslogs med 45 röster mot 40. Denna gång reserverade sig mi¬
noriteten, då man ansåg att beslutet innebar ett principiellt godkännande av
enhetskommitténs arbete, även om avdelningen inte ansökt om medlem¬
skap.51 Uppenbart är att pappersarbetarna var missnöjda med LO:s agerande
men aldrig allvarligt ville riskera en uteslutning.

Den 2 december 1928 behandlades i sågverksindustriarbetareförbundets
avdelning 20 Furudal både landsorganisationens cirkulär 618 och en skri¬
velse från enhetskommittén med inbjudan till en konferensen i Stockholm
om mondismen. Styrelsen föreslog en protestresolution mot cirkuläret. Detta
förslag antogs med 26 röster mot 6. Med 19 röster mot 12 antogs även ett
förslag om att ombud skulle skickas till konferensen med enhetskommittén.
Anledningen till att ombud utsågs var att kommunisterna var starka inom
fackföreningen, och den 19 januari 1929 valdes J A Rustas till ordförande.
Dessutom kom en kommunist även på andra plats i omröstningen. Rustas
avgick i oktober och blev skogsarbetare och Syndikalist, men det är svårt att
säga om detta hade sin grund i motsättningar inom fackföreningen. Kommu¬
nisterna var, trots ytterligare åtgärder från landsorganisationen, svåra att få
bort från fackföreningarnas styrelser, och så sent som 1938 fanns det, enligt
rapporter till det kommunistiska partidistriktet i Dalarna, Sillénkommunister
i ett flertal fackliga avdelningsstyrelser.52

7 april 1929 beslöt avdelningen med 14 röster mot 10 att ge ett bidrag om
10 kronor per kvartal till enhetskommittén. Den 26 maj avgavs till följd av
det föregående beslutet en protest mot landsorganisationens cirkulär nummer
638. Den 14 juli fick avdelningen ett brev från Sågverksindustriarbetareför¬
bundet som meddelade att den uteslutits ur förbundet från och med den 1

juli. Vid den efterföljande debatten beslutade avdelningen att vänta på ett
meddelande från höstens sågverkskongress. Vid första mötet efter kongres¬
sen beslutade föreningen med 11 röster mot 0 att kvarstå i förbundet. Som en
antiklimax kom sedan beskedet från kassören, som förmodligen var social¬
demokrat, att han inte betalt in den tidigare beslutade avgiften till enhets¬
kommittén.53

Man kan alltså konstatera att kommunisterna i de lokala fackföreningarna
visserligen var for Enhetskommitténs agerande men att de oftast böjde sig
för LO.s uteslutningskrav och avstod från att rösta för medlemskap. I de
flesta här undersökta fackföreningarna, även de mest radikala var kommu¬
nisterna också en, om än högljudd, minoritet bland de fackligt aktiva. Un-

51 Sv.a Pappersindustriarbetareförbundet avd. 44 Fredriksberg, Mötesprotokoll 1922-1936. Serie
Al:3-4 DFA.
52 VPK Dalarna. Rapport till distriktsstyrelsen. 1938. BIlc: 1 DFA.
5-' Sv.a TräindustriarbetaretÖrbundet avd. 423 Furudal. Mötesprot. 1926-1930 Serie Al.3 DFA.
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dantaget var dock Ore, där kommunisterna var för starka för att tappa led¬
ningen över den lokala fackföreningen. Landsorganisationens ultimatum
blev dock till sist även här övermäktigt för majoriteten av medlemmarna.

Vid socialdemokraternas distriktskongress 1930 talade Ernst Wigforss för
ett parlamentariskt samarbete med liberalerna. Något som alltså tidigare vid
två tillfällen följts av en utrensning till vänster inom den egna rörelsen. Me¬
ningarna på distriktskongressen var dock mycket delade, och frågan hän-
sköts till distriktsstyrelsen utan utlåtande. Där begrovs den och diskuterades
inte på något styrelsemöte.54 Oviljan mot att följa P A Hansson in i ett sam¬
arbete till höger, och därmed riskera nya inre stridigheter, fanns tydligen
även bland lojala grupper ute i partiets lokala organisationer och inte bara
mellan partiledningen och några ledande "klasspartister" inom densamma,
vilket belysts i tidigare forskning.55

1930 års kommunalval försiggick på traditionellt sätt, och den 25 novem¬
ber firade partidistriktet sitt 25-års jubileum. Man kan nog säga att det gått
mycket av rutin i partiarbetet; protokollen är rutinmässigt skrivna och själv¬
förtroendet i formuleringarna känns mycket starkt.56

I februari 1932 avgick så partiombudsmannen sedan 1919, Einar Lind-
bärg, för att bli kommunalkamrer i Domnarvets kommun. Han ersattes av
Olof Hafstad som sedan var innehavare av tjänsten till år 1941. Inför valet
1932 hade distriktsstyrelsen lärt sig läxan från 1928. Nu var man inte beredd
att hysa någon "ljusblå optimism" utan man måste "hävda sin politik gent¬
emot demagoger både till höger och vänster."57

Situationen i utlandet berördes ofta dessa år och på distriktskongressen
1933 manade Zeth Höglund till kamp mot diktaturerna. År 1934 avtackade
kongressombuden Bernhard Eriksson som avgick som landstingets ordfö¬
rande för att bli länets - och Sveriges - förste socialdemokratiska landshöv¬
ding. Denne år 1906 mycket omstridde man började nu allmänt att i Dalarna
kallas för "våran Bernhard".58 Kongressen sände också ett hyllningstelegram
till Per Albin Hansson för gott regeringsarbete. Även nästa år framförde man
sitt förtroende för regeringen, samtidigt som man tryckte på att en lösning av

folkpensionsfrågan var nödvändig. Kongressdeltagarna diskuterade också
hur man skulle bekämpa Kilbomskommunisterna vid 1936 års val. Resultatet
av debatten blev dock ganska magert. Det enda talarna var eniga om var att
inget samarbete över partigränserna fick ske ute i kommunerna.

54 SAP Dalarna, Mötesprotokoll årskongress 1930. Serie AI:3 DFA Det bör beaktas här, att i Da¬
larna var "de frisinnade" största parti, bland liberalerna och att dessa var mera radikala, bland annat
i sin syn på skogsbolagen än det parti som de kallade för "stadsliberalerna" och som socialdemo¬
kraterna ämnade samverka med.
55 Schiillerqvist 1992, sid 131 ff.
56 SAP Dalarna. Verksamhetsberättelse för 1930. Serie AVa:3 DFA.
57 Ibid 1931 och 1932. Serie AVa:2-3 DFA,
58 Johansson 1955, sid. 460.
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Vid distriktskongressen 1936 kom valkampanjen i bakgrunden, inför det
faktum att riksdagsman Ernst Åström, mot partistyrelsens vilja, slagits ut vid
landstingsgruppens val till första kammaren av Herman Smed i Mora. Då
distriktsordförande Ivar Englund varit inblandad i denna "skandal" avgick
han och ersattes av en annan redaktör på Dala-Demokraten, Arvid Hallberg.
Denne hade deltagit i partiarbetet sedan de första allmänna valen och blev nu

partidistriktets tredje ordförande efter det att de två tidigare suttit i samman¬
lagt 31 år.

Vid distriktskongressen år 1937 kunde Dalarnas socialdemokrater glädja
sig åt en mandatvinst i andra kammaren vid föregående års val. Att social¬
demokraterna samregerade med bondeförbundet gav ytterligare stabilitet åt
den förda politiken. Arvid Hallberg angav tonen i sitt inledningsanförande:

1 dagens utrikespolitiska situation, var det tryggt att veta att regeringsmakten låg i händer¬
na på de två stora befolkningsgrupperna bönder och arbetare.

Ett uttalande som kongressen denna gång inte tycktes ha några invändningar
emot. 1 eftervalsdebatten betonades på nytt att man skulle satsa på skogs-
och flottningsarbetarförbundet i norr och på kollektivanslutningen i söder.
Tydligt är att man, enligt överenskommelsen med landsorganisationen i
början på 1930-talet, nu överlät eventuella angrepp på kommunisterna till
fackföreningarna, där styrelserna efter hand "rensades" från kommunister.59
Före Finlandskrisen 1939-40 diskuterades inte relationerna till kommunis¬
terna på några möten i partidistriktet. Ett undantag gjordes dock hösten 1937
då riksdagsman Verner Karlsson invaldes i partiet "som enskild medlem".
Någon allmän amnesti för kommunister eller socialister var det inte längre
fråga om. Ännu mindre något hjärtligt välkomnande av vilseförda kamrater.
Nu gällde bara fullständig avbön.60

Jag skall avsluta detta avsnitt genom att studera det socialdemokratiska
ungdomsförbundets och kvinnoklubbarnas utveckling under 1930-talet. Den
socialdemokratiska optimismen inför 1928 års val kan delvis ha sin förklar¬
ing i att SSU tagit ett rejält kliv uppåt i medlemsnumerären. År 1926 fanns
1 024 medlemmar i 17 klubbar. År 1928 hade man ökat till 28 klubbar och
1 686 medlemmar. Sedan fortsatte ökningen oavbrutet och 1937 fanns inte
mindre än 87 klubbar med 5 504 medlemmar.61

En liknande utveckling hade också kvinnoklubbarna. Där fanns 400 med¬
lemmar 1927 och det dubbla tio år senare.62 Vilket senare antal - ungefär
800 medlemmar - förmodligen motsvarade hela medlemsantalet i det socia-

59 Se Schüllerqvist 1992 sid. 182ff.
60 SAP Dalarna. Protokollen från distriktskongresserna 1937 - 1940. Serie AI:3 DFA.
61 SSU Dalarna. Verksamhetsberättelser. 1926-1937 Serie AI Va: 1 -2. DFA.
62 SSKF Dalarna. Verksamhetsberättelser 1927 - 1938. Serie AV:2 DFA.
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listiska partiet vid samma tid. Socialdemokratins dominans inom Dalarnas
arbetarrörelse förstärktes också av att det kominternanslutna kommunistpar¬
tiet medlemsmässigt vid denna tid helt saknade betydelse.

Utvecklingen kan också illustreras i tabellform, där medlemsantalet i
SAP, SSU och SSKF jämförs med antalet medlemmar i LO-facken.

Tabell 12.1. Totala medlemsantalet i Kopparbergs län för LO SAP SSU och SSKF den 31/12
nedan angivna år.

Organisation 1929 1933 1937

LO 20.080 23.797 30.743

SAP 7.124 9.353 11.336

SSU 2.768 4.758 5.504

SSKF 510 640 880

Källor: Databasen Folkrörelsearkivet och årsberättelserna för SSU Dalarna och SSKF Dalar¬
na.

Som framgår av tabellen ökade antalet medlemmar i LO-förbunden snabbt
under denna period. Trots detta steg, om man slår ihop SAP och SSU, den
andel av dalfolket som var ansluten till det socialdemokratiska partiet snabb¬
are. Tolkningen måste bli att socialdemokratin under 1930-talet kraftigt öka¬
de sin organisatoriska styrka bland arbetarväljarna. Detta skedde i konkur¬
rens med det Kilbomskommunistiska partiet, som nu blev rejält akterseglat.
Partiet hade som nämnts 655 medlemmar år 1930, 1083 år 1934 och enbart
424 efter Kilboms uteslutning år 1937. Detta innebar att kommunismen, trots
att depressionen innebar svåra yttre påfrestningar för landet, numerärt för¬
blev en obetydlig grupp i det politiska spelet. En kraftigt bidragande orsak
till denna utveckling måste anses vara "oppositionens" egen splittring samt
stödet till socialdemokratin från de lokala LO-facken. Detta var mera om¬

fattande än vad som framgår av debatterna ovan, då det på många orter ald¬
rig ifrågasattes och någon kamp emot infiltrerande kommunister inte behöv¬
de föras. I Falun bildades, till exempel, ett arbetarråd år 1918 som helt styr¬
des av organiserade socialdemokrater.63

Samhällsomvandlingen i stort kom naturligtvis att stödja socialdemokra¬
ternas inriktning mot heltidsarbetande lönearbetare, inte minst under 1930-
talet. Man kan säga att övergivandet av landsbygdens mångsysslande prole¬
tariat låg rätt i tiden och underlättade ett återtagande av de politiska positio¬
ner som socialdemokratin haft i början av seklet.

6-' Falu Arbetarråd Protokoll 1918. DFA.
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Byråkratiseringen inom SAP

Officiellt var i Dalarna distriktsombudsmannen den ende anställda inom

partiet. Som visats ovan, var dock tidningsredaktionerna ett centrum för par¬
tiarbetet, både för kommunister och socialdemokrater. Det blev ju också ett
hårt slag för de senare när Dalarnas Folkblad upphörde och man endast pe¬
riodvis hade råd med en distriktsoinbudsman.

Riksdagsuppdragen var inledningsvis inte automatiskt någon "födkrok".
Bernhard Eriksson började tidigt med att delta i betalda utredningar och
kommittéer i Stockholm, medan Verner Karlsson hade det svårt att få eko¬
nomin i balans. Han måste tidvis bidra ekonomiskt, både till partiarbetet och
det sviktande tidningsföretaget.62 Ofta bibehöll ledamöterna, i den mån det
var möjligt, sin tidigare försörjning som till exempel lantbrukare, länsman
eller inspektor. En kombination som var möjlig var också att förena fackliga
och politiska uppdrag, på samma sätt som ombudsmannen på metallavdel¬
ningen i Borlänge. Detta medförde naturligtvis ett nära samarbete mellan
fackligt och politiskt arbete, men också kritik från de medlemmar som me¬
nade att ombudsmannen borde arbeta på hemmaplan och inte "ranta i Stock¬
holm".63

Det finns alltså skäl att anta att en överväldigande majoritet av de aktiva
socialdemokraterna under undersökningsperioden inte hade de ekonomiska
fördelarna som drivkraft i sitt politiska arbete. Snarare var det den prestige
som det innebar att tillhöra en stor och under 1930-talet statsbärande folkrö¬
relse. Om man sedan kunde tjäna någon krona på sitt engagemang så var det
nog inte heller helt fel, men det var säkert få personer i Dalarna som var så
ekonomiskt bundna till partiet att de inte kunde lämna detta om de blev
missnöjda med den förda politiken.

Det finns dock ett annat, och mindre undersökt, sätt att skapa en social¬
demokratisk kontroll över viktiga lokala samhällsfunktioner. Bernhard
Eriksson var ordförande i landstinget 1926-1932 och den från vänsterpartiet
återkomne Rikard Eronn 1934-1946. Under denna tid blev förre partiom¬
budsmannen, då kommunalkamreren i Domnarvets kommun, Einar Lindberg
ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.64 En karriär som inte stod långt
efter Bernhard Erikssons gjorde skomakarsonen och järnbruksarbetaren Karl
Edvard Jansson från Borlänge. Som en tidigt mycket aktiv socialdemokrat
blev han år 1919 arvoderad som kommunalnämndsordföranden i Stora Tuna

62 För Erikssons cirka 25 arvoderade kommittéuppdrag se Tvåkammarriksdagen, band V sid. 58f.
Beträffande Verner Karlssons ekonomiska ställning se serie Bi l brev 1921 - 1939 i Socialistiska
partiet. Dalarnas distrikt. DFA.
63 Muntlig uppgift från studiecirkel i Borlänge.
64 Carlsson m.fl. 1962, sid. 494ff.
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kommun, därefter kommunalkamrer i Domnarvets kommun under två år, så
landstingskamrer, för att år 1946 utnämnas till landstingsdirektör.65

Mina studier i detta ämne har blivit begränsade, men även andra åter¬
kommande "radikaler" än Rikard Eronn belönades för sin duglighet med
poster inom arbetarrörelsen och den lokala förvaltningen. Walfrid Nordlöv
blev, efter det att han avskedats som tjänsteman vid Domnarvets järnverk,
utsedd till tjänsteman i Länssparbanken och den tidigare socialisten G B
Gillgren blev anställd som hälsovårdsinspektör i Domnarvets kommun.66

Sammanfattning

Vid ett studium av den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Dalarna under
den första halvan av förra seklet, finner man att den drabbats av två stora
motgångar. Först den skada som drabbade partiets organisationer i samband
med striden med ungsocialismen och storstrejken och sedan valförlusterna i
valen 1917 och 1920. Medlemsförlusterna drabbade partiet även ekono¬
miskt, och följden blev en negativ inställning till ungsocialismen. När senare
denna rörelse, tillsammans med syndikalisterna, angrep den LO-anslutna
fackföreningsrörelsen, uppstod en motsättning som kom att vara under hela
mellankrigstiden, och först i slutet på 1920-talet kunde metallavdelningen i
Borlänge övertalas att på nytt ansluta sig till det socialdemokratiska partiet.

Båda motgångarna har orsakats av att partiledningen, mot en minoritets
önskan, velat samarbeta med liberalerna i riksdagen. Den senare splittringen
av partiet gav dock små minskningar av medlemsantalet, om man bortser
från att ungdomsklubbarna undantagslöst valde vänsterpartiet, däremot vän¬
de röstsiffrorna kraftigt nedåt och en återhämtning kom inte att ske förrän i
valet år 1940.

Vid båda dessa tillfällen var distriktsstyrelsen i Dalarna lojal mot partiled¬
ningen. Efter striden med ungsocialisterna förtiger man dock allvaret i krisen
och börjar att inrikta sin verksamhet på att vinna de första valen med allmän
manlig rösträtt. Under ledning av Bernhard Eriksson lyckas också denna
taktik över förväntan. Vid krisen år 1917 är man inledningsvis passiv men i
början av år 1918 inrättas Dala-Demokraten och det ideologiska kriget trap¬
pades upp i samband med författningskrisen i november samma år. Under
1919 anställdes så en partiombudsman och "rågången till bolsjevikema"
drogs upp, något som förorsakade ytterligare valförluster, vilket dock inte
skapade någon större intern debatt. Efter splittringen av vänsterpartiet gör sig
dock en kursändring märkbar; socialdemokraternas agitation kom att konku-
rera mera med kommunisterna om arbetarväljarna, och inriktningen mot

65 Nils E Gustafsson m.fl. 1987. sid. 17ff.
66 Nordlöfs memoarer och muntliga uppgifter i studiecirkel i Borlänge.
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småbrukare tonades ner.67 I skogsbygderna övergick man från en allmän
agitation mot skogsbolagen till att agitera bland skogsarbetarna i samband
med LO-förbundens angrepp på de syndikalistiska fackföreningarna.

Den reformistiska arbetarrörelsens angrepp på Sillénkommunisterna efter
Kosackvalet gick, i stort sett, Dalarna förbi, då den övervägande majoriteten
av Dalarnas kommunister tillhörde Kilbomsfraktionen. Det som under hela

mellankrigstiden kom att prioriteras i partiarbetet var kollektivanslutningen i
Industri och Blanddalarna och skogsarbetaragitationen i Skogsdalarna. Den¬
na inriktning bar ju som visats också frukt, både medlemsmässigt och val¬
mässigt, inte minst i de lokala valen.

Vad gäller direktiven från partistyrelsen, där Bernhard Eriksson var med¬
lem åren 1905 - 1948, så tycks direkt beordrad agitation ha skett på arbetar¬
kommunernas möten i samband med suspensionen av Hinke Bergegren år
1906 och inför parlamentsreformen i november 1918. Däremot har andra
frågor prioriterats vid andra känsliga tillfällen, som till exempel inför kon¬
gressen på våren 1917. Kandidater till riksdagslistorna har godkänts av parti¬
et och "kohandel " skett om platser i första kammaren. Kontrollen har dock
inte varit total, utan vid ett par tillfällen har man fått vika sig för lokala kan¬
didater. I ett fall har dock repressalier följt och distriktsordförande avgått.
Valagitationens praktiska utformning och val av talare, tycks i stor utsträck¬
ning ha varit distriktets ansvar. Lokala variationer i själva sakinnehållet har
inte undersökts.

I ett flertal viktiga frågor har socialdemokraterna samverkat med landsor¬
ganisationen. Några typiska exempel är kampen mot ungsocialisterna i Bor¬
länge, skogsarbetaragitationen i övre Dalarna och kampen mot Sillénkom¬
munisterna efter 1928 års val. På det lokala planet har dessa aktioner under¬
lättats av att samma personer suttit i ledningen både for det lokala facket och
den socialdemokratiska arbetarkommunen68. Samordningen av aktionerna
har skett genom socialdemokraternas partidistrikt, då något morsvarande led
i den fackliga organisationen inte har existerat. Härvidlag är det uppenbart
att personalunionen mellan partiet och de dominerande facken har varit av
stor betydelse.

Byråkraterna inom den lokala socialdemokratin var få, och utgjordes
egentligen bara av Bernhard Eriksson, partiombudsmannen och anställda vid
Dala-Demokraten. Dessa personer hade naturligtvis en central ställning
gentemot partistyrelsen, och vid uppläggningen av de lokala valrörelsenia,
men samtidigt uppgick de medlemmar som arbetade ideellt med sina upp-

67 Jfr. Gröning 1988, sid. 128ff. Där anförs, med stöd hos Tingsten. att kretsen för socialdemokra¬
tins agitation hela tiden vidgas, från industriarbetare över "småfolk" till medelklass och medborga¬
re. Det är tveksamt om detta gäller för utvecklingen i Dalarna.
68 Se till exempel Henningsson 1990, sid. 19f.
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drag till flera tusen, och kan därigenom inte ha saknat inflytande, vilket ju
också stridigheterna vid kandidatnomineringarna vittnar om.

Ser man däremot till 'pålitliga och dugliga socialdemokrater" som arbeta¬
de inom arbetarrörelsen i vid bemärkelse, kom ett starkt nätverk att byggas
upp under mellankrigstiden. Främst naturligtvis av anställda inom fackföre¬
ningsrörelsen, men även inom en rad andra närstående organisationer. Lägg¬
er man till detta de personer som genom "partiboken" fått tjänster inom den
offentliga förvaltningen, får vi hela bilden av den byråkrati som utgjorde
kärnan i den omfattande och "sega" struktur som socialdemokratin i Dalarna
bildat vid tiden för andra världskriget.

1 denna struktur inlemmades snabbt de vänsterpartister som återvände till
socialdemokraterna år 1923, och på många orter blev de den kraft som åter¬
upplivade det av partiklyvningen sargade partiarbetet. Redan vid återvän¬
dandet av Höglundarna år 1926 var dock läget ett annat. Det fanns redan
inom socialdemokratin en inarbetad kader av kommunal- och landstingspo¬
litiker och valberedningarna gjorde ogärna några större ändringar. Vad slut¬
ligen gäller de återvändande Kilbomskommunisterna, så var det mycket få
namns som godtogs på kommunal- och landstingslistorna vid valet år 1938.
Socialdemokratin hade byggt upp en folkrörelse inom Dalarnas arbetarrörel¬
se som var sig själv nog.
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11 Sammanfattning och slutsatser

Syftet med denna avhandling har varit att studera den lokala vänsterpoliti¬
kens villkor och livsbetingelser.

Huvudfrågeställningen är: Vilka faktorer var det som avgjorde om ett de¬
mokratiskt parti var framgångsrikt i ett visst begränsat geografiskt område
och hur kom dessa framgångar att påverka, och påverkas av, andra närstå¬
ende sociala rörelser?

Studien har omfattat arbetarrörelsen i Dalarna under första delen av 1900-

talet, fram till andra världskriget. De grundläggande variabler som har stude¬
rats är de socioekonomiska faktorerna bakom arbetarpartiernas framgångar
och motgångar i de politiska valen, samt vänsterpartiernas organisation och
deras mera framträdande lokala ledare.

Studien har genomförts mot bakgrund av den ideologiska tredelning av
arbetarrörelsen som presenterats i kapitel ett. Socialdemokratins storskaliga,
statsvänliga och i grunden prokapitalistiska samhällsuppfattning har ställts
emot den småskaliga, "småfolkstil I vända'' och kooperativa anarkosyndika-
listiska, samt det på "proletariatets diktatur" vilande kommunistiska. Sam¬
manfattningen följer uppläggningen i själva avhandlingen, med det undanta¬
get att hela den anarkosyndikalistiska grenen presenteras sammanhängande i
det första avsnittet.

Den gren av den icke reformistiska arbetarrörelsen som i Dalarna under
hela undersökningsperioden var mest omfattande, var den som dominerades
av anarkister och syndikalister. Dess politiska gren. ungsocialismen, hade i
Dalarna en kort blomstringsperiod mellan unionsupplösningen och storstrej¬
ken. Tillbakagången blev sedan så kraftig, att man, under första världskriget,
bara på ett fåtal orter kunde upprätthålla fungerande organisationer. Huvud¬
delen av ungsocialisternas synliga aktiviteter efter storstrejken var deltagan¬
det vid strejker och demonstrationer i samband med den ekonomiska krisen
åren 1917- 1918.

Vilken var ungsocialisternas socioekonomiska bas? Det ungsocialistiska
partiets socioekonomiska bas skilde sig under de första åren av 1900-talet
inte nämnvärt från den socialdemokratiska. Kampen mellan Brantings stor¬
skaliga lösningar och Bergegrens mera "jordnära" syn på socialismen hade
börjat redan i början av 1890-talet, och konflikten diskuterades förmodligen
på de flesta platser där arbetarrörelsen var etablerad. Ser man till den senare

utvecklingen, är det möjligt att konflikten på platser där industrin nyligen
etablerats har varit djupare än vid de gamla bruksorterna. Efter det att ungso¬
cialisterna 1908 lämnat det socialdemokratiska partiet, har dock deras verk¬
samhet i Dalarna varit för liten för att några säkra slutsatser skall kunna dras.
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Senare, under det första världskriget, anser jag det klarlagt att socioeko-
nomiska faktorer ligger bakom att ungsocialismen i Dalarna var starkast i
Borlänge, där försörjnings läget var sämst, medan rörelsen vid denna tid var
svagare i Grängesberg, där lönerna var högre. Den var nästan obefintlig på
länets bruksorter, undantaget Korsnäs, och på landsbygden, där självförsörj¬
ningen, även för arbetare utanför jordbrukssektorn, ännu var en konjunktur-
utjämnande faktor. Jordmånen för ungsocialismen var säkerligen bäst på de
platser i Sverige där arbetarnas försörjningsläge vad gäller baslivsmedel var
som sämst. Deras inflytande kom dock att begränsas av partiets dåliga orga¬
nisation, reform isternas motåtgärder, och de regiringsåtgärder som gjorde att
tillgången på förnödenheter till rimliga priser vid krigsslutet kom att förbätt¬
ras.

Utgjorde då ungsocialismen i Dalarna, i början av 1900-talet, ett allvar¬
ligt hot emot socialdemokratin? Knappast! Denna studie visar att i Avesta,
Grängesberg och Borlänge splittrade ungsocialisterna, trots en svag organi¬
sation, allvarligt de lokala socialdemokratiska organisationerna. På övriga
orter i Dalarna kom partiet att spela en mera undanskymd roll. Svårigheterna
är dock stora vad gäller en organisationsstudie av denna typ, både ungsocia¬
listerna och socialdemokratin kan ha haft historiskt "osynliga" sympatisörer i
områden där regelrätta organisationer helt saknades. Tidvis kunde ledande
ungsocialister som Karl Benktsson och den karismatiske Helmer Johansson
utnyttja uppseendeväckande händelser för att få ett betydande inflytande
inom arbetarrörelsen på sin hemort. Stödet för dessa personer från centralt
håll inom ungsocialismen var dock i det närmaste obefintligt, vilket innebar
att verksamheten blev mera sårbar för förändringar i det lokala politiska och
ekonomiska klimatet.

Vilken betydelse hade då ungsocialisternas agerande för senare utbryt¬
ningarna ur socialdemokratin? Det angrepp på socialdemokratin som ung¬
socialisterna lyckades bäst med var kampen mot fackföreningarnas kollek¬
tivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Ett för detta partis ekonomi
mycket viktigt samarbete och ett samarbete som var ytterst betydelsefullt för
att motverka både syndikalister och kommunister. En fråga som ungsocia¬
listerna lyckades mindre bra med var striden för generalstrejken och av¬

ståndstagandet från partipolitik och det parlamentariska systemet. Valresul¬
taten 1911 och 1914 tycks ha varit opåverkade av den ungsocialistiska agita¬
tionen för röstskolk och utomparlamentarisk aktion. Den socialdemokratiska
taktiken att satsa på de allmänna valen var däremot lyckad. I Grängesberg,
där man mött motstånd i debatterna och där man kunnat vänta ytterligare
motstånd i form av valskolk var valdeltagandet redan år 1911 bland de
högsta i länet.(80 % mot ett genomsnitt på 52 %) Tydligt är att debatterna
stimulerat "den tysta majoriteten" bland arbetarna att rösta, och denna stod,
som Branting förutsett, på socialdemokratins sida. Valdeltagandet var dock
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vid denna tid lågt, varför förekomsten av röstskolk av ideologiska skäl,
knappast kan styrkas med det statistiska materialet.

Det finns dock en annan effekt av den ungsocialistiska verksamheten, som
är ännu svårare att mäta. Även om partiet inte hade en stort antal medlemmar
i Dalarna, så låg deras ideologiska inflytande latent inom stora delar av ar¬
betarrörelsen. Det är ingen tvekan om att Bernhard Erikssons tidiga valpro¬
gram med dess positiva inställning till det jordbrukande "småfolket" var på¬
verkat av ungsocialismens idévärld. Detta framgångsrecept blandades säkert
också med den nationalromantik som vid denna tid präglade undervisningen
vid Brunnsviks folkhögskola, där bland andra den socialdemokratiske riks¬
dagsmannen Rickard Sandler var verksam.

Vilken var den anarkosyndikalistiska rörelsens utbredning under 1920-
och 1930- talen? Mot slutet av första världskriget innebar ungsocialismens
relativa svaghet och syndikalisternas tilltagande styrka, att anarkosyndika-
lismen övergick från en allmänpolitiskt radikal rörelse till en mera strikt
facklig, och den politiska verksamheten tynade allt mera bort. Bortsett från
under några år i början av det Socialdemokratiska Vänsterpartiets verksam¬
het, var Syndikalismen under denna period den numerärt starkaste enskilda
vänsterrörelsen i Dalarna. På de större industriorterna kom dock Syndikalis¬
terna redan i början av 1920-talet att tvingas till reträtt av de där allt mäkti¬
gare LO-förbunden. Den syndikalistiska rörelsen fick dock en fristad i Da¬
larnas skogsbygder, där lönerna var sämre och utkomsttillfallena färre.

Hur starka var de syndikalistiska organisationerna? Dalarnas syndikalis¬
ter tillväxte numerärt oavbrutet fram till i början av 1930-talet, men Skogs-
och flottningsarbetarförbundet blev en allt svårare motståndare. Detta märk¬
tes särskilt när arbetsgivarna vid införandet av kollektivavtal började att pri¬
oritera förhandlingar med de LO-anslutna fackföreningarna, och en stagna¬
tion i medlemsantalet inträffade. År 1924 hade de lokala samorganisationer¬
na i Dalarna cirka 3 500 medlemmar. År 1933 var siffran 4 500, för att år
1937 ha sjunkit till 4 000.

Hur var syndikalisternas relationer till övriga organisationer inom arbe¬
tarrörelsen? För socialdemokraterna och LO-facken har det varit av vitalt
intresse, inte minst ekonomiskt, att hålla syndikalisterna "korta". Framgång¬
en i detta arbete varierade dock med syndikalisternas styrka på den lokala
orten. Ända in på 1930-talet tvingades på mindre orter de lokala fackföre¬
ningarna till ett samarbete för att hävda sig mot arbetsgivarna. Som framgått
av diskussionerna i Ore socken var det först när ett samarbete med den bon-

deägda arbetsgivarorganisationen LRF etablerats som man inom skogsbruket
helt lyckades besegra syndikalisterna.

Den här avhandlingen ger inga belägg för att syndikalisterna samarbetat
med kommunistiskt färgade politiska partier. Snarare tycks dessa partiers
medlemmar ha varit sämre tålda än företrädare för socialdemokratin.
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Exemplet Ore visar att syndikalisterna i Spanienfrågan hade mycket
gemensamt med det socialistiska partiet. Orsaken var ytterst motsättningen
till den internationella kommunismen. Båda dessa grupper hade i Spanien
förföljts av den kommunistiska milisen, trots att landet befann sig i fullt in¬
bördeskrig. Tillfallet för ett samarbete skulle dock bli kortvarigt. När socia¬
listiska partiet splittrades på våren 1937, fanns inga organisatoriska eller
geografiska förutsättningar för ett samarbete med resterna av detta parti.
Syndikalisterna kom att under hela mellankrigstiden prioritera fackliga frå¬
gor framför politiska. Det var i den fackliga kampen som de ideologiska
rågångarna drogs.

Inga syndikalister i Dalarna hade mera framträdande förtroendeuppdrag i
det politiska livet. Detta gjorde att de blev mindre synliga i samhällsdebatten
än till exempel kommunister. I inledningen av detta arbete antogs att anarko-
syndikalismen stod för egensinnet inom arbetarrörelsen. Om man antar att
detta utrycker sig, om inte i små mord, så åtminstone i ett bristande förtroen¬
de för partipolitiken och dennas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen,
har detta karaktärsdrag varit klart framträdande bland länets ledande syndi¬
kalister. Samhället skulle omvandlas genom generalstrejken och regering
och riksdag skulle bli onödiga då samhällets grund var lokalt självstyre. Man
deltog därför inte i kommunalpolitiken förrän efter andra världskriget. Då
bildade syndikalisterna partiet Frihetliga Kommunfolket.

Ovanstående beskrivning av anarkosyndikalistiska strömningar inom po¬
litiken är viktig om man skall förstå bildandet av det Socialdemokratiska
Vänsterpartiet. Jag anser att det huvudsakligen uppstod i brytningen mellan
anarkosyndikalism och socialdemokrati. Detta faktum anser jag belyses av
socialdemokraternas agerande inför och resultaten av de demokratiska val
som föregick bildandet av vänsterpartiet år 1917. Den första frågan som
ställs vid analysen av de första andrakammarvalen med allmän manlig röst¬
rätt är: Har graden av industrialisering ett klart samband med de lokala va¬
riationerna i valresultaten? Valet 1911 blev i Dalarna framgångsrikt för so¬

cialdemokraterna, inte minst gladde framgångarna i den norra, av jord- och
skogsbruk dominerade, kretsen där lantbrukaren Per Tysk från Mora inval¬
des på ett av de tre mandaten. Denna utveckling bekräftades i höstvalet år
1914 då socialdemokraterna erhöll 54 % av samtliga röster. Partiet fick fort¬
satt höga röstetal även utanför de industrialiserade delarna av länet. En nog¬
grannare undersökning, med en socioekonomisk uppdelning efter de nuva¬
rande kommunerna bekräftar denna bild. Det fanns en rangordning mellan de
olika kommuntyperna. Om man beräknar genomsnittet för valresultatet i In¬
dustrikommunerna så blir detta 63 %, för de Blandade kommunerna 59 %,
för Skogskommunerna 51 % och för Jordbrukskommunerna 43,5 %. Skill¬
naderna är signifikanta, de två förstnämnda kategorierna ligger över länsge¬
nomsnittet och de två senare under.
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Undersökningen av industrialiseringsgrad har varit tredelad. Indelningen
utgör industrialiseringsgraderna över 35 % mellan 35 och 1 5 % och under 15
%. I ungefär hälften av de kommuner som hade en genomsnittlig industriali¬
seringsgrad på mellan 15 och 35 % låg valresultatet under genomsnittet för
länet, men jämför man denna grupp med de minst industrialiserade, så ligger
två av värdena, nämligen Jordbrukskommunerna Säter och Rättvik, under
samtliga värden i den kategori som låg under 15 % och som omfattar tre
Skogs- och en Jordbrukskommun. Anmärkningsvärt är också att genomsnit¬
tet blir ungefär det samma för den mellersta och den lägsta kategorin av in¬
dustrialiseringsgrad. Om industrialiseringsgrad skulle vara en avgörande
faktor borde genomsnittet för skogsbruksdominerade kommuner vara lägre
än för de som domineras av jordbruk, något som inte är fallet.

Kan arbetarrörelsens organisationer ha varit orsaken till de lokala vari¬
ationerna i valresultaten? Arbetarrörelsens organisationer var mycket olika
fördelade mellan de tre riksdagsvalkretsarna. Det vägda medelvärdet var
2 797 organiserade i västra kretsen, 1 700 i den östra och endast 131 i den
norra. Åren närmast före valen år 1914 var det i norra Dalarna maximalt 200

personer som var registrerade medlemmar i arbetarrörelsens organisationer.
Trots detta hade socialdemokraterna stora framgångar även i detta område.
Vid höstvalet 1914 samlade deras lista nästan hälften av det totala antalet
röster. Valresultatet avviker alltså inte markant från de Övriga kretsarna. Bil¬
den blir den samma som för industrialiseringsgrad, Skogskommunerna hade
en svagare organisering än Jordbrukskommunerna, men samlade trots detta
flera röster. Det bör också tilläggas att valframgångarna i den norra valkret¬
sen var så stora att en regressionsanalys ger vid handen att socialdemokra¬
terna, åtminstone teoretiskt, kan ha fått 40 % av rösterna i områden där det
helt saknades fackliga- eller politiska organisationer.

Gynnade ett högt bolagsägande socialdemokraterna? Förklaringen till
socialdemokraternas tidiga valframgångar var i huvudsak de motsättningar
som i Dalarna sedan en längre tid rått mellan småbönder, arrendatorer,
skogsarbetare och de stora skogsbolagen. Partiet vann stora framgångar med
det jordprogram som, trots Brantings motstånd, med hjälp av både Carl
Lindhagen och Bernhard Eriksson, tagits fram infor valet år 1911. I en tid då
den muntliga agitationen fortfarande var viktig, presenterades innehållet med
stor kraft och energi, inte minst av Eriksson personligen. Programmet, som
inte i första hand vände sig till arbetare, hade som främsta mål att stärka fa¬
miljejordbrukens och torparnas ställning gentemot skogsbolagen. Detta var
ett välkommet budskap ute på landsbygden, där man allmänt ansåg att
skogsbolagen skövlade skogen, misshandlade hästar och gjorde sig stora
vinster på att 'Mura bönder" vid skogsköp. Denna allmänna inställning till
skogsbolagens verksamhet måste ses som underförstådd eller latent när jag i
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fortsättningen koncentrerar min framställning till de motsättningar, som kom
att känneteckna utvecklingen inom arbetarrörelsens vänsterflygel.

Den huvudsakliga delen av undersökningen i denna avhandling gäller de
politiska riksdagspartierna till vänster om socialdemokratin från partiklyv¬
ningen 1917 över delningen av vänsterpartiet år 1921, Höglundsklyvningen
1924, uteslutningen av partimajoriteten, Kilbomsriktningen, år 1929, till
upplösningen av det socialistiska partiet år 1937. Socioekonomiska analyser
av partisympatierna har gjorts vid andrakammarvalen 1917, 1920, 1921,
1924, 1928, 1932 och 1936.

Den första frågan, och viktigaste, frågan är om socioekonomiska för¬
hållanden är avgörande för om ett parti varit framgångsrikt i ett visst be¬
gränsat geografiskt område? Vid partisplittringen år 1917 valde endast den
på hösten 1914 nyvalde, tidigare liberalen, Rikard Eronn att övergå till det
socialdemokratiska vänsterpartiet. Hans partikamrat i den norra valkretsen,
Per Tysk i Mora, stannade kvar inom socialdemokratin. Trots Tysks ställ¬
ningstagande blev valresultatet vid 1917 års andrakammarval i denna val¬
krets en negativ överraskning för socialdemokratin. Vänsterpartiet hade stora
framgångar i en region som dominerades av jord- och skogsbruk och tog
båda de förutvarande socialdemokratiska mandaten. På flera av de domine¬
rande industriorterna i de södra valkretsarna behöll dock socialdemokraterna

väljarna, och röstandet på vänsterpartiet var lägst i hela länet. Som exempel
kan nämnas, Smedjebacken med 3 % och Borlänge med 10 %.

Vänsterpartiets genomsnittssiffror 1917 blev för Industrikommunerna 14
% Biandkommunerna 19 % Skogskommunerna 22 % och Bondekommuner¬
na hela 31 %, vilket entydigt visar på att socialdemokraterna i Bondedalarna
förlorade de flesta av sina tidigare väljare till vänsterpartiet. Detta under¬
stryks av att vinsterna för övriga partier, jämfört med föregående val, i alla
undersökta områden, var mycket små. (Se bilaga 3.)

Paradoxalt nog blev röstsiffrorna för vänsterpartiet i 1920 års val en geo¬

grafisk helomvändning. I Industridalarna ökade partiet sitt röstetal med ett
par procent, medan partiet i övriga delar av länet fick mottaga svidande för¬
luster. Partiet förlorade 4 % av rösterna i de Blandade kommunerna, 11 % i
Skogskommunerna och hela 13 % i Jordbrukskommunerna. Valresultatet
innebar att partiet förlorade båda sina nyvunna riksdagsmandat. Socialdemo¬
kraterna, som vägrat valsamverkan trots att detta gett ett bättre utfall, förlo¬
rade dessutom ytterligare två mandat.

Valet som hölls omedelbart efter vänsterpartiets klyvning år 1921 bekräf¬
tade arbetarvänsterns försvagning Resterna av det i Dalarna tidigare starka
vänsterpartiet gick kraftigt bakåt. Enbart i Rättvik och Gagnef fick partiet
över 10 % av rösterna. Kommunisterna var starkare, och fick över 10 % av

rösterna i sju av länets kommuner, vilket räckte till för att placera Verner
Karlsson i riksdagen. De kommunistiska framgångarna vanns främst i Indu-

252



stridalarna. Över 10 % fick partiet dessutom i Bondekommunen Rättvik.
Denna kommun är intressant därför att man där, i den lokala analysen, klart
ser att den småbrukardominerade delen vid Siljan kvarstannade i vänsterpar¬
tiet, medan väljarna i Ore socken, som var bolagsdominerad, övergick till det
kommunistiska partiet. Valet år 1924, som skedde efter vårens klyvning av
Sveriges Kommunistiska Parti, gav socialdemokraterna två nya mandat, me¬
dan den år 1921 valde kommunisten Verner Karlsson lämnade riksdagen.

Efter uteslutningen av vänsterpartisterna var kommunistsympatisörerna
vanligast i de delar av Dalarna som var industrialiserade eller som hade ett
högt bolagsägande. Höglundsklyvningen år 1924 drabbade bara vissa av
dessa områden. Mest kännbar blev förändringen i Biandkommunen Smedje¬
backen där 6 % röstat på Höglundspartiet och där kommunismen i stort sett
upphörde med denna strid. Kännbara blev också förlusterna för det komin-
ternanslutna partiet i Falun och Rättvik, medan det fortsatt lyckades att hålla
sig över 10 % i Industrikommunerna Avesta, Borlänge och Ludvika, samt
Biandkommunen Vansbro. Vid valet år 1928 återvände Verner Karlsson till

riksdagen, och socialdemokraterna gick tillbaka. Röstmässigt hade kommu¬
nisterna i Rättvik, läs Ore, återhämtat sig och fick åter över 10 % av de rös¬
tande som sympatisörer. I övriga Skogs- och Bondekommuner saknade
kommunistpartiet politisk betydelse. Det bör också noteras att andelen
kommuniströstande i Dalarna under 1920-talet var lågt, men relativt stabilt.

Den ekonomiska krisen i början av 1930-talet medförde att Kilbomskom-
munisterna vid 1932 års andrakammarval fick minst 10 % av rösterna i

samtliga kommuner utom i Biandkommunen Hedemora och Bondekommu¬
nen Leksand. Partiet gjorde alltså en viss inbrytning i Skogskommunerna.
Det kunde dock inte återhämta sig efter 1920-talets förödande splittringar av
arbetarvänstern. Vid valet år 1936 fick det tidigare kommunistiska, dåvaran¬
de Socialistiska Partiet, ett nytt bakslag. Under 10 % av rösterna erhölls nu
även i Industrikommunen Borlänge, Bondekommunen Gagnef och Skogs¬
kommunerna Malung och Mora. Något genomgående socioekonomiskt
mönster i denna tillbakagång är svårt att finna. Det verkar som att väljare i
alla de fyra undersökta kategorierna svikit partiet. När sedan riksdagsleda¬
moten Verner Karlsson på våren 1937 följde den ur socialistiska partiet ute¬
slutne Karl Kilbom, upplöstes Daladistriktet så gott som totalt, och valresul¬
tatet i 1940 års val blev knappt mätbart. Det kominternanslutna partiet hade i
de två valen under 1930-talet, mätbara resultat enbart i Rättviks kommun.

Valresultaten visar att vänsterpartiet tog sina riksdagsmandat utanför In¬
dustridalarna, och att dessa vanns på att fullfölja den politik som socialde¬
mokraterna tidigare vunnit mandat "på rena landsbygden" med. Splittringen
av vänsterpartiet innebar att väljarna i Bondedalarna förlorades till de frisin¬
nade och bondeförbundet. Efter upplösningen av vänsterpartiet var det
kommunistiska partiet ett arbetarparti, med stöd från torpare och arrendato-
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rer i bolagssocknarna. Denna karaktär fanns kvar när Kilbomspartiet åter
börjar öka under krisen i början av 1930-talet. Samhällsomvandlingen under
denna period kan ha varit orsaken till ökningen i röstetal. Nedgången i röster
1936 orsakade Kilboms uteslutning och partiets upplösning.

Vilken betydelse hade då partiemas organisationer för de valmässiga
framgångarna och hur litet kan ett partis organisationer bli utan att det bör
kallas för en politisk sekt? Efter medlemsförlusterna åren 1908 och 1909,
hade segervalen 1911 och 1914 i Dalarna bidragit till en långvarig expansion
när det gäller bildandet av nya socialdemokratiska arbetarkommuner, och
partiet gjorde inbrytningar även i de norra länsdelarna

Vänsterpartiet hade en svag start och var dåligt organiserat inför valet på
hösten 1917. Därefter hade detta parti en snabb utveckling. Jämför man de
båda partiernas samtliga organisationer, blev de efter ett par år nästan jämn¬
starka, och båda var dessutom väl representerade i hela länet. Arbetarpartier¬
nas agitation hade skapat en ökad organisationsgrad bland arbetarbefolk¬
ningen, med en stark ökning av antalet aktiva medlemmar, samtidigt som
den fackliga kollektivanslutningen till socialdemokratin minskade. Några
nya valframgångar gav dock detta inte som resultat. Organisatoriskt nådde
vänsterpartiet sitt maximum, med 58 arbetarkommuner, vid tiden för det för¬
sta valet efter den kommunala rösträttsreformen år 1919. Därefter sjönk an¬
talet arbetarkommuner så att på våren 1921 var det högst 38 kvar. Medlems¬
antalet hade vid tiden för partiklyvningen våren 1921 halverats, från två tu¬
sen till ett tusen. Åren närmast efter partiklyvningen var det cirka fem hund¬
ra, vilket gjorde partiet jämnstarkt med sitt eget ungdomsförbund. Ett ung¬
domsförbund, som helt lämnat socialdemokratin, men som i Dalarna inte
särskilt aktivt deltog i partiets bildande. På distriktsnivå tog i stället äldre och
mera erfarna personer över partiets ledande funktioner, men detta skedde
också i viktiga arbetarkommuner, som den i Borlänge.

Socialdemokraternas medlemsantal kom efter år 1917 att stagnera på en
siffra omkring tre tusen, och en mera stabil ökning inträffade först från och
med 1924. Antalet kvarvarande medlemmar i vänsterpartiet, under perioden
1921 till 1923, är svårt att uttala sig om. En rimlig siffra är omkring ett par
hundra. Socialdemokratiska vänsterpartiets åtgärd, att efter klyvningen av

partiet flytta partistyrelsen från Stockholm till Borlänge verkar mot denna
bakgrund ganska diskutabel. Särskilt som partiets "starke man" på orten,
Nils Andersson, tvingades att lämna redaktörskapet för Dalarnas Folkblad
när tidningen övergick till kommunistpartiet. Bland de kvarvarande vänster¬
partisterna fanns dock några personer som skulle komma att bli av stor bety¬
delse för det socialdemokratiska partiarbetet, både lokalt och regionalt.
Sammanfattningsvis kan konstateras att uteslutningen av vänsterpartisterna
innebar så stora medlemsförluster att alla möjligheter för kommunistpartiet
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att i fortsättningen utgöra ett massparti, enligt socialdemokratiskt mönster,
upphörde.

Efter en viss kommunistisk återhämtning i början av 1920-talet blev följ¬
derna av 1924 års klyvning inledningsvis mycket svåra. När året inleddes
hade partiet omkring 600 medlemmar i Dalarna och ungefär det dubbla om
man inräknar ungdomsförbundet. Socialdemokratin hade, liksom de närmast
föregående åren, omkring 4 000, inräknat klubbisterna. Kvar efter den nya
partiklyvningen blev i kominternpartiet cirka 200 medlemmar, medan ung¬
domsförbundet fortfarande hade cirka 600. Samtidigt ökade socialdemokra¬
tin detta år sitt medlemsantal till cirka 5 500 och befäste därmed sin ställning
som största parti. Fram till 1928 års val kom åter en kommunistisk återhämt¬
ning att ske, men ökningen av antalet organiserade socialdemokrater var
snabbare, varför klyftan mellan organisationerna växte.

Geografiskt befann sig de kommunistiska organisationerna efter år 1921,
liksom partiets väljare, i huvudsak i Industridalarna. Det var också, till skill¬
nad från den landsbygdsdominerade klyvningen år 1921, på dessa orter som
splittringen år 1924 blev störst. Även efter denna klyvning blev övergången
till socialdemokraterna år 1926 av kvarvarande medlemmar i Höglundsparti¬
et, på nytt högst något hundratal. Dock övergick ett antal aktiva politiker,
och efter hösten 1924 hade kommunistpartiet uppenbart svårt att hitta ledan¬
de krafter för att upprätthålla arbetet i de lokala arbetarkommunerna

Vid ingången till år 1929 hade Sveriges Kommunistiska Parti i Dalarna
cirka 1 600 medlemmar. Den nya klyvningen samma år satte små spår i
medlemskadern och toppen för Kilbomspartiet nåddes år 1934 med cirka
2 000 ett tal som motsvarade det för vänsterpartiet år 1919. Den politiska
balansen var dock nu radikalt annorlunda då socialdemokraterna tredubblat
sitt medlemsantal från 3 235 medlemmar vid utgången av år 1919 till 9 874
motsvarande tid år 1934. Efter partiklyvningen 1937 rasade siffran för det
socialistiska partiet på nytt till cirka 800 medlemmar. Därefter fortsatte raskt
kräftgången och i början av 1940-talet hade partiets grundorganisationer i
praktiken upphört att existera. Som jag ser det, var efter partiklyvningen
1924, med vissa undantag, den kommunistiska verksamheten i Dalarna av så
liten omfattning, att man på goda grunder kan anse att de lokala verksamhe¬
ten på majoriteten av undersökningsorterna bestod av politiska sekter.

Vilken bild ger de lokala undersökningarna av partiarbetet på gräsrotsni-
vål Resultaten på mina sju undersökningsorter styrker antagandet att avgö¬
rande för valet av parti var partiernas program och hur detta överensstämde
med de på orten viktiga politiska sakfrågorna. På länets industriorter tycks
typen av industri på den specifika orten ha varit av betydelse för valet mellan
arbetarpartierna. Bland sysselsatta inom metallindustrin, både i Borlänge och
på de gamla bruksorterna (By/Näs), förblev majoriteten av dem som röstade
i valen socialdemokrater. Förutom på orter där skogsbolagen sysselsatte be-
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folkningen i rent skogsarbete (Nås) tycks vänsterpartiet ha fått stor genom¬
slagskraft även på orter dominerade av sågverks- och pappersindustri (Furu¬
dal, Korsnäs och Fredriksberg).

I nedre Siljansbygden, där undersökningsorten Gagnef är belägen, gjorde
vänsterpartiet, liksom tidigare socialdemokraterna, en stark inbrytning bland
socknens småbrukare, och förhållandet var likartat i hela den norra valkret¬
sen. Typiskt är också att vänsterrörelsen i småbrukarområdena tynade bort
tillsammans med vänsterpartiet år 1923.

Efter det att vänsterpartiet upphört i Gagnef har framställningen behandlat
de sex övriga undersökningsorterna. På fyra av dessa övergick de kommu¬
nistiska arbetarkommunerna vid partiklyvningen år 1924 utan några större
diskussioner till Kilbomsriktningen och Komintern. De kommunistiska ar¬
betarkommunerna i Korsnäs och Borlänge drabbades däremot så hårt av

Höglundsgruppens uteslutning ur Komintern, att de klövs i två delar. Denna
klyvning skedde på ytterligare ett antal av länets industriorter och tycks ha
letts av personer som, efter Höglunds uteslutning, hade "tröttnat" på kom¬
munismen.

Vid partiklyvningen år 1929 var den kommunistiska arbetarkommunen i
Furudal den enda som klövs i två delar och J A Rustas tog med sig huvud¬
delen av medlemmarna till Sillénpartiet. I övrigt följde både ledande lokal¬
politiker och medlemsflertalet Kilbom och Verner Karlsson, när de bildade
det parti som senare gick under namnet socialistiska partiet. Detta parti öka¬
de i början av 1930-talet sitt medlemsantal betydligt och kunde kanske ha
blivit en betydande organisation, om inte stridigheterna inom partiet år 1937
satt stopp för detta.

Även om Dalarnas kommunister erhöll majoriteten av medlemmarna vid
klyvningen av vänsterpartiet, så fick partiet, regionalt och lokalt, snart ka¬
raktär av en obetydlig politisk sekt som i många frågor saknade trovärdighet
i de beslutande församlingarna. I Borlänge märks detta klart efter Höglunds¬
klyvningen, likaså i Korsnäs. I By fick partiet aldrig något riktigt fotfäste,
och i Nås försvann mycket av legitimiteten med Olof Lind. Orter där kom¬
munisterna under hela undersökningsperioden var en faktor att räkna med
var Furudal, och Grängesberg, Den sistnämnda orten, där bland gruvarbetar¬
na, både syndikalister och kommunister hade ett fäste, har dock inte djupare
kunnat analyseras i detta arbete, då källmaterial saknas.

Hur viktiga var de ledande personerna på de olika orterna? I Borlänge,
där vänsterpartiet grundats av ivriga nykterister som Walfrid Nordlöf och
Oscar Kypengren, hade en stor del av verksamheten byggts upp kring redak¬
tionen för Dalarnas Folkblad. Efter starten i december 1917 blev det tid¬

ningens chefredaktör Nils Andersson och kretsen kring honom som fick stor
betydelse för formuleringen och spridandet av partiets politiska budskap.
Han kom därvid att stödja den linje som Lindhagen och Eronn förordade.
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Något som skulle visa sig ställa till problem för hans fortsatta arbete som
tidningsman, eftersom kommunisterna tog över tidningen. Andersson gick
inte in i kommunistpartiet utan var verksam inom vänsterpartiet så länge som
det existerade, därefter blev han en aktiv socialdemokrat. Flera andra tunga
namn försvann vid de första partiklyvningarna. Först lämnade redaktörerna
Nils R Svensson och Ragnar Almgren partiet och därefter järnbruksarbetarna
Aron Hjerpe och Oscar Kypengren. Mot slutet av årtiondet var det därför
svårt att finna nya välkända och samlande namn, samtidigt som socialdemo¬
kratin på orten stärktes. De år 1929 ledande personerna G B Gillgren och
John Elfsberg fick visserligen Borlänge kommunistiska arbetarkommun att
ansluta sig till Kilbomskommunisterna, men någon stark organisation kom
aldrig att bildas. Socialdemokratin var i den nybildade Domnarvets kommun
så stark att för många politiskt aktiva personer sågs inte kommunismen som
ett realistiskt politiskt alternativ. De kraftiga valförlusterna vid riksdagsvalet
år 1936 bidrog säkert också till att utsikterna att bibehålla en slagkraftig po¬
litisk organisation minskade, vilket i sin tur bidrog till att även Gillgren och
Elfsberg följde Kilbom och Verner Karlsson ut ur partiet. Därefter var det
bara en tidsfråga innan även Borlänge socialistiska arbetarkommuns arbete
upphörde.

På pappersbruksorten Fredriksberg var inledningsvis splittringen inom
arbetarrörelsen framträdande, men samtidigt kan man utskilja en viss försik¬
tighet i det politiska agerandet. Hälleforsbolaget, som ägde i stort sett hela
kommunen, var tveksamt till politiska aktiviteter och kunde, genom natura¬
förmåner, både straffa och belöna sina arbetare. Socialdemokratin etablera¬
des snart som "rumsren", och Gustav Skagerberg var under en period riks¬
dagsman. De politiska organisationerna på orten var däremot svaga, och
vänsterpartiet och senare kommunisterna saknade arbetarkommun och repre¬
senterades av ungdomsklubben. En socialdemokratisk arbetarkommun fanns
tidigt, men den kommunistiska etablerades först i mitten av 1920-talet. I va¬
len var partiet dock fortfarande starkt, och det hade under 1930-talet, i de
flesta val, cirka 30 % av rösterna. Trots mängden av sympatisörer och trots
det faktum att man utan interna stridigheter övergick till Kilbomsriktningen
år 1929, var partiets lokala organisationer fortsatt svaga. Detta, plus avsak¬
naden av ledande personligheter, kan vara orsaken till att arbetarkommunen
efter Kilboms uteslutning ur det kommunistiska partiet år 1937 helt upphör¬
de.

I By var folkskolläraren Oscar Alfredsson det ledande namnet. Han låg
bakom arbetarkommunens utträde ur socialdemokratin och dess inträde i
kommunismen. Han drev också en konsekvent vänsterpolitik i en bygd där
omgivningen inte var positivt inställd och arbetarkommunens medlemmar
var en handfull. Det krisartade 1930-talet blev en mera livaktig period för
den tidigare kommunistiska men efter namnbytet år 1934 socialistiska arbe-
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tarkommunen. Folkskollärare Oscar Alfredsson hade under 1930- talet, som

tidigare, en framskjuten position i det lokala partiarbetet. Han hade dock
fortfarande en svag bas, både organisatoriskt och bland väljarna. Värt att
notera är att i motsats till den socialistiska arbetarkommunen i Fredriksberg,
kom den i By att arbeta utan störningar till början av 1940-talet, då en strid
uppstod med partiledningen om partiets politiska kurs.

Utträdet ur socialdemokratin för den kommunistiska arbetarkommunen i
Nås leddes av landsfiskalen Olof Lind, som senare blev ledamot av första
kammaren. Inledningsvis slogs hela den socialdemokratiska verksamheten
på orten ut, och i kommunalpolitiken tog till och med partiet rollen som

samarbetspartner med de borgerliga partierna. Olof Lind flyttade år 1922 till
Borlänge, och inget annat känt namn dyker upp i protokollen. Han kom att
lämna ett stort tomrum efter sig, och arbetet i den kommunistiska arbetar¬
kommunen blev lidande. Den blommade dock upp i början av 1930-talet, för
att sedan försvinna i samband med Kilboms uteslutning. Att arbetarkommu¬
nen återupptogs får förmodligen mera tillskrivas den ekonomiska krisen och
arbetslösheten än något kraftfullt partiarbete.

1 Korsnäs slogs nästan hela socialdemokratin ut vid Vennerströmklyv-
ningen. Ledande personer som landstingsman Ernst Sätterberg återgick dock
redan med Vennerstömmarnas återkomst år 1923 till socialdemokratin, och
denna byggde på nytt upp starka organisationer. Inte minst var Valfrid Ax¬
elssons återkomst år 1926 av stor betydelse, och han gick omedelbart in som
arbetarkommunens ordförande. Efter Höglundsklyvningen liknade, vad gäll¬
er stort väljarstöd och dålig organisation, det kommunistiska/socialistiska
partiet i Korsnäs sin motsvarighet i Fredriksberg. En skillnad finns dock, och
det är att Hildor Johansson, liksom Oscar Alfredsson i By, lyckades hålla liv
i den socialistiska arbetarkommunen förbi uteslutningen av Kilbom och in i
början av 1940-talet.

I Furudal slogs den socialdemokratiska arbetarkommunen år 1917 ut av

vänsterpartiet, som fick egen majoritet av rösterna. Men redan efter parti¬
klyvningen år 1921 spirade ett hopp då stationskarlen Robert Olsson kom
tillbaka och övertog ledningen av arbetarkommunen. Kommunisterna var
fortsatt starka, under ledning av J A Rustas och partiklyvningen år 1924 blev
inte särskilt märkbar. Detta förhållande skulle dock ändra sig vid partiklyv¬
ningen år 1929. Då klövs arbetarkommunen i två delar. En bidragande orsak
till detta var att Rustas valde att kvarstanna inom Komintern. Man skall na¬

turligtvis inte förringa Rustas och andra framträdande kommunisters insat¬
ser. Det är dock troligt att det i större utsträckning var skogsbolagens otid¬
senliga arrende- och torparsystem som gav upphov till den politiska radika¬
lsten i socknen. I alla händelser, måste man avfärda Rydenfelts slutsatser
från 1950-talet att det var sociala och mentala brister hos lokalbefolkningen
som var orsaken.
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I Gagnef blev alltså utflykten till vänster i politiken kortvarig. I Nedan-
siljan hade man följt Lindhagen och Eronn in i vänsterpartiet, och man följde
nu lika troget dessa herrar ut ur detsamma. Flera ledande vänsterpartister,
såsom brevbäraren Eric Svedberg, blev också ledande socialdemokrater och
kom att tillföra de socialdemokratiska arbetarkommunerna nya krafter, även
om fotfolket blev passivt och majoriteten av rösterna i fortsättningen kom att
falla på den borgerliga sidan.

Att skillnaderna i väljarnas partival i första hand är näringsgeografiskt be¬
tingade, uppenbaras när man studerar sådana diametralt motsatta levnads¬
villkor som i Borlänge och Gagnef. Dock kan man inte bortse från att på små
orter, som By och Nås, fick ledande personer som Oscar Alfredsson och
Olof Lind stor betydelse för arbetarkommunens verksamhet och politiska
ställningstaganden. Å andra sidan, bör man beakta att i Borlänge förlorade
en så, i hela Dalarna, känd och aktad man som redaktör Nils Andersson stri¬
den mot kommunisterna. Hans idéer passade helt enkelt inte den radikala
delen av industriarbetarna på orten.

Vilka var orsakerna till partiklyvningarna? Orsaken till bildandet av
vänsterpartiet var helt enkelt att de personer eller organisationer som mot¬
satte sig ett samarbete i riksdagen med liberalerna, till exempel ungdomsför¬
bundet, uteslöts på den socialdemokratiska partikongressen år 1917. Det ny¬
bildade partiet fick vidkännas förluster både i valet 1917 och 1920, men i
Dalarna och flera andra skogslän var partiet inledningsvis mycket fram¬
gångsrikt. Orsakerna härtill har jag angivit som att partiet med kraft fortsatte
att driva den jordbrukspolitik som Bernhard Eriksson tidigare gjort sig till
tolk för samt den kraftfullt framförda antimilitarismen. Vad var då orsaken
till det snabba sönderfallet av ett tämligen nybildat och i skogslänen fram¬
gångsrikt politiskt parti? Som visats i kapitel fyra, var Stockholms borgmäs¬
tare Carl Lindhagen arkitekten bakom socialdemokraternas jordbrukspro¬
gram, och han var dessutom en hängiven avrustare. Han hade också en stark
ställning i riksdagsgruppen, och när partiledningen och Zimmerwald- väns¬
tern gick i riktning mot kommunismen, uppstod redan åren 1918 - 1919
starka motsättningar mellan partiledning och riksdagsgrupp i fråga om parti¬
ets inriktning och program. Med sin av anarkosyndikalism påverkade huma¬
nistiska uppfattning om samhället, blev Lindhagen isolerad inom partiet,
medan den med honom sympatiserande Eronn gick så långt att han, trots de
stora valframgångarna, lämnade riksdagsplatsen till sin suppleant.

1 denna strid tog man bland småbrukarna i Bondedalarna, bland annat i
Gagnef, ensidigt ställning för riksdagsgruppen och ytterst för den politik som
förts av Lindhagen och Eronn. En viktig orsak var att dessa småbrukande
mångsysslare var motståndare till proletariatets diktatur och kollektivt ägan¬
de. Dessa programpunkter fanns inte heller med i socialdemokratiska väns¬
terpartiets program från 1917.
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Aven försvarsfrågan minskade efter hand i betydelse som argument for att
rösta på vänsterpartiet, då fred slutits i världskriget och neutralitetsvakten
upphört. Flera av de övriga riksdagspartierna hade dessutom efter fredsslutet
ändrat ståndpunkt, och aviserade i början av 1920-talet sitt stöd för betydan¬
de nedskärningar inom försvarsmakten.

Industriarbetarnas "småbrukarvänliga" attityd hade under trycket av livs¬
medelskrisen under världskriget försvunnit. Det var därför naturligt för hu¬
vuddelen av vänsterpartisterna i Industridalarna att, trots Nils Anderssons
och Dalarnas Folkblads motstånd, arbeta för ett mera "antikapitalistiskt"
och "marxistiskt" program, även när det gällde försörjningen med jord¬
bruksprodukter. Influenserna från Sovjetunionen gjorde att även socialde¬
mokraterna radikaliserades och började att agitera till landsbygdens
"arbetare" i stället för till "småfolket". I det läget blev det realistiskt för
många småbönder att tänka på andra alternativ än ett socialistiskt parti, och i
Bondedalarna gick hela arbetarrörelsen kräftgång.

Ställningstagandet för Komintern vid partiklyvningen år 1924, och lokalt
för Hugo Sillén och Dalarnas Folkblad, tycks i första hand ha byggt på öns¬
kemålet att kvarstå i denna internationella sammanslutning, utan att några
närmare förklaringar angivits i det undersökta materialet. Arthur Karlssons
argumentering för Komintern ger intryck av att sakna verklighetsförankring.
Han kom också snart att ersättas som distriktsordförande av riksdagsman
Verner Karlsson. Orsaken till motsättningarna inom partiet går säkerligen
inte heller att hitta i svenska förhållanden, utan var en följd av Kominterns
allt närmare knytning till Sovjetunionens kommunistiska parti.

De i undersökningen ingående Höglundskommunisterna angav oftast den
bristande demokratin inom partiet, och omöjligheten att ordna det för svens¬
ka förhållanden främmande cell- och fraktionsarbetet, samt det höga kravet
på medlemmarnas engagemang som motiv till sina avhopp från internatio¬
nalen. Flera ansåg också att Höglund, genom sin anslutning till nykterhetsrö¬
relsen, utgjorde ett personligt föredöme, väl värt att följa.

De personer som var ledande inom Höglundsfraktionen på de två huvud¬
orterna i undersökningen, var också kulturellt intresserade personer med en
förmåga att fatta egna beslut, något som mindre och mindre kom att upp¬
skattas inom ett kommunistiskt parti med ökade krav på disciplin. Vissa lo¬
kala faktorer, såsom personliga motsättningar, men även konkursen för Da¬
larnas Folkblad och därmed följande personlig skuldsättning, spelade säkert
också en roll för dem som lämnade Komintern.

Från början försökte denna grupp förmodligen att bibehålla ett kommu¬
nistparti med en mera "svensk" ledningsmodell, men de dåliga valresultaten
och den usla ekonomin satte snart käppar i hjulet. Någon massövergång till
socialdemokraterna blev det inte denna gång, men enskilda personer, som
Valfrid Axelsson och Oscar Kypengren, kom att fortsätta en lång politisk
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tisk karriär även inom detta parti, och de spelade naturligtvis en betydande
roll för klyvningen av de kommunistiska organisationerna på respektive ort.

Partiklyvningen år 1929 tillkom, liksom den föregående, genom ett ingri¬
pande av Komintern. Motivet anges i allmänhet som att man i Sverige miss¬
lyckats med att skapa en egen fackföreningsrörelse, oberoende av den refor¬
mistiska landsorganisationen. I Dalarna kom dock Kominterns intentioner på
skam. Det kommunistparti som leddes av Nils Flyg och Karl Kilbom tog
1929 helt över den kommunistiska rörelsen och dess organisationer fortsatte
i allmänhet sin verksamhet på samma sätt som tidigare. Verner Karlsson an¬
gav, vid ett möte i Fredriksberg, att splittringen borde undvikas, eftersom:
"partiet bör vara en slagkraftig massorganisation och inte en sekt av vanvet¬
tiga kuppmakare". Han menade att spåren från de två tidigare klyvningarna
av partiet hade varit avskräckande, och ansåg också att medlemmarna i all¬
mänhet var motståndare till ett odemokratiskt styrt parti. En inställning som
det är tydligt att partimedlemmarna i Dalarna delade: Till och med den
gamle Sillénvännen J A Rustas i Furudal vacklade innan han valde sida.

Undersökningen av vänsterpartiernas agerande i landstingspolitiken går ut
på att undersöka: Om det finns avvikelser i de mindre partiernas roll jämfört
med hur det var i rikspolitiken. Kan i så fall dessa skillnader ha orsakats av

näringslivets utformning i olika delar av Dalarna, eller finns det andra för¬
klaringar?

De socialdemokratiska framgångarna efter rösträttsreformen 1910 blev i
landstinget inte lika dramatiska som i riksdagsvalet. Man hade år 1916 ingen
majoritet, bara 24 av totalt 56 mandat. Av dessa 24 personer lämnade en

tredjedel socialdemokraterna för vänsterpartiet. Detta var en betydligt svåra¬
re splittring än den på nationell nivå. Denna splittring blev bestående över
landstingsvalen 1918 och 1919, och socialdemokraterna tappade då ytterliga¬
re mandat till vänsterpartiet. Det starka inslaget av vänsterpartister i lands¬
tinget de första åren gjorde också att partiet tillsatte ett förstakammarmandat
under perioden 1919- 1926.

Vänsterpartiets landstingsgrupp bestod först till större delen av småbruka¬
re från Bonde- och Skogsdalarna, men fick 1919 ett större inslag av industri¬
arbetare. Efter partisplittringen år 1921 förlorade "arbetarvänsteril" i 1922
års val två mandat, vänsterpartiet erhöll två och kommunisterna fem, medan
läget för socialdemokraterna var en ökning från 17 till 22 mandat. År 1923
gick dock de två vänsterpartisterna över till socialdemokraterna, och enbart
fem kommunister förblev i opposition. Klyvningen av det kommunistiska
partiet år 1924 blev ännu mera förödande för oppositionen inom arbetarrö¬
relsen, och vid landstingsvalet 1926 fick kommunisterna bara ett mandat.
Socialdemokraterna hade stora framgångar i valet, och kommunisten kom att
bli vågmästare mellan 27 socialdemokrater och 27 borgerliga ledamöter.
Även partiklyvningen år 1929 drabbade Dalarnas kommunister. Vid lands-
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tingsvalet 1930 blev man helt utan mandat, medan socialdemokraterna fick
egen majoritet. Socialistiska partiet fick 1934 två mandat, men framgången
var tillfällig, och 1938 saknade den kommunistiska rörelsen mandat, medan
socialdemokraterna vann nya framgångar.

Trots en inledningsvis allvarlig splittring återvann alltså Dalarnas social¬
demokrater sin styrka snabbare i landstinget än i andrakammarvalen, och
man kan säga att efter mitten av 1920-talet saknade kommunister och socia¬
lister betydelse som opposition. Belysande är att efter den tredje klyvningen,
år 1930, hade Kilbomskommunisterna ett av länets nio riksdagsmandat, men

inget av 54 landstingsmandat.
Man kan inte undgå att konstatera att klyvningen för kommunisterna inte

enbart innebar en numerär utarmning utan även en svårersättbar förlust av

kunniga och erfarna politiker. Inledningsvis kan man se att vänsterpartiets
landstingsledamöter främst bestod av lantbrukare. Senare, i början av 1920-
talet byts dessa ut emot industriarbetare, men landstingsgruppen blir snart så
liten att alla försök till en yrkesmässig analys blir meningslös.

I det primärkommunala avsnittet har valresultaten i de sju socknar där av¬

handlingens undersökningsorter är belägna undersökts. Det var först år 1919
som kommunala val med medverkan av politiska partier i egentlig mening,
genomfördes på Dalarnas landsbygd, varför undersökningen börjar detta år.
Även här undersöks hypotesen: Om det finns avvikelser i de mindre partier¬
nas rolljämfört med i rikspolitiken, kan i så fall dessa skillnader ha orsakats
av näringslivets utformning pä de olika undersökningsorterna eller finns det
andra förklaringar? I de kommunala valen slog partisystemet med egna lis¬
tor långsamt igenom efter det att kommunalvalsreformen år 1919 givit röst¬
rätt åt landsbygdens "småfolk". På de i denna undersökning ingående orterna
tycks systemet med minst en lista för varje parti ha slagit snabbast igenom i
Borlänge köping och den däromkring belägna Stora Tuna socken. I övriga
Dalasocknar var valkarteller och samlingslistor inledningsvis vanliga. Det är
för en nutida betraktare förvånansvärt att, på vissa orter förmodligen välkän¬
da, enskilda personer har kunnat röstas in i kommunalfullmäktige utan stöd i
någon egentlig politisk grundorganisation. Detta var, å andra sidan, det nor¬
mala före de politiska organisationernas och listvalens tid, och det tog up¬
penbart tid att förändra detta beteende. Anmärkningsvärt är också att i flera
av de undersökta fallen ledde splittringen inom socknens arbetarrörelse till
att kommunfullmäktige i början av 1920-talet fick en borgerlig majoritet.
Under 1930-talet förändrades dock läget, och socialdemokraterna byggde i
de flesta fall upp en betryggande majoritet.

I de kommunala valen kan man på de flesta undersökningsorterna se att
vänsterpartierna inom arbetarrörelsen, som utvecklingen speglas i de kom¬
munala valen, var mycket stark i början, men att den försvagades med tiden.
Det är dock skillnad mellan olika ortstyper. Först klingade vänsterrörelsen av
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i Gagnefs socken, därefter på den stora industriorten Borlänge, medan den
blev betydligt långvarigare på orter som dominerades av sågverks- eller pap¬
persindustri.

Ledande personer som J A Rustas i Furudal, Hildor Johansson i Korsnäs
och Oscar Alfredsson i By kunde bygga upp stabila organisationer som efter
rösträttsreformen år 1919 erhöll kommunala mandat vid samtliga val. Deras
personliga inflytande var dock begränsat och mycket beroende på typ av
väljarunderlag. På pappersbruksorten Fredriksberg kunde det kommunistis¬
ka/socialistiska partiet ha en stark kommunal representation ända i på 1930-
talet, utan någon stark organisation eller framträdande personer i ledningen.
Oskar Alfredsson fick däremot strida hårt för att partiet skulle behålla sina
fåtaliga mandat i en Industrisocken som på det fackliga området dominera¬
des av Metall. Generellt kan sägas att analysen av landstings- och kommu¬
nalpolitiken ger samma bild som utvecklingen i riksdagsvalen. Skillnaden är
dock den att vänsterns röstetal generellt gick snabbare tillbaka i dessa val än
på riksplanet och att därmed antalet mandat och därmed utsikterna till en
politisk karriär utanför socialdemokratin blev allt mindre.

Hur reagerade socialdemokraterna på splittringen av arbetarrörelsen?
Vid ett studium av den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Dalarna under
den första halvan av förra seklet, finner man att den drabbats av två stora

motgångar som orsakats av splittringen inom arbetarrörelsen. Först den ska¬
da som drabbade partiets organisationer i samband med striden med ungso¬
cialismen och storstrejken, och sedan valförlusterna till vänsterpartiet i valet
1917 och de därav följande förlusterna till de borgerliga partierna i valet
1920.

Medlemsförlusterna drabbade partiet även ekonomiskt, och följden blev
en negativ inställning till ungsocialismen. När senare denna rörelse, tillsam¬
mans med syndikatistema, angrep den LO-ansIutna fackföreningsrörelsen,
uppstod en motsättning som kom att vara under hela mellankrigstiden. Den
anarkistiskt inspirerade motviljan mot fackligt - politiskt samarbete satt dock
djupt, och först i slutet på 1920-talet kunde metallavdelning i Borlänge
övertalas att på nytt ansluta sig till det socialdemokratiska partiet.

Splittringen av partiet år 1917 innebar för socialdemokraterna i Dalarna
små minskningar av medlemsantalet, om man bortser från att ungdomsklub¬
barna undantagslöst valde vänsterpartiet, däremot vände röstsiffrorna i riks¬
dagsvalen kraftigt nedåt och en återhämtning kom inte att ske förrän i valet
år 1940. Båda motgångarna har orsakats av att partiledningen, mot en mino¬
ritets önskan, velat samarbeta med liberalerna i riksdagen

Vid båda dessa tillfällen var distriktsstyrelsen i Dalarna lojal mot partiled¬
ningen. Efter striden med ungsocialisterna förtiger man dock allvaret i krisen
och börjar att inrikta sin verksamhet på att vinna de första valen med allmän
manlig rösträtt. Under ledning av Bernhard Eriksson lyckas också denna
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taktik över förväntan. Vid krisen år 1917 är man inledningsvis passiv men i
början av år 1918 inrättas Dala-Demokraten och det ideologiska kriget trap¬
pades upp i samband med författningskrisen i november samma år. Under
1919 anställdes så en partiombudsman, och "rågången till bolsjevikerna"
drogs upp, något som förorsakade ytterligare valförluster, vilket dock inte
skapade någon större intern debatt. Efter splittringen av vänsterpartiet, gjor¬
de sig dock en kursändring märkbar, socialdemokraternas agitation kom att
konkurera mera med kommunisterna om arbetarväljarna, och inriktningen
mot småbrukare tonades ner. I skogsbygderna övergick man från en allmän
agitation mot skogsbolagen till att agitera bland skogsarbetarna i samband
med LO-förbundens angrepp på de syndikalistiska fackföreningarna.

Den reformistiska arbetarrörelsens angrepp på Sillénkommunisterna efter
Kosackvalet gick, i stort sett, Dalarna förbi, då den övervägande majoriteten
av Dalarnas kommunister tillhörde Kilbomsfraktionen. Det som under hela

mellankrigstiden kom att prioriteras i partiarbetet var kollektivanslutningen i
Industri- och Blanddalarna och skogsarbetaragitationen i Skogsdalarna.
Denna inriktning bar ju, som visats, också frukt, både medlemsmässigt och
valmässigt, inte minst i de lokala valen.

Vad gäller direktiven från partistyrelsen, där Bernhard Eriksson var med¬
lem åren 1905 - 1948, så tycks direkt beordrad agitation ha skett på arbetar¬
kommunernas möten i samband med suspensionen av Hinke Bergegren år
1906 och inför parlamentsreformen i november 1918. Däremot har andra
frågor prioriterats vid andra känsliga tillfällen, som till exempel, inför kon¬
gressen på våren 1917.

Kandidater till riksdagslistorna har godkänts av partiets centrala ledning
och "kohandel " har skett om platser i första kammaren. Kontrollen har dock
inte varit total, utan vid ett par tillfällen har man fått vika sig för lokala kan¬
didater. 1 ett fall har dock repressalier följt och distriktsordföranden avgått.
Valagitationens praktiska utformning och val av talare, tycks i stor utsträck¬
ning ha varit distriktets ansvar. Lokala variationer i själva sakinnehållet har
inte undersökts.

I ett flertal viktiga frågor har socialdemokraterna samverkat med landsor¬
ganisationen. Några typiska exempel är kampen mot ungsocialisterna i Bor¬
länge, skogsarbetaragitationen i övre Dalarna och kampen mot Sillénkom¬
munisterna efter 1928 års val. På det lokala planet, har dessa aktioner un¬
derlättats av att samma personer suttit i ledningen både för det lokala facket
och den socialdemokratiska arbetarkommunen. Samordningen av aktionerna
har skett genom socialdemokraternas partidistrikt, då något motsvarande led
i den fackliga organisationen inte har existerat. Härvidlag är det uppenbart
att personalunionen mellan partiet och de dominerande facken har varit av
stor betydelse.
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Byråkraterna inom den lokala socialdemokratin var få, och utgjordes
egentligen bara av Bernhard Eriksson, partiombudsmannen och de anställda
vid Dala-Demokraten. Dessa personer hade naturligtvis en central ställning
gentemot partistyrelsen, och vid uppläggningen av de lokala valrörelserna,
men samtidigt uppgick de medlemmar som arbetade ideellt med sina upp¬
drag till flera tusen, och kan därigenom inte ha saknat inflytande, vilket ju
också stridigheterna vid kandidatnomineringarna vittnar om.

Ser man däremot till "pålitliga och dugliga socialdemokrater" som arbeta¬
de inom arbetarrörelsen i vid bemärkelse, kom ett starkt nätverk att byggas
upp under mellankrigstiden. Främst var dessa naturligtvis anställda inom
fackföreningsrörelsen, men även inom en rad andra närstående organisatio¬
ner. Lägger man till detta de personer som genom "partiboken" fått tjänster
inom den offentliga förvaltningen, får man hela bilden av den byråkrati som
utgjorde kärnan i den omfattande och "sega" struktur som socialdemokratin i
Dalarna bildat vid tiden för andra världskriget.

I denna struktur inlemmades snabbt de vänsterpartister som återvände till
socialdemokraterna år 1923, och på många orter blev de den kraft som åter¬
upplivade det av partiklyvningen sargade partiarbetet. Redan vid återvän¬
dandet av Höglundarna år 1926 var dock läget ett annat. Det fanns redan
inom socialdemokratin en inarbetad kader av kommunal- och landstingspo¬
litiker, och valberedningarna gjorde ogärna några större ändringar. Vad slut¬
ligen gäller de återvändande Kilbomskommunisterna, så var det mycket få
namn som godtogs på kommunal- och landstingslistorna vid valet år 1938.
Socialdemokratin hade byggt upp en folkrörelse inom Dalarnas arbetarrörel¬
se som var sig själv nog.

Det är uppenbart att kontrasterna mellan land och stad och mellan jord¬
bruks- och industriarbete var stora i början av 1900-talet. Detta insåg Bern¬
hard Eriksson, när han angrep skogsbolagen för att de lurade både arbetare,
arrendatorer och bönder. Tillvägagångssättet var framgångsrikt, men det
väckte vissa betänkligheter hos Hjalmar Branting och partistyrelsen. De ville
främst, i samarbete med det liberala partiet, skapa en modern industristat
även om denna skulle komma att stå på kapitalistisk grund. Det första målet i
denna strävan blev att stabilisera partiet och omvandla detta från en demo¬
kratiskt smal organisation med uttaxeringsrätt, påminnande om en borgerlig
association, till en bred folkrörelse. Som ett led i dessa strävanden bildades
Landsorganisationen år 1898, arbetarkommuner år 1901 och partidistrikten
några år senare. Vidare skapas ett nät av lokala tidningar och ombudsman-
natjänster. Mönstret för uppbyggnaden kan man finna hos flera frikyrko- och
nykterhetsorganisationer. Rösträttsreformen, som utarbetades i samarbete
med liberaler, kan till sin utformning ses som ett led i detta organisations¬
byggande; med listvalen följde nämligen även en organisering av nomine¬
ringarna inom de olika partierna. Bildandet av denna hierarki var dock om-
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diskuterad inom socialdemokratin, och för att genomföra sina intentioner
beslutade partistyrelsen att först suspendera och sedan utesluta Hinke Ber¬
gegren, och därmed ungsocialisterna ur partiet.

Nästa hot emot enigheten inom socialdemokratin blev ungdomsförbundet
och ett antal radikala riksdagsledamöter, som motsatte sig ett parlamentariskt
samarbete med liberalerna i riksdagen. Bland dessa fanns Carl Lindhagen
och ytterligare några motståndare till "bolagshögern", bland andra Rikard
Eronn. Detta samband gjorde att vänsterpartiet övertog många av de väljare i
Skogs- och Jordbruksdalarna som tidigare lockats av socialdemokraternas
agitation mot skogsbolagen. När vänsterpartiet gick emot kommunismen,
skedde dess inbrytning främst i socialdemokratins kärnområde, bland indu¬
strins arbetare. Detta innebar att hotet främst måste mötas där, vilket i sin tur
innebar att jordbruksfrågorna försummades. Resultatet blev en borgerlig
frammarsch bland småbrukarna i Nedansiljansområdet, medan många torpa-
re och arrendatorer under skogsbolagen såg kommunismen som den enda
radikala lösningen på sina försörjningsproblem.

Säkerligen fanns det i Dalarna under första hälften av 1900-talet ett stort
underlag för partier med ett antikapitalistiskt budskap. Två viktiga faktorer
motverkade dock dessa strävanden. Den ena var att Sovjetunionens kommu¬
nistiska parti hade ett minst lika stort behov av insyn och kontroll över den
kommunistiska världsrörelsen som socialdemokraterna över den svenska
arbetarrörelsen. Förfarandet innebar, förutom utbrytningen ur vänsterpartiet,
två förödande splittringar av Sveriges Kommunistiska Parti. Något som
vänsterrörelsen, åtminstone i Dalarna, var för svag för att tåla. Den andra var

syndikalisternas avståndstagande från politiskt arbete. Som varande den
största icke reformistiska rörelsen i Dalarna under 1920 och 30-talen, kunde
säker ett syndikalistiskt stöd till något av de radikala politiska partierna haft
stor röstmässig betydelse. Deras ställningstagande var dock ideologiskt be¬
tingat och absolut.

Det socialdemokratiska partiet blev alltså i Dalarna betydligt starkare än
på riksnivå. Frågan är om inte partiet till och med under 1930-talet på kom¬
mun och länsnivå övergick från en folkrörelse till, något som har debatterats
mycket under senare år, nämligen en korporativ samhällsrörelse.1 Med den
särställning man kom att utöva i den lokala politiken, kan man anta att parti¬
sympatierna i många sammanhang blev mera viktig än andra meriterings-
grunder. En folkrörelse är dock, en genomorganiserad och formaliserad två¬
vägskommunikation, och det finns uppenbart en risk i alltför hård styrning,
eller för att ta ett annat populärt uttryck, pampvälde.2

Slutligen några mindre empiriska anknytningar till den i inledningen
nämnda demokratiutredningen. På riksnivå kom centraliseringen av besluts-

1 Se t.ex. Rothstein 1992.
2 Forskning pågår om sociala nätverk bland ledande samhällsgrupper.

266



fattandet till partistyrelsen tidigt att leda till omfattande protester inom den
socialdemokratiska rörelsen. Alternativen försvann dock under 1920-talet
när det visade sig att kommunismen erbjöd ett ännu mera centralstyrt alter¬
nativ och syndikalisterna avstod från politisk verksamhet. De försök som

utbrytargrupperna inom arbetarrörelsen gjorde för att föra en politik "mitt
emellan" misslyckades, och för många politiskt aktiva blev enda utvägen att
återgå till socialdemokraterna och därmed anpassa sig till de regler som vun¬
nit hävd mom denna mycket breda folkrörelse. Även om samhället radikalt
förändrats, så finns det säkert frågor av sådan natur att partiledningen bör
"lyssna på rörelsen", och, för att vara ironisk, kanske även undvika liberaler¬
na som samarbetspartner, för att inte skapa en alltför liberal och marknads-
mässig politik, och därmed splittring i de egna leden.
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Summary

Dalarna Became Red - Social Democrats, Anarcho-
Syndicalists and Communists of the Labour Movement
in Dalarna 1906 - 1937.

As industrialism began to flourish in Europé, Swedish soil nourished big
industrial plants of mining, steelworks and forestry in the countryside, while
the towns were few and small. This gave the labour movement a different
start in Sweden, compared to most other countries of Europé. However,
there were also big, and interesting, internal differences between regions.

As my headline suggests, the main subject for the study is the relations
between social democracy, anarcho-syndicalism and communism during the
teeming period 1906 - 1937. It pursues how these three different mainstre-
ams of the labour movement flood of ideas ran through my chosen area of
investigation, Dalarna (Dalecarlia). My method being mainly socio-
economic, I also present political organisations and trade unions of the area,
as well as actions and reactions of leading local politicians.

The differences between the tree social movements within Swedish labour
movement will appear distinctly if you put their programs up against two
central issues of that time, the first being the question of revolution - Will
the conflicts of society lead to social revolution? - the second, How
should politics and production be organized in the non capitalist society
to come?

Social democrats wanted the government to be reformed, not abolished;
society should be run by politicians and organised labourers in co-operation.
The means of production should be controlled by the State, but both coop-
erative and private ownership could be tolerated.

Anarcho-syndicalists wanted to give the traditional order of state a lethal
blow by the revolutionary force of a general strike: Local government
should replace it. A new social system should be built on teamwork between
local trade unions and co-operative enterprise.

Communists wanted to keep the state as such, but the revolution would
change it into the dictatorship of the proletariat. The(ir) party should govern
the development of society including the construction of a centrally planned
economy. Cooperative ownership could be tolerated.

The ideas of anarchy were already known in Sweden when the Social
Democratic Party was founded in 1889. As early as by the party congress of
1891, there was an argument between Hinke Bergegren, anarchist, and
Hjalmar Branting, chairman of the party: The latter launched his vision of a
centralistic, large scale society, while Bergegren suggested a self-governing
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local society. This conflict came to a clash when the party in 1906, together
with the liberal party, started to promote a reconstruction of parliament,
aiming at an extended right to vote. Bergegren considered the parliamentary
work unnecessary, and spoke out for a social revolution by means of a gen¬
eral strike. The party board countered by suspending Bergegren, and a friend
of his, from the party. This measure, after it was taken, was subject to a
members' ballot performed by the local social democratic associations (ar¬
betarkommuner). 1 give an example of the debate that took place in
Grängesberg, a Community in the mining district of Dalarna.

There was a lively discussion. The local member of parliament, Bernhard
Eriksson, had a hard time defending the exclusion of Bergegren that he had
himself, as a member of the party board, decided. I have shown that many
members of local party organisations hesitated on this suspension. My in-
vestigation confirms what Bernt Schiller notes: Many trade unions organised
in Landsorganisationen, left the party in protest of the expulsion of Hinke
Bergegren. The big strike of 1909 hid that fact and squeezed the strained
economy of the party even harder.

After Bergegren was excluded from the party (at the congress 1908), the
anarchists founded the Young-Socialist Party (Ungsocialistiska partiet). In
Dalarna, this rise of young socialists made no spectacular change to the la-
bour movement, with one notable exception: At the ironworks of Domnar-
vet, Borlänge. There, a steel mill-worker, Helmer Johansson, succeeded in
1917, the year of hunger riots in Sweden, in persuading the metal workers'
trade union to leave it's social democratic party membership. On a national
level, young socialists were rather loosely organised; as Bergegren left the
party to go communist in the early twenties, the party imploded and most
members wandered off into the syndicalistic trade union movement. This
1910 brauch of anarchism grew so strong in Dalarna that it became a major
enemy to both the dominating national organisation of trade unions (Land¬
sorganisationen, LO) and to the social democrats.

The social democracy was being established in the civil society of Da¬
larna just as the Bergegren - Branting fight took place. Bernhard Eriksson
was elected member of parliament in 1905 on a programme written not only
for industrial workers but also for small farmers and teetotallers: He claimed
he wanted to protect "the little people" against the big forest industry with
it's exploitation of woodland regions and their inhabitants. This manifesto
gave him many votes, and he was also re-elected in 1908.

Co-operation with the liberals on an extended right to vote proved suc-
cessful too, and in 1911 all men could vote for the house of parliament.
(Swedish women had to wait for their general right to vote until 192 1.)

The Bernhard Eriksson method - to direct agitation to working people on
rural ground as well as in the industry, equally threatened by big, ruthless
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business - was implemented by the party board. Under the leadership of the
Mayor of Stockholm, Carl Lindhagen, a friend of small farmers, the Social
Democratic Party launched a programme for agriculture with it's point di-
rected against the big forest industry. On this programme, the three general
elections before World War One were big steps forward for social democ-
racy in Dalarna, quite undisturbed by the young-socialist threat to boycott
elections. In the autumn polis 1914, they get 54 % of the votes. This should
be compared to an average of 36 % on the national level. My investigation
shows that the highest gains arise in areas dominated by forest companies,
while the grade of industrialisation of the districts shows less significance for
po 11 results.

The Social Democratic Youth Association (Socialdemokratiska ung¬

domsförbundet) was founded in 1903. As it embodied most of the opposition
against the thought of a governmental coalition with the liberals, it was ex-
pelled from the Social democratic Party, in spring 1917.

As the association then founded a new party, Sveriges Socialdemokratiska
Vänsterparti, SSV, (The Leftwing Social Democratic Party of Sweden) a
small group of parliament members enlisted, among others Carl Lindhagen,
who also wrote the program for the new party. Apart from the demand for
cuttings in the defence budget, a plea for prolonged promotion of small
farming caught the ear of the Dalecarlian voters.

On the national scene, the elections of parliament in autumn, 1917, were a

disappointment to the new leftwing party: Four of it's fifteen seats - gained
through their exodus from the social democratic party - were lost. In Da¬
larna, however, Rikard Eronn of Leksand, who had left the social democrats
being a warm supporter of Carl Lindhagen 's ideas, could welcome one more

party mate on the bench. This local progress for the leftists, based on voters
of the least industrialized areas of the county, was due to the firm Eronn/
Lindhagen resistance to forest enterprises purchasing small farm property,
and to their pleas for disarmament. This agitation was well received in the
area of Leksand, where Eronn had his electorates. The new party got 44 per¬
cent of the votes, all at the social democrats' expense; the other parties, in-
cluding newly organised The Farmers' Party, (Bondeförbundet) maintained
their former share of votes.

The election for parliament 1920 was a loss for both labour parties in Da¬
larna. A main reason for this turns out to be the left wing swing towards the
Sovjet Union and communism: The youth association of the SSV, lead by
Seth Höglund, had convinced the party congress to join the party to Comin-
tern in 1919. The party lost many small farmer votes in Dalarna because of
this: The two Dala seats from 1917 vanished. However, the new ideas were

more populär among industrial workers, and the party leadership kept turn-
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ing east. In spring 1921, the party was split in two, and those who rejected
communism returned to the social democratic party in 1923.

One of the main conclusions from my investigation is that SSV from the
beginning had an ideology influenced by anarcho-syndicalistic ideas, espe-
cially those of Carl Lindhagen with his positive view on small farmers: The
party promoted larger democracy, n o t "the dictatorship of the proletariate",
and pleaded for disarmament, n o t "the armament of the people". To mem-
bers true to these ideals, social democracy was, in the long run, a better
choice than communism.

The part of SSV choosing communism was named Sveriges Kommunis¬
tiska Parti, SKP, and kept it's stronghold in the most industrialised parts of
Dalarna. In the election of 1921, SKP was successful as the chairman of the
miners' association in Grängesberg, Verner Karlsson, was elected member
of parliament.

The upswing did not last for long, however. In Sovjet, the Comintern
leadership was not satisfied with theirNordic party members: They failed to
adjust to the Comintern rules regulating the international movement of
communism. By the mid 1920:s, this discontent lead to exclusions from
those parties. In Sweden, the chairman of the party, Höglund, was accused of
being far too intellectual, and his party of not having gained enough ground
among the small farmers. Höglund gave no allegiance to these new, sharp
demands from Moscow. Probably, he was well aware that in the still rural-
agrarian Sweden, the idea of a one party State with no private enterprise
would have gained few votes, save of those without any property of their
own, such as industrial workers and forest industry tenants.

Karl Kilbom and Nils Flyg, leading members of the youth association, had
stronger ties to the Comintern, and were more inclined to obey the new or¬
ders. The party split up just before parliamentary elections in autumn 1924.
In Dalarna this meant that communism, after a period of some recovery, lost
the bulk of it's party members, and with the election, Verner Karlsson lost
his seat to a social democrat. As the party had almost lett the rural regions,
the internal struggle was a matter of interest chiefly to communist organisa¬
tions in industrial Dalarna. Within the largest trade union of Sweden, Metall
(Steel Workers' Union), after the SKP split, communism had hardly any in-
fluence for the rest of the inter war period. Local reasons to support the
Höglund fraction were his personal status as an ardent teetotaller, and the
heavy losses many communists made on their local newspaper, Dalarnas
Folkblad, after keen newspaper manager Nils Andersson left it when the
party was divided for the first time.

While the Höglund fraction after some years merged into the social
democratic party, the Swedish communist party again grew stronger, partly
through a miners' strike, supported by the Sovjet Union, which made some
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miners join the party, quite a lot coming from the mining centre of Gränges¬
berg. Thus, the election of 1928, known as Kosackvalet (the Kossack elec-
tion) as the right-wing propaganda implied that a vote for any labour party
would lead to bolshevism, put the miner Verner Karlsson back in parliament.
Otherwise, in Dalarna like in all the rest of the country, the social democrats
lost ground in favour of conservatives and liberals. This led to an intensified
struggle between communists and social democrats, since the Comintern
demanded that the communists should organize a third trade union to com-

pete with the organisations of social democrats and of syndicalists. In Da¬
larna, the communists had discovered that the syndicalists lost ground in the
industrialised areas, and were loosing their way out in the margin of most
barren woodlands. The leadership was not prepared to let go it's own influ-
ence over the LO-organized trade unions. Verner Karlsson was also well
aware that there were now so few members left that the party would shrink
into an obscure political sect if the party once again split due to the demands
of the Comintern. In spite of the resistance given by it's leaders it is exactly
what happened.

In the autumn of 1929 the youth association, now under the leadership of
Hugo Sillén, set foot on the road to Moscow. The majority of the party
members, together with the parliament group, took the same road as the
Dalecarlians and followed their leaders Kilbom and Flyg into the other
communist party, which from 1934 was called the Socialist Party (Socialis¬
tiska Partiet SP). This non-Comintern left wing party, in turn, gradually re-
tumed from international, revolutionary paroles to the home brew mix of
socialism and anarchy, including traditional support of small farming, and a
pacifistic view on the international conflicts growing between democracies
and dictatorships of the surrounding world.

By then, however, political issues of agricultural nature had been taken
over by Bondeförbundet, which during the roaring 1930ies cooperated with
social democracy. An additional problem to SP socialists was the treat the
fascist and ultra right wing dictatorship posed to world peace. This had
brought a majority of the labour movement, the social democratic govern-
ment and the bourgeoisie parties closer to each other in their common values
in defence of democratic values. The only exception to this national unity
was a group still claiming that the one and only road to prosperity lead
through supporting Sillén communists and the Comintern, and this group
gained more and more support throughout the Spanish internal war. Thus,
this party, in the general elections of 1936, came out equally strong with the
socialistic party, something which awoke a crisis in the latter: Kilbom and
the majority of members left it in spring, 1937, while Flyg fought on, only to
end up a nazi soon after 1940. By then Iiis old party had vanished into almost
nothing.
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In the inter war period, syndicalism got a foothold in Dalarna, spreading
from Grängesberg throughout the county. This organisation was strictly built
on a trade union basis, and it's primary organisations (Lokala Samorganisa¬
tioner LS) soon gathered more members than did any of the different com-
munist associations. While the trade unions organised by LO and the social
democratic party were very intimate, co-ordinating their work - which in
Dalarna meant that they often stood together affronting syndicalism - syndi-
calists did not seek co-operation with any (communist) party. Later the
situation in Spain, where syndicalists and socialists fought together, encour-
aged Swedish syndicalists to come closer to politically active socialists. But
as the party of those socialists was soon dissolved, the syndicalists had to
continue their uneven and two front war (against lukewarm reformism and
greedy employers) all by themselves.

In terms of organisation, social democrats in Dalarna were weak at the
beginning of the second decade of the twentieth Century. Nevertheless,
Bernhard Eriksson was the big winner of the first elections based on general
(male) vote. In the following years, social democrats built their organisation
fast and strong: Workers' associations (Arbetarkommuner) were, unlike the
organisations of the parties further right, permanent forum for political de-
bate, not only temporary election work stations. When the leftwing social
democratic party was founded, it built its organisation on the same model.
As the entire social democratic youth association lapsed into the leftwing
party the two party organisations were, by 1919, almost even in strength.
The left wing opposition then declined and, after splitting up in 1921 and
again in 1924, the number and work of their "arbetarkommuner" became
less important, even though the social democratic organisations did not
dominate the political life of Dalarna before the nineteen-thirties.

If you look at the persons active in the labour movement in Dalarna in
these days, Bernhard Eriksson was a natural leader of the social democrats
up to 1919, when a party ombudsman was installed and the county district
chairman was chosen among the editors of Da/a-Demokraten. Another
leading character of the day was Rikard Eronn. He lived in Leksand, in the
small farmers' district around lake Siljan in Central Dalarna. He was a friend
and fan of Carl Lindhagen, supporting Iiis agricultural policy. Converting to
the leftwing party before the 1917 election, Eronn took Iiis fei low neigh-
bours in Leksand with him, while social democrats got very few votes there.
Later, he followed Lindhagen out of SSV, and turned back to the social
democrats by 1923. Most local leaders of less industrialised areas in Dalarna
made the same retreat, thus further weakening the communist party. As the
party division ordered by Comintern in 1924 hit Dalarna, once again, leading
politicians from the dissenter group turned back to social democracy (1926).
By the 1929 split, almost every communist organisation attained to the sec-
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tion låter named the Socialist Party. In Dalarna, this party was almost dis-
solved when Verner Karlsson left it (1937). At this occasion, few local lead-
ers turned into social democrats. On the contrary: Several persons who ever
since 1917 had been members of the leftwing party went on supporting the
declining socialist party to the bitter end in the early forties.

Whereas social democracy had opened her arms to homecoming former
members of SSV, and even elected several of them to major positions in the
local party organisations, the small ainount of communist dissenters in 1924
had a far smaller chance of keeping political positions. Only a handful of
former communists could keep their seats in local govemment.

At the time of the socialist party breakdown in 1937, the social demo-
cratic organizations had grown so strong that the former socialists could
keep their board of community seats only in paper mill municipality of
Fredriksberg.

Düring the period examined, social democracy in Dalarna grew stronger,
especially during the third decade when they ran the government together
with the farmers' party. Instead of integrating the leftwing opposition, they
ended up marginalising their opponents, including syndicalists.

Together with the internal split within the communist movement, this
marginalization led to a general communist ceasefire in local Dalecarlia
politics: People lost interest, elections gave poor results.

At the same time, social democrats soared into local bodies of economy,
trade unions and cooperative enterprise. Their general impact on local devel-
opment was Consolidated. One sign of the new era was that leading social
democrats like Bernhard Eriksson and Rikard Eronn during the 193Os took
place at the top of the traditional local leadership. From a humble start, with
only a few organised supporters in some of the industrialised communities,
the social democrats, (after a short period of leftwing party concurrence)
conquered the local Dalecarlia scene to become a wide populär movement
with a lot of supporting organisations.

Communists, socialists and syndicalists could not stop this development
even if they tried hard. Only in areas where forest industry dominated the
economical life, and where systems of salary were obsolete, the radical la-
bour movement could still claim a foothold at the end of the 1930:s.
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KÄLL - OCH LITTERATURFÖRTECKNING

OTRYCKTA KÄLLOR

LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN

Landskansliets arkiv, kommunalfullmäktigevalen 1919, 1920. 1922, 1926. 1930, 1934 och
1938

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK ARAB

Anarkistiska propagandaförbundet (Ungsocialistiska partiet)
Medlemssammandrag 1915- 1930
Verksamhetsberättelser 1919- 1921

Socialdemokratiska ungdomsförbundet
Från distrikten insända verksamhetsberättelser 1908 - 1909, 1916 - 1920

Socialistiska partiet
Korrespondens med distrikten 1929-1931. Cirkulär 12 maj 1937.

Sveriges kommunistiska ungdomsförbund
Från distrikten insända verksamhetsberättelser 1922 - 1926

Korrespondens 1929 - 1932

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti
Kassabok 1921-1923. Distriktsrapporter

DALARNAS FOLKRÖRELSEARKIV DFA

Socialistiska partiet
Dalarnas distrikt

Mötesprotokoll 1932 - 1940
Verksamhetsberättelser 1924 - 1925. 1934, 1936. 1938 - 1940
Handl. rör. Dalarnas Folkblad 1922 - 1924

Korrespondens 1921 - 1943
Borlänge arbetarekommun

Mötes-och styrelseprotokoll 1924- 1930
By arbetarekommun

Mötes-och styrelseprotokoll 1921 - 1942
Nås arbetarekommun

Mötes - och styrelseprotokoll 1915 - 1919, 1928 - 1935

Sveriges kommunistiska parti
Ludvika arbetarekommun

Mötes - och styrelseprotokoll 1917- 1927
Verksamhetsberättelse 1919
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Vikarbyns SDUK/Arbetarekommun
Mötes - och styrelseprotokoll 1920 - 1923

"Höglund" Borlänge arbetarekommun
Mötes - och styrelseprotokoll 1919 - 1926
Verksamhetsberättelse 1919

Metallgruppens protokoll 1921 - 1924
"Höglund" Korsnäs arbetarekommun

Mötes - och styrelseprotokoll 1921 - 1926
Medlems - och uppbördsbok 1921 - 1925
Korrespondens 1921 - 1925
Verksamhetsberättelse 1919

Kassabok 1920- 1925

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Dalarnas distrikt

Mötes- och styrelseprotokoll 1905 - 1939
Verksamhetsberättelser 1905 - 1937
Ekonomi- och revisionsberättelse 1909

Korrespondens 1917 - 1919, 1925 - 1926. 1929
Medlems - och uppbördsbok 1915-1937

Kopparbergs läns norra valkrets
Mötesprotokoll 1916

Borlänge arbetarekommun
Mötes - och styrelseprotokoll 1906 - 1937
Verksamhetsberättelse 1908. 1922
Medlemsmatrikel 1918- 1933

Korrespondens 1926
Falu arbetarekommun

Mötesprotokoll 1901, 1906- 1907
Gagnef arbetarekommun

Mötesprotokoll 1914- 1923
Kassabok 1915 - 1923

Grängesbergs arbetarekommun
Mötes-och styrelseprotokoll 1901 - 1909
Verksamhetsberättelser 1907 - 1909

Korrespondens 1929
Korsnäs arbetarekommun

Mötes - och styrelseprotokoll 1907 - 1923
Inträdesanmälan 1926
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Bilaga 1 Tablå över den socioekonomiska strukturen i Dalarnas femton kommuner och däri ingå¬
ende socknar under undersökningsperioden. 1
Avesta kommun, (By, Folkärna och Grytnäs socknar. Krylbo köping och Avesta stad.) Hög in¬
dustrialiseringsgrad. över 35%. Ingen av socknarna hade över 35 % bolagsägd mark.
Hedemora kommun. (Hedemora. Garpenberg och Husby socknar. Hedemora stad.) Garpenberg

och Husby socknar hade hög industrialiseringsgrad. Hedemora lands- och stad medelhög industri¬
aliseringsgrad. Marken i Garpenbergs socken ägdes till 54 % av bolag.
Säte/-s_kommun. (Silvbergs. Säters, Stora Skedvi och Gustafs socknar, Säters stad.) Medelhög
industrialiseringsgrad utom Gustafs socken som var en jordbruksocken. Silvbergs socken till 57%
bolagsägd. medan procenten i övriga socknar nästan var noll.
Fa/u kommun, (Aspeboda, Stora Kopparberg, Vika, Svärdsjö, Enviken, Sundborn och Bjursås

socknar, Falu stad.) Socknen St.Kopparberg och Hosjö kapellag i Vika socken, båda nära Falu
stad, hade medelhög industrialiseringsgrad. Detta gällde också socknarna Sundborn, Svärdsjö
och Bjursås. Som ren skogssocken betecknades enbart Enviken. Vika och Aspeboda utgjorde
jordbrukssocknar. Ingen socken hade ett dominerande bolag som ägare.
Borlänge kommun. ( Stora Tuna och Torsångs socknar. Borlänge köping.) Hela kommunen utom

Torsångs socken högt industrialiserad. Inget dominerande bolagsägande utanför industrin.
Smedjebackens kommun. (Söderbärke, Norrbärke och Malingsbo socknar. Smedjebackens kö¬
ping.) Norrbärke och Smedjebacken var högt industrialiserade. Söderbärke och Malingsbo jord-
och skogsbruksdominerade. Både Norr- och Söderbärke kraftigt bolagsdominerade: 48 respektive
47% av arealen. Malingsbo socken utgjordes till större delen en kronopark.
Ludvika kommun, (Ludvika. Grangärde och Säfsnäs socknar. Ludvika stad.) Hela kommunen

högt industrialiserad bergslagskommun. Hela området också kraftigt bolagsdominerat. Säfsnäs
96 % Grangärde 54 % och Ludvika 53 %.
Vansbro kommun. (Nås, Dala Järna och Äppelbo socknar. Vansbro köping.)Enbart Järna socken

var högt industrialiserad. Nås en skogsbrukssocken och Äppelbo var dominerat av jordbruk. Nås
var kraftigt dominerat av skogsbolagen 60 %.
Malungs kommun, (Malung, Lima och Transtrands socknar.)Hela kommunen dominerades av

skogsbruk. Malungs socken ägdes till 42 % av skogsbolagen.
Gagnefs kommun, (Gagnef och Flöda socknar.) Gagnef var en jordbrukssocken och Flöda en

skogssocken. Inget omfattande ägande för bolagen.
Leksands kommun. (Leksands. Ähls och Siljansnäs socknar.) Ähls socken var högt industrialise¬
rat. Leksand medelmåttligt och Siljansnäs en jordbrukssocken. Mycket svagt bolagsägande i om¬
rådet.

Rättviks kommun, (Rättviks, Boda och Ore socknar.) Rättviks socken hade medelstor industri.
Boda var en jordbrukssocken och Ore skogsbrukssocken. Ore till 65 % ägt av skogsbolagen.
Orsa kommun, ( Orsa socken) Skogsbrukssocken. Inget stort ägande för skogsbolagen.
Mora kommun, (Mora, Sollerön, Våmhus och Venjans socknar, Mora köping.) Mora köping och

socken medelstor industri. Övriga socknar dominerade av skogsbruk. Inget framträdande bo¬
lagsägande.
Älvdalens kommun. (Älvdalen. Särna och Idre socknar.) Hela kommunen domineras av skogs¬
bruk. Lågt bolagsägande.

1 Uppställningen bygger på Myrdal 1933 avsnitt: Grad av industrialisering inom kommuner i Kopp¬
arbergs län 1915 - 1924. samt Emigrationsutredningen 1910. Bilaga V av Gustav Sundberg.
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Bilaga 2:1 Dalarnas socknar (och städer) samt viktigare äldre och yngre bygdegränser.
I socknarna 1,8 15, 24, 27, 29 och 36 är avhandlingens undersökningsorter belägna

1 — Hy.
•> — Kolkärna.
3 — Grytnäs.
4 — Garpenbcrg.
5 — Husby.
6 — 1 ledemora.
7 — St. Skcdvi.
8 — Vika.
a — Torsäng.

10 — Sundborn.
ii — Svärdsjö.
12 — Enviken.
13 — St. Kopparberg.
14 — Åspeboda.
15 — St. Tuna.
16 — Gustafs.
17 — Silvbcrg.
18 — Säter.
10 — Söderhärke.
2« — Norrbärke.
21 — Malingsbo.
22 — Ludvika.
23 — Grnngiirde.
24 — Säfinfts.
25 — Äppelbo.
26 — Järna.

44 — Lima.
•15 — Transtrand.
46 — Surnn.
47 — Idre.

Forna • Kfisg&rds län> s* i-C.
Kopparbergslugcn (med SI, Skrdvii =

7-14.

Vfistcrbcrgsliigcn = 10-23,
Nedre Västerdalarna «=■ 24-28.
övre Västerdalarna =* 43-45.
Nedansitjnn = 20-35) , . ,

... _ .. HK tTiiii lirmi

~ del eqen tiiga Övre Dalarnas
qränser i norr och söder-, mot
•Särne-fdre och Hamro resp.

Da/aherqs/aqen
— — qräns mellan Oster-
och läös lerdalarna

• - q råns mellan del-
bqqder inom ovan -

nämnda större

hi/qde områden

-dockenqråns

• - stads -

område

2«
20
30
31
32
33
34
35
36
37
3 K
30
40
41
42
43

— NAs.
— Flöda.
— Gagnet.
— Leksand.
— Siljnnsnäs.
— Al.
— Iljursäs.
— Hiittvik.
— linda.
— Ore.
— Orso.
— VAmhus.
— Mora.
— Snllerö.
— Venjan.
— Älvdalen.
— Malung.
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Bilaga 3. Valresultaten i rikdagsvalen höstvalct 1914 till valet 1936 i Kopparbergs län, fördelade totalt
och procentuellt på länets nuvarande femtom kommuner.

Bilaga 3.1. Valresultatet i höstvalet 1914.

Kommun Parti moderater liberaler sociald. övriga
Avesta Röster 658 517 581 -

% 23,9 18,7 57,4 -

Borlänge Röster 455 612 1 518 -

% 17,6 23,7 58,7 -

Falun Röster 1 056 1 196 2 726 -

% 21,2 24,0 54,8 -

Gagnet Röster 119 295 443 -

% 13,9 34,4 51,7 -

Hedemora Röster 589 523 1 149 -

% 26,1 23,1 50,8 -

Leksand Röster 260 955 1 007 -

% 11,7 43,0 45,3 -

1 Aidvika Röster 310 368 1 827 -

% 12,4 14,7 72,9 -

Malung Röster 124 599 840 8

% 7,9 OJ OO 53,5 0,5

Mora Röster 180 852 1 296 -

% 7,7 36,6 55,7 -

()rsa Röster 182 288 467 -

% 19,4 30,8 49,8 -

Rättvik Röster 340 807 713 -

% 18,3 43,4 38,3 -

Smedje¬ Röster 221 269 1 241 -

backen % 12,8 15,5 71,7 -

Säter Röster 503 434 596 -

% 32,8 28,3 38,9 -

Yansbro Röster 275 343 809 -

% 19,3 4,0 56,7 -

Älvdalen Röster 258 394 513 -

% 22 2 33,8 44,0 -
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Bilaga 3.2. Valresultatet i 1917 års val.

Kommun Parti moderater bondef ltberal Sociald v-social

Avesta Röster 270 459 419 1 250 241

% 10,2 LM 15,9 47,4 9,1

Borlänge Röster 139 576 414 1 457 279

% 4,9 20,1 14,4 50,9 9,7
Falun Röster 682 263 1 225 1 505 1 319

% 13,7 5,3 24,5 30,1 26,4

Gagncf Röster 41 242 446 293 509

% 2,7 15,8 29,1 19,1 33,3
Hedemora Röster 213 687 303 648 389

% 9,5 30,7 13,5 28,9 17,4
Leksand Röster 14 236 996 114 1 091

% 0,6 9,6 40,6 4,7 44,5

Ludvika Röster 227 67 352 1 569 608

% 8,0 2,4 12,5 55,6 21,5

Malung Röster 54 ^l 492 943 196

% 3,1 4,0 28,0 53,7 11,2
Mora Röster 124 41 923 787 380

% 5,5 1,8 40,9 34,9 16,9

Orsa Röster 60 135 354 168 187

% 6.6 14,9 39,2 18,6 20,7
Rättvik Röster 35 263 793 199 577

% 1,8 14,1 42,5 10,7 30,9

Smedjeb Röster 111 225 135 1 196 44

% 6,5 13,1 7,9 69,9 2,6

Säter Röster 106 457 421 411 240

% 6,5 28,0 25,7 25,1 14,7

Vansbro Röster 136 241 299 328 461

% 9,4 16,4 20,4 22,4 31,4

Älvdalen Röster 103 55 405 95 434

% 9,4 5,0 37,1 8,7 39,8
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Bilaga 3.3. Valresultatet i 1920 års val.

Kommun Parti moderater bondef liberal socialdem v-social

Avesta Röster 438 364 427 1 062 262

% 17,2 14,3 16,7 41,6 10,2

Borlänge Röster 255 651 293 980 384

% 9,9 25,4 11,5 38,2 15,0

b al un Röster 745 590 948 1 210 696

% 17.8 14,1 22,6 28,9 16,6

Gagnef Röster 18 403 396 235 247

% 1,4 30,6 30,0 17,8 18,7

1 ledemora Röster 273 661 209 707 224

% 13,1 31,9 10,1 34,1 10,8

Leksand Röster - 358 979 253 363

% - 18,3 50,1 13,0 18,6
Ludvika Röster 303 170 290 1 403 638

% 10,8 6,1 10,3 50,0 22,7

Malung Röster 103 72 597 420 135

% 7,8 5,4 45,0 31,6 10,2
Mora Röster - 109 1 236 349 208

% - 5,7 65,0 18,4 10.9

()rsa Röster - 245 254 134 43

% - 36,2 7,6 19,8 6,4

Rättvik Röster - 542 474 124 314

% - 37,3 32,6 8,5 21,6

Smedjeb Röster 128 268 103 881 159

% 8,3 17,4 6,7 57,2 10.3

Säter Röster 121 509 313 258 130

% 9,1 38,2 23,5 19,4 9,8

Yansbro Röster 148 331 179 340 318

% 11,2 25,2 13,6 25,8 24 2

Älvdalen Röster - 147 275 147 136

% - 20,9 39,0 20,8 19,3
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Bilaga 3.4. Valresultatet i 1921 års val.

Kommun Parti högerp bondef Liberal socialt! v-social SKP-I

Avesta Röster 861 914 1 077 3 182 78 976

% 12,3 13,0 15,4 45,4 1,1 12,8

Borlänge Röster 513 1 395 1 144 3 816 133 1 573

% 6,0 16,3 13,3 44,5 1,6 18,3

Falun Röster 1 566 960 3 041 3 705 621 1 104

% 14,2 8,7 27,7 33,7 5,6 10,0

Gagncf Röster 128 684 1 058 872 353 138

% 4,0 21,2 32,7 27,0 10,9 4,3

I ledemora Röster 530 1 266 845 2 466 181 337

% 9,4 22,5 15,0 43,9 3,3 6,0

Leksand Röster 268 549 2 422 733 432 130

% 5,9 12,1 53,4 16,2 9,5 2,9

Ludvika Röster 601 346 1 064 3 969 527 1 600

% 7,4 4,3 13,1 49,0 6,5 19,7

Malung Röster 210 179 1 257 1 060 66 168

% "7,1 6,1 42,8 36,1 2 2 5,7
Mora Röster 387 283 2715 1 331 197 273

% 7,5 5,4 52,4 25,7 3,8 5,2

Orsa Röster 205 323 663 564 46 131

% 10,6 16,7 34,3 29,2 2,4 6,8

Rättvik Röster 222 603 1 465 447 373 421

% 6,3 17,1 41,4 12,7 10,6 11,9

Smedjeb Röster 357 547 384 2 670 5 562

% 7,9 12,1 8,5 59,0 0,1 12,4

Säter Röster 252 1 047 908 810 99 199

% 7,6 31,6 27,4 24,4 3,0 6,0

Vansbro Röster 208 644 650 1 018 249 538

% 6,3 19,5 19,7 30,8 7,5 16,2

Älvdalen Röster 286 64 840 442 184 113

% 14,8 3,3 43,6 22,9 9,5 5,9
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Bilaga 3.5. Valresultatet i 1924 års val.

Kommun Parti höger bondef liberal frisin social SKP-II SKP-K

Avesta Röster 934 677 193 857 3 230 8 759

% 14,0 10,2 2,9 12,9 48,5 0,1 11,4

Borlänge Röster 572 1 226 71 1 128 3 970 325 939

% 7,0 14,9 0,9 13,7 48,2 3,9 11,4

Falun Röster 1 903 680 303 3 096 4 258 417 752

% 16,7 6,0 2,7 27,1 37,3 3,6 6,6

Gagnef Röster 97 668 32 1 055 1 035 32 150

% 3,2 21,8 1,0 34,4 33,7 1,0 4,9

I ledemora Röster 724 1 141 123 701 3 211 74 200

% 11,7 18,5 2,0 11,4 52,0 1,2 3,2

1 -eksand Röster 326 485 42 2 296 798 45 89

% 8,0 11,9 1,0 56,3 19,6 1,1 2,1

Ludvika Röster 724 174 216 869 4 490 207 1 085

% 9,3 2,2 2,8 11,2 57,8 2,7 14,0

Malung Röster 402 116 76 1 104 1420 97 86

% 12,2 3,5 2,3 33,5 43,0 2,9 2,6
Mora Röster 464 262 295 1 649 1 772 162 140

% 9,8 5,5 6,2 34,8 37,3 3,4 3,0

()rsa Röster 243 228 31 557 686 48 34

% 13,3 12,5 1,7 30,5 37,5 2,6 1,9

Rättvik Röster 175 507 55 1 151 784 161 226

% 5,7 16,6 1,8 37,6 25,6 5,3 7,4

Smedjeb Röster 468 401 25 407 2 642 268 64

% 10,9 9,4 0,6 9,5 61,8 6,3 1,5

Säter Röster 340 885 57 852 966 99 107

% 10,3 26,8 1,7 25,8 29,2 3,0 3,2
Vansbro Röster 333 503 34 761 1 291 123 454

% 9,5 14,4 1,0 21,7 36,9 3,5 13,0

Älvdalen Röster 268 83 34 592 860 14 33

% 14,2 4,4 1,8 31,4 45,7 0,7 1,8
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Bilaga 3.6. Valresultatet i 1928 års val.

Kommun Parti högerp bondef. frisinn. sociald. SKP-I

Avesta Röster 1 403 813 1 380 3 771 978

% 16,8 9,8 16,5 45,2 11,7

Borlänge Röster 1 168 1 545 1 289 5 115 1 275

% 11,2 14,9 12,4 49,2 12,3

Falun Röster 3 037 741 3 579 4 958 1 211

% 22,4 5,5 26,5 36,6 9,0

Gagnef Röster 206 748 1 046 1 113 203

% 6,2 22,6 31,5 33,6 6,1

1 ledemora Röster 1 058 1 364 1 096 3 566 424

% 14,1 18,2 14,6 47,5 5,6
Leksand Röster 779 446 2 955 1 037 206

% 14,4 8,2 54,5 19,1 3,8
1 -udvika Röster 1 125 211 1 216 5 117 2 025

% 11,6 2,2 12,5 52,8 20,9

Malung Röster 765 8 1 507 2 286 299

% 15,7 0,2 31,0 47,0 6,1
Mora Röster 1 254 565 2 304 1 746 485

% 19,7 8,9 36,3 27,5 7,6

Orsa Röster 478 385 711 1 254 194

% 15,8 12,8 23,5 41,5 6,4
Rättvik Röster 356 491 1 587 989 510

% 9,0 12,5 40,4 25,1 13,0

Smedjeb Röster 621 574 545 3 159 288

% 12,0 11,1 10,5 60,9 5,5
Säter Röster 545 1 235 957 1 239 236

% 12,9 29,3 22,7 29,4 5,6
Vansbro Röster 529 621 930 1 527 720

% 12,2 14,4 21,5 35,3 16,6

Älvdalen Röster 420 17 919 1 408 111

% 14,6 0,6 31,9 49,0 3,9

Bilaga 3.7. Valresultatet i 1932 års val.
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Bilaga 3.7. Valresultatet i 1932 års val.

Kommun Parti höger- bond frisin sociald VPK-K VPK-S övriga

Avesta Röster 923 1 172 944 4 046 1 550 131 -

% 10,5 13,4 10,8 46,1 17,7 1,5 -

Borlänge Röster 938 1 583 992 4 986 2 085 31 -

% 8,8 14,9 9,4 47,0 19,6 0,3 -

Falun Röster 2 469 835 2 580 5 725 1 440 115 86

% 18,6 6,3 19,5 43,2 10,9 0,9 0,6

Gagnef Röster 221 649 774 1 312 321 - 8

% 6,7 19,8 23,6 39,9 9,8 - 0,2

1 ledemora Röster 806 1 353 800 3 631 475 189 4

% 11,1 18,7 11,0 50,0 6,5 2,6 0,1

J .eksand Röster 646 596 1 852 1 406 249 - 5

% 13,6 12,5 39,0 29,6 5,2 - 0,1

1 .udvika Röster 991 296 973 5 158 2 604 188 3

% 9,7 2,9 9,5 50,5 25,5 1,9 0,0

Malung Röster 645 79 1 095 2 581 594 - -

% 13,2 1,6 22,4 52,7 10,1 - -

Mora Röster 927 617 1 479 2 091 676 14 4

% 16,0 10,6 25,5 36,0 11,6 0,2 0,1

Orsa Röster 373 394 477 1 314 394 - 1

% 12,7 13,3 16,2 44,5 13,3 - 0,0

Rättvik Röster 346 496 1 023 1 265 366 221 1

% 9,3 13,3 27,5 34,0 9,9 6,0 0,0

Smedjcb Röster 453 599 413 2 727 626 34 -

% 9,3 12,4 8,5 56 ,2 12,9 0,7 -

Säter Röster 389 1 316 606 1 232 442 3 -

% 9,7 33,0 15,2 30,9 11,1 0,1 -

\'ansbro Röster 591 571 597 1 845 638 87 -

% 13,7 13,2 13,8 42,6 14,7 2,0 -

Älvdalen Röster 285 318 514 1 033 575 9 73

% 10,2 11,3 18,3 36,8 20,5 0,3 2,6
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Bilaga 3.8. Valresultatet i 1936 års val.

Kommun Parti högerp bondef folkp sociald soc par SKP övriga
Avesta Röster 604 2 704 1 211 5 737 1 218 106 6

% 5,2 23,3 10,5 49,5 10,5 0,9 0,1

Borlänge- Röster 829 1 691 1 469 7 206 1 890 182 17

% 6,2 12,7 11,1 54,3 14,2 1,4 0,1

Falun Röster 2 234 1 287 3 855 7 168 1 793 131 62

% 13,5 7,8 23,3 43,4 10,8 0,8 0,4

Gagnet" Röster 204 976 758 1 797 319 9 51

% 5,0 23,7 18,4 43,7 7,8 0,2 1,2
I ledemora Röster 707 1 693 1 132 4 427 496 95 5

% 8,3 19,8 13,2 51,7 5,8 1,1 0,1
Leksand Röster 615 1 224 1 733 2 574 229 8 10

% 9,6 19,1 27,1 40,3 3,6 0,1 0,2

1 mdvika Röster 1 015 253 1 217 6 237 2 957 289 43

% 8,5 2,1 10,1 51,9 24,6 2,4 0,4

Malung Röster 475 154 1 310 3 388 326 27 15

% 8,3 2,7 23,0 59,5 5,7 0,5 0,3

Mora Röster 506 1 179 1 585 2 809 618 141 69

% 7,3 17,1 22,9 40,7 9,0 2,0 1,0

Orsa Röster 391 524 511 1 552 351 40 21

% 11,5 15,5 15,1 45,8 10,3 1,2 0,6

Rättvik Röster 471 610 1 308 1740 545 187 5

% 9,7 12,5 26,9 35,8 11,2 3,8 0,1

Smedjeb Röster 382 641 569 3 556 456 39 9

% 6,8 11,3 10,1 62,9 8,1 0,7 0,2

Säter Röster 326 1 513 832 1 636 465 38 3

% 6,8 31,4 17,3 34,0 9,6 0,8 0,1

Vansbro Röster 518 802 673 2 191 734 118 38

% 10,2 15,8 13,3 43,2 14,5 2,3 0,7

Älvdalen Röster 178 415 613 1 340 704 24 94

% 5,3 12,3 18,2 39,8 20,9 0,7 2,8

Förkortningar: Smcdjeb = Smedjebacken.
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Bilaga 4 karta 1: Valresultatet i riksdagsvalet 1917 för Socialdemokratiska Väns¬
terpartiet i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på länets kommuner
enligt indelning 1974

SSV i % av antalet godkända röster.
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296



sWa V'anS'.ultatet i riksdagsvalet 1920 för Socia.^.
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Bilaga 4 Karta 3: Valresultatet i riksdagsvalet 1921 för Sveriges Kommunistiska
Parti i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på länets
kommuner enligt uppdelning 1974.



Bilaga 4 Karta 4: Valresultatet i riksdagsvalet 1921 för Socialdemokratiska Väns¬
terpartiet i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på lä¬
nets kommuner enligt uppdelning 1974.

<™ LU

Källa. SOS Riksdagsvalet 1921
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Bilaga 4 Karta 5: Valresultatet i riksdagsvalet 1924 för Sveriges Kommunistiska
parti (Intern.) i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på
länets kommuner enligt inledning 1974.

< ,0 □

Källa: SOS Riksdagsvalet 1924
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Bilaga 4 karta 6: Valresultatet i riksdagsvalet 1928 för Sveriges Kommunistiska
parti (Intern.) i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på
kommuner enligt indelning 1974.

SKP i % av antalet godkända röster
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Bilaga 4 karta 7 Valresultatet i riksdagsvalet 1932 för Sveriges Kommunistiska
Parti (Nat.) i Kopparbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på
länets kommuner enligt indelning 1974.

SKP i % av antalet godkända röster

Källa: SOS Riksdagsvalet 1932
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Bilaga 4 karta 8 Valresultatet i riksdagsvalet 1936 för Socialistiska partiet i Kop¬
parbergs län. Det faktiska resultatet fördelat på länets kommuner
enligt indelning 1974.

SP i % av antalet godkända röster
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