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                               Abstract 
 
        Awake the slumbering worker 
             Domnarvets working unions challenges 1890-1891    This composition investigates the challenges and problems that Domnarvets workers union had to relate to under its pioneering time 1890-1891. In my investigation I used the protocols from the union meetings where their interests where discussed. My purpose is to reveal these problems, and I have selected a couple of them in this composition. The issues are the harassments from the management and the difficulties in obtain place for their meetings. The relation to the state church, revivalist movement and the temperance movement and the difficulties of enthuse the workers in Domnarvet to the union. Finally I have been looking at the union´s relation to the major working class issues at the time, the eight hour day and the voting right.   My method is to analyze the protocols of the meetings and point out the issues that I find interesting to my investigation. I have been looking for strategies from the union and for political ideologies in the protocols. I have also had an open eye for arguments and ideas that showed the unions stand in the issues I was interested in.  The results are that these workers were not hesitating to do things that could anger the management and attempted to obtain places for their meetings. They did delete the religious agenda at the meeting after a while. The major working class issues of eight hour day and voting right disappeared after harassments from the management. But the management did finally get the union on its knee, at least for this time.   
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                              Inledning  Då det medeltida ståndssamhället började krackelera under slutet av 1700-talet skapades en helt ny tid för många människor, främst i Europa. Det var en upplysningens tid då vetenskap och förnuft var synsätt som skulle leda mänskligheten vidare. Revolutionerna i Amerika och Frankrike visade vägen till ett samhälle där fler människor skulle få komma till tals och där monarkin fick vika undan för demokratin. Men allt var inte frid och fröjd i det nya samhället. När det relativt trygga skråväsendet i Sverige avskaffades 1846 blev arbetarna utelämnade till den fria konkurrensen och otryggheten ökade. Den liberalism som uppstod visade sig inte riktigt vara det arbetarna behövde allra mest, trygghet och rättvisa, även om det var en god bit på vägen. Arbetarna behövde organisera sig. Karl Marx och Friedrich Engels utgav sitt kommunistiska manifest år 1848 och vår tids arbetarrörelse och socialism var född.1 Det är i detta sammanhang som arbetarrörelsen i Sverige uppstod. Denna nya tid innebar också att kommunikationerna blev bättre, ångkraften, telefonen och telegram gjorde det lättare för denna spirande arbetarrörelse och andra folkrörelser att nå ut till folket med sitt budskap. Arbetarna i städernas fabriker hamnade i en helt ny familjesituation. Den tidigare miljön på landsbyggden med morföräldrar på gården och stora familjer ersattes av föräldrar två med barn, i bästa fall.  Ensamhushåll var vanliga.  Det är i denna miljö som arbetarna kände sig tvungna att organisera sig och det är de problem och utmaningar de stötte på som denna uppsats ämnar undersöka. Föreningen som står i fokus hette till en början Domnarvets diskussionsklubb och bytte senare namn till Domnarvets arbetareförbund. Domnarvet ligger i Borlänge och var ett stort järnverk och är så än idag.   

                                                        1 Björklund, Lennart, Zamore, Karl Otto & Nerman, Ture (red.), Svensk arbetarrörelse i ord och bild: 
1881-1955, Tiden, Stockholm, 1956 
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                                Bakgrund  I Sverige fick vi de tre stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen samt arbetarrörelsen. Dessa rörelser blev god övning i demokrati för människor som aldrig upplevt detta tidigare, man lärde sig hålla möten, föra protokoll, hålla föredrag och mycket annat. Gemensamt för dem alla var en önskan om att förändra samhället.2  Arbetarrörelsens upphovsman i Sverige var skräddargesällen August Palm, han hade under sina arbeten som skräddare i Tyskland och Danmark kommit i kontakt med människor som hade tagit till sig av Karl Marx teorier om arbetarklassens revansch. Palm blev medlem i Marx internationella arbetarassociation och kom tillbaka till Sverige 1881, han var då full av entusiasm inför uppgiften att ena Sveriges arbetare. Det var under denna tid svårt att annonsera och få plats för möten och framförallt problem med att boka eller hyra lokal, många var rädda för att förlora sina arbeten om de hjälpte den spirande arbetarrörelsen. Detta ska vi se var något som också arbetarföreningen i Domnarvet ständigt brottades med.   Under 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetarparti med Hjalmar Branting i spetsen, August Palm fanns också med i partiets ledarskikt. Båda dessa personer var betydelsefulla i Domnarvet så som de var i de flesta andra av Sveriges arbetarförbund, att få dem som talare till sitt eget lilla förbund var eftersträvansvärt. Då det socialdemokratiska arbetarpartiet var landsomfattande och välorganiserat började de ses som ett hot från arbetsgivare och beslutsfattare. I Stockholm skuggades dess ledare och agitatorer av polisen. Det fanns en oro från landets ledare att partiet skulle sträva efter att omstörta samhället om de gavs för fria tyglar. Partiet dementerade att de strävade efter att resa arbetarna mot etablissemanget. Samtidigt sade de att om de styrandes egoism och blindhet skulle tvinga arbetarna till revolution så var det socialdemokratiska arbetarpartiets sida i konflikten given, och den sidan var arbetarnas.                                                          2 Lindqvist, Herman, En vandring genom den svenska historien, Nordiska museet och Statens historiska 
museum i samarbete med länsmuseerna, Wiken och Tipstjänst, Stockholm, 1993 s 74-75 
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Den så kallade munkorgslagen spikades sommaren 1889. Denna lag tillät myndigheter, borgmästare, polismästare, kronofogdar och länsmän att upplösa ett möte om det var för obekvämt för de styrande. Problemet med denna lag var att många andra föreningar också råkade ut för denna lag under förevändningen att de socialistiska föreningarna missbrukat sin församlingsfrihet. De drabbade kunde vara liberala föreningar och även nykterhetsföreningar, så lagen var impopulär.3   Hur såg tillblivelsen för arbetarrörelsen i Dalarna och Domnarvets arbetareförbund ut? Allt började med att det under 1870-talet blev en prissänkning inom jordbruk, skogsbruk och industri, den engelska metoden att smälta järn med stenkol hade blivit en stor konkurrent till den svenska så det blev nödvändigt att rationalisera tillverkningen. De många masugnarna och smågruvor runt om i Dalarna var oekonomiska. Ny teknik moderniserade järnbruket. Domnarvets järnverk byggdes på 1870-talet.4 Jordbruket effektiviserades och lösgjorde arbetare till fabrikerna. När näringsfrihetslagen trädde i kraft 1864 övergick Sverige alltmer från naturahushåll till penninghushåll och från småbruk till storindustri. Många arbetare var dagsverkare, de var de som inte hade ett hemman att försörja sig på och som var tvungna att hankade sig fram på tillfälliga arbeten. Den gamla bruksmentaliteten med brukspatronen som bestämde över arbetarna och bondeväldet vid lantgårdarna överfördes till de nya industrierna där industriidkarna fortsatte att vara herrar över sina arbetare.5  De få arbetarföreningar som fanns i Dalarna vid slutet av 1800-talet hade sitt ursprung i liberala föreningar som sysslade med föreläsningsverksamhet och social hjälpverksamhet. Så småningom blev de mer politiskt aktiva och de första riktiga arbetarföreningarna fanns i Falun, Husby och Hedemora på 1860-talet.6 Palm besökte Borlänge 1887 och höll där två möten, det första mötet hölls inför 500 personer och blev så uppskattat att han blev ombedd att komma tillbaka. Det gjorde han och talade inför 800 personer. Palm besökte Borlänge vid två tillfällen 1888 och året därpå 1889 besökte han Domnarvet där han och några intresserade arbetare utarbetade en plan för bildandet av en arbetarförening. Till deras hjälp fick de genom Palm en framstående medlem i rörelsen, nämligen en man som hette C.L. Lundberg. Det verkar alltså som att                                                         
3 Johansson, Arndt,  s 196-199 
4 Hellspong, Mats, Borlänge: studie av ett brukssamhälle, Dalarnas museum, Falun, 1973 s 14-15 
5 Johansson, Arndt,  s 38-41 
6 Johansson, Arndt, s 71-72 
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Palm var med och ingöt mod och hjälpte föreningen att komma igång.7  Domnarvets arbetarförbund startade under 1890 under namnet Domnarvets diskussionsskola och dess första möte ägde rum den 26 januari detta år.                                           

                                                        7 Bolling, Otto (red.), Stora Tuna: en sockenbeskrivning utg. av Stora Tuna församling, Stora Tuna 
församling, Stora Tuna, 1959 s 300 
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                       Syfte och Frågeställningar 

 Syftet med denna undersökning är att studera de problem som den tidiga arbetarrörelsen vid Domnarvet hade att brottas med de första åren 1890-1891.  I min undersökning vill jag besvara ett antal frågeställningar som rör den problematik som Domnarvets arbetareförbund ställdes inför.  Vilka hot eller trakasserier från arbetsledningen förekom? Vilka svårigheter uppstod vid anskaffandet av lokal och mark till möten? Vilka strategier användes för att attrahera det stora flertalet arbetare vid Domnarvet till förbundet? Hur hanterade förbundet konkurrensen från kyrkan, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen? Hur hanterade de frågor om åtta timmars arbetsdag och rösträtten?    
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                           Källpresentation  Domnarvets arbetarförbund existerade med varierande aktivitet mellan åren 1890-1904. Först som en diskussionsskola från 26 januari till 1 mars 1890 för att sedan byta namn till diskussionsklubb tills de återigen bytte namn, denna gång till arbetareförbund mellan den 3 maj 1890 till 13 december 1891. Föreningen låg sedan lågt till 1896 då det återigen finns protokoll från föreningen bevarade, även om det verkar ha funnits ett protokoll som inte längre existerar från tiden 1892-1896. Då förbundet återigen gav sig till känna hade de bytt namn till Förbundet Enighet med mötesprotokoll från 18 april 1896 till 1 juni 1901 och sedan som Avdelning 14 svenska bruks och gruvarbetarförbundet fram till den 20 februari 1904. Dessa perioder finns dokumenterade i tre bevarade protokollböcker.  Jag kommer endast att använda mig av den första protokollboken som täcker 46 möten åren 1890-1891, där finns även förbundets stadgar, program och ordningsregler som jag också kommer att använda i min undersökning. Till detta har jag två anledningar, för det första är arbetet med att analysera förbundets samtliga mötesprotokoll alltför omfattande för den tid som finns till förfogande för denna uppsats. Den andra anledningen är att jag vill belysa en arbetarrörelses tidiga år, det mesta var då nytt för arbetare som aldrig tidigare organiserat sig på detta sätt. Jag kommer i fortsättningen att för enkelhetens skull benämna det undersökta förbundet för Domnarvets arbetareförbund eller bara förbundet.8 Det är samma arbetareförbund som avses oavsett namnet.    

                                                        
8 Att kalla det för diskussionsskola, diskussionsklubb eller Domnarvets arbetarförbund som förbundet hette 
beroende på vilket av protokollen eller den tid som avses bedömer jag riskera att förvirra läsaren. 
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                                   Metod  Under mitt arbete har jag läst igenom alla protokollen i sin helhet för att bilda mig en uppfattning om vad för frågor som materialet kan tänkas besvara. Jag har sedan arbetat fram mina frågeställningar och gjort nedslag i källmaterialet där jag anser att det finns relevant information. Jag har även relaterat till litteratur och den tidigare forskningen i den löpande texten för att sätta in uppsatsen i sitt historiska sammanhang.  I min genomgång av protokollen har jag bland annat letat efter strategier som arbetarförbundet genomfört eller diskuterat om att göra. Exempel på strategier är den sekretess som arbetarna lovade att rätta sig efter och som fanns med i förbundets stadgar. Detta har belyst de problem och utmaningar förbundet stod inför och hur de konkret åtgärdade dem. Vidare har jag sökt efter argument som visar på förbundets ståndpunkter i olika frågor, hur de såg på arbetsgivarna eller på religiösa rörelser i sin omgivning. Min metod har också varit av ideologianalytisk karaktär, jag har gjort nedslag där olika ideologier diskuterats i protokollen. Dessa är socialism, kapitalism och socialdemokrati. Jag har letat efter idéer om politik och samhället som fanns hos förbundet, dessa är bland annat deras ställningstagande i den klasskamp som förbundet ansåg sig befinna sig i. Ett exempel på dessa idéer är slagorden ”frihet, jämlikhet och broderskap” som de tog till sitt hjärta.    
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                         Tidigare forskning  Den tidigare forskningen runt arbetarrörelsen i Sverige är mycket omfattande och det finns även forskning kring just Domnarvets arbetarförbund.  Antologin Socialdemokratins samhälle 1889-1989 är ett forskningsprojekt med flera forskare som författare. Historieprofessor Klas Åmark har där bidragit med en uppsats om fackföreningsrörelsen och dess samarbete med socialdemokratin.9  Han anser att de första fackföreningarna var organiserade kring uppgiften att förbättra arbetarnas villkor då de sålde sin arbetskraft medan makten över arbetet lämnades därhän. Från 1890-talet blir dess instrument kollektivavtalet. Åmark karaktäriserar fackförbunden som 
öppna karteller, med det menar han att man begränsade konkurrensen inom det egna lägret om priser (kollektivavtalet bestämde en minimilön för varje enskild arbetare som man inte fick gå under) och satte upp regler för hur arbetskrafter skulle säljas. Vad de inom en viss ort, yrke eller arbetsplats skulle begära för sin arbetskraft. Kartellerna var öppna och vem som helst kunde ansluta sig till dem. Ju fler som skrev under regelverket desto effektivare. Åtgärden baserades på insikten att fri konkurrens mellan arbetarna om försäljningen av ”varan arbetskraft” kunde innebära allas undergång. Denna linje vann när arbetsgivarna och fackföreningarna skulle sätta kollektivavtalen.  Arbetarna fick sin relativa trygghet och arbetsgivarna erhöll rätten att leda och fördela arbetet. Det förekom konflikter men oftast var de fredliga. I detta sammanhang hade det Socialdemokratiska arbetarpartiet rollen att stödja facket i dess kamp och samtidigt som en representant för staten sträva till att mildra de samhällsekonomiska förlusterna av en konflikt.10 Vid arbetarrörelsens genombrott under 1880-1890 talet var relationerna till partiet lite oklara. Ledare i partiet ingrep i strejker på arbetarrörelsens sida men var samtidigt skeptiska till de spontana strider som arbetarna utkämpade, de ansågs som meningslösa och dömda att misslyckas. Därför ingrep de i sådana konflikter.11  Vi bör alltså ha i åtanke att under arbetarrörelsens formering var alltså socialdemokratin inte det självklara valet för arbetarna eller så intimt förknippade med varandra som det senare skulle bli under 1900-talet.                                                         
9 Klas Åmark: ”Sammanhållning och intressepolitik Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i samarbete och 
på skilda vägar” Misgeld, Klaus, Bergström, Villy, Åmark, Klas & Molin, Karl (red.),Socialdemokratins 
samhälle: SAP och Sverige under 100 år, Tiden, Stockholm, 1989 
10 Misgeld, Klaus, Bergström, Villy, Åmark, Klas & Molin, Karl (red.),s 60 
11 Misgeld, Klaus, Bergström, Villy, Åmark, Klas & Molin, Karl (red.),s 58-60 
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Arndt Johansson har skrivit om arbetarrörelsen i Dalarna och även fokuserat på arbetarrörelsen i Borlänge. Johansson var socialdemokrat och det är uppenbart att han står på arbetarnas sida i sina böcker. Det finns flera exempel på detta. Han ser de stora bolagen och arbetsgivarna som i vinstintresse inte bryr sig mycket om arbetarnas situation.12 Han kan alltså anses som tendensiös men har även stor samlad kunskap om Dalarnas arbetarhistoria så han erbjuder fruktbara insikter detta till trots. I sin bok 
Arbetarrörelsen i Dalarna beskriver Johansson bakgrunden till Domnarvets järnverk och Stora Kopparbergs Bergslags behov av att centralisera sin järnframställning för att klara den utländska konkurrensen. Johansson är specifikt intresserad av orsakerna bakom de första arbetarföreningarnas svårigheter med etablering. Den gamla brukshierarkin som fanns på landsbyggden i Mellansverige överfördes till de nya industrierna, var och en visste sin plats i hierarkin. Industriägarna såg arbetarna som ägodelar.13  Johansson pekar i boken Stora Tuna: En sockenbeskrivning på hur arbetarna vid Domnarvet visserligen var intresserad av den nya rörelsen och av att höra på socialistiska föredrag men att det inte var många som tordes ställa upp med ett djupare engagemang.14 Dessa arbetare var visserligen inte utbildade och hade det som Johansson beskriver som svag skolning och naiv uppfattning. De var trots detta inspirerade av parollerna om medborgarrätt, om frihet, jämlikhet och broderskap. Han menar att den spirande arbetarrörelsen generellt var mycket fredlig och att detta även gällde i Domnarvet. Johansson visar den svårighet och osäkerhet som präglade den första arbetarrörelsen.  Docent Monica Lundkvist har i sitt proseminarium Arbetarrörelsens 

utveckling i Borlänge-Domnarvet 1890-1920 och dess avspegling i kommunala och 

politiska val i början av 1900-talet tagit upp Domnarvets arbetarförening. Lundkvist har mig veterligt skrivit den första uppsatsen som behandlar Domnarvets arbetarförening. Lundkvist har en liknande åsikt som Johansson om arbetarnas engagemang i den tidiga arbetarrörelsen. Hon förklarar att intresset för fackföreningar och förbättringar av                                                         
12 Johansson, Arndt, Arbetarrörelsen i Dalarna: utg. till Dalarnas socialdemokratiska partidistrikts [Falun] 
50-årsjubileum 1955, Falun, 1955 s 27-28, 175 13 Johansson, Arndt, s 28, 41,  
 14 Bolling, Otto (red.), Stora Tuna: en sockenbeskrivning utg. av Stora Tuna församling, Stora Tuna 
församling, Stora Tuna, 1959 s 311 
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arbetsförhållandena var stort hos en minoritet av arbetarna medan det stora flertalet stod oförstående eller var för rädda för att engagera sig. Lundkvist menar att bruksledningen vid Domnarvet var alldeles särskilt vaksam mot tendenser i socialistisk riktning.15  Professor Sven A Nilsson har i sitt trebetygsseminarium Den tidiga 

arbetarrörelsen i Borlänge-Domnarvet 1890-1905: Arbetsmetoder, attityder och 

utveckling fört fram en annan syn på Domnarvets arbetarförening. Tesen om bruksledningens attityder gentemot arbetarna vid Domnarvet behöver inte alls ha varit så tuff som det har antytts av både Johansson och Lundkvist. Nilsson anser att arbetarna kan ha varit relativt nöjda med sin lott i livet på bruket. Han menar att arbetarna sneglat på de sämre behandlade statarna och funnit sin tillvaro relativt god. Nilsson förklarar denna liknöjdhet med tillvaron med att Dalkarlarna alltid varit konservativa och misstänksamma mot nymodigheter så som arbetarrörelsen, han poängterar dock att denna generalisering är vansklig och inte vetenskaplig men framhåller att den har ett visst värde. Jag anser att denna åsikt inte är politiskt korrekt överhuvudtaget och var det kanske inte ens på 1960 talet när han skrev detta, men är ganska underhållande i sin nativitet. Nilsson spekulerar emellertid om huruvida bruksledningen trots denna ganska milda behandling varit drivande till att lägga locket på pionjärorganisationens strävanden. Han påpekar hur denna organisation varit bortglömd fram till på 1940 talet. Nilsson spekulerar i hur detta kan komma sig. I en skrift från 1919 som behandlar arbetarrörelsens historia i Domnarvet nämns inte denna pionjärorganisation överhuvudtaget, nog måste någon av dess medlemmar fortfarande ha varit i livet år 1919 och minnas denna? Kan det vara så att de blivit skrämda till tystnad?16  Etnologen Mats Hellspong har studerat uppkomsten av brukssamhället Borlänge. I boken Borlänge: Studie av ett brukssamhälle fokuserar han på tre områden, dessa är Hushagen, Borlänge köping och Borlänge by. Hans studie av Hushagens befolkning visar att de som engagerade sig i Domnarvets arbetarförening var unga män i 20-30 årsåldern 
                                                        
15 Docent Lundkvist proseminarium 29/10 1963 Arbetarrörelsen i Borlänge-Domnarvet 1890-1920 och dess 
avspegling i kommunala och politiska val i början av 1900-talet s 9  1963 s 3, 9 
16 Professor Sven A Nilsson trebetygsseminarium 20 februari 1967 Den tidiga arbetarrörelsen i Borlänge-
Domnarvet 1890-1905: Arbetsmetoder, attityder och utveckling s 6-8 
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och de flesta hade familj att försörja. Att engagera sig i arbetarrörelsen blev för dem ett sätt att påverka sin framtid.17   Hellspong ta också upp hur arbetarrörelsen och dess relation till nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Religiösa arbetare misstänktes ”löpa med limstången”, det vill säga ange socialister inför bolagsledningen för att själva få en bättre ställning. I Domnarvets arbetarförenings mötesprotokoll märktes detta då antireligiösa skrifter spreds av medlemmarna.18 Arbetarnas relation till nykterhetsrörelsen ser ut att ha varit bättre, det var fler ur Hushagens befolkning som engagerade sig i nykterhetsföreningen än i väckelserörelsen. Arbetarrörelsen såg superiet som ett hinder för arbetarklassens strävanden, och här fick arbetarrörelsen till skillnad från väckelserörelsen ibland låna lokaler. Det sägs att de två första folkrörelserna skolat de pionjärer som sedan på 1890 talet var drivande i arbetarrörelsen. Detta stämmer enligt Hellspong endast delvis för Borlänges räkning då väckelserörelsen som tidigare nämnts inte stod på god fot med arbetarrörelsen.19   Sara Andersson har i sin C-uppsats i religionsvetenskap En tid som andades 

förändring: En uppsats om religiös hängivelse till mer än religionen undersökt hur det religiösa livet gick ihop med att engagera sig i arbetarrörelsen.  Av den marxistiskt präglade arbetarrörelsen sågs religionen ibland som ett hinder i kampen för det klasslösa samhället. Som Hellspong också påpekar i sin studie så framhåller Andersson att väckelsefolket inte var att lita på i arbetarrörelsens ögon. Andersson menar att statskyrkan var än mer föraktad av arbetarrörelsen än väckelsefolket var. Statskyrkan sågs som representerade av skenheliga och falska typer som gick statens vägar. Annan kritik som fördes fram av arbetarrörelsen var uppfattningen att statskyrkans präster tillhörde den kapitalistiska klassen. De ansågs vara konservativa bakåtsträvare. Statskyrkan såg i sin tur på arbetarrörelsen som orosstiftare. Den av gud givna sociala ordningen i samhället var inget folk skulle försöka ändra på. För statskyrkan var fattigdom något som alltid funnits och som även det instiftats av gud, förvisso skulle den mildras med välgörenhet men inte som hos arbetarrörelsen sträva efter att helt ta bort 
                                                        17 Hellspong, Mats, 1973 s 126 
18 Hellspong, Mats, 1973 s 128 I Domnarvets arbetarförenings mötesprotokoll märktes detta då 
antireligiösa skrifter spreds av medlemmarna. Den frireligiösa rörelsen hyrde inte ut sina lokaler till 
arbetarföreningen som alltid hade svårt med lokalfrågan under sin pionjärtid. 
19 Hellspong, Mats, 1973 s 122, 127-128, 133 
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den.20 Relationen till väckelserörelsen var något bättre då de strävade åt samma håll politiskt. Båda ville ha större frihet och närde ett motstånd mot den rådande ordningen med staten som styrande av samhället. Väckelserörelsen ville avskaffa statskyrkan för att få religiös frihet och arbetarrörelsen ville ha en privatisering av religionen, att ge allmosor och hjälpa fattiga skulle inte vara beroende av religiös välvilja eller gudstro. Många arbetare såg på statskyrkan som något som gynnade den rikare klassen och väckelserörelsen som något som rörde det efterkommande livet. För de som ville ha konkret förändring nu blev arbetarrörelsen ett alternativ till de andra, framhåller Andersson.21 Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det fanns en osäkerhet kring hur den tidiga arbetarrörelsen skulle förhålla sig till sin omvärld. Det var en ny tillvaro men gamla patriarkala strukturer satt kvar. Många ville ha förändring men när det verkligen drogs till sin spets var det få arbetare som tordes stå kvar. Vissa arbetare visade dock ett stort mod och banade vägen för framtiden. Det fanns en rädsla inför vad bruksledningar och arbetsgivare kunde tänkas göra om arbetarna blev alltför obekväma. Det fanns också en skepsis inför det nya socialdemokratiska partiet, på vilken sida stod de? Arbetarnas eller statens? Samtliga forskare som studerat fenomenet pekar på att denna tvekan syns i arbetarrörelsens inställning till statskyrkan. Relationen kring nykterhets och väckelserörelserna var också en aning reserverad om än inte alltid. Det som inte gjorts tidigare är att titta på hur ett vanligt svenskt arbetarförbund genom sina protokollförda möten upplevde och agerade mot de olika problem och utmaningar som fanns i Sverige under slutet av 1800-talet. Om detta ska jag belysa i denna uppsats.   Målet med denna uppsats är att studera vad denna tidiga arbetarrörelse hade för problem att arbeta mot och relatera sig till. Undersökningen kommer att ge en bild av hur medlemmarna uppfattade situationen själva, och hur de reagerade på diverse problem. Detta inifrånperspektiv - genom en närstudie av ett lokalförbund - har inte givits tidigare. 
                                                        
20 Sara Andersson En tid som andades förändring:En uppsats om religiös hängivelse till annat än religion. 2012 
Högskolan Halmstad s 21-25 
21 Sara Andersson s 31-32 
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Problem och utmaningar inom Domnarvets 
arbetareförbunds första år 1890-1891: Samt hur 
förbundet tacklade dessa. 

Vilka hot eller trakasserier från arbetsledningen 
förekom?   I detta avsnitt diskuteras inte bara upp konkreta hot eller trakasserier från arbetsgivarna. Nedan studeras också hur föreningen-trots att det förelåg risk för repressalier från ledningen valde att gå sin egen väg. I fokus ställs föreningens stratregier för att stärka sin position visavi arbetsgivaren. För en arbetare under 1800-talet betydde arbetet oerhört mycket och med ett svagt socialt skyddsnät i samhället gjorde de allt för att behålla det. De flesta av dem som organiserade sig i Domnarvets arbetareförbund var yngre män med familjer att försörja. Att i detta läge organisera sig och diskutera rättigheter, rösträtt, 8 timmars arbetsdag och andra saker krävde mod. Det borde då rimligtvis ha varit de ogifta arbetarna som engagerade sig mest i förbundet då de inte hade så mycket att förlora? Men så var inte fallet, det var yngre män med familjer som var drivande i rörelsen. Etnologen och historiken Hellspong hävdar i sin bok Borlänge: studie av ett 

brukssamhälle att anledningen till denna fördelning borde vara att de med familj arbetande männen ville förändra världen till sina barn och barnbarn.22 Det var också så att bolagsledningen när som helst kunde avskeda och vräka en arbetare som agiterade för socialismen, så detta var engagerade arbetare som visste att de tog avsevärda risker.23 Det var heller inte självklart att engagera sig i arbetarföreningarna.  Faktum är att de flesta inte gjorde det.   Vid Domnarvet arbetade år 1890 omkring 1300 arbetare och förbundet hade som mest ungefär 100 medlemmar.24 Så de engagerade var en liten skara. I vilka sammanhang går det att se att förbundet trotsar hot eller trakasserier från arbetsledningen under dessa första år? För att göra det måste vi ibland läsa mellan raderna i protokollen då inte allt skrivs rakt ut. Redan i det allra första mötets protokoll                                                         
22 Hellspong, Mats, s 126 
23 Hellspong, Mats, s 125 
24 Bolling, Otto (red.), s 297, 304 
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den 26 januari 1890 beskrivs inom vilken ideologisk miljö som förbundet betraktade sig själv. Så här skriver de i protokollet:  I hvilken anda eller efter hvilket program bör den påtänkta diskussionskolan arbeta? Frågan diskuterades hvartefter mötet enades om att ett program i både socialistisk och politisk anda vore bäst öfverensstämmande med den tilltänkta diskussionsskolans syfte och mål. 25   Det visade öppet sina (för arbetsledningen) inte helt godtagbara ståndpunkter. Detta gör de också i sitt program där de återigen förklarade att ändamålet var att diskutera politiska och sociala frågor i socialistisk anda. De ville med förenade krafter utbilda varandra till mer tänkande män och kvinnor. I stadgarna står det att ändamålet för förbundet var att lära sina medlemmar framträda på offentliga möten och öppet behärska att framföra sina idéer. Här gick förbundet försiktigt fram, det var inte fråga om direkta påhopp på ledningen eller att ta kontroll över produktionsmedlen med våld. Så här låter de första försiktigt inledande orden i det allra första mötet den 26 januari 1890:  Genom ömsesidig öfverenskommelse församlades ovannämnande dag några få, för en diskussionsskolas bildande, intresserade personer för att om möjligt få en dylik skola till stånd och för att vinna önskat resultat enades de församlade om, att utse en ordförande och en sekreterare för att leda mötets förhandlingar.26   Man poängterade att deltagarna skulle vara nyktra och inte yppa något från mötet till obehöriga angående förbundets arbeten eller förhandlingar.27  Kanske var de rädda för att obehöriga skulle gå direkt till ledningen med känslig information. Dessa arbetare vill i sin organisation ”ruska om den slumrande arbetaren”.28   Till en början var dessa arbetare idealistiska. Efter endast ett par möten beslutades att en medlemsbok skulle införskaffas där medlemmarnas namn skulle stå 
                                                        
25 Dalarnas folkrörelsearkiv Sv.a Gruvarbetarförb. Domnarvet avdelning 14 A:I mötesprotokoll 26/1 1890 
 
26 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 januari 1890 
27 Dalarnas folkrörelsearkiv Sv.a Gruvarbetarförb. Domnarvet avdelning 14 A:I Diskussionsklubbens 
ordningsstadgar 
28 Dalarnas folkrörelsearkiv Sv.a Gruvarbetarförb. Domnarvet avdelning 14 A:I program och stadgar för 
Domnarvets diskussionsklubb 
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och även att varje medlem i förbundet skulle få ett medlemskort.29 Två veckor efter det hade en stämpel med förbundets namn samt valspråken ”frihet, jämlikhet och broderskap” anförskaffats.30 Detta anser jag vara ett tecken på trots mot vad bolagsledningen skulle anse vara ett acceptabelt agerande från sina anställda. Att ha med sitt namn på medlemskort och i medlemsböcker var säkerligen en avsevärd risk som arbetarna var villiga att ta, men som det ska visa sig blev de mer försiktiga efter hand.  De var heller inte rädda för att hjälpa varandra i knipa. Det beslutades den 1 mars 1890 att den arbetare som blir antastad eller avskedad på grund av sina åsikter skulle få hjälp av förbundet ekonomiskt och handlade det om övergrepp skulle förbundet efter bästa förmåga bistå den drabbade. Under sommaren beslutades att det skulle bildas två fonder till hjälp för förbundet. Den ena fonden var en understödsfond som skulle hjälpa utsatta arbetare med de problem som ovan beskrivits. Den andra var en agitationsfond som skulle avlöna talare som reste till Domnarvet för att stödja arbetarna med uppbyggliga tal.31  Domnarvets arbetareförbunds medlemmar var inte heller främmande för att hjälpa andra arbetare som på olika sätt blev illa behandlade eller som gick i strejk. Året 1890 var strejkernas år i Sverige, det förekom 105 strejker runt om i landet. Det var höjda priser på livsmedel och en allmänt dålig konjunktur som låg bakom detta. Vid Ludvika bruk strejkade smederna och hyttarbetarna i mars detta år32, detaljerna till strejken är okända men en viss brukspatron Roth ska enligt protokoll från den 22 mars ha gett ett inte så förmånligt dagkarlskontrakt till sina ”slavar”. Domnarvsförbundet beslöt att offentliggöra detta kontrakt genom att skicka det till arbetarvänliga tidningar.33 Vid två tillfällen under 1891 insamlade förbundet pengar till Norbergs arbetare vid Kallmora järnmalmsgruva, Norbergstrejken var ett hett ämne i Sverige och många arbetarföreningar samlade in pengar till de strejkande.34  
                                                        
29 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 1 mars 1890, 31 maj 1890 
30 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 14 juni 1890 
31 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 1 mars 1890, 14 juni 1890 
32 Johansson, Arndt,  s 161, 164 
33 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 22 mars 1890 34 Nordström, G. Hilding, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894: 
bidrag till det svenska partiväsendets historia, Kooperativa förb., Diss. Uppsala, Stockholm, 1938 
S 665-667 
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Det fanns en önskan om att få göra sin egen fana till förbundet. Frågan om en egen fana var symboliskt mycket viktigt att döma av själva det utrymme diskussionen om ”fanans vara eller inte” fick. Det märks dock i protokollen att detta inte var alldeles självklart till en början. Frågan om fanan sköts på framtiden under flera möten och när den äntligen var klar kom förslaget om en invigningsfest för fanan upp. Då detta sent omsider bestämdes skulle den då mycket inflytelserika agitatorn August Palm bjudas in till festen35. Detta uppskjutande av känsliga förslag och aktioner visar på rädslan för repressalier från bolagsledningen men även hur förbundet trotsade denna rädsla och genomförde festen där bland annat fanan visades upp. För övrigt kom glädjande nog August Palm till Borlänge och invigde fanan som bevistades av en stor folkskara trots hällande regn.36 Det fanns mitt i allt detta hos Domnarvets arbetareförbund ett flertal gånger då arbetarna gav efter för förbundets hot eller trakasserier. Det föreligger dock goda skäl att misstänka att allt inte skrivits direkt i protokollen. Johansson beskriver i 
Stora Tuna, En sockenbeskrivning hur många arbetare stod oförstående till rörelsens strävanden och ofta sprang till förmän för att skvallra för att själva få fördelar av detta.37 I Nilssons undersökning Den tidiga arbetarrörelsen i Borlänge och Domnarvet så framhåller författaren hur vissa frågor var ”föremål för diskussion” och ”diskussionen fick utgöra svaret” som det står i protokollen.38 Det fanns med andra ord frågor som var så pass svåra att svara på eller känsliga att de inte ville ha ett definitivt svar skriftligt i protokollen. Under förbundets allra första möte i januari 1890 disskuterades frågan hur de skulle ställa sig till firandet av den 1 maj och kravet på 8 timmars arbetsdag. Den 1 maj var planerad att bli den första internationella mönstringsdagen för att väcka arbetarklassens intresse för fackligt och politiskt arbete och detta skulle bli den allra första 1 maj.39 Denna dag var stor i hela Europa och den var laddad även vid Domnarvets järnbruk, båda hos arbetare som hos bolagsledningen.  Under detta första möte i januari 1890 sköts frågan upp tills vidare.40 På ett möte den 22 mars planerades ett föredrag den 1 maj om betydelsen av 8 timmars                                                         35 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A: I mötesprotokoll 25 mars, 31 maj, 21 juni, 22 juni 
36 Johansson, Arndt,  s 217 
37 Bolling, Otto (red.), s 301 
38 Professor Sven A Nilsson s 10 
39 Björklund, Lennart, Zamore, Karl Otto & Nerman, Ture (red.), s 9 
40 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 januari 1890 
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arbetsdag. Det kom även upp ett förslag om ett föredrag före den 1 maj som skulle ta upp samma ämnen och göra reklam för själva huvudföredraget den 1 maj. Säkert var arbetarna oroliga att detta 1 maj skulle sluta i ett fiasko med allt för fåtal åhörare. En helt annan ton var det dagarna före den stora dagen. Från protokollet den 26 april kan vi se att man skrotade både 1 maj-föredraget och en planerade så kallade ”sexa”. Istället planerades det en trevlig kaffefest på det helt ”neutrala” datumet 3 maj. Så från att ha haft i sikte politiska tal på den första stora arbetardagen gick planeringen ned till kaffefesten den 3 maj.41  Helt klart hade förbundet fått kalla fötter och bolagsledningen kan mycket väl tänkas haft ett finger med i spelet. Med tanke på hur bolagsledningen i andra ärenden agerat så är det mycket troligt.42 Något som är iögonfallande med dessa protokoll är de många frågor som ”bordläggs tills vidare” eller ” lämnas obesvarad”. Kring andra frågor står det att ”diskussionen utgjorde svar på frågan” men någon diskussion har inte nedtecknats varför det är svårt att se vad förbundet stod i vissa frågor. Men det är kanske just det som var meningen med dessa svårtolkade svar, det som inte fanns nedskrivet kunde inte heller lastas medlemmarna senare. Lämnar man en fråga obesvarad har man inte tagit ställning. Att Domnarvets arbetarförening kan antas vara särskilt utsatta för hot av bolagsstyrelsen framhåller Monica Lundkvist. Hon påpekar att bruksledningen i Domnarvet var alldeles särskilt vaksamma mot tendenser i socialistisk riktning om man jämför med omkringliggande orter.43 Det finns en osäkerhet och vad jag tolkar som brist på politiskt självförtroende hos arbetarna i förbundet när det gäller de stadgar som ska gälla. Detta är inte alls märkligt då medlemmarna var arbetare och förhållandevis unga, inte heller hade de någon akademisk skolning. Stadgar, paragrafer och föreningsverksamhet överhuvudtaget var säkerligen något alldeles nytt för de flesta.44  Följande process vittnar om detta låga självförtroende. Processen beskriver den omständiga utformningen av stadgar för förbundet. Under det första mötet 26 januari 1890 tillsattes en kommitté som skulle komma med förslag på program och stadgar. Vid mötet 1 februari antogs några av de förslag som de kommit fram till och de                                                         
41 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 januari, 22 mars, 26 april Vidare bestämdes att om 
detta föredrag den 1 maj inte skulle gå att genomföra skulle samtliga medlemmar ta sig en ”sexa” denna dag. En 
sexa var en sorts bjudning eller picknick där det dracks brännvin och åts kallskuret. 
42 Bolling, Otto (red.), s 305 
43 Docent Lundkvist proseminarium 29/10  1963 
44 Bolling, Otto (red.), s 301-304 
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fick i uppdrag att till nästa möte komma med programmen och stadgarna renskrivna och mer fullständiga.  Vid mötet veckan därpå skulle en omarbetning göras, tydligen var det inte bra nog den gången heller. Så håller de på ytterligare ett par möten tills de är nöjda. Det kan tänkas att förbundet ville ha ett mer etablerat förbunds stadgar som förebild.45 En fråga kommer upp under sommaren om förbundet ska trycka upp sina stadgar, men medlemmarna anser inte att de är bra nog i nuvarande skick, trots hjälpen från Mariaklubben. Ytterligare en kommitté tillsattes för ännu en omarbetning. Den 2 augusti var stadgarna äntligen klara och redo att granskas till nästa möte, något som det dock inte finns några uppgifter om.46 Ett exempel på bolagsledningens makt över arbetarna visar det stora Sätermötet som ägde rum den 17 augusti 1890. Detta var den största händelsen för arbetarrörelsen som ordnats i Dalarna. Beslutet att ordna Sätermötet togs i början på juli då August Palm var där för den ovan nämnda invigningen av fanan.47  När mötets stora dag närmade sig kan vi märka att saker började hända i förbundet. Det hade utsetts ordningsmän som skulle hålla ordning under Sätermötet, men dagen före verkade det vara osäkert om dessa ordningsmän skulle våga dyka upp.  I protokollet för den 16 augusti bestämdes nya ordningsmän som förbundet var säkra på att de kunde lita på.48 Dagen efter mötet med August Palm blev förbundets ordförande Petter Hjerpe och vice ordförande C.E. Qvarnström uppkallade till en av ingenjörerna vid Domnarvet och hotade med avsked om de inte slutade upp med sin socialistiska verksamhet. Det örat verkar de inte ha lyssnat på för den 15 juli står det i tidningen Dalarnas Allehanda en notis om deras avsked.49 Om detta avsked står det inget om i protokollen men 12 juli ville den nytillträdde ordföranden C.P. Blåder som tagit över efter Hjerpe inte axla detta ämbete längre, efter endast en vecka som ordföranden ville han dra sig ur då han inte kände sig kompetent nog. Detta tillät inte förbundet, C.P. Blåder blev tvingad eller övertalad att sitta kvar. Ingen annan verkade vara beredd att ta över så det fanns säkert en hel del rädsla hos alla medlemmar. En fråga som kom upp under detta möte var vad som skulle göras om någon arbetare avskedades från sitt arbete för att han tillhört förbundet. Det beslutades att de åtgärder som fastslogs under                                                         
45 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 jan, 1 feb, 8 feb, 15 feb, 22 feb, 1 mars,  Den 1 
mars tar de och kopierar Mariaklubben i Stockholms stadgar och gör små ändringar för de lokala förhållandena 
vid Domnarvet. 
46 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 21 juni, 2 aug 
47 Johansson, Arndt,  s 217 
48 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 16 aug 1890 
49 Bolling, Otto (red.), s 305 
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mötet den 1 mars skulle gälla med tillägget att det även skulle ordnas protestmöten mot sådana beslut. Att denna fråga återigen aktualiserades denna tid visar på den oro som fanns inom förbundet.50 Efter allt detta turbulenta som inträffat diskuterades vad som borde göras ifall de skulle bli tvungna att upphöra med sin verksamhet på grund av förföljelser. Det beslutades att ett hemligt förbund då skulle skapas. Denna fråga bordlades tills vidare. Vid årets sista möte den 30 augusti meddelade C.P. Blåder att han skulle flytta från orten och efter detta var det tyst från förbundet till året därpå.51 Denna turbulens tolkar jag som att Bolaget Bergslaget verkligen insett förbundets målmedvetenhet och dess strävanden att skaffa sig inflytande och aktivt motarbetat det. Förbundet låg efter detta lågt ett tag men ett mötesprotokoll från den 26 mars 1891 visar att de lyckats samla ihop sig igen.  C.P. Blåder var då återigen tillbaka som ordförande och det förbund som då reste sig var betydligt försiktigare än tidigare. Så här skrev de vid det första mötet:  Mötet beslöt enhälligt att ånyo bilda en organisation, här på platsen, under namn af Dms Arb. Förbund Förra förbundets stadgar och program skola tillsvidare gälla, dock med ändring af: att vid intagandet av nya medlemmar större försiktighet iaktages än förut; att styrelsen väljes för hvarje möte; att inträdesavgiften nedsättes till 25 öre, månadsafgiften blifver fortfarande 25 öre.52  De bytte alltså namn på förbundet, från att ha kallat sig för diskussionsskola och diskussionsklubb bytte de namn till Domnarvets arbetareförbund. Detta kan tyda på en ny glöd, att officiellt våga kalla sig för arbetarförbund. Men jag anser att den uppfattningen fick sig en törn när en fråga om att byta det nya namnet kom upp redan efter en vecka, förslaget avslogs dock och de behöll namnet arbetarförbund. Men det var tydligt att detta inte var helt okontroversiellt bland medlemmarna.  Det finns andra aspekter som kan lyftas fram och som visar på ett försiktigare förbund som kämpade i motvind efter 1890 års erfarenheter.53  Det tillkom några nya regler. De gamla stadgarna skulle fortfarande gälla med undantag för hur intagandet av nya                                                         
50 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 12 juli 1890 
51 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 23 aug, 30 aug 1890 
52 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 21 mars 1891 
53 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 21 mars, 4 april 1891 
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medlemmar skulle komma att se ut, en större försiktighet skulle iakttas där. En ny styrelse skulle väljas vid varje möte och inträdesavgiften skulle sänkas. Kan det vara så att genom att välja en ny styrelse skulle fokus inte längre hamna på enskilda personer som då riskerade att sticka ut och få bolagsstyrelsens ögon på sig? Den sänkta inträdesavgiften var säkerligen för att locka arbetare till detta pånyttfödda förbund. Helt klart var det en försiktig skara arbetare som försökte omorganisera sig och de tidigare erfarenheterna låg säkerligen i färskt minne. Detta verkar emellertid inte burit frukt, på ett möte en tid senare togs frågan om tillsättandet av uppbördsmän för uppbringandet av månadsavgiften upp. Arbetarna tycktes ovilliga att betala avgiften.54 Åmark hävdar att det alltid fanns risk för att förbunden bröt samman vid en konflikt med bolagsledningen, de resurser som krävdes av förbunden riskerade att rasera dem helt. I avtalsrörelserna gällde det att nå bästa möjliga arbetsvillkor speciellt vid konflikter.55 Jag tolkar detta som att förbunden var angelägna om att öka sina medlemsantal och detta gällde även för Domnarvets arbetarförbund.  Hot och trakasserier från bolagsledningen verkar ha fortsatt, det beslutades att vakter skulle sättas ut vid förbundets möten för att förhindra att obehöriga smög sig in i lokalen.56 Säkerligen fruktade förbundet skvallrande arbetare då det fanns gott om sådana på bruket. Detta hävdar Mats Hellspong där han framhåller hur arbetare som var medlemmar i väckelserörelsen blev misstänkliggjorda av arbetarrörelsen. De ansågs vara benägna att ange agitatorer och socialister för att ställa in sig hos förmännen.57  I maj 1891 fanns hos förbundet en önskan om ytterligare ett stormöte i Säter, denna gång till midsommar och talare hade arrangerats till mötet.58 Följande paragraf från ett möte en tid senare visar att förbundet ändrat sina planer detta år:  C.P. Blåder omtalade hvad som beslutats, den 31 maj för Sätermötets arrangerande; nu blef en liflig diskusition om något Sätermöte skulle arrangeras. Förbundet såg sig icke kunna arrangera något möte, emedan medel saknas. Mötet utsåg följande personer för att skrifa återbud till talare mm J.A. Eriksen skrifver till Stockholm, A.J. Helander till Gefle samt J.A. Johansson till Säter59                                                          
54 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 18 april 
55 Klas Åmark: s 60 
56 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 18 april, 2 maj 1891 
57 Hellspong, Mats, s 128  
58 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 18 maj 1891 
59 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 7 juni 1891 



24  

Det ser ut som att förbundet inte ville återupprepa eller gå samma öde som sommaren innan, kanske hade bolagsledningen visat sitt ogillande på ett påtagligt sätt.  Förbundet lyckades trots denna rädsla att arrangera ett stort möte i Domnarvet den 26 juli och få dit en av den tidens politiska storheter Hjalmar Branting. Det väntades mycket folk till mötet och en lusttur med ångbåt hade ordnats från Korsnäs och Falun på andra sidan sjön Runn som skulle eskortera folk till mötet. Men Domnarvets förvaltare förbjöd ankring vid bolagets kajplats trots att de tidigare blivit lovade detta.60 Det slutade med att ångbåten fick ankra 30 minuters gångväg från mötet. Inte heller fick de hålla mötet på bolagets mark utan de fick låna en hage av en bonde för ändamålet. Mötet blev en succé med 1200 besökare, men trots detta var det ett förbund i kris.61 En av dess viktigaste medlemmar, A.L. Uppström flyttade från Borlänge och höll ett avskedstal på mötet den 15 augusti.62 Den tidigare starka styrelsen fanns inte mer och medlemsantalet var lågt under denna nystart. Efter detta finns endast ett fåtal möten protokollförda, vid det sista den 13 december tas endast en fråga upp, den handlar om orsaken till den oenighet bland arbetarna som fanns vid Domnarvet.63 Därefter försvann förbundet men dök upp igen under namnet Förbundet Enighet där medlemmarna hade fingerade namn för att inte väcka uppmärksamhet och gå samma öde som det tidigare förbundet.64 Min tolkning är att detta lilla förbund slutligen inte mäktade med att kämpa mot bolagsledningens åtgärder, det låga medlemsantalet gjorde det också svårt att hålla förbundet levande.  En arkivarie i Borlänge återupptäckte dessa gamla protokoll i arbetarrörelsens arkiv under början på 1940-talet, innan detta var denna pionjärrörelse närmast bortglömd i årtionden.65 Som tidigare nämnts i uppsatsen så funderar Professor Sven A Nilsson på detta i sitt trebetygsseminarium om den tidiga arbetarrörelsen i Borlänge. Hur kunde det komma sig att det inte fanns kännedom om denna rörelse tidigare? Han nämner en akt till socialdemokratiska ungdomsklubbens 15                                                         
60 Bolling, Otto (red.), s 306 
61 Johansson, Arndt,  s 221 
62 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 15 aug 
63 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 13 dec 1891 
64 Bolling, Otto (red.), s 306 
65 Professor Sven A Nilsson Den tidiga arbetarrörelsen i Borlänge-Domnarvet 1890-1905: Arbetsmetoder, 
attityder och utveckling s 5 
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års jubileum 1919, där inget nämns om denna första organisation. Låt vara att de inte var med i det socialdemokratiska partiet men något borde ha nämnts.66 Det är sannolikt att detta är den tidigare nämnda starkt antisocialistiska bolagsstyrelsen i Domnarvet som förmått de flesta att helt låtsats glömma detta första försök att ena arbetarna vid Domnarvets järnbruk.  De strategier som Domnarvets arbetarförbund använde sig av var många, de skaffade in medlemsbok, de införskaffade stämplar med uppbyggliga ordspråk, de försökte offentliggöra oförätter de stötte på. De hjälpte andra arbetare i strejk och samlade in pengar till dessa, de försökte skapa ordning i förbundet genom program och stadgar. Bolagsledningen bekämpade dessa strävanden med hot om avsked. De försvårade för förbundet genom att inte upplåta lokaler eller kajplatser till dem eller till talare och agitatorer som på initiativ av förbundet ämnade besöka platsen. 

                                                        
66 Nilsson: Den tidiga arb.rörelsen i Blge-Domn 1890-1905 arbetsm, attityder och utv. S 8 
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Svårigheter med lokal och mark till möten  Att hyra eller anskaffa en egen lokal eller mark för möten var ett återkommande dilemma för Domnarvets arbetareförbund. Redan under sommaren 1889 när ett litet frö till förbundet spirade försökte dessa arbetare få dit August Palm för ett möte som inte blev av, enligt Johansson hade Palm sagt att det blivit något missförstånd.67 Det kan misstänkas att det inte fanns någon lokal att hyra till socialistiska aktiviteter. Socialismen sågs på denna tid med stor skepsis även från många arbetare, att agitera för socialismen kunde betyda avsked från sitt arbete. Att ett förankrat arbetareförbund slutligen etablerade sig vid Domnarvet berodde mycket på att lokalfrågan då löst sig genom byggandet av ett Folkets Hus ett par år in på 1900-talet. Detta visar på den betydelse en egen lokal hade för Domnarvets arbetareförbund.  Just dilemmat med anskaffande av lokal diskuteras av flera forskare. Hellspong hävdar att ett av de stora problemen var just lokafrågan, bolagets eller frikyrkornas lokaler uppläts inte till verksamhet i socialistisk anda.68  Johansson å andra sidan betonar förbundets önskan om ett eget Folkets hus som lösning på problematiken.69 Nilsson visar i sin tur att det som tidigare nämnts inte var förrän ett eget Folkets hus byggts som arbetarrörelsen fick ett ordentligt genombrott på orten- detta så sent som 1904.70  Ett par veckor in i förbundets tillblivelse den 15 mars 1890 bildades en kommitté som fick som uppdrag att skaffa en lokal till ett planerat möte den 1 maj. Mötet skulle handla om vikten av 8 timmars arbetsdag. Den 22 mars meddelade kommittén dock att den lokal de funnit ledig inte hyrdes ut till ett ”arbetarvänligt” möte.   P. Hjerpe upplyste klubben om att den lokal som han vid föregående möte åtog sig efterhöra, kunde icke fås hyras för ett arbetarvänligt föredrags hållande.71   Under samma möte bestämdes att kommittén skulle försöka få en fast lokal att disponera då detta med att hyra verkade svårt.72                                                          
67 Bolling, Otto (red.), s 300 
68 Hellspong, Mats, s 126,128  
69 Bolling, Otto (red.), s 304, 309 
70 Professor Sven A Nilsson Den tidiga arbetarrörelsen i Borlänge-Domnarvet 1890-1905: Arbetsmetoder, 
attityder och utveckling 
71 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 22 mars 1890 
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Lokalfrågan skulle alltså komma att bli ett problem för förbundet. På mötet veckan efter meddelades att varken lokal till 1 maj eller en fast lokal till förbundet erhållits. Under dessa möten satt medlemmarna hemma hos varandra istället.73 Men inte långt senare hade förbundet äntligen fått napp, det var en av förbundets medlemmar Isak Pollack som förbarmat sig och löste problematiken tillfälligt, han hade en gård i Borlänge som han hyrde ut under två månader framåt. En tid senare verkar det ha lossnat rejält för förbundet i lokalfrågan då de fick erbjudande att köpa en byggplats vid Bullerforsen nära Domnarvet. För att finansiera detta byggprojekt bildades ett aktiebolag bland medlemmarna, tomten kostade nämligen 450 kronor. Aktierna kostade 5 kronor och kunde fås på avbetalning. Under tiden hyrde en kvinna vid namn Anna ut en lokal till förbundet. Hur det senare kom att utvecklas med denna tilltänkta byggnad vid Bullerforsen förtäljer dock inte protokollen. Den 6 juli 1890 kom partivänner från Säter och Korsnäs på besök och skulle visas till förbundets lokal för kaffe innan de tillsammans skulle gå på faninvigningsmötet med August Palm.74  Vilken lokal som där avses anser jag oklar men det verkar föga troligt vara den tilltänkta marken vid Bullerforsen som bebyggts då det endast gått två månader sedan anskaffandet av tomten. Efter detta dryftas inte lokalfrågan något mer det året.  Inför nystarten 1891 såg det ut som lokalfrågan återigen blev en svår nöt att knäcka för det då betydligt svagare förbundet. Den 16 maj tillsattes en kommitté bestående av två personer för att finna en lämplig lokal, under mötet den 7 juni så meddelade dock kommittén att ingen velat hyra ut till förbundet överhuvudtaget.   Rapporter från särskildt tillsatta komitéer: C.P. Blåder samt P Larsson, hvilka blifvit utsedda för att försöka få hyra en lokal för förbundets möten, upplyste att de väl har frågat efter att få hyra en lokal men icke lyckats erhålla någon75  Men skam den som ger sig, den 1 augusti tillsattes en ny kommitté för att hitta en lokal. De fick inget napp men en annan av förbundets medlemmar hittade en lokal på en gård tillhörande en Gustav Andersson.76 Att ha hittat denna lokal tyckte förbundet var något att fira. En festkommitté tillsattes för att inviga lokalen under                                                                                                                                                                              
72 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 15 mars, 22 mars 1890 
73 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 29 mars, 6 april 1890 
74 A:I Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 mötesprotokoll 12 april, 31 maj, 7 juni 1890, 5 juli 
75 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 7 juni 1891 
76 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 16 maj, 7 juni, 1 aug, 8 aug 1891 
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festligheter.77 Senare under året beslutades att förbundet skulle försöka få hit nykterhetsförkämpen och kvinnorättskämpen Emilie Rathou. Ytterligare en kommitté för att finna en lämplig lokal bildades. Tydligen var Anderssons lokal inte bra nog för detta möte eftersom ytterligare en söktes av förbundet. Säkert ansågs dåvarande lokal alldeles för liten för ändamålet. Efter detta är det tyst om lokalfrågan i protokollen.    

                                                        
77 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 8 aug 1891 
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Utmaningen att engagera Domnarvets arbetare till 
förbundet  Att engagera den stora massan av arbetare till ett arbetarförbund under början av 1890-talet var ingen lätt uppgift för de som brann för arbetarrörelsen.  Av denna kamp finns det tydliga spår i mötesprotokollen. Den 12 april 1890 står det att läsa i protokollet följande diskussionsfråga.   Kunna vi Domnarfvets arbetare hafva någon nytta av att organisera oss? Och om så är, hur och på hvad sätt bör detta verkställas?78  Domnarvets arbetarförbund ville väcka en i förbundets ögon slumrande skara arbetare genom att diskutera vikten av engagemang och organisation. Vidare i diskussionsfrågorna fanns en fråga som behandlade vad förbundet kunde göra för att få arbetarna mer upplysta och intelligenta. Veckan därpå funderade förbundet på vad som var orsaken till att arbetarna vid Domnarvet var så ovilliga att organisera sig.79 I protokollet den 26 april 1890 står det att flera orsaker kom upp till diskussion under mötet:  Likgiltigheten för arbetarrörelsen och organisationen här på platsen, beror af flera orsaker, nämligen okunnighet och fördomar, likgiltighet inför det allmännas väl, ringa eller ingen omdömesförmåga inför socialismens grundrätter mm.80   Som synes på den ganska fräna tonen inför de arbetare som inte engagerade sig ser det ut att finnas ett visst förakt gentemot dem från medlemmarnas sida. Detta synsätt synliggörs även i förbundets program där följande står att läsa:  …med ljusets fackla i hand, tränga djupt in i fördomarnas mörka chakter/---/ sprida ljus ibland den i mörker och fördommar djupt sjunkna massan.81  Några veckor tidigare hade en fråga kommit upp om förbundet skulle införskaffa en medlemsbok där stadgar och program skulle finnas med, samt medlemmarnas                                                         

78 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 12 april 1890 
79 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 12 april, 19 april 1890 
80 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 april 1890 
81 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I Program 
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underskrifter. Det beslutades att en sådan bok skulle införskaffas. Jag tolkar det som att man därigenom ville skapa en aura av exklusivitet. Att det skulle vara av särskild vikt att vara medlem i förbundet med egen medlemsbok, och att med sin underskrift bekräfta detta. De ville därmed attrahera andra ännu icke invigda arbetare till förbundet genom att så att säga ge en signal om en särskild utvaldhet. Åmark hävdar att fackföreningarna vid den här tiden hade öppna karteller. Med det menas att alla arbetare fick vara med i kartellerna och detta ökade deras chanser att få inflytande över arbetet. För arbetsgivarna fanns det fördelar med detta system, risken för arbetskonflikter på arbetsplatsen minskade.82 För Domnarvets arbetarförbund var det alltså viktigt med ett högt medlemsantal. Under maj månad kom ett förslag upp om medlemskort till alla medlemmar, detta förslag slogs igenom och det tolkar jag som att det skulle upplevas som en förmån att vara med i förbundet. Något som skulle väcka intresse hos andra arbetare.83 Den svårighet som förbundet upplevde att sprida arbetarrörelsens idéer skapade stress och oro. Den 26 juli 1890 ställdes frågan:  Hvad är orsaken att det är så motbjudande för folket i allmänhet att understödja arbetarrörelsen?84  Det var alltså inte bara arbetarna på Domnarvet som tycktes oengagerade enligt förbundet utan även allmänheten. Svaret på frågan var snarlikt det tidigare, det var okunnigheten om grunderna till socialismen som antogs vara orsaken.85  Efter det att förbundet upplösts på grund av bland annat trakasserier från bolagsledningen under sensommaren 1890 var det ett betydligt försiktigare förbund som återupptog sin verksamhet våren 1891. Som tidigare nämnts skulle en ny styrelse väljas vid varje möte. Vid intagande av nya medlemmar skulle större försiktighet iakttas, det visar på en rädsla för att information om mötet skulle komma till arbetsgivarens kännedom. För att attrahera fler medlemmar detta år sänktes inträdesavgiften till 25 öre. Denna sänkning verkar inte ha burit frukt då ett förslag på 
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att tillsätta uppbördsmän för att få in avgiften kom upp för diskussion ett par veckor senare, detta förslag röstades dock ned.86  Andra viktiga strategier för att engagera arbetare till förbundet var att sprida tidningen Social-Demokraten samt att med muntlig agitation förmå arbetarna till engagemang.87 Även dessa åtgärder verkar ha varit resultatlösa. Förbundet frågade sig vad den egentliga orsaken kunde vara till att arbetarna i Domnarvet inte ville organisera sig. Trots livlig diskussion men flera talare under mötet kom de inte till någon tillfredställande slutsats. Som så ofta då de inte kunde enas om ett svar eller inte tordas skriva ned detta blev svaret att ”den förda diskussionen fick utgöra svaret på frågan”.88 Att engagera sig i arbetarrörelsen var förenat med risker för arbetarna, de kunde när som helst avskedas om de blev för obekväma i arbetsledningens ögon. Hellspong betonar detta och påpekar att medlemsantalet aldrig uppgick till mer än 100-talet arbetare. Anledningen var att de allra flesta inte ville stöta sig med Bergslaget som var en mäktig arbetsgivare.89   

                                                        
86 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 18 april 1891 
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Konkurrens från kyrkan, väckelserörelsen och 
nykterhetsrörelsen?  

                                                 Kyrkan och väckelserörelsen  För arbetarrörelsen fanns det en viss spänning i förhållandet till kyrkan och väckelserörelsen.  Andersson fokuserar på just detta. Hon menar att den marxistiskt präglade arbetarrörelsen ofta såg religion som ett hinder för det klasslösa samhället.90 Frikyrkorörelsen uppstod genom tankar om folkets frihet och en önskan om att vara fri att söka sin egen religiositet. Den skulle vara individuell och inte vara till hinder för arbetarrörelsens strävanden.  Andersson förklarar också hur statskyrkan sågs som en institution som gynnade de rika i samhället och väckelserörelsens medlemmar som världsfrånvända.91 För arbetarrörelsen var det problemen som arbetarna upplevde här och nu som hade relevans. Detta märks också hos Domnarvets arbetare i förbundet, för dem var religionen något som var den egentliga orsaken till nöden i samhället. Detta synliggjordes i en diskussionsfråga under ett möte den 15 februari 1890, Frågan löd:  Har religionen någon inverkan på den nu rådande nöden? Framställdes och antogs till diskussion. Af diskussionen framgick att den nu rådande nöden, är den nu rådande och moderna religionens frukt.92  Det ser dock ut som att det trots beslutet fanns mycket funderingar till hur de kristna skulle ställa sig till arbetarrörelsen.  En fråga som kom upp den 19 april 1890 behandlade spörsmålet huruvida en sann kristen även kunde vara en ”varm frihetskämpe”. Och som så många gånger tidigare fanns det inget enkelt svar utan diskussionen fick utgöra svaret på frågan. Det kom upp en fråga om vad det skulle kosta att få hit en viss Nylander från Selånger för att han skulle framföra ett socialistiskt föredrag på biblisk väg. Frågan diskuterades men eftersom det inte fanns någon adress till Nylander så lämnades frågan obesvarad och följdes inte upp. Jag anser att man kan skönja en intressekonflikt inom förbundet. Någon 
                                                        
90 Sara Andersson s 13 
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har kommit med förslaget att få hit Nylander men på grund av att inte hans adress kunde finnas detta möte så skrotades frågan helt. Nog skulle en adress kunna hittas om intresset fanns hos majoriteten av mötesdeltagarna. Min slutsats är att vissa uppenbarligen tyckte att socialism på biblisk och kristen grund inte hade mycket att tillföra förbundet.93 Det verkar som att den religionsfientliga falangen i förbundet tagit initiativet då det andliga programmet som funnits med som stående punkt ifrågasattes under mötet, frågan gällde om den skulle strykas helt. Det beslutades senare att det andliga programmet under mötena skulle tas bort, detta med motivationen att den möjligen kunde bli ett hinder för förbundets tillslutning av nya medlemmar.94 Jag tolkar det som att de religionsvänliga arbetarna fick stå tillbaka, kanske de gick ur förbundet eller fick lov lämna det. Hellspong hävdar att han inte kunnat hitta några personer med ett engagemang inom både frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen.95 Det ser ut som att de med sådana sympatier inte blev långvariga i förbundet. Efter detta kan jag inte se att de överhuvudtaget berörde något som hade med kyrkan, väckelserörelsen eller andlighet att göra. Jag tolkar detta som att religion och andlighet inte skulle tillåtas uppta utrymme för arbetarnas strävanden. Detta var ett förbund som tillvaratog arbetarnas intressen och fanns andliga spörsmål skulle det vara av marginell art eller om det togs för mycket utrymme, som i detta fall, skulle frågan strykas helt. Det fanns vid denna tid ett nybildat samfund som kallade sig Utiliska samfundet och som grundats av Viktor Lennstrand i Gävle 1888. Samfundet var starkt antireligiöst och byggde på en socialistisk ideologi med stark tilltro till förnuftet och vetenskapen.96 Domnarvets arbetarförbund hyste starka sympatier för Lennstrands antireligiösa idéer och hjälpte till att sprida dem. Lennstrand hade fängslats för sina idéer och satt vid tiden i fängelse.  Under mötet den 1 mars 1890 upplästes ett cirkulär från detta samfund och som innehöll en förfrågan om man ville hjälpa samfundet att samla in namnunderskrifter. Dessa skulle sedan sändas till Sveriges regering och visa på det stöd som arbetarförbundet hyste för den fängslade Lennstrand och de åsikter och uttalanden han framfört. Under diskussionen som följde kom förbundet fram till att de skulle göra vad de kunde för att hjälpa samfundet. Namnunderskrifter verkar förbundet lyckats att                                                         
93 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 19 april, 26 april 1890 
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samla ihop och dessa skickades till Utiliska förbundet i Stockholm. Det är uppenbart att det fanns en entusiasm att hjälpa och sprida Utilisternas idéer under denna tid. Redan under nästkommande möte ville förbundet eftersända 10 exemplar av samfundets skrifter ”Gud” och ”hvarför uppträder jag mot kristendomen?”.97  Två diskussionsfrågor kom upp angående Utilisterna, de löd:  Kan det anses passande och ändamålsenligt att en klubbmedlem i diskussion tar parti för Utilisterna?”/---/ ”Anser klubben att det kan vara till någon nytta för klubben att eftersända några flera Utilistiska skrifter att sprida bland allmänheten?98  Diskussionen utgjorde svaret på den första frågan, och visar på att förbundet inte var helt eniga i den frågan. På den andra enades de om att eftersända dessa skrifter för 5 kronor.  En tid senare kom ytterligare en förfrågan från det Utiliska samfundet, denna gång om förbundet kunde arrangera ett allmänt möte och där läsa upp ”Hvarför uppträder jag mot kristendomen”? Hur det sedan blev med spridandet av skrifterna eller det fortsatta samarbetet med Utilisterna framgår inte av mötesprotokollen. Det verkar inte som att något mer behövdes dryftas i ämnet. Dock ligger frånvaron av ett fortsatt samarbete med Utilisterna i linje med att det andliga programmet ströks som punkt vid förbundets möten. Jag tolkar det som att om det inte fanns något utrymme i förbundet att diskutera andliga frågor så blev en fortsatt kamp för Utilisternas antireligiösa agenda ointressant. Nilsson framhåller hur Utilismen stod på sin topp just under år 1890 men att den bekämpades av socialdemokratin.99 År 1894 tynade Utilismen bort i och med att dess grundare Lennstrand avled.100 Slutsatsen blir att förbundet överlag var mycket skeptiskt inställda till religionen och såg den som ett hinder för arbetarrörelsen.   
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                                                     Nykterhetsrörelsen  Nykterhetsrörelsen hade uppkommit som en motreaktion mot det omfattande alkoholmissbruket under denna tid. De som befann sig lågt på samhällstegen blev i än mer armod av denna rusdryck. För många blev nykterhetsrörelsen räddningen undan spriten och flera av dessa nyktra individer var sedan med att bygga upp arbetarrörelsen.101 Under ett av de första mötena ställde förbundets ordföranden P. Hjerpe frågan ”Är dryckenskapen orsaken till socialismen”.102 Frågan diskuterades och ett enhälligt nej blev resultatet. Bakgrunden till detta svar kan vara ett socialistfientligt föredrag som av en Lennerdahl förmedlats på ett nykterhetsmöte i januari och som upprört förbundet mycket. I förbundets ögon hade talaren farit med osanning. Det som upprörde dem hade funnits med i en uppsats med namnet ”Bref från Borlänge” och som förmedlats på mötet. Ett genmäle skulle skickas till frisinnade tidningar för att lögnen skulle avslöjas.103  Som mötet fann att omförmäde uppsats var bemängd med stora lögner, så beslutades att ett genmäle skall insändas till någon frisinnad tidning, för att, för allmänheten offentliggöra de lögner som genom Hemlandsvännen blifvit spridda.104   Förbundet ville inte veta av någon som helst koppling mellan dryckenskap och nykterhetsrörelsen och socialismens framväxt. Säkert såg de socialismen som enbart arbetarrörelsens skötebarn.  Men det fanns viss tveksamhet angående själva nykterhetsrörelsen, vid mötet den 19 april 1890 kom en fråga upp om nykterhetsrörelsen kunde vara till nytta eller skada för socialismen. På den frågan ser det ut som att förbundet inte var överrens utan diskussionen fick utgöra svaret.105  Hellspongs forskning visar att flera av Domnarvets arbetare var medlemmar i nykterhetsrörelsen än i väckelserörelsen. Dessutom lockade nykterhetsrörelsen många flera av arbetarna vid bruket än arbetarrörelsen. Detta kan naturligtvis bero på den större risk en arbetare tog om personen gick med i                                                         
101 Johansson, Arndt,  s 19 
102 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 8 februari 1890 
103 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 8 februari 1 mars 1890 
104 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 8 februari 1890 
105 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 19 april 1890 
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arbetarrörelsen, konsekvenserna riskerade att bli så mycket större där. Det kan ha varit så att Domnarvets arbetarförbund gick försiktigare fram med nykterhetsrörelsen än väckelserörelsen. Nykterhetsrörelsen hade ju viss sympati hos förbundet då även de krävde nykterhet vid möten och såg spriten som ett hinder för samhället. Det kan också funnits en viss avundsjuka gentemot nykterhetsrörelsen som lockade fler medlemmar än arbetarrörelsen. Intressant och talande nog lånade nykterhetsrörelsen ibland ut sina lokaler till förbundet.106    

                                                        
106 Hellspong, Mats, s 122, 133 
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Hur tacklade föreningen frågan om 8 timmars arbetsdag 
och rösträtten? 
 Att få möjlighet att aktivt delta i det politiska livet genom att kämpa för allmän rösträtt var något som tidigt engagerat arbetarrörelsen. Redan 1849 krävde liberala reformsällskap rösträtt för alla svenska män från 21 år. Under det första arbetarmötet i Stockholm krävdes allmän rösträtt 1879. Så småningom på 1880-talet kom även idén om minskad arbetsdag upp på agendan. Från de många små socialdemokratiska föreningar enades dessa till ett parti 1889 och under socialistkongressen i Paris detta år enades man om att göra den 1 maj 1890 till en internationell mönstringsdag för åttatimmars arbetsdag.107  För det nybildade Domnarvets arbetarförbund var händelserna i Paris 1889 något som inte gått omärkt förbi. För en nybildad arbetarförening var 1 maj firandet något som man inte i en handvändning beslutade sig för, vad skulle till exempel bolagsledningen tycka om det? Så här skrev förbundet under sitt första möte:  En fråga framställdes till diskussion så lydande, Huru skola vi ställa oss i förhållande till 1 ta maj och 8 ta timmarsdagen. Mötet beslöt att lemna denna fråga obesvarad tills vidare.108   En tid senare var frågan uppe för diskussion igen, svaret blev då att om förbundet kunde anskaffa en lämplig lokal så skulle en talare anlitas som skulle framhålla värdet av åtta timmers arbetsdag. De beslutade också om att införskaffa flygblad för spridandet av dessa idéer.109 Hur det blev med dessa flygblad står inte att finna i protokollen. Kring rösträttsfrågan var förbundet mer enat.  Tvänne frågor inlämnades och antogs till diskussion, 1 ta frågan, är Sveriges befolkning moget för allmän rösträtt./---/ öfver första frågan utspan sig en liflig diskussion, hvarvid framhölls att alla såväl män som kvinnor äro mogna att ega rösträtt.110                                                         107 Björklund, Lennart, Zamore, Karl Otto & Nerman, Ture (red.), Svensk arbetarrörelse i ord och bild: 
1881-1955, Tiden, Stockholm, 1956 s 1-2, 8 
108 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 januari 1890 
109 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 15 mars 1890 
110 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 22 februari 1890 
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 Frågan om rösträtt kom upp flera gånger under mötena. Under diskussionsfrågorna framgår det att förbundet tog frågan på stort allvar och bedrev den aktivt.  Bör vi göra något för den nu pågående rösträttsfrågans lösning, klubbens beslut angående denna fråga blef, att klubben ska utfärda petitionslistor för att få så många namnunderteckningar som möjligt för frågans lösning intresserade personer, och ska dessa listor sedan insändas till riksdagsmannen Mankell.111  Att stödja det nybildade socialdemokratiska arbetarpartiet och dess hjärtefrågor var inte alldeles självklart hos den spirande arbetarrörelsen. Under ett möte formuleras frågan: 4: Hvad förstår man med socialdemokrat?/---/Öfver 4 de frågan beslöts att, den förda diskussionen skulle utgöra svaret.112  Jag tolkar det som att det fanns en osäkerhet över vad detta nya parti stod för och vad det egentligen innebar ”att vara socialdemokrat”. Johansson framhåller att det nya partiet kändes som ett hot av makthavarna och riskerade att omkullkasta hela samhället. I Stockholm skuggades dess ledare och agitatorer av polisen. Och ena sidan hävdade partiet att de skulle förebygga obetänksamheter eller våldsyttringar av arbetarklassen så långt det gick, men skulle å andra sidan inte rygga för att stödja revolutionära yttringar om så ansågs nödvändigt.113  Åmark hävdar att socialdemokratin visserligen gav stöd till arbetarklassen men att de också såg mer lokala strävanden som meningslösa. Partiet ingrep därför ibland i konflikter som startats av arbetarklassen. Det var alltså inte ett helhjärtat stöd för sina frågor som den tidiga socialdemokratin hade hos arbetarna.114   Vilken av de båda frågorna, kravet på 8 timmars arbetsdag eller rösträttsfrågan som var viktigast ser ut att ha varit oklart för Domnarvets arbetarförbund trots att rösträttsfrågan bedrevs mer aktivt, under ett möte kom följande fråga upp på dagordningen:                                                           
111 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 19 april 1890 
112 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 29 mars 1890 
113 Johansson, Arndt,  s 195-196 
114 Misgeld, Klaus, Bergström, Villy, Åmark, Klas & Molin, Karl (red.),s 58-60 
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Hvad är för oss arbetare nyttigast att först erhålla normal lagstadgad arbetsdag på åtta timmar eller allmen rösträtt? Frågan diskuterades men bordlades till nästa möte.115   Diskussionsfrågorna kring dessa ämnen var viktiga för förbundet, så här kunde det se ut under en diskussion i ett möte:  Hvilken nytta skulle en förkortad arbetsdag medföra? Frågan diskuterades och det beslut fattades, en förkortad arbetstid medför att arbetaren får mycket af sina arbetskrafter i behåll till kommande dagar, och äfven får arbetaren en liten tid öfrig att lägga sina själsförnödenheter så att han kan bli en mera tänkande och upplyst menniska än hvad nu är fallet enligt det nu rådande arbetssystem.116   Domnarvets arbetarförbund hade planer på att hålla ett föredrag om åtta timmars arbetsdags betydelse den 1 maj 1890 men som jag tidigare nämnt blev det inte riktigt så. Under planerna för 1 maj mötet kom följande frågor och svar upp:  Anser klubben det nödigt att den 1 ta maj anordna ett föredragshållande angående 8 ta timmars arbetsdags vikt och betydelse. Klubben beslöt att om möjligt är bör ett föredrag anordnas ofvannämnda dag för att såmedelst för allmenheten framhålla åtta timmars arbetsdags vikt och betydelse, äfven beslöts att ifall ofvannämnde föredrag ej kunde åstadkommas, så skulle klubbens samtliga medlemmar aftonen den 1 maj samlas och dagen till ära gemensamt taga sig en s.k. sexa, och utsåg nu en kommite beståenda af C.P. Blåder, I Pollack och E. Qvarnström som fick i uppdrag att anskaffa lokal och talare för föredragets åstadkommande, eller om detta icke låter sig göra skall kommittén föranstalta om ovannämnda sexa.117   Förbundet skrev så här under mötet veckan innan 1 maj:  Såsom ej något kan åstadkommas den första maj, kan i så fall något göras den tredje eller fjärde maj?118  Det ger inte mycket ledtrådar men en annan fråga under samma möte kan belysa oron under mötet, så här formulerar de sig:                                                         
115 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 17 maj 1890 
116 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 22 mars 1890 
117 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 22 mars 1890 
118 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 april 1890 
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 Hvad förtjänar myndigheterna på att så ofta fängsla våra partimedlemmar?119  Svaret kom två veckor senare:  Myndigheterna till sin fördel ingenting förtjänar men genom sitt beteende sig omedvetet pådriver socialismens framgång.120  Det ser ut som att bolagsledningen under Bergslaget pressat förbundet att överge sina planer den 1 maj. På mötet kom frågor angående orättvisor fram och jag anser att det tyder på att medlemmarna fått kalla fötter, men ändå närt en önskan att få diskutera problemen. Sannolikt var arbetarna inte eniga om hur viktig socialdemokratin var för arbetarnas sak. Detta kan ha bidragit till att de inte orkade kämpa helhjärtat för dessa frågor. Under förbundets nystart 1891 ger protokollen ingen information om dessa frågor, de ser inte ut att ha diskuterats överhuvudtaget. Jag tolkar det som att dessa frågor undveks, det finns heller inget i protokollet för året som tyder på ett nytt försök att uppmärksamma 1 maj detta år.  

                                                        
119 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 26 april 1890 
120 Sv Gruvarb. Förb. Domnarv. Avd 14 A:I mötesprotokoll 10 maj 1890 
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                  Sammanfattande diskussion  I min uppsats har jag studerat de utmaningar och svårigheter-men också den intensitet som Domnarvets arbetarförbund kämpade med de två första åren av sin existens. Jag anser att det förbund som bildades i januari 1890 var en grupp arbetare som ville förbättra sina villkor i livet. De var trötta på brukets hårda tillvara och ville förändra sina liv. Det var de yngre männen med familjer att försörja som stod i spetsen för denna rörelse, de hade mycket att förlora men chansade på att försöka vinna desto mer.  Protokollen avslöjar att de till en början var idealistiska och använde sig av ett antal specifika strategier. De tryckte upp medlemskort, sydde en fana till förbundet och införskaffade sig stämplar med parollen ”frihet, jämlikhet och broderskap”. De skapade i linje härmed särskilda pengafonder för att hjälpa varandra i knipa och stöttade strejkande arbetare på andra bruk. De arbetade för att få talare och agitatorer till orten. Detta trots den uppenbara risken för repressalier från bolagsledningen. Det visade sig inte helt riskfritt. Både ordföranden och vise ordföranden fick gå från sina arbeten efter det stora Sätermötet sensommaren 1890. I min uppsats har jag bekräftat denna forskning som Johansson presenterat121, i protokollen jag använt står inget om avskedet av förbundets ledare men en ny ordförande tillsattes plötsligt och denne var mycket osäker på om han skulle tordas axla ämbetet. Jag har också visat hur man många gånger diskuterade problematiken med låg attraktionskraft; det vill säga utmaningen låg främst i att locka medlemmar till just Domnarvets arbetarförening, genom att, som man formulerade det ”ruska om den slumrande arbetaren”. Var bolagsledningen extra nitisk på orten så var rekryteringsproblemet helt förståeligt.  Rädslan var stor för repressalier från arbetsgivaren. Det är med andra ord inte så märkligt att det var svårt att engagera arbetare till detta förbund. Medlemmarna funderade på vad de såg som liknöjdhet inför arbetarrörelsen. Förbundet funderade på varför det såg ut som det gjorde och angav orsaker som okunnighet inför socialismens grunder, eller allmän likgiltighet helt enkelt. Åtgärder som de försökte med var spridandet av uppbyggliga skrifter, medlemskort för medlemmar och sänkning av                                                         
121 Bolling, Otto (red.), s 305 



42  

medlemsavgiften. De hade till och med förbundsmedlemmar som skulle kontrollera om medlemmarna skötte sin inbetalning. Inga av dessa åtgärder fick någon större verkan.  Den tidiga arbetarrörelsens två hjärtefrågor var om åtta timmars arbetsdag och rösträttsfrågan och förbundet var med och diskuterade dessa frågor. De var eniga om att såväl män som kvinnor var mogna för allmän rösträtt och petitionslistor skapades för att insändas till politiker. Forskning av Åmark visar att arbetarrörelsen inte var alldeles enade kring det nybildade socialdemokratiska partiet vid den här tiden och dess hjärtefrågor var heller inte helt förankrade hos Domnarvets arbetarförbund, kanske visste de inte hur de skulle gå vidare med dem. I min undersökning av förbundet genom protokollen har jag uppmärksammat hur dessa frågor helt försvunnit som diskussionsämne under förbundets andra år.  Problemen under Domnarvets arbetarförbunds första år var svårigheten att finna lokaler att husera i, hålla föredrag och möten på. Forskning av Hellspong visar att det var få som tordes upplåta lokaler till denna nya socialistiska rörelse. Nilsson hävdar att det inte var förrän ett Folkets Hus byggdes på platsen som arbetarrörelsen verkligen blommade ut. Aktörer som bolaget Bergslaget önskade inte organiserade arbetare som krävde alltmer från bolagsledningen. Deras lokaler, marker eller kajplatser stod alltså inte till förfogande för förbundet. Jag har i min uppsats påvisat hur lokalfrågan upptog stor tankekraft under förbundets möten, det var en fråga av vikt som måste lösas för att arbetarrörelsen skulle kunna växa.  Konkurrensen och samspelet med kyrkan, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen var en annan aspekt som Domnarvets arbetarförbund hade att förhålla sig till. Kyrkan och väckelserörelsen sågs på med skeptiska ögon från deras håll. Min tolkning är att det fanns en uppfattning inom arbetarrörelsen att uthärda jordelivets vedermödor utan knot för att eventuellt få en himmelsk belöning i livet efter detta inte var något som föll de flesta i arbetarföreningen i smaken. Det var livet här och nu som betydde något. I protokollen från förbundets möten märks att medlemmarna funderade på om en kristen person även kunde vara en sann frihetskämpe, var de att lita på? Forskning av Hellspong hävdar att de inte var det alla gånger som förbundet ansåg det, de hade rykten om sig att skvallra till förmannen om föreningens aktiviteter. Det ser 
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ut som att det fanns de i förbundet som önskade förena socialismen med kristendomen men den falangen av förbundet blev kortlivad. Det andliga programmet under mötena ströks så småningom. Forskning visar dessutom att det inte finns belägg för att det funnits med personer med ett brinnande intresse i både frikyrkorörelsen som arbetarrörelsen. Min uppsats har bidragit med att visa att det fanns en liten del av medlemmarna som ville försöka förena tro och socialistisk kamp men att den religionsfientliga falangen vann den striden.  Under mitt arbete med uppsatsen har jag kommit fram till att motståndet till religion tog sig uttryck i att förbundet valde att stödja det Utilistiska samfundet, dess medlemmar var starkt religionsfientliga och ansåg att förnuft och vetenskap skulle leda människligheten snarare än religiös tro. Förbundet stöttade Utilisterna på olika sätt. Min undersökning av protokollen visar att när väl det andliga programmet uteslutits som punkt på mötena så slutade det Utilistiska samfundet att överhuvudtaget att figurera i protokollen. Det fanns inget behov av att agitera för deras ståndpunkt då inte andliga ämnen längre diskuterades av förbundet.  Hos Domnarvets arbetarförbund var relationen till nykterhetsrörelsen bättre än den var till kyrkan och väckelserörelsen. Nykterhetsrörelsen lånade ibland ut sina lokaler till förbundet och båda rörelserna strävade efter ett nyktrare folk. Förbundet funderade över om det myckna drickandet hade någon koppling till socialismens framväxt men det var det ingen i förbundet som ansåg. Ett socialistfientligt föredrag hade hållits på ett nykterhetsmöte och retat upp förbundets medlemmar. De funderade på om nykterhetsrörelsen kunde vara till nytta eller skada för socialismen men de kom inte fram till någon enhällit svar i den frågan. Forskning av Hellspong visar att det fanns fler medlemmar i nykterhetsrörelsen vid Domnarvet än medlemmar i arbetarförbundet. Jag tolkar det som att det var mindre laddat och inte så riskfyllt att bli medlem i nykterhetsrörelsen. Min undersökning visar att frågan om hur bra nykterhetsrörelsen var och dess relation till arbetarrörelsen inte var helt samstämmig bland medlemmarna i Domnarvets arbetarförbund.  De allmänna slutsatserna vi kan dra är att den tidiga arbetarrörelsen hade mycket att arbeta mot under denna pionjärtid. För Domnarvets arbetarförbund kom utmaningen 
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främst genom ett passivt motstånd från de egna leden i fråga om oengagerade arbetare på orten. Religion och nykterhet var också något som engagerade arbetarna, både i förbundet där de ansågs ta resurser från viktigare frågor och som faktorer som drog till sig arbetare som annars kanske skulle ansluta sig till förbundet. Min undersökning visar att den religionsfientliga falangen av förbundet segrade, det andliga programmet ströks ur programmet.  Samarbetet med Utilisterna upphörde helt under förbundets andra år. Detta anser jag vara en följd av frånvaron av andliga dimensioner och diskussioner i förbundet.  Från högre orter blev de ständigt motarbetade. Detta genom att lokaler, mark och ankringsplatser inte tilläts användas av förbundet. Avsked var också en strategi som användes i avskräckande syften. Min undersökning visar att första årets trakasserier ledde till att förbundet inte tordes arrangera ett nytt stormöte i Säter även om de till en början planerat för det. Arbetarna i förbundet visade kampvilja mitt i allt detta, de engagerade sig i en rad aktiviteter under dessa första två år. Men de var för få, endast en liten del av Domnarvets arbetare gick med i förbundet och funderingarna om anledningen till detta var många.  Vilka frågor som var allra viktigast var oklart under denna tid. Arbetarna i förbundet visade att de var osäkra på hur stadgarna till förbundet skulle utformas. De var också osäkra på vilka frågor de tordas stå för formellt. De stora frågorna om åtta timmars arbetsdag och rösträtten som det socialdemokratiska partiet lanserade lät bra men partiet var nytt och inte det givna valet för arbetare som det senare blev fram till det förra decenniet. Min undersökning av förbundet visar att dessa frågor helt tappade relevans under det andra året av förbundets existens. Min slutsats är att dessa frågor var intimt förknippade med de avsked och trakasserier från bolagsledningen som lett till att det första organisationsförsöket slogs ned 1890. Denna livliga pionjärtid 1890-1891 fick sitt slut då förbundet tvingades lägga ned sin verksamhet. Både arbetsgivarna vid Bergslaget men även en svårighet att rekrytera medlemmar samt lokalfrågan var bidragande orsaker till detta.   Domnarvets arbetarförenings strävan för åtta timmars arbetsdag och rätten att rösta kan te sig självklara för en nutida betraktare. Vi ska dock komma ihåg att detta inte var fallet under 1890-talet. Det fanns inte heller det sociala skyddsnät som vi har idag, det var dessa arbetare som var med och tvingade fram dessa för oss så 
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självklara rättigheter. I våra dagar finns dock liknande problem att brottas med om än i mildare varianter. Arbetsbelastningen är hög på många arbetsplatser och sjukskrivningar alarmerande höga. Den nutida arbetsledningen på dessa arbetsplatser ser kanske inte heller idag till de arbetande människornas bästa. Föreningens svårighet att engagera arbetarna till att organisera sig har sin motsvarighet idag, att engagera arbetare till politiska partier är svårt och nyrekryteringen låg. 1 maj har helt tappat det symboliska värde den tidigare haft.  I andra fall har det blivit tvärtemot. Domnarvets arbetarförbund såg kyrkan, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen som konkurrenter på 1890-talet. I vår tid har alla dessa tre rörelser svårt med att fylla leden. Detta gäller även arbetarrörelsen.   
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