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Förord
Arbetet med denna avhandling beskrivs bäst som flera resor. En som tog sin bör-
jan i en ansats att skriva om den svenska pressen och det spanska inbördeskriget, 
som via den svenska Spanienrörelsen slutligen stannade vid den politiska kam-
pen om den lokala fackliga rörelsen. Det har också varit en vetenskaplig resa 
som har gått från doktorandkurs till avhandlingsavsnitt och vice versa. Dessut-
om har det varit en resa i dess egentliga bemärkelse, eftersom en stor del av av-
handlingsarbetet har utförts på resande fot. På vägen till eller från ett arkivbesök, 
på en buss åt något håll eller under tiden som gästforskare vid Departemento 
de Historia ii, Universidad de Alcalá de Henares (Spanien) och Department of 
History, Indiana University (Bloomington, Indiana, Usa). Två oförglömliga re-
sor med många trevliga inslag. Ta bara en sådan sak som förmiddagsfikat med 
kamraterna på Departemento de Historia ii. Kaffe och mandelskorpa? Icke. Där 
gällde öl, tapas och Ducados på Mesón El Foro. Ett annat roligt minne är den 
gången jag körde till Chicago i en splitterny Pontiac Trans Am. Klarröd med 
V8 och däck så låga att jag nästan körde på de skinande aluminiumfälgarna. In-
för färden betonade mina kamrater vikten av ta rätt avtagsväg från Highway 65. 
Åkte jag fel skulle jag komma till staden Gary, och där ville jag, enlig dem, de-
finitivt inte hamna. Tydligen var denna stad den farligaste platsen i Usa. Som 
vanligt när jag får väghänvisningar, lyssnade jag med halva örat och tänkte ”hur 
svårt kan det vara!?”. Glad i hågen, med bly i foten och Ulf Lundell på hög vo-
lym rullade jag upp mot Chicago. För att göra en lång historia kort, jag hamna-
de i Gary. Det tog ett tag innan jag insåg det. Anade dock oråd när omgivningen 
började påminna om Dresden år 1945. Väl ute på Highway 65 igen fick jag tag 
på några poliser som stod vid vägkanten och frågade dem hur jag bäst tar mig 
till Chicago. Den ena polisen tittade åt det håll varifrån jag kom, på min bil och 
slutligen på mig och svarade lakoniskt, ”You’re Lucky to Be Alive!”.

Avhandlingsarbetet skildras ibland som ett ensamarbete, och till en del kan 
jag hålla med om. I sina stunder har det varit så, men i väldigt stor utsträck-
ning har det varit en social verksamhet där umgänget och samtalen med kamra-
ter och kollegor utgjort en viktig förutsättning för mitt arbete. Mot denna bak-
grund finns det ett antal personer som förtjänar ett tack och ett omnämnande.
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Först av allt vill jag rikta ett tack till Per Frånberg. Han var min handleda-
re när jag skrev mina första akademiska uppsatser och, medvetet eller omed-
vetet, sporrade mig att söka forskarutbildningen. Birgit Petersson var, fram till 
sin pensionering, min huvudhandledare och har som sådan haft stor betydel-
se för min tid som doktorand. Ett stort tack till dig Birgit. Jag vill även tacka 
Jonny Hjelm, Kent Zetterberg och Tom Ericsson, vilka under skilda perioder 
fungerat som mina handledare. Inte minst har Tom spelat en viktig roll i slut-
fasen av mitt arbete då han läst och kommenterat manuset i sin helhet.

Andra personer som tagit sig tid att läsa mitt avhandlingsmanus är Nina 
Almgren, Camilla Norrbin, Patrik Lantto och Mikael Svanberg. Tack för hjäl-
pen! Tack även till Lena Eriksson för hjälpen med fotografierna, till Erik Li-
denius som satt avhandlingen och gjort omslaget och till Gunnar Persson som 
översatt sammanfattningen till engelska. Tack också till Hofors Hembygds-
förening, IF Metall, Arkiv Gävleborg och Ann Majberg-Bloom för att lånet 
av fotografierna. Ett allmänt tack riktar jag till de arkiv, med personal, som 
hjälpt mig under dessa år, dock vill jag rikta ett särskilt tack Arkiv Gävleborg 
och dess personal. Er hjälp har varit ovärderlig. 

Jag vill också tacka dem som ekonomiskt bidragit till min forskning. Dessa 
är lO som via sitt forskningsutskott beviljade mig medel, Hjalmar Brantings 
Minnesfond, Stiftelsen Ernst Wigforss Minne, Stiftelsen J C Kempes Minnes 
Stipendiefond, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, stint, Svenska Institutet, He-
rencos forskningsstiftelsen för ortsmedia, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och 
Svenska Presshistoriska föreningen.

Doktorandlivet har sina vedermödor men det har definitivt sina ljuspunk-
ter. En obestridlig sådan har umgänget med övriga doktorandkollegor varit, 
varav flera har blivit goda vänner. Här vill jag särskilt nämna Martin Hård-
stedt, Patrik Lantto, Jacob Stridsman och Mikael Svanberg. Det finns många 
minnesvärda stunder att tänka tillbaka på, inte minst den traditionella whis-
kyn efter seminarierna.

Jag vill avsluta med att rikta mitt varmaste tack till min älskade Kristin 
Hånell, dels för att hon korrekturläste mitt manus, dels för att hon har stått 
ut med mitt sällskap dessa sista skälvande veckor. Denna bok vill jag tillägna 
minnet av Britt-Marie, utan morsan hade den här resan aldrig blivit av.

På tåget mellan Stockholm och Sundsvall, november 2007

Stefan Dalin
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Bakgrund
Den svenska fackföreningsrörelsen var under större delen av 1900-talet en arena 
för kampen mellan den politiska arbetarrörelsens olika partier.1 Kampen om mak-
ten över den fackliga rörelsen och partiernas strävanden att kontrollera den har va-
rit ett framträdande inslag i det fackliga arbetet. Fackföreningsrörelsen betrakta-
des som en viktig maktresurs i det samhällsförändrande arbetet. Kampen fördes på 
alla nivåer. Striderna stod på kongresser, avtalskonferenser och avdelningsmöten. 

Landsorganisationen i Sverige (lO) och Sveriges Socialdemokratiska Arbetare-
parti (saP) knöts tidigt till varandra. Det betydde att socialdemokratin tidigt 
fick en dominerande ställning inom fackföreningsrörelsen, vilket innebar att 
kampen om den fackliga rörelsen till stor del kom att handla om hur partierna 
till vänster om socialdemokratin försökte bygga brohuvuden inom den fackli-
ga rörelsen, samtidigt som de sistnämnda motarbetade detta.

Även om socialdemokraterna gick segrande ur denna kamp, kom den inte 
utan svårigheter. Under 1920- och 1930-talen utmanade vänstersocialdemokra-
terna, kommunisterna och socialisterna, socialdemokraternas ledande ställning 
inom flera fackförbund.2 På ett fåtal platser i landet bröt de fackliga och politiska 
förhållandena mot den gängse bilden av en dominerande socialdemokrati. Ho-
fors, ett brukssamhälle i västra Gästrikland, var en sådan ort.3 Under 1900-talets 

1 I detta arbete är begreppet ”Fackföreningsrörelsen” liktydigt med Landsorganisationen i Sve-
rige (lO) och till den anslutna fackförbund.

2 Andersson, Sten, ”Kommunisternas ’makt’ inom svensk politik och fackföreningsrörelse. 
En problematisering av ett spännande forskningsfält”. Makt och moral. En vänbok till och 
med Klas Åmark. Linköping 1998, s 252; Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler. So-
cialistiska Partiet 1929–37. Lund 1974, s 53.

3 Hofors ligger ca fem mil väster om Gävle och tre mil öster om Borlänge. Orten domineras 
av järnbruket.

Inledning

Kapitel Ett
Kap 1: s 1-36 Mellan massan och Marx Stefan Dalint

Första maj, första 
maj varje sliten ka-
vaj blir en mantel av 
strålande ljus, varje 
trött proletär glöm-
mer mödornas här 
och går drucken av 
vårvindars rus.

O du älskogens 
vår, som befrian-
de går över landen 
i segrarefärd, du är 
drömmens också, 
och var blick i det 
blå är en blick in i 
undrenas värld.

Vart förtryckar-
nas hot, varje var-
dag med sot blir 
idag som en lumpen 
legend. Och var håg 
och vår hand, rö-
res fritt utan band, 
och vår blick är mot 
framtiden spänd.
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första hälft kännetecknades orten av att de radikala delarna av den svenska arbe-
tarrörelsen hade en stark politisk och facklig ställning där. Bland annat fick [sic] 
Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti (ssV) 61 procent av rösterna i Hofors vid 
andrakammarvalet 1917. Vid 1924 års kommunalval fick Sveriges Kommunistiska 
Parti, sektion av den Kommunistiska Internationalen (sKP/Ki) 47,6 procent och vid 
kommunalvalet år 1932 fick Socialistiska Partiet4 (sP) 33,6 procent.5 Under 1900-
talet var Hofors en av landets tio ”rödaste” kommuner.6

Ortens näringsliv behärskades av järnbruket, vilket innebar att Hofors fackli-
ga liv dominerades av Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169. År 
1925 hade Hofors Fackliga Centralorganisation (fCO) 1004 medlemmar, av dessa 
tillhörde 719 metallavdelningen. Vid slutet av 1936 hade fCO 2217 medlemmar 
och av dessa var 1492 anslutna till Svenska Metallindustriarbetareförbundet.7 
Följaktligen skedde inte mycket av vikt inom Hofors fackliga liv utan metallav-
delningens medgivande. Från delningen av socialdemokratiska arbetarepartiet 
våren 1917 och fram till början av 1950-talet, dominerades metallavdelningens 
styrelse av medlemmar tillhörande något av arbetarepartierna till vänster om so-
cialdemokratin.8 Det fackliga livet i Hofors avvek med andra ord från den gäng-
se bilden av ett lokalt fackligt liv dominerat av socialdemokratin.

Övergripande syfte och frågeställningar
Avhandlingen koncentrerar sig på Hofors och en lokalfacklig miljö där vik-
tiga delar av den fackliga makten innehades av partierna till vänster om soci-
aldemokraterna. Det övergripande syftet är att problematisera och diskutera 
frågan om vad som kännetecknade och möjliggjorde denna avvikelse. Vikti-
ga frågeställningar kopplade till avhandlingens syfte är: Vad karakteriserade 

4 Det som i avhandlingen benämns Socialistiska Partiet (sP) bar åren 1929 till 1934 samma 
namn som det moskvatrogna kommunistpartiet. År 1934 antog det namnet Socialistiska 
Partiet. För att göra det enkelt att skilja dessa två partier åt benämns det sistnämnda endast 
som Socialistiska Partiet, med detta ansluter jag mig till den praxis Bernt Kennerström an-
vänder i sin avhandling Mellan två internationaler. Socialistiska Partiet 1929-37. Lund 1974.

5 Härnösands Landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunalfullmäktigevalen 1926 a:
Viiib nr 1 Hofors och Kommunalfullmäktigevalen 1934 e:Xiii nr 2 Hofors.

6 Rydenfelt, Sven, Kommunismen i Sverige. En samhällsvetenskaplig studie. Kristianstad 1954, s 224.
7 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1925 

och 1936.
8 Bortsett från perioden mellan våren 1940 och våren 1944, då lO cirkulären 1144 samt Svens-

ka Metallindustriarbetareförbundets cirkulär 3/1941 hindrade kommunister från att inneha 
förtroendeuppdrag inom förbundet. 
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förhållandena i en sådan lokalfacklig miljö? Hur lyckades dessa partier behål-
la sitt inflytande under så lång tid? Eller, varför förmådde inte socialdemokra-
tin också erövra makten inom viktiga delar av den fackliga rörelsen i Hofors? I 
vilken mån kan lokala normer och lokal politisk kultur kopplas till förhållan-
dena och utvecklingen inom den fackliga rörelsen i Hofors? 

Eftersom också makt, maktens förutsättningar, maktutövning och maktre-
lationer studeras, diskuteras även frågeställningar som; Vilka maktresurser ägde 
respektive aktör, och hur nyttjades dessa? Vilka strategier valde partiernas lokala 
organisationer i kampen om makten över den lokala fackföreningsrörelsen? 

Föreliggande studie avser att bidra till att öka kunskapen om kampen mellan 
arbetarrörelsens partier inom den svenska fackföreningsrörelsen samt bredda och 
fördjupa vetandet om makt och maktutövning inom den lokala fackföreningsrö-
relsen. Undersökningen förväntas generera ny kunskap om relationerna och för-
hållandena mellan arbetarepartierna inom den svenska fackföreningsrörelsen.

Hofors – bruket och kommunen
Hofors bruk anlades i början av 1600-talet.9 Från slutet av samma århundrade 
och fram till 1880 ägdes och drevs det av familjen Petre, då det såldes till Stock-
holms Enskilda Bank (seb).10 I början av år 1916 övertogs det av Svenska Kullager-
fabriken (sKf).11 För Hofors bruk innebar samgåendet med sKf en knuff framåt, 
såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt. Övertagandet garanterade avsättning 
för en betydande del av brukets årsproduktion, vilket inte minst var betydelse-
fullt för orten under tider av depression och lågkonjunktur.12 I och med att sKf:s 
kullager blev en efterfrågad produkt växte verksamheten i Hofors.

Precis som övriga världen kände Hofors av den kris som följde efter för-
sta världskriget. Efterfrågan på stål sjönk och under 1920-talets första hälft 
gick bruket med förlust. Mellan åren 1919 och 1923 minskade de anställda från 
1 117 stycken till 754.13 Enligt brukets officiella historieskrivning borde avske-

9 Åberg, Alf, ”Tiden intill år 1800”. Hofors bruks historia. Red. Birger Steckzén. Stockholm 
1957, s 48.

10 Åberg 1957, s 63; Steckzén, Birger (a), ”Tiden 1800–1915”. Hofors bruks historia. Stockholm 
1957, s 273ff.

11 Flogner, Gunnar & Steckzén, Birger, ”Den allmänna utvecklingen 1916–1955”. Hofors bruks 
historia. Red. Steckzén, Birger. Stockholm 1957, s 396.

12 Ibid, s 397.
13 Ibid, s 406.
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dandena ha varit flera men bruksledningen påstås ha valt att öka lagerhåll-
ningen för att i största möjliga mån bereda sysselsättning åt de anställda. Is-
tället för att avskeda arbetare reducerades arbetstiden och ”nödhjälpsarbeten” 
i form av reparationer och underhåll skapades.14 Tack vare detta sägs arbets-
lösheten inte ha fått samma omfattning i Hofors som i övriga landet. Här ska 
det dock understrykas att avskedandena var omfattande, beskrivningen ovan 
till trots. Därtill var arbetsstyrkan vid Hofors bruk av tradition lättrörlig och i 
samband med arbetslöshet flyttade många arbetare från orten för att söka ar-
bete på annat håll, vilket också förklarar den relativt låga arbetslösheten i Ho-
fors under 1920-talet.15

Under år 1924 vände konjunkturen och antalet anställda ökade. År 1928 var 
antalet 1 291.16 Den ekonomiska depressionen i början av 1930-talet medförde 
för Hofors bruks del att leveransvolymen sjönk och inga nyinvesteringar gjor-
des. Arbetsstyrkan minskades och permitteringarna var omfattande.17 I slutet av 
år 1933 lättade krisen och från år 1934 och framåt var konjunkturen god. Under 
denna period byggdes ett nytt valsverk och ännu en martinugn uppfördes.18

14 Ibid, s 406f.
15 Intervju med Lars Forsling, ordförande för Svenska Metallindustriarbetareförbundets av-

delning 169 åren 1980–1985 och 1990–1993, den 20 maj 2005.
16 Flogner & Steckzén 1957, s 409.
17 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a3:1 Verksamhets-

berättelser, verksamhetsberättelse år 1932 och år 1933.
18 Flogner & Steckzén 1957, s 416.

Vy över Hofors från Kullerberget år 1918. (Bilden tillhör Hofors hembygdsförening.)
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Under 1920- och 1930-talen rationaliserades och förbilligades produktio-
nen, och perioden mellan åren 1926 och 1939 mer än fördubblades tillverk-
ningstakten per arbetare.19

Andra världskriget var för Hofors bruk en gynnsam period, produktions-
kapaciteten kunde nyttjas till fullo.20 Under de första krigsåren gjordes dock 
inga nyinvesteringar, dels beroende på den osäkra framtiden, dels beroende 
på de färska minnena från åren efter första världskriget och den djupa ekono-
miska nedgången. Under år 1942 kom investeringarna igång, bygget av en ny 
rörpressanläggning påbörjades och ett nytt laboratorium uppsattes. Detta år 
uppgick antalet arbetare vid bruket till 2 267 stycken.21

Fram till och med år 1924 var Hofors socken en del av Torsåkers kommun, 
men vid årsskiftet 1925/1926 blev orten egen kommun.22 Det innebar att kom-
munen efterhand övertog brukets ansvar för de samhälleliga angelägenheter-
na, bland annat övertogs gatu-, vatten- och avloppsnätet samt det lokala el-
nätet. I sKf: s historik över Hofors bruk påtalas det goda och nära samarbetet 
som utvecklades mellan kommun och bolag, något som anses ha gagnat båda 
parter.23 Där framhålls också att samförståndsandan och det goda skatteunder-
laget bidrog till att kommunen raskt kunde bygga upp ”ett trivsamt samhälle 
präglat av vitalitet och god samhällsanda”.

År 1916 hade orten 3 700 invånare, i början av 1930-talet var invånaranta-
let runt 5 600 och i början av 1940-talet hade det stigit till ca 7 500.24 År 1925 
arbetade 39 procent av kommunens invånare vid järnbruket, år 1942 var siff-
ran 36 procent.25

Hur var då förhållandet mellan arbetarna och bruksledningen? Ska vi tro det 
som står i brukets officiella historik, var det allt igenom gott, såväl före som efter 
arbetarrörelsens ankomst till orten.26 Detta framstår som en delvis förskönande 
beskrivning. I början av februari 1907 igångsattes en agitation för bildandet av 
en fackförening vid bruket. Bruksledningen mötte detta med motstånd, bland 

19 Ibid, s 420.
20 Ibid, s 426 ff.
21 Ibid, s 428.
22 Nationalencyklopedin, band 9, Hofors, Höganäs 1992, s 66.
23 Flogner & Steckzén 1957, s 425.
24 Steckzén, Birger (b), ”Några sociala frågor”. Hofors bruks historia. Red. Birger Steckzén. 

Stockholm 1957, s 596.
25 Ibid, s 597.
26 Ibid, s 609ff.
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annat avskedades arbetare som deltagit i agitationen.27 Ledningens agerande ver-
kade snarare ha ökat än minskat intresset för fackföreningsrörelsen.

I mitten av februari samma år arrangerades ett möte i Hofors om nyttan 
med en fackförening, där omkring 400 personer deltog. Mötet beslutade att 
bilda en fackförening och 278 mötesdeltagare skrev in sig direkt. Några dagar 
senare hölls det konstituerande mötet, till vilket företrädare för bruksledning-
en inbjudits och infunnit sig. Huruvida ledningens närvaro var liktydigt med 
att schismen mellan arbetarna och ledningen var ur världen eller om det var 
ett sätt för ledningen att utöva kontroll är det svårt att säga någonting om. I 
Hofors bruks officiella historik tolkas bruksledningens närvaro som att säm-
ja åter rådde och förtroendet mellan arbetare och arbetsgivare var återställt. 
Den bild som tonar fram i metallavdelningens protokoll är att relationen till 
bruksledningen var i stort god. Avdelningen höll dock ett avstånd mellan sig 
och bruksledningen, något som till exempel framkommer i avdelningens be-
slut om att inte delta i uppvaktningen av disponent Olof Hjort vid dennes 60-
årsdag i april 1934.28 Konflikten mellan arbete och kapital var, trots de relativt-
sätt goda förhållandet, alltid närvarande.

Forskningsläget
Om den svenska arbetarrörelsen och dess historia finns ett stort antal arbeten 
skrivna. I denna uppsjö av böcker och pamfletter hittas allt från lokalt skriv-
na historiker till vetenskapliga arbeten. Av dessa är det verk som berör arbe-
tarepartiernas kamp om fackföreningsrörelsen som i första hand är av intres-
se för denna studie. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, studier som berör 
kampen på en nationell och generell nivå, och studier som har ett lokalt per-
spektiv. Med utgångspunkt från avhandlingens problemställning behandlas 
här nedan endast arbeten som diskuterar den politiska kampen inom den lo-
kala fackföreningsrörelsen och relationerna mellan de olika arbetarepartierna. 
Verk som berör utvecklingen på nationell och generell nivå presenteras i av-
handlingens tre empirikapitel.

Arbeten med ett lokalt perspektiv kan med utgångspunkt från hur des-
sa tolkar den lokala utvecklingen delas in i två grupper. Den ena förklarar det 

27 Ibid, s 611.
28 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 15/4 1934; Steckzén 1957 (b), s 613.
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hela strukturellt, det vill säga att de socioekonomiska faktorernas lokala art 
spelade en avgörande roll för arbetarepartiernas möjligheter att få makt och 
inflytande inom den lokala fackföreningsrörelsen. Den andra gruppen menar 
att svaren hittas i den lokala fackföreningens inre förutsättningar och utveck-
ling, där respektive arbetarepartis inflytande bestämdes av dess förmåga att ka-
nalisera och uppfylla medlemmarnas dagsbetingade krav och behov.

Med strukturen som förklaring
Tre exempel på arbeten som har strukturella förklaringsmodeller är histori-
kern Bo Stråths bok, Varvsarbetare i två varvsstäder. En historisk studie av verk-
stadsklubbarna vid varven i Göteborg och Malmö, historikern Rune Jungens av-
handling, Vävarstad i uppror. Arbetarrörelsen i Borås 1880–1920 och historikern 

Förstamajdemonstration i Hofors år 1907 som samlade ett par hundra personer. 
(Bilden tillhör Arkiv Gävleborg.)
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Börje Henningssons avhandling, Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anarko-
syndikalister och kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906–1937.29

Bo Stråth söker svar på frågan varför den radikalism som växte fram i Göte-
borg under 1920-talet inte fick sin motsvarighet i Malmö. Därtill studerar han 
innehållet i denna radikalism. Radikalismen i Göteborg kopplar han till Göte-
borgsvarvens kraftiga expansion under tidsperioden 1910–1920. Bo Stråth me-
nar att den stora och snabba tillströmningen av okvalificerade yngre arbeta-
re under 1910-talet, vilka fick ta lågt betalda arbeten, utgjorde dess grogrund.30 
I Malmö, däremot, var befolkningstillväxten jämnare, anställningstakten still-
sammare och andelen yrkesarbetande större, därav den lägre graden av radika-
lism. Bo Stråth menar också att skillnaden mellan Malmö och Göteborg vad det 
gäller arbetsgivarstrategier och industriellt utvecklingsmönster resulterade i att 
arbetarklassens politiska orientering på respektive ort tog skilda vägar. Vid Göte-
borgsvarvet fanns det ett patriarkaliskt system som länge utgjorde ett hinder för 
fackföreningsrörelsens utveckling och försvårade arbetarrörelsens framväxt. Ar-
betsgivarnas antifackliga linje resulterade i att fackföreningsrörelsen, när den väl 
växte fram, blev radikal. I Malmö fanns det inget patriarkaliskt system, ej heller 
uttalade arbetsgivarna något tydligt motstånd mot fackföreningsrörelsen. Där-
till blev socialdemokratin i Malmö tidigt en kommunalpolitisk kraft. Det bana-
de väg för att socialdemokraterna i Malmö fick en stark ställning i staden. I Gö-
teborg, däremot, dröjde det fram till början av 1920-talet innan arbetarrörelsen 
fick ett nämnvärt inflytande. Bo Stråth understryker att begreppet radikalism i 
diskussionen om Göteborg ska ses ur ett fackligt perspektiv och inte politiskt, 
enligt honom var den inte en grund för några politiska handlingar av samhälls-
omstörtande karaktär.31 I centrum för denna radikalism stod kravet på ökade lö-
ner för de lågavlönade. I detta hade kommunisterna en offensivare profil än so-
cialdemokrater, vilket bland annat förklarar deras framgångar i Göteborg.

Vad det gäller utvecklingen i Göteborg ansluter Bo Stråth sitt resonemang 
till den tes den norske historikern Edvard Bull (d:ä) lanserade 1922 rörande 

29 Stråth, Bo, Varvsarbetare i två varvsstäder. En historik studie av verkstadsklubbarna vid varven i 
Göteborg och Malmö. Göteborg 1982; Jungen, Rune, Vävarstad i uppror. Arbetarrörelsen i Borås 
1880–1920. Stockholm 1979; Henningsson, Börje, Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anar-
kosyndikalister och kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906–1937. Uppsala 2004.

30 Stråth 1982, s 308f.
31 Ibid, s 310ff.
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vänstersocialismens skilda ställningar i de nordiska länderna; att en fördröjd 
men en snabb industrialisering med arbetare som ryckts upp från sin traditio-
nella miljö och som erbjöds okvalificerade låglönearbeten formar en arbetar-
klass mottaglig för radikalism.32 

Det fackliga och politiska arbetet gav arbetarna i Malmö och Göteborg 
skilda erfarenheter, vilket bland annat uttrycktes i olika politiska språkdräkter, 
en reformistisk socialdemokratisk och en radikal kommunistisk.

Sociologerna Daniel Fleming och Anders Kjellberg har rest kritik mot Bo 
Stråths arbete.33 De anser att han tar för lätt på den politiska dimensionen i mel-
lankrigsradikalismen, vilket får konsekvensen att politik och ideologi reduceras 
till tolkningsram och inspirationskälla.34 Enligt dem undervärderar Bo Stråth 
maktförhållandena i samhället som källa till radikalismen. De vänder sig också 
mot att Bo Stråth till stor del förklarar radikalismen vid Göteborgsvarven med 
Edvard Bulls tes. Enligt dem är den otillräcklig, och som bevis andrar de sKf:s 
fabrik i Göteborg.35 Där igångsattes tillverkningen så sent som år 1907. Arbets-
styrkans storlek ökade snabbt mellan åren 1907 och 1920. Därtill var den okvali-
ficerad. Detta till trots var kommunisternas inflytande vid fabriken litet.

Fokus i Rune Jungens studie av arbetarrörelsens framväxt i Borås under peri-
oden 1880–1920 är på frågan om orsakerna till arbetarnas senfärdiga fackliga och 
politiska organisering. Rune Jungens huvudförklaring är att den patriarkaliska 
anda och den starka konservatism som fanns på orten, trängde ner till arbetar-

32 Edvard Bull publicerade en artikel i tidskriften Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung som behandlade frågan om varför vänstersocialismens ställning i de 
nordiska länderna var så iögonfallande olika. I Danmark var den betydelselös, i Norge var 
dess ställning stark och där var det ”högersocialismen” som var dömd till relativ maktlöshet, 
medan den i Sverige intog en mellanställning; vänstersocialisternas ställning var avsevärt sva-
gare än socialdemokraternas, men den var långt ifrån betydelselös. Det som enligt Bull gjor-
de att arbetarrörelsen i alla fall fram till 1920-talet var avsevärt radikalare i Norge än i de andra 
två länderna var den sena och snabba industrialisering som landet genomgick. Inom loppet av 
några årtionden växte där fram en ny industriarbetarklass utan klasstraditioner. Denna arbe-
tarmassas plötsliga uppbrott från bondesamhället till dessa nya industricentra banade väg för 
och formade en ny arbetarklass som var mer öppen för de revolutionära idéerna än den äldre 
mer långsamt växande arbetarklassen i Danmark och Sverige. Se Bull, Edvard, Arbetarrörel-
sens ställning i de tre nordiska länderna 1914–1920, Arkiv nr 15-16, 1976, s 63.

33 Fleming, Daniel & Kjellberg, Anders, ”Facklig radikalism i Göteborg och Malmö”. Arkiv 
nr:27-28, 1984.

34 Ibid, s 80.
35 Ibid, s 75.
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na och färgade deras uppfattningar och ”försenade” utvecklingen av fackliga och 
politiska organisationer i Borås.36 Precis som Bo Stråth kopplar Rune Jungen ar-
betarrörelsens sena utveckling till ett djupt rotat patriarkaliskt system.

Författaren berör även de vänstersocialdemokratiska och kommunistiska 
inslagen på orten, och i vilken utsträckning de av arbetarna sågs som politis-
ka alternativ. Delningen av det socialdemokratiska arbetarepartiet 1917 fick li-
tet genomslag i Borås.37 Den socialdemokratiska arbetarekommunen tog ti-
digt ställning för ”högersocialdemokraterna” och endast ett fåtal medlemmar 
gick till ssV. Rune Jungen förklarar det med att de frågor som partistriden gäll-
de var av rikspolitisk karaktär och utgjorde inte någon grund för en lokal par-
tistrid, och att det endast var i de större städerna som konflikten fick någon 
betydelse för partiorganisationen.38 Förklaringen är inte helt riktig. Vänsterso-
cialdemokraterna hade sitt största stöd i Norrbotten, Västerbotten och Ånger-
manland. Som en rimligare förklaring framstår det faktum att ortens mer ra-
dikala arbetare tidigt sökte sig till ungsocialisterna och syndikalisterna, vilka 
var relativt starka på orten. Det innebär att de lokala socialdemokratiska orga-
nisationerna vid tiden för partidelningen var dränerade på radikala medlem-
mar. Därtill kan ortens konservativa kultur ha haft betydelse för vänstersocia-
lismens – kommunismens svaga utveckling på orten.

Börje Henningsson söker svar på frågan om hur tre idériktningar inom ar-
betarrörelsen – kommunism, socialdemokrati och anarkosyndikalism – kom 
till uttryck i Dalarnas län. Ansatsen är att de tre socioekonomiska miljöer som 
fanns inom länet – jordbruksbygd, skogsbygd och industriort – erbjöd olika 
möjligheter för respektive idéströmning att växa. Han konstaterar att kom-
munisterna, sedermera socialisterna, fick fäste bland arbetarna på industri-
orterna och hos skogsbolagens arbetare och arrendatorer, splittringen inom 
rörelsen blev dock dess fall.39 Börje Henningsson menar också att socialdemo-
kratin växte sig starkare bland annat genom att partiet tillfördes kunniga poli-
tiker i samband med vennerströmmarnas och höglundarnas inträde i saP.40

36 Jungen 1979, s 293f.
37 Ibid, s 252.
38 Ibid, s 256.
39 Henningsson 2004, s 252-253.
40 Ibid, s 256f; Vennerströmmarna var benämningen på dem som följde Ivar Vennerström in 

i det återskapade ssV i samband med delningen av sKP/Ki år 1921. Dessa återinträdde i saP 
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Den lokala fackliga miljön avgör
I den grupp som fokuserar på inomfackliga förklaringar hittas historikern Tom 
Olsson och dennes avhandling Pappersmassestrejken 1932. Om facklig ledning 
och opposition, historikern Sten Anderssons artikel ”Kommunisternas ’makt’ 
inom svensk politik och fackföreningsrörelse” som behandlar kommunister-
nas politiska och fackliga inflytande i Sverige och sociologen Sune Sunessons 
artikel ”Onsdagsklubben och klasskampen – från tjugotalets arbetarrörelse i 
Sandviken” som studerat relationerna mellan kommunister och socialdemo-
krater inom Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 135 i Sand-
viken under 1920-talet.41 Till denna grupp hör även Lars Olofssons artikel, 
”Krisen, arbetslösheten och det kommunistiska genombrottet i Grov 36”.42 
Jämte dessa arbeten har vi Niclas Andréns uppsats, ”Maktresurser och hege-
moni. En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kom-
munister inom Metallindustriarbetareförbundets avdelning 12 i Norrköping 
1960–1972”.43 I den studeras relationen mellan socialdemokrater och kommu-
nister samt deras kamp om medlemmarnas sympatier. Den övergripande frå-
gan är hur en dominerande ställning förvärvades och behölls. 

Tom Olsson menar att kommunisternas väg till makt inom fackförenings-
rörelsen gick via deras förmåga att få inflytande över de spontan-fackliga ytt-
ringarna och med dessa som utgångspunkt formulera ett alternativ till den so-
cialdemokratiska fackliga linjen.44 Begreppet spontan-facklighet förankrar Tom 
Olsson i Vladimir Ilijts Lenins och Eric Hobsbawns resonemang om begreppet 
”trade-unionism.”45 Lenin menar att den spontan-fackliga ideologin växte fram 

under första halvan av år 1924. Den förkortning som används häri för detta parti är ssV/
V, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti/Vennerstöm. Höglundarna var den allmänna be-
nämningen på dem som följde Zeth Höglund in i sKP, Sveriges Kommunistiska Parti, i sam-
band med delningen av sKP/Ki sensommaren 1924. Dessa återinträdde i saP våren 1926.

41 Andersson 1998, a. a.; Olsson, Tom, Pappersmassestrejken 1932. En studie av facklig ledning 
och opposition. Lund 1980; Sunesson, Sune, ”Onsdagsklubben och klasskampen. Från tju-
gotalets arbetarrörelse i Sandviken”. Arkiv, nr 11-12, 1977.

42 Olofsson, Lars, ”Krisen, arbetslösheten och det kommunistiska genombrottet i Grov 36”. 
Arkiv, nr 9-10, 1976.

43 Andrén, Niclas, ”Maktresurser och hegemoni. En redogörelse för maktkampen mellan so-
cialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundets avdelning 12 i 
Norrköping 1960–1972”. Socialhistoria i Linköping 10. Linköping 2000.

44 Olsson 1980, s 436ff.
45 Ibid, s 79.
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inom arbetarklassen i den dagliga kampen för bättre villkor, och att den tog 
sitt uttryck i bildandet av fackföreningar.46 Kännetecknande för denna ideolo-
gi är att den erkänner arbetarnas kamp för sina intressen gentemot arbetsgivar-
na, men den utgör nödvändigtvis ingen grund för det politiska organisations-
arbetet eller en utgångspunkt i kampen för avskaffandet av kapitalismen. Detta 
hindrar dock inte att den kan vara en bärare av radikalism. Enligt Tom Ols-
son utmärktes motsättningen mellan den socialdemokratiska fackliga linjen och 
den spontan-fackliga linjen av ”bristen på en övergripande samhällsåskådning i 
kombination med framhävandet av det specifikt fackliga” hos den sistnämnda.47 
Avgörande för att en spontan-facklig rörelse skulle uppstå var att fackförbun-
dens lokala avdelningar ägde en betydande del av makten inom sina förbund.

Sten Andersson menar i sin artikel att Tom Olssons resonemang sätter 
fingret på några intressanta problemkomplex, bland annat den om att kom-
munisternas grad av inflytande var förbundet med deras förmåga att kontrol-
lera de spontan-fackliga stämningarna.48 Sten Andersson betonar potentialen 
och styrkan i den spontan-fackliga strategin. Författaren slår fast att kommu-
nisternas möjlighet att utöva makt inom den fackliga rörelsen under mellan-
krigstiden avgjordes av de möjligheter som erbjöds lokalt.49 Han menar att 
det är fel att försöka avgöra kommunisternas makt inom fackföreningsrörel-
sen med utgångspunkt från antalet kommunister på förbundskongresser och 
konferenser eller av deras representation i olika förbundsstyrelser, eftersom 
kommunisternas styrka låg på lokal och regional nivå.50 Sten Andersson kon-
staterar att under 1920-talet var kommunisterna väldigt aktiva i fackliga sam-
manhang. Periodvis hade de ett stort inflytande lokalt och regionalt, men med 
det att makten inom fackföreningsrörelsen flyttades från lokal till central nivå 
minskade kommunisternas möjlighet till fackligt inflytande.

Sune Sunesson hävdar att kommunisternas starka ställning och stora infly-
tande inom metallavdelningen i Sandviken kom av att de drev en trade-unionis-
tisk linje.51 Exempel på kommunisternas ställning inom avdelningen är att kom-
munisten Sven Floberg var ordförande för avdelningen mellan åren 1926 och 

46 Lenin, Vladimir Ilijts, Vad bör göras. Brännande frågor för vår rörelse. Stockholm 1973, s 53-96; 
Hobsbawm, Eric J, Labouring Men. Studies in the History of Labour. London 1968, s 334ff.

47 Olsson 1980, s 81.
48 Andersson 1998, s 253.
49 Ibid, s 254. 
50 Ibid, s 256f.
51 Sunesson 1977, s 54.
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1929. Ordförandevalet omgavs inte av några partistrider och vad Sune Sunes-
son kunnat se var det Sven Flobergs kvalitéer som fackföreningsman som fick 
honom vald, att han var kommunist hade i detta sammanhang liten betydelse. 
Författaren visar också att det fanns en fungerande dialog mellan den kommu-
nistiska och den socialdemokratiska arbetarekommunen. Dessutom höll parti-
ernas ”representanter” i avdelningsstyrelsen varandra informerade om respektive 
arbetarekommuns verksamhet. Denna samförståndsanda till trots understryker 
Sune Sunesson att det fanns en tydlig gräns mellan socialdemokrater och kom-
munister och att de politiska motsättningarna var ständigt närvarande.52

I början av år 1929 förändrades den goda relation som funnits mellan kom-
munister och socialdemokrater inom metallavdelningen, vilket Sune Sunes-
son kopplar till den antikommunistiska inställning som socialdemokratin an-
tog från slutet av år 1928.53 I linje med den gjorde socialdemokraterna inom 
metallavdelningen ordförandevalet år 1929 till ett partival. Resultatet blev att 
socialdemokraten Valfrid Stenman slog ut Sven Floberg. Trots sKP/Ki:s nya 
taktik ändrade aldrig kommunisterna i Sandviken sitt arbetssätt, vilket inne-
bar att socialdemokraterna inte helt kunde slå sönder den kommunistiska op-
positionen. Däremot innebar delningen av sKP/Ki en öppning för socialdemo-
kraterna att på längre sikt detronisera oppositionen inom metallavdelningen. 
Klyvningen av sKP/Ki innebar att kommunisterna i Sandviken förlorade sitt 
inflytande inom metallavdelningen. Socialisterna fick däremot en relativt 
stark ställning inom avdelningen. Sven Floberg återkom till styrelsen efter ett 
år och socialister satt som ordföranden för ett par av avdelningens klubbar. I 
riksdagsvalet år 1932 fick partiet över 30 procent av rösterna i Sandviken. Med 
splittringen av sP i maj 1937 föll dock partiets arbetarekommun i Sandviken 
samman och med det bröts kontinuiteten i organiseringen av den radikala ar-
betareopinionen inom metallavdelningen. Att socialisterna kom att vara fram-
gångsrika i sitt fackliga arbete förklarar Sune Sunesson med att de vidhöll den 
fackliga linje de haft sedan 1920-talet, med den skillnaden att då var det fackli-
ga arbetet knutet till en politisk helhet, vilket innebar att partiet var ett tydligt 
alternativ till socialdemokraterna.54 Men från 1930-talets första år utveckla-
des socialisterna enligt Sune Sunesson till ett fackföreningsparti med svårig-

52 Ibid, s 41.
53 Ibid, s 55.
54 Ibid.
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heter att presentera sig som ett trovärdigt politiskt alternativ.55 Avslutningsvis 
påpekar han att en stor del av arbetarrörelsens skrivna historia bygger på cen-
tralt material. De lokala konsekvenserna av centralt fattade direktiv och beslut 
kommer sällan fram, och ska det vara möjligt att fastställa deras effekt och ge-
nomslag måste lokala undersökningar göras, inte minst för att få avstånd till 
propagandistiska och ideologiska skildringar av verkligheten.56

Lars Olofsson berör det kommunistiska ”genombrottet” i Grov- och Fa-
briksarbetareförbundets avdelning 36, som kom i anslutning till lågkonjunk-
turen och massarbetslösheten vid inledningen av 1930-talet. Inflytande behöll 
de ända in på 1960-talet. Lars Olofsson ser en klar koppling mellan det enga-
gemang och arbete kommunisterna lade ner på att organisera hjälp och stöd 
till medlemmarna och deras framväxande maktställning inom avdelningen.57 
Kommunisterna låg bakom bildandet av en arbetslöshetssektion, en rättshjälps-
kommitté samt organiserande ett solidaritetskök. De två förstnämnda sysslade 
med allt ifrån understöds- och reservarbetsfrågor, inte minst att hjälpa med-
lemmar med skrivelser i besvärs- och överklagandeärenden, till att syssla med 
principfrågor rörande arbetslösheten. Kommunisternas praktiska och konkre-
ta lokalfackliga arbete och deras förmåga att lösa dagsfackliga problem gav 
dem inflytande över avdelningen. 

Niclas Andrén pekar i sin artikel ut flera samverkande faktorer som bidrog 
till att socialdemokratin tog och behöll inflytandet inom Svenska Metallindu-
striarbetareförbundets avdelning 12. En sådan faktor är det tidiga samarbetet 
mellan saP och lO, utifrån vilket socialdemokraterna kunde forma en vi-bild 
bland medlemmarna där samhörigheten mellan organisationerna lyfts fram.58 
En annan faktor var socialdemokratins duglighet att leverera en ökad materiell 
standard. Förmåga att skapa och behålla hegemonin inom avdelningen kopplar 
Niclas Andrén till partiets kontroll över dess maktresurser, det vill säga styrel-
sen och funktionärerna.59 På så vis fanns möjligheten att via resursförstärkande, 
genom exempelvis försäljning av socialdemokratisk litteratur och beviljandet 
av anslag till socialdemokratiska organisationer, stärka socialdemokratins ställ-
ning. Niclas Andrén försöker förklara den lokala socialdemokratiska dominan-

55 Ibid, s 55f.
56 Ibid, s 56.
57 Olofsson 1976, s 45f.
58 Andrén 2000, s 45.
59 Ibid, s 44ff.
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sen utifrån ett lokalt hegemonibygge, ett resonemang som är något ansträngt. 
Allt det Niclas Andrén pekar ut som delar i detta bygge, exempelvis att kur-
ser arrangerades tillsammans med Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
(ssU) och att socialdemokratisk politisk litteratur spreds till avdelningens med-
lemmar, var ingenting unikt för metallavdelningen i Norrköping. Detta var en 
del i en strategi som gällde för hela landet, förvisso med syftet att ge socialde-
mokraterna hegemonisk kontroll över fackföreningsrörelsen, men det är orik-
tigt att beskriva detta som en del av ett lokalt projekt. 

Något om Hofors
Vad det gäller arbeten som direkt berör Hofors ska Anna-Lena Lodenius bok 
Tvåfrontskriget. Fackets kamp mot nazismen och kommunismen nämnas.60 Med 
sin bok vill författaren beskriva den kamp som fackföreningsrörelsen förde 
mot kommunister och nazister. Boken bygger på intervjuer med i första hand 
socialdemokrater som var fackligt aktiva och deltog i denna kamp, en del av 
den tidigare gjorda forskningen samt vissa arkivstudier. I huvudsak behandlas 
perioden från år 1917 fram till år 1960.

En av de orter som berörs i hennes bok är Hofors. Författaren har träffat so-
cialdemokraten Sven Hammarberg och med utgångspunkt från hans berättel-
se lämnat en bild över förhållandet mellan socialdemokrater och kommunister 
i Hofors. Om Sven Hammarbergs historia finns det en hel del att säga. Bland 
annat kan det konstateras att han, som hans berättelse återges i Anna-Lena Lo-
denius bok, inte alltid minns rätt. Bland annat hävdar Sven Hammarberg att år 
1942 tog ett par kommunister plats i styrelsen för metallavdelningen i Hofors, 
vilket är felaktigt.61 Cirkulär 3/1941 omöjliggjorde det. Vidare säger han att av-
delningens expeditör gick med i saP våren 1938, vilket inte heller är riktigt. Ex-
peditören skickade nämligen en jul- och nyårshälsning till släkt och kamrater 
via Folkets Dagblad, Socialistiska partiets huvudorgan, den 24 december 1938. 
Författarens förhållningssätt till att hantera sagesmannens berättelse är anmärk-
ningsvärt. Anna-Lena Lodenius betraktar berättelsen som en objektiv sanning. 
Något försök att kontextualisera, diskutera eller pröva dess validitet görs inte.

60 Lodenius, Anna-Lena, Tvåfrontskriget. Fackets kamp mot nazism och kommunism. Stock-
holm 2002.

61 Ibid, s 302.
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I Sven Rydenfelts avhandling Kommunismen i Sverige. En samhällsveten-
skaplig studie kommenteras, bland annat, Hofors politiska landskap.62 Som ti-
digare nämnts konstaterar han att Hofors var Sveriges 10:e rödaste kommun. 
Orsakerna till detta anses vara ortens stora och snabba folkökning under 1900-
talets första hälft, vilket ska ha gett Hofors tydliga drag av nybyggarsamhäl-
le och att en stor del av de inflyttade kom från ”det röda Norrland”.63 Förfat-
taren framhåller att också i Hofors förklaras kommunisternas starka ställning 
med det sistnämnda. Sven Rydenfelt konstaterar att i Sandviken, som ock-
så domineras av järnverket och ligger några mil från Hofors, var kommunis-
ternas politiska ställning mycket svagare än den i Hofors. Skillnaden förkla-
ras i med olika lokala faktorerna. Hofors ligger i ett gammalt ödemarks- och 
urskogsområde nära Dalarna medan Sandviken ligger i en gammal kultur-
byggd.64 Därtill framhåller han att företagsledningen i Sandviken ”alltid gått 
i spetsen” i frågor som personalvård och samhällsbyggande. Vilket, enligt för-
fattaren, innebar att Sandviken var ett ”ovanligt välordnat och trivsamt sam-
hälle och förhållandena mellan ledning och anställda ovanligt gott.”

Nordisk utblick 
Historikern Stefán F Hjartarson studerar i sin avhandling Kampen om fackför-
eningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920–1938 kampen mellan 
kommunister och socialdemokrater på Island om makten över den isländska 
fackföreningsrörelsen.65 Han konstaterar att den fackliga kampen på Island 
under 1920-talet i huvudsak var inriktad på att öka arbetarnas organiserings-
grad samt rätten till löneavtal och de organiserade arbetarnas företräde till ar-
bete.66 Stefán F Hjartarson konstaterar också att politiseringen av den fackliga 
verksamheten på Island kom igång på allvar i och med det att kommunisterna 
uteslöts ur Islands arbetareparti och i slutet av år 1930 bildade Islands kommu-
nistiska parti.67 Båda partierna hade sin maktbas inom fackföreningsrörelsen.68 

62 Rydenfelt 1954, a. a.
63 Ibid, s 184.
64 Ibid, s 186.
65 Hjartarson, Stefán F, Kampen om fackföreningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 

1920–1938. Uppsala 1989.
66 Ibid, s 235.
67 Ibid, s 19f.
68 Ibid, s 238.
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Kommunisterna hade en stark ställning i fackföreningarna i landets norra de-
lar medan socialdemokraterna var stark i de södra och västra delarna. I kam-
pen om fackföreningarna valde socialdemokraterna två handlingslinjer, den 
ena var att försöka utesluta kommunistdominerade fackföreningar ur den is-
ländska Landsorganisationen, den andra var att klyva dessa fackföreningar och 
bilda nya socialdemokratiskt dominerade.69 Socialdemokraternas försök att 
tränga ut kommunisterna ur fackföreningsrörelsen misslyckades.70 Konflikten 
mellan de båda åsiktsinriktningarna nådde sin kulmen under åren 1933 och 
1934. Kommunisterna bedrev ett framgångsrikt arbete vid några arbetsmark-
nadskonflikter och stärkte på så vis sin fackliga ställning, bland annat i Nord-
landet. Han konstaterar också att kommunisternas aktivitetsiver och synliga 
offervilja i den lokala fackliga kampen stärkte deras ställning bland fackfören-
ingens medlemmar och försvagade socialdemokraternas.71

I artikeln ”Radikale telemarkinger i ‹‹Det røde amt››” studerar historikern 
Bjørn Bering den politiska och fackliga radikalismen i norska Telemark.72 I fo-
kus står frågan om varför huvuddelen av arbetarna i Telemark slöt upp bakom 
de radikala krafterna i Det norske Arbeiderpartiet (Dna) i samband med parti-
striden år 1918.73 Därtill behandlar han frågan om varför de organiserade ar-
betarna i Telemarks nedre del, Skienområdet, vid splittringen av Dna år 1923 
följde Norges Kommunistiske Parti (nKP) medan huvuddelen av dem i fylkets 
övre del, Rjukan, valde att stanna kvar i Dna.

Bjørn Bering konstaterar att arbetarna i Rjukan år 1918 valde att ställa sig 
bakom partiets radikala falang vilket följde ett generellt norskt mönster. Huvud-
delen av ortens organiserade arbetare utgjordes av anläggningsarbetare, de som 
byggde de stora industrianläggningarna som växte fram i Norge under 1910-ta-
let. Dessa var en viktig drivkraft i den norska arbetarrörelsens radikalisering.74 
Den ekonomiska, sociala, politiska och fackliga miljö som växte fram inom des-
sa områden utgjorde radikalismens jordmån. Utvecklingen i Skienområdet av-

69 Ibid, s 243.
70 Ibid, s 244.
71 Ibid, s 247.
72 Bering, Bjørn, ”Radikale telemarkinger i ‹‹Det røde amt››”. Arbeiderhistorie 1988. Årbok for 

Arbeiderbevegelsens akiv og bibliotek. Oslo 1988.
73 Ibid, s 155.
74 Ibid, s 165.
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vek däremot från gängse fackligt och politiskt mönster inom de tidigt industri-
aliserade träindustriområdena som Skien var en del av. Till skillnad från Vest-
fold, Østfold och Drammenområdet ställde sig arbetarna i Skien vid slutet av 
1910-talet nästan mangrant bakom arbetarrörelsens radikala falang.75 En faktor 
som enligt Bjørn Bering förklarar utvecklingen var att Skien drabbades hårt av 
en lockout år 1911 och som en konsekvens av det sökte arbetarna där ”nya” fack-
liga och politiska vägar.76 Ytterligare en förklaring till att arbetarrörelsen i Skien 
gick vänsterut var att den hade sin bas inom fackföreningsrörelsen. Dess kraft-
centrum utgjordes av den lokala samorganisationen (den norska motsvarighe-
ten till fCO.) Bjørn Bering menar också att Arbeiderpartiets ungdomsförbunds 
starka ställning inom den politiska delen av Skiens arbetarrörelse medförde en 
öppnare hållning gentemot radikala idéer. Därtill framhålls interaktionen mel-
lan anläggningsarbetare som kom till Skiens och ortens industriarbetare som en 
faktor vilken genererade en radikal aktivism. Författaren påtalar också den radi-
kale akademikern Henrik Bergs betydelse för radikalismen i Skien. År 1919 blev 
han redaktör för tidningen Bratbergsdemokraten, vilken gavs ut i området.77 

Vad det gäller frågan om varför arbetarrörelsen i Rjukan valde Dna och den 
i Skien valde nKP vid splittringen år 1923 pekar Bjørn Bering på följande fak-
torer. Efterkrigstidens kris slog hårt i Skien och blev nära nog permanentad, 
medan man i Rjukan lyckades bibehålla en större del av sin industriproduk-
tion och fick en arbetslöshet som var lägre.78I Skienområdet var partiorgani-
sationen svag och ungdomsförbundets ställning stark medan den lokala fack-
föreningsrörelsen i Rjukan var integrerad i partiorganisationen. Därtill menar 
Bjørn Bering att det faktum att frontfigurerna inom den lokala arbetarpres-
sen i Skienområdet tog ställning för vänsterfraktionen i partistriden spelade 
en viktig roll när arbetarna i Skienområdet valde nKP.79 

I början av år 1930 bröt dock nKP:s ledarskap i Skien och ortens lokala fack-
liga ledarskap med nKP och bildade ett lokalt kommunistparti.80 Orsaken var 
Kominterns ultravänsterlinje. Bjørn Bering menar att bildandet av ett lokalt 
kommunistiskt parti bekräftade Skiens radikala tradition och ett uttryck för en 

75 Ibid, s 166.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid, s 181.
79 Ibid.
80 Ibid, s 175.
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organisatorisk och ideologisk kontinuitet.81 År 1931 återfanns dock huvuddelen 
av Skiens fackliga ledarskap i Dna. I förlängningen innebar det att vänsterfalang-
en inom Dna kom att ha ett viktigt säte i Skienområdet. Därtill kom fackfören-
ingsrörelsen i Skien, i alla fall fram till 1990-talet, stå relativt obunden till Dna 
och samarbetade med arbetarrörelsens olika politiska fraktioner.

I uppsatsen Arbeiderbevegelsen i Kristiansandsdistriktet i radikaliseringspe-
rioden 1911–1919 (1921) behandlar historikern Hans-Olov Wetrhus radikalise-
ringen av arbetarrörelsen i Kristiansand.82 Han konstaterar att fram till och 
med Arbeiderpartiets kongress år 1918 stod arbetarrörelsen i Kristiansand bak-
om den reformistiska linjen i partiet. Hans-Olov Wetrhus förklaringar till att 
radikaliseringen kom relativt sent är dels att det dröjde fram till år 1907 innan 
orten fick någon större industrietablering och således tog det tid innan orten 
fick en större grupp av arbetare, dels att fram till början av 1910-talet var klass-
skillnaderna i Kristiansand otydliga. Dessutom var organiseringsgraden bland 
ortens arbetare låg.83 De flesta arbetsgivare i Kristiansand var oorganiserade, 
vilket minskade arbetarnas behov av organisering.84 Ytterligare en faktor som 
”fördröjde” radikaliseringen var att redaktören för ortens arbetaretidning, Sør-
landets Social Demokrat, stod bakom Dna:s reformistiska falang.85 

Så småningom tog radikaliseringen av arbetarrörelsen i Kristiansand fart och 
i detta spelade flera faktorer in. Författaren pekar framför allt på tillkomsten av 
större industrier, att fackföreningsrörelsen växte i styrka, bildandet av en lokal 
samorganisation år 1914 samt ungdomsförbundets framväxt, driven av en tillta-
gande antimilitarism.86 Att radikaliseringen fått fäste visas av den partiradikala 
opposition som år 1915 formerades inom den lokala samorganisationen. 

Under åren fram till kongressen år 1918 hade arbetarna i Kristiansand tagit 
intryck av den radikaliseringsprocess som delar av den norska arbetarrörelsen 
genomgick.87 En radikalisering vilkens jordmån var ”dyrtiderna”, antimilitaris-
men och ökade rättighetskrav från arbetareklassens sida. Strax efter kongressen 
år 1918 konstaterar Hans-Olov Wetrhus att radikaliseringen fått genomslag.

81 Ibid, s 182.
82 Wetrhus, Hans-Olov, Arbeiderbevegelsen i Kristiansandsdistriktet i radikaliseringsperioden 

1911–1919 (1921). Oslo 2000.
83 Ibid, s 130.
84 Ibid, s 131.
85 Ibid, s 132.
86 Ibid, s 131.
87 Ibid, s 129.
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Hans-Olov Wetrhus konstaterar att Kristiansandsområdets representanter 
vid kongressen år 1918 inte var representativ för inställningen inom områdets 
arbetarrörelse.88 Endast två av åtta representanter uttalade sitt stöd för den ra-
dikala linjen. Slutsatsen bygger han på det faktum att en tid efter kongressen 
slöt den lokala arbetarrörelsen ändå upp bakom partiets nya radikala linje.

I artikeln ”Radikalisme” behandlar historikern Finn Olstad radikalismen 
inom norska järn- och metallarbetareförbundet och oppositionen mot den 
”socialdemokratiska fackliga linjen” som kom att dominera förbundet.89 Hu-
vudfokus ligger på tiden för första världskriget. En viktig beståndsdel i oppo-
sitionen var en lokalt växande ovilja mot den ökade centraliseringen av mak-
ten inom förbundet.90 Av Finn Olstads undersökning framgår det att frågan 
utgjorde en viktig stridsfråga inom förbundet också under 1920- och 1930-ta-
len.91 I sin studie konstaterar Finn Olstad att utgångspunkterna för den fackli-
ga oppositionen kunde skilja sig relativt markant mellan förbundets olika av-
delningar och att intresseklyftorna mellan dessa lokala fackliga oppositioner 
tidvis var väldigt stor. Till exempel nämner han den så kallade Oslo-oppositio-
nen som byggde sin opposition mot förbundet centralt på en stark lokal för-
ankring och en hög anslutningsgrad bland metallarna i Oslo. Genom sin styr-
ka ansåg den sig ha rätt till en lokal handlingsfrihet.92 Ett annat exempel är de 
”radikala” trönderna i Trondheim. Deras oppositionslinje utgick från en rela-
tivt dålig lokal anslutning. Där var problemet med strejkbryteri omfattande 
och krav på hårdare tag i kampen mot detta fanns bland de organiserade ar-
betarna i Trondheim. I förbundet som sådant var detta dock ett passerat pro-
blem, vilket innebar att förbundet inte var beredd att riskera en storkonflikt 
för att lösa det. Konsekvensen av problemet i Trondheim blev bland annat att 
metallarna hade låga lägsta löner. Denna problematik bildade grund för en 
opposition mot förbundsledningen som krävde att man centralt antog en tuf-
fare strategi i syfte få till stånd en lösning på dessa problem.93

88 Ibid, s 133.
89 Olstad, Finn ”Radikalisme? Om faglig opposisjon i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, 

med hovedvekt på tida omkring 1. verdenskrig.”. Arbeiderhistorie 1988. Årbok for Arbeider-
bevegelsens akiv og bibliotek. Oslo 1988.

90 Ibid, s 50ff, s 54f.
91 Ibid, s 55.
92 Ibid, s56
93 Ibid, s 57f.
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Finn Olstad behandlar också frågan om varför oppositionen inom förbun-
det inte lyckades ta makten i detsamma och varför den socialdemokratiska lin-
jen blev den dominerande inom förbundet. Ett svar är att oppositionen till 
stor del byggde på en rad olika lokala särintressen och krav, vilket gjorde det 
svårt att enas.94 Till det ska läggas att efter år 1923 och delningen av Dna blev 
oppositionen politiskt splittrad, vilket försvårade möjligheten att samla den. 

I slutet av artikeln för författaren ett resonemang kring var radikalismen tog 
vägen i allt detta. Hans slutsats blir att begreppet har använts utan närmare pre-
cision och avgränsning. Finn Olstad menar att den så kallade radikalismen luck-
rades upp i de olika lokala intressena, motstridiga fackliga strategierna och skilda 
lokala maktförhållanden. Författaren anser att det radikala språkbruket var ett 
sätt att artikulera sin maktlöshet och ofrihet.95 Där radikalismen innebar en vil-
ja och förmåga att strida för en grundläggande förändring, här med avseende på 
den ”berømmlige trønderradikalismen”, var den egentligen bara en illusion.

Historikern Einhart Lorenz behandlar i boken Det er ingen sak å få parti-
et lite. nkp 1923–1931 det norska kommunistpartiets utveckling från ett relativt 
starkt parti till ett något som närmast kan liknas med en liten sekt.96 Samtidigt 
som han redogör för den utvecklingen berör han även partiets lokala fackliga 
och politiska arbete samt förhållandet mellan partiets centrala ledning och dess 
regional- och lokalorganisationer. Under den tidsperiod Einhart Lorenz be-
handlar gick nKP tillbaka kraftigt men i några orter behöll den lokala kommu-
nistiska organisationen sin starka ställning. Detta förklaras med en stark lokal 
ställning samt en hög grad av självständighet gentemot partiet centralt. Det-
ta gav dem möjlighet att driva en politik byggd på lokala och ”jordnära” för-
hållanden samtidigt som de kunde negligera de delar av den centrala politiken 
som inte passade dem.97 Denna hållning fick följden att partiet, under den tids-
period som studeras, inte helt formades till ett moskvakommunistiskt parti. 

Historikerna Pauli Kettunen och Tero Tuomisto behandlar i artikeln ”Från 
enhetlighet till inre kamp. Revolutionära och reformistiska tendenser i den fin-
ländska arbetarrörelsen 1910- och 1920-talet” utvecklingen inom den finländska 

94 Ibid, s 58.
95 Ibid, s 60f.
96 Lorenz, Einhart; Det er ingen sak å få partiet lite. NKP 1923–1931. Oslo 1983.
97 Ibid, s 195.

•



Mellan massan och Marx

22

arbetarrörelsen.98 Med utgångspunkt i en kritisk granskning av tidigare forsk-
ning vill de ge en bild av den finländska arbetarrörelsens utveckling under dessa 
årtionden. Ett särdrag som författarna pekar ut är att samtidigt som det finländ-
ska socialdemokratiska partiet, fram till år 1918, var ett av den internationella ar-
betarrörelsens starkaste partier, var landets fackföreningsrörelse svag.99 Mellan 
åren 1907 och 1917 hade den finländska landsorganisationen mellan 20 000 och 
40 000 medlemmar. Förklaringen till det hittas enligt författarna i arbetsmark-
nadens struktur. Överutbud av arbetskraft samt små och spridda produktions-
enheter försvårade den fackliga organiseringen.100 Därtill var den äldre finländ-
ska arbetarrörelsen, den som existerade före delningen av det socialdemokratiska 
partiet i slutet av år 1918, i första hand en politisk, och inte en facklig rörelse.101 
Författarna konstaterar att under 1920-talet var socialdemokraterna och kom-
munisterna relativt eniga i det praktiska fackliga arbetet.102 Däremot var de prin-
cipiella skillnaderna dem emellan om fackföreningsrörelsens uppgifter stora. So-
cialdemokraterna ansåg att den fackliga rörelsen borde begränsa sig till att arbeta 
med frågor kopplade till arbetsmarknaden. Kommunisterna däremot menade 
att fackföreningsrörelsen skulle ha en central uppgift i arbetet med att höja arbe-
tarnas revolutionära medvetenhet. Enligt författarna manade förhållandena på 
den finländska arbetsmarknaden till facklig enighet då den karakteriserades av 
arbetsgivarnas nära nog ensidiga makt över arbetets villkor.103

Från år 1920 dominerades den finländska landsorganisationen av kom-
munisterna och under hela detta årtionde försökte socialdemokraterna eröv-
ra makten inom densamma. Författarna påpekar dock att även om maktkam-
pen var häftig bedrev socialdemokraterna denna kamp med förhoppningen 
att inte splittra landsorganisationen.104 Med insikten om att man inte skulle 
lyckas besegra kommunisterna och med det ökade trycket från borgerligt håll 
med krav om ett tydligare avståndstagande från kommunisterna, lämnade so-

98 Kettunen, Pauli & Tuomisto, Tero, ”Från enhetlighet till inre kamp. Revolutionära och refor-
mistiska tendenser i den finländska arbetarrörelsen 1910- och 1920-talet”. Nordiska Arbejderbe-
vaegelse i mellemkrigstiden. Stat, parti og fagbevaegelse. Rapport fra nordisk konference i arbejder-
bevaegelsens historie på Roskilde Höjskole 19–20 april 1979. Red. Christensen, Jens. Århus 1980.

99 Ibid, s 176.
100 Ibid, s 177.
101 Ibid, s 179.
102 Ibid, s 214.
103 Ibid.
104 Ibid, s 216.

••



Inledning

23

cialdemokraterna den finländska landsorganisationen i slutet av 1920-talet.105 
Efter det började landsorganisationen, på grund av inre motsättningar, att fal-
la samman. När den genom kommunistlagarna förbjöds i mitten av år 1930 
hade den i praktiken upphört att fungera.106 Förbudet mot kommunistiska or-
ganisationer gällde fram till år 1944.

I arbetet dkp of den fagoppositionelle virksomhed i rfo ca. 1930–35 diskuterar 
Ove Bangsmark Danmark Kommunistiske Parti (DKP) och dess fackliga oppo-
sitionsarbete under 1930-talets första hälft.107 Eftersom detta arbete bedrevs via 
Röd Facklig Opposition (RfO) utgör denna organisation utgångspunkten för hans 
studie. Jämte detta beskriver författaren DKP:s fackliga arbete under 1920-talet. 

Ove Bangsmark konstaterar att under 1920-talet var partiets representation 
i olika fackliga avdelningar inte oansenligt.108 Förutom det reguljära arbetet 
inom fackföreningarna ägnade kommunisterna stor kraft åt så kallade ”Faglige 
venstreklubbar”. Fenomenet var en del av Kominterns och Rfi:s fackliga stra-
tegi. Syftet var att försöka samla vänsteroppositionen inom fackföreningarna. 
I slutet av 1920-talet fanns det 14 vänsterklubbar vilka hade strax under 1000 
medlemmar. Arbetet under 1920-talet blev vid ingången av 1930-talet måltav-
la för kraftig intern kritik. Den gick ut på att kommunisternas fackliga arbe-
te inte nämnvärt skilt sig från socialdemokraternas och var för mycket inrik-
tat på att vinna fackliga förtroendeposter och för lite fokuserat på att driva en 
tydlig kommunistisk facklig linje.109

I Ove Bangsmarks arbete framkommer att de danska kommunisterna för-
väntade sig störst anslutning till RfO bland dem med lägst löner och sämst ar-
betsförhållanden.110 Den ekonomiska kris som drog över världen under 1930-
talets första år och den arbetslöshet som följde i dess spår infriade delar av 
denna förhoppning. I sin organisering av och agitation bland arbetslösa var 
kommunisterna också relativt framgångsrika. Inom Fyrvaktarförbundet kom 
RfO att ha sin starkaste bastion och under 1930-talets första hälft hade kom-
munisterna en dominerande ställning inom förbundet. Också bland målar-
na var RfO:s ställning stark.111 Andra förbund där kommunisterna var relativt 

105 Ibid, s 216f.
106 Ibid, s 218.
107 Bangsmark, Ove, DKP og den fagoppositionela virksomhed i RFO ca. 1930–35. Århus 1975.
108 Ibid, s 28.
109 Ibid, s 29f.
110 Ibid, s 83.
111 Ibid, s 87.
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framgångsrika var Sjömansförbundet, Slakteriarbetareförbundet samt Smed- 
och maskinarbetareförbundet.112 Ove Bangsmark konstaterar dock att dessa 
framgångar till trots var kommunisterna aldrig i närheten att hota socialde-
mokraternas maktställning inom fackföreningsrörelsen. I det stora hela ut-
gjorde RfO en marginell företeelse inom den danska fackföreningsrörelsen. 

Ove Bangsmark konstaterar att i skuggan av den ekonomiska kris som 
uppstod i slutet av 1920-talet växte det i Danmark fram ett utrymme inom 
fackföreningsrörelsen för en facklig linje som var mer radikal än den socialde-
mokratiska.113 Möjligheten grusades dock av att kommunisternas ultravänster-
linje saknade kontakt med verkligheten.

Maktresursansatsen och  
politisk kultur som analytiska verktyg
I mitten av 1980-talet kritiserade sociologen Walter Korpi den samhällsveten-
skapliga forskningen för att i allt för hög grad fokusera maktforskningen på 
maktutövandet och för lite på själva basen för maktutövningen.114 Walter Kor-
pi menar att fokus vid en maktanalys ska sättas på maktresurser, inte maktut-
övning, eftersom det förstnämnda är en nyckelvariabel för det sistnämnda.115 
En aktörs föreställning om den ”andres” agerande samt fördelningen av makt-
resurserna påverkar och styr valet av handlingslinje.116 Walter Korpi definierar 
maktresurser som de egenskaper – förmågor och medel – vilka gör det möjligt 
för en aktör att belöna eller straffa andra aktörer.117

Vid ungefär samma tidpunkt som Walter Korpi förde fram dessa tankar kom 
historikern Klas Åmark ut med boken Facklig makt och fackligt medlemskap. De 
svenska fackförbundens medlemsutveckling 1890–1940.118 I den påbörjade han for-
muleringen av den maktresursteori han fullt ut presenterar i boken Maktkamp i 
byggbranschen. Avtalsrörelser och konflikter i byggbranschen 1914–1920.119

112 Ibid, s 85f.
113 Ibid, s 97.
114 Korpi, Walter, ”Handling, resurser och makt – om kausala och finala förklaringsmodeller i 

maktanalys”. Sociologisk Forskning, nr 1, 1985.
115 Ibid, s 60 och 64.
116 Korpi, Walter, ”Maktens isberg under ytan”. Maktbegreppet. Red. Pettersson, Olof. Stock-

holm 1987, s 91.
117 Ibid, s 92.
118 Åmark, Klas, Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbundens medlemsut-

veckling 1890–1940. Lund 1986.
119 Åmark, Klas (a), Maktkamp i byggbranschen. Avtalsrörelser och konflikter i byggbranschen 

1914–1920. Lund 1989.
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Skillnaden, i stort, mellan Walter Korpi och Klas Åmark är att den först-
nämnde sätter fokus på förhållandet mellan arbete och kapital medan den se-
nare riktar in sig på såväl relationerna mellan arbetsgivarna och fackfören-
ingsrörelsen, som relationerna inom fackföreningsrörelsen. Enligt Klas Åmark 
organiserar sig människor fackligt i akt och mening att samordna sina maktre-
surser i en kamp mot en gemensam motpart. Med medlemskapet i en facklig 
organisation överlåter den enskilde frivilligt sin maktresurs till andra, exem-
pelvis till avdelningsstyrelsen eller en strejkkommitté. Här får uttrycket ”att 
någon har makt” betydelsen av att någon ges rätten att använda och kontrol-
lera den kollektiva maktresursen i syfte att uppnå de av kollektivet fastställda 
målen.120 Jämte detta menar Klas Åmark, till skillnad från Walter Korpi, att 
aktörernas intressen ofta är oklara, svårdefinierade och att de ibland står i mot-
satsställning till varandra.121 Klas Åmark diskuterar även frågan om vad som 
är en resurs och konstaterar att det inte finns något generellt teoretiskt svar på 
den. För att förstå en specifik maktrelation krävs det empiriska studier inom 
ett valt problemområde och först därefter kan resurserna pekas ut. 122 

Nu har det framförts kritik mot Klas Åmarks maktresursteori. I första 
hand därför att den i alltför hög grad anses fokusera på kvantitativa och struk-
turella faktorer. En av kritikerna är historikern Björn Horgby. Han menar att 
i Klas Åmarks maktresursteori blir aktörernas roll och betydelse alltför deter-
ministisk och kalkylerbar, och att dessa mer eller mindre betraktas som mario-
netter i ett spelteoretiskt system.123 Därtill anser Björn Horgby att Klas Åmark 
inte ger något teoretiskt heltäckande svar på frågan om varför arbetarna agerar 
i vissa frågor och avstår från att agera i andra. För att kunna svara på det menar 
Björn Horgby att analysmodellen måste utvidgas så att den också inrymmer 
de kulturella mekanismer som påverkar en aktörs förmåga att mobilisera sina 
maktresurser.124 Begreppet kultur blir i detta sammanhang den sociala process 
som uppstår i mötet mellan rådande normer och den mänskliga praktiken.

120 Ibid, s 95.
121 Åmark, Klas, “Maktens lättgenomskinliga dimridåer”. Makt och Moral. En vänbok till och med 

Klas Åmark. Red. Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarnström, Lars. Linköping 1998, s 281.
122 Åmark 1989 (a), s 38.
123 Horgby, Björn, ”Rädslans regim. Kulturella mekanismers spel i maktrelationer”. Makt och 

Moral. En vänbok till och med Klas Åmark. Red. Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarn-
ström, Lars. Linköping 1998, s 87.

124 Ibid, s 94.
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I boken Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–1990 berör 
Klas Åmark frågan om norm som maktresurs.125 Där skriver han att det skulle 
ha ingått i hans analysmodell om det fanns någon självständig och stark norm-
producerande och normkontrollerande grupp inom riket, till exempel ett starkt 
och självständigt prästerskap. Klas Åmark menar att de som är normproduce-
rande – politiska partier, arbetsgivareorganisationen eller fackföreningsrörelsen 
– tillhör och ingår i andra maktkollektiv och därför ser han ingen anledning 
att ge norm status som resurs. I detta håller jag inte med Klas Åmark. Enligt 
mitt förmenande är norm någonting som ska diskuteras och lyftas in i analy-
sen av maktrelationerna inom den lokala fackföreningsrörelsen och kampen om 
den politiska makten över densamma, vilken kännetecknas av striderna mellan 
kommunister, socialister, socialdemokrater och vänstersocialdemokrater. Efter-
hand kom socialdemokratin att ta hegemonisk och strukturell kontroll över 
facket, men vägen dit var som tidigare berörts inte utan svårighet och social-
demokratins ledande ställning utmanades av arbetarrörelsens övriga partier. På 
sina håll bröt de lokala förhållandena som rådde fackligt och politiskt mot den 
traditionella bilden av en härskande socialdemokrati. Hofors är, som tidigare 
nämnts, ett sådant exempel. Där behärskade vänstersocialdemokraterna, seder-
mera kommunisterna, därefter socialisterna, och slutligen kommunisterna igen 
den lokala fackföreningsrörelsen. För att öka förståelsen av den kontext som 
gjorde denna ”andra” utvecklingslinje möjlig måste begreppet norm föras in i 
analysen, eftersom det med fog kan antas att den lokala politiska kulturen och 
lokala normer har haft betydelse för hur dessa aktörer vann inflytande samt tog 
och behöll kontrollen över viktiga delar av den lokala fackföreningsrörelsen.

Historiken Lars Kvarnström har också rest kritik mot Klas Åmarks maktre-
sursmodell. Han har tagit sikte på att modellen utgår från att alla maktrelationer 
till syvende og sist är en fråga om vem som förfogar över och kan hota med ”fy-
siska” påtryckningsmedel. Frågan Lars Kvarnström ställer är om just avsaknaden 
av maktresurser kan vara en maktresurs.126 Sitt resonemang förankrar han i det 
Edward Palmer Thompson kallar för ”motteater”, det vill säga att patriarkaliska 

125 Åmark, Klas, Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850–1990. Stockholm 
1993, s 246.

126 Kvarnström, Lars (a), ”Underdånigheten som maktresurs”. Makt och Moral. En vänbok till 
och med Klas Åmark. Red. Blomberg, Eva, Horgby, Björn & Kvarnström, Lars. Linköping 
1998, s 29.
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maktförhållanden inte bara verkade uppifrån och ner, utan även i motsatt rikt-
ning.127 Lars Kvarnström har studerat postmännens fackliga strategier och pekar 
på att de i sin maktrelation med arbetsgivaren staten använde underdånigheten 
som strategi för att få arbetsgivaren att lyssna till sina krav.128 Plikttrogenhet och 
hårt arbete – skötsamheten – var maktlöshetens medel i denna kamp.

Kan då maktresursteorin nyttjas som redskap i en analys av maktrelatio-
nerna och maktkampen mellan arbetarepartierna inom den lokala fackfören-
ingsrörelsen? Modellen är som bekant formad med syftet att analysera centrala 
konflikter inom fackföreningsrörelsen och inom arbetslivet, mellan arbetarna 
och arbetsgivarna, och respektive grupps intresseorganisationer. 

Maktkamp och maktrelationer finns på alla nivåer i samhället, på såväl 
kollektiv som individuell nivå, och de centrala elementen i maktresursteorin 
gäller även i maktrelationerna inom en lokal fackföreningsrörelse. Exempel på 
två forskare som använt teorin vid studier av maktrelationer på lokal nivå är 
den tidigare omnämnde Niclas Andrén samt Maria Wallenberg Bondesson. 
Den sistnämnda har skrivit en avhandling om religiösa konflikter i norra Häl-
singland, tidsperioden 1630–1800.129

En operationalisering av maktresursteorin på en lokalfacklig kontext, inne-
bär således att respektive aktörs mål fastläggs, deras maktresurser fastställs, re-
sursanvändningen klargörs och det resursförstärkande arbetet tydliggörs, samt 
att utvecklingen över tid studeras. 

I en undersökning som denna, där den lokala fackliga kontexten tycks bry-
ta mot den nationella, går det inte enbart att resonera med utgångspunkt från 
termen maktresurs. I försöket att tolka och förstå det som möjliggjorde en lo-
kal utveckling som avvek från den nationella är det nödvändigt att närmare 
undersöka den lokala politiska kulturen. Begreppet har använts inom svensk 
historisk forskning sedan 1980-talet. I första hand är det äldrehistoriker som 
nyttjat begreppet i försöken att förklara och tydliggöra den svenska samhälls-
utvecklingen.130 Att det är äldrehistoriker som kommit att använda sig av po-

127 Kvarnström, Lars (b), Män i staten, Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897–1937. 
Linköping 1998, s 207.

128 Kvarnström 1998 (a), s 38f.
129 Wallenberg Bondesson, Maria, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630–1800. Stock-

holm 2003.
130 Exempelvis, Aronsson, Peter, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Små-

landssocknar 1680–1800. Lund 1992; Gustavsson, Harald, Sockenstugans politiska kultur. Lokalt 
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litisk kultur som analytiskt verktyg beror till stor del på att det från detta håll 
hävdas att det krävs långa studieperioder för att det ska vara möjligt att upp-
täcka den rådande politiska kulturen och förändringarna i den lokala politis-
ka kulturen. Eva Österberg tillhör dem som hävdar att den politiska kulturen 
endast kan förstås via en långsträckt undersökningsperiod.131 Detta för att inte 
tolka ”tillfällig taktik”, ”kortsiktig strategi” eller ”snabba historiska händelser” 
som uttryck för rådande politiska kultur. Denna begränsande syn på begrep-
pets möjlighet som analytiskt redskap vänder jag mig emot. Sant är att om det 
ska vara möjligt att se och förstå samhällsförändringar och deras bakomliggan-
de orsaker krävs det studier som sträcker sig över en längre tid, men för att se 
och förstå den politiska kultur som exempelvis råder idag krävs inga studier 
som spänner över ett eller flera århundraden. Eftersom den rådande politiska 
kulturen ständigt manifesteras och reproduceras är det snarare antalet arenor 
och källmaterialets omfång som är avgörande för möjligheterna att tolka och 
förstå den. För en historiker med 1900-talet som arbetsområde är det enklare 
att fånga den lokala politiska kulturen, eftersom den manifesteras oftare och 
är bättre dokumenterad, än vad det är för en historiker som undersöker stor-
maktstiden. Denne begränsas av att antalet möjliga arenor att studera är fåta-
ligare, att antalet mötestillfällen är färre och att källmaterialet är mindre om-
fattande. Jämför sockenstämman som i regel sammanträffade två gånger per 
år, med en större metallavdelning under 1900-talets första hälft där det hölls 
medlemsmöten minst en gång i månaden och styrelsen sammanträdde två-tre 
gånger i månaden. Med andra ord krävs det en kortare undersökningsperiod 
för den som studerar och vill fånga den politiska kulturen inom den lokala 
fackföreningsrörelsen under 1900-talets första hälft och en längre för den som 
studerar och vill fånga sockenstämmans politiska kultur under 1600-talet.

Exempel på forskare som använt begreppet politisk kultur som analytiskt 
verktyg i en samtidshistorisk studie är kulturgeografen Bo Malmberg och eko-

självstyre på 1800-talets landsbygd. Stockholm 1989; Lerbom, Jens, Mellan två riken. Integration, 
politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700. Lund 2003; Lindström, Peter, 
Prästval och politisk kultur 1650–1800. Umeå 2003; Österberg, Eva, ”Bönder och centralmakt i 
det tidigmoderna Sverige. Konflikt-kompremiss-politisk kultur”, Scandia, nr 1, 1989; Öster-
berg, Eva, “Vardagens sträva samförstånd”. Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån. Red. 
Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas. Stockholm 1993.

131 Österberg 1993, s 127.

••



Inledning

29

nomhistorikern Lena Sommestad. I sin studie; Demografi och politisk kultur. 
Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på ”den starka statens fall” ställer de fokus på 
frågan om vilken betydelse den demografiska förändring Sverige genomgick 
mellan åren 1975 och 2000 kom att ha för omvandlingen av den svenska poli-
tiska kulturen.132 Ett annat exempel är etnologen Jan Fredrikssons avhandling 
Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamenta-
riska vardagen.133 I den undersöks och diskuteras det kommunalpolitiska var-
dagsarbetet och dess politiska kultur. 

Med politisk kultur åsyftas den väv av normer, värderingar och förvänt-
ningar som, exempelvis, fackföreningsrörelsens medlemmar har kring gemen-
samma angelägenheter vid en bestämd tidpunkt.134 Det är denna väv som for-
mar uppfattningen om vad som är möjligt att åstadkomma, såväl nationellt 
som lokalt. Politisk kultur är länken mellan människorna och de institutioner 
där politik utövas, den formar människor och omformas av deras handlan-
de.135 Men en lokal politisk kultur blir generellt sett inte till, eller kan existera, 
opåverkad av den som finns nationellt, vilket utgörs av lagar, gällande normer 
och värden. Den skapas och förändras i samspelet mellan den nationella kul-
turen och det sociala, ekonomiska och kulturella tillståndet lokalt.136

En politisk kulturs utveckling påverkas också av hur aktörerna uppfattar 
och tolkar resultaten av sina strävanden. Får företagna åtgärder avsett resultat 
och kan betraktas som framgångsrika blir det en återkoppling som stärker den 
etablerade politiska kulturen.137 Om vidtagna åtgärder däremot inte får för-
väntade resultat eller rent av anses som misslyckade, blir det en reaktion som 
försvagar och utmanar den rådande politiska kulturen.

I fokus för resonemanget som förs i denna undersökning står den lokala 
fackliga och politiska kontexten och de lokala maktrelationerna. I strävan ef-

132 Malmberg, Bo & Sommestad, Lena, ”Demografi och politisk kultur. Ett ekonomiskt-historiskt 
perspektiv på ’den starka statens fall’ ”. Arbetsrapport/Institutionen för Framtidsstudier 2001:6.

133 Fredriksson, Jan, Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parla-
mentariska vardagen. Lund 2003.

134 Demertziz, Nicolas, Cultural Theory and Political Culture. New Directions and Proposals. 
Lund 1985, s 159ff.

135 Ehrmann, Henry W, Comparative legal cultures. New Jersey 1976, s 9.
136 Gustafsson, Harald, Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyre på 1800-talets landsbygd. 

Stockholm 1989, s 10.
137 Malmberg & Sommestad 2001, s 3.
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ter att åskådliggöra den lokala politiska kulturen ställs fokus på frågor om vem 
som definierade vad som var det gemensamt angelägna, hur det skulle förverk-
ligas samt på det sätt makten utövades.138 Eftersom den politiska kulturen mani-
festeras av vilka frågor som togs upp till behandling, vilka som ledde till beslut, 
vilka lösningar som bedömdes vara sakliga och realistiska och vilka som ansågs 
orealistiska och extremistiska, studeras detta också. Det handlar om att definiera 
strukturen, att peka ut aktörerna och deras överväganden, beslut och handling-
ar. Vidare gäller det att åskådliggöra mönstret av relationer och idéer som aktö-
rerna ingick i samt klargöra vilka som ägde problemformuleringsprivilegiet och 
hur det yttrade sig. Jämte detta bör det lokala brytas mot det nationella.

Utgångspunkten är att förbindelselänkarna mellan den materiella verklig-
heten och den politiska kultur som utvecklats, inom exempelvis ett samhälle 
som Hofors, är formade av de lokala aktörerna. Dessa tolkar verkligheten och 
formulerar strategier på grundval av sina samlade erfarenheter och kunskaper, 
vilka i sin tur växer fram i mötet med andra aktörer. I detta växelspel bildas 
och utvecklas en lokal politisk kultur. Hur en specifik politisk kultur utveck-
las över tid avgörs av vad aktörerna efterhand erfar och upplever. Det kan med 
andra ord antas att en lokal politisk kultur endast utvecklas om de ledande ak-
törerna har ett starkt och långsiktigt stöd hos huvuddelen av medlemsmassan. 
I anslutning till detta resonemang finns det anledning att lyfta in termen till-
lit. Avgörande för det fackliga ledarskapets möjlighet att få och behålla mak-
ten var medlemsmassans tillit till dem.

En lokal politisk kultur påverkas och förändras inte enbart av de lokala ak-
törernas gjorda erfarenheter och upplevelser. Betydelsefullt är också det infly-
tande riksorganisationerna, som aktörerna var anslutna till, hade över deras 
agerande. De lokala aktörernas handlingsmöjligheter påverkades och styrdes i 
varierande grad av det.

138 Fredriksson 2003, s 14ff.
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Källmaterial, källdiskussion,  
avgränsningar, definitioner, metod och disposition
Avhandlingens syfte innebär att arbetarepartiernas lokala organisationer stu-
deras, att deras relationer till varandra granskas, att resonemangen kring de-
ras fackliga och politiska arbete undersöks samt att deras agerande inom den 
lokala fackföreningsrörelsen undersöks. Det innebär att undersökningen om-
fattar ortens fCO, några av ortens fackliga avdelningar samt arbetarepartiernas 
arbetarkommuner. Studiens tidsspann sträcker sig från delningen av Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti, våren 1917, fram till kommunisternas fram-
gångsval, september 1946. 

Valet av vilka fackliga avdelningar i Hofors som skulle ingå i undersökning-
en gjordes i mångt och mycket sig självt. Det fackliga livet i Hofors dominerades 
av Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, och de olika arbe-
tarekommunernas fackliga strävanden kretsade nära nog enbart kring den. Med 
andra ord, för att studera den fackliga och politiska kulturen i Hofors måste 
man undersöka metallavdelningen. För att ge perspektiv på metallavdelningens 
storlek kan det nämnas att vid ingången av år 1936 hade fCO Hofors 12 anslutna 
avdelningar och 1 929 medlemmar, av dessa var 1 300 anslutna till metallavdel-
ningen.139 Ortens näst största fackliga avdelning, Svenska Byggnadsträarbetare-
förbundets avdelning 174, hade 83 medlemmar.140 Eftersom metallavdelningen 
var den fackliga arena på vilken kampen mellan ortens socialdemokrater, kom-
munister och socialister i huvudsak stod är det givet att undersökningens fokus 
hamnar på den, men för att bredda bilden av den politiska kampen ingår även 
byggnadsträavdelningen, Svenska gjutareförbundets avdelning 86 samt Svenska 
sågverksarbetareförbundets avdelning 147 i undersökningen. Här ska det också 
nämnas att metallavdelningen bestod av ett antal klubbar, men på grund av att 
de förfogade över lite makt inom avdelningen har de inte explicit ingått i under-
sökningen, däremot berörs delar av deras verksamhet i undersökningen.

139 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, Verksamhetsberättelser a3:1, verksamhetsberättelse år 1936.
140 Fram till den 29/3 1937 var ortens Lokala Samarbetsorganisation (ls) ansluten till fCO. Med 

sina 239 medlemmar utgjorde den fCO:s näst största fackliga avdelning. Föreningen ute-
slöts i samband med att fCO antog nya stadgar, vilka inte medgav anslutning för andra än 
lO-anslutna fackföreningar.
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fCO omfattade vanligtvis en primärkommun och var sammansatt av de 
fackliga avdelningar som verkade inom den. Dess uppgift var att bedriva agi-
tations-, bildnings- och upplysningsverksamhet, vara en förmedlande länk 
mellan den lokala fackföreningsrörelsens olika delar samt se till att den lokala 
fackföreningsrörelsen följde lO:s riktlinjer och stadgar.141 fCO spelade med an-
dra ord en central roll i det lokala fackföreningsarbetet och därför ingår också 
fCO Hofors i undersökningen.

Källmaterialet som ligger till grund för denna studie kan delas upp i fyra 
grupper: Den första och viktigaste källmaterialgruppen utgörs av förenings-
handlingar. Det vill säga de protokoll, verksamhetsberättelser och skrivelser 
som de studerade organisationerna lämnat efter sig. I dessa finns det möjlig-
het att följa den politiska och fackliga debatt som fördes samt möjlighet att 
iaktta och granska arbetarekommunernas kamp mot varandra inom respek-
tive organisation. Lämningarna efter Hofors fackliga avdelningar och social-
demokratiska lokalorganisationer är välbevarade, i stort sett allting finns kvar. 
För de vänstersocialdemokratiska, kommunistiska och socialistiska arbetare-
kommunerna i Hofors är källäget relativt gott.142 För den vänstersocialdemo-
kratiska arbetarekommunen är medlemsmötesprotokollen för åren 1917–1921 
bevarade. För den kommunistiska finns medlemsmötesprotokollen för tidspe-
rioden 1921–1941, styrelsemötesprotokollen för åren 1944–1946, verksamhets-
berättelser för åren 1939 och 1941–1945 samt korrespondens för tidsperioden 
1944–1947. Här ska nämnas att den kommunistiska ungdomsklubbens proto-
koll för åren 1937–1946 också är bibehållna. För den socialistiska arbetarekom-
munen finns medlemsmötesprotokoll för åren 1929 och 1933 samt åren 1936 
och 1941, styrelseprotokollen för tidsperioden 1933–1940 samt några spridda 
skrivelser och årsberättelser. Vad det gäller vennerströmmarna och höglundar-
na, vilka under en kort tid var verksamma på orten, finns det mig veterligen 
inga skriftliga källor bevarade. Här ska det nämnas att dessa två partier aldrig 
fick något fäste på orten och spelade en liten politisk roll där. 

Den andra gruppen utgörs av pressen. De tidningar som studerats är den 
socialdemokratiska lokaltidningen Arbetarbladet, ssV:s, därefter sKP/Ki:s, se-
dermera sP:s huvudorgan Folkets Dagblad, sKP/Ki:s huvudorgan, Ny Dag, 

141 Landsorganisationen i Sverige, Stadgar för Landsorganisationen i Sverige. Stockholm 1936, s 23.
142 Gogman, Lars, Kommunistiska arkiv vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Stockholm 2001.
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det socialdemokratiska, senare kommunistiska ungdomsförbundets tidning 
Stormklockan samt sP:s tidning Tidens Röst.143 Tidningar har valts med ut-
gångspunkten att dessa hade ett intresse av att skriva om det fackliga och po-
litiska livet i Hofors. Det ska framhållas att inte alla utkomna exemplar av 
nämnda tidningar för den period som undersökningen gäller har lästs. Tid-
ningarna har undersökts när det funnits anledning att anta att det stod någon-
ting om Hofors i dessa, till exempel i samband med Första maj, vid fackliga 
val eller när det framgått i annat källmaterial att det finns noteringar eller ar-
tiklar om Hofors i någon av tidningarna.

Ett värdefullt komplement vid den politiska identifieringen av några av or-
tens fackligt aktiva har de jul- och nyårshälsningar som vänstersocialdemokra-
ter, kommunister och socialister införde vid varje årsslut i sina partitidningar va-
rit. Här ska det nämnas att annonserna inte utgjort primärkälla för den politiska 
identifieringen utan de har i första hand varit viktiga i försöken att få en uppfatt-
ning om när undersökningens huvudpersoner var anslutna till respektive parti.

Den tredje gruppen är den korrespondens som finns mellan partierna cen-
tralt och deras arbetarekommuner i frågor som rörde just den lokala kampen 
för facklig och politisk dominans. Omfånget på detta källmaterial är inte sär-
skilt stort.

Den fjärde gruppen består av Säkerhetspolisens material om den kommu-
nistiska och den socialistiska rörelsen i Hofors. Det har excerperats med syftet 
att få en fördjupad bild av de båda rörelsernas verksamhet på orten.

De fackliga protokollen har en skiftande karaktär. Diskussionerna på avdel-
nings- och styrelsemöten blev inte alltid så väl nedtecknade. Ofta är diskussio-
nerna välbeskrivna, på sina ställen står det att ”frågan diskuterades livligt”, el-
ler liknande. En dylik skrivning visar att det fanns skilda uppfattningar mellan 
individer eller olika grupper av medlemmar och att frågan var föremål för stor 
diskussion, men det säger ingenting om karaktären på den, vilka argument som 
framfördes eller vilka som deltog. Nu avhjälps det av att eventuella diskussioner 
mellan de olika partigrupperna inom den lokala fackföreningsrörelsen vanligtvis 
berördes i arbetarekommunernas material, såväl inför som efter att olika frågor 
behandlades. Därtill är diskussionerna i den största och viktigaste fackliga avdel-

143 Mellan åren 1916 och 1917 bar tidningen namnet Politiken, mellan åren 1918 och 1930 var 
tidningens namn Folkets Dagblad Politiken och mellan åren 1931 och 1940 hette tidningen 
Folkets Dagblad. Se Tollin, Sven, Svensk Dagspress 1900–1967. Stockholm 1967, s 31.
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ningen inom undersökningen, metallavdelningen, nära nog alltid gott nedteck-
nade. Vad det gäller frågan om referaten är korrekta borgar det faktum att pro-
tokollen alltid justerades vid det efterföljande mötet för det. 

Ett återkommande begrepp i detta arbete är radikalism och därför bör en 
förklaring av hur det betraktas. Det definieras som en vilja, idéer och rörel-
ser vilka vill se omfattande och grundläggande förändringar av den rådan-
de samhällsordningen.144 Förändringar i en socialistisk riktning. Ytterligare ett 
begrepp som berörs i detta arbete är reformism. Med reformism avses i detta 
arbete en ideologisk inriktning som anser att samhället ska förändras via refor-
mer, vilka steg för steg förbättrar samhället.145 Samhällsomvandlingen ska ske 
via allmän rösträtt, parlamentariskt arbete och demokratiskt fattade beslut.

För att fånga det centrala i arbetarekommunernas och fackföreningarnas 
arbeten, ageranden och utgångspunkter för deras handlande görs en kvalitativ 
textanalys av källmaterialet. Via en noggrann läsning av källmaterialet försö-
ker jag uppfatta och förstå vad texten säger i förhållande till de frågeställningar 
som ska besvaras. För att analysera samt sätta in resultatet i sitt sammanhang 
bryts det mot tidigare forskning och skärskådas i ljuset av undersökningens 
teoretiska ansatser.

Avhandlingens huvuddel består av fyra kapitel; Kapitel två, Från partidel-
ning till Kosackval, som behandlar tiden från det socialdemokratiska partiets 
delning 1917 till Kosackvalet 1928. Kapitel tre, Mellan antimondism och Salt-
sjöbadsavtal, vilken behandlar tiden från arbetsfredsdiskussionen vid slutet av 
1928 fram till spanska inbördeskrigets slut våren 1939. Kapitel fyra, Från anti-
kommunism till Efterkrigsprogram, som behandlar tiden från Molotov-Ribben-
troppakten sensommaren 1939 fram till valet 1946. Kapitlen inleds med en 
genomgång av den allmänna politiska och fackliga utvecklingen under den 
period som behandlas. Därefter följer en redogörelse för den fackliga och po-
litiska utvecklingen i Hofors. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 
Undersökningen avslutas med en Avslutande diskussion.

Dispositionen är som framgår kronologisk. Eftersom det är den fackligpo-
litiska utvecklingen i Hofors mellan åren 1917–1946 som behandlas har den 

144 Goldman, Kjell, Pedersen, Mogen N och Öjvind Österud, Statsvetenskapligt lexikon. Stock-
holm 1997, s 233. 

145 Nationalencyklopedin, band 15, ”reformism”. Höganäs 1994, s 460.
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dispositionen ansetts logisk. Kapitelindelningen har delvis avgjorts av önske-
målet om att inte ha allt för långa kapitel, delvis av de relativt naturliga av-
gränsningar den historiska utvecklingen skapat. Kapitel två inleds med det 
socialdemokratiska partiets delning och avslutas vid tiden för socialdemokra-
ternas och kommunisternas samarbete vid andrakammarvalet år 1928. Kapi-
tel tre tar sin början vid den tidpunkt då kollektivavtalsmotståndet inom den 
svenska fackföreningsrörelsen nådde sin höjdpunkt och kapitlet avslutas vid 
tiden för tecknandet av Saltsjöbadsavtalet. Kapitel fyra börjar med den anti-
kommunism som växte fram i Molotov-Ribbentroppaktens kölvatten och slu-
tar vid tiden för den svenska kommunismens politiska höjdpunkt. Som synes 
är det nationella och internationella skeenden som fått avgöra periodindel-
ningen, inte lokala sådana. Motivet för det är att dessa är viktiga för den lokal, 
nationella och delvis även internationella arbetarrörelsen. De utgör upptakter 
och brott i arbetarrörelsens utvecklingsskeden och blir ”naturliga” ramar inom 
vilka avhandlingens tre huvudkapitel har inrymts. 

Avhandlingens tre huvudkapitel är relativt detaljrika och inträngande i be-
skrivningen av den fackliga och politiska utvecklingen i Hofors åren 1917–1946. 
Det finns i första hand två motiv för det. Eftersom avhandlingen begränsats till 
att studera en ort har det ansetts eftersträvansvärt att tydliggöra det politiska spe-
let i och runt den lokala fackföreningsrörelsen. Detta i sin tur gör det möjligt att 
dra riktiga slutsatser om densamma. Emedan undersökningen studerar en lokal-
facklig miljö där socialdemokratin inte äger den dominerande ställningen, vilket 
är ett relativt outforskat område, finns det ett vetenskapligt värde i spegla och 
tydliggöra en dylik miljö. Det i sig ökar våra kunskaper om densamma.

Forskningsetiska övervägningar
Avhandlingens syfte och metod innebär att ett relativt stort antal individers 
politiska uppfattningar berörs och diskuteras, personuppgifter som kan anses 
vara av privat karaktär. Detta har påkallat ett resonemang om hur undersök-
ningen förhåller sig till det. 

Föreliggande undersökning studerar den politiska kampen om makten 
över den lokala fackföreningsrörelsen. Konkret betyder det kampen om de 
fackliga organisationernas styrelser. För att det ska vara möjligt att få en bild 
över respektive politisk organisations framgång i denna kamp krävs en kart-
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läggning av ett antal individers politiska tillhörighet. Det handlar om ledamö-
terna i studerade fackföreningsavdelningars styrelser, dem som låter sig no-
mineras till dessa styrelser, individer som talar för den ena eller den andra 
kandidaten samt personer vilka framstår som politiskt och fackligt drivande. 

Gemensamt för dessa är att de i olik grad var offentliga personer som öppet 
deklarerade sina politiska uppfattningar. Bland annat genom ett medlemskap 
i en politisk organisation, genom att vara innehavare av politiska förtroende-
uppdrag samt att öppet uttala sina politiska åsikter. Således kan det fastslås att 
dessa under sin levnad inte gjorde någon hemlighet av sin politiska hemvist. I 
detta sammanhang ska det nämnas att det inte framkommer några uppgifter 
som kan anses besvärande för berörda individer.

Härvidlag ska det påpekas att ingen av dem som omnämns i undersök-
ningen är i livet. Det innebär att Personuppgiftslagens restriktioner vid han-
teringen av personuppgifter inte gäller.146 Av samma skäl krävs det inte någon 
prövning i enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor.147

Mot denna bakgrund har slutsatsen dragits att det inte krävs någon särskild 
hänsyn gentemot de individer som får sin politiska tillhörighet offentliggjord. 
Något behov av anonymitet finns inte. Såväl individernas verkliga namn samt 
deras politiska tillhörighet kan visas. När det gäller uppgifterna om respektive 
persons politiska ställning så bygger dessa på vad som kan beläggas via det käll-
material som används i avhandlingen och för den tidsperiod som studeras.

146 sfs 1998:204, Personuppgiftslagen.
147 sfs 2003:460, Lagen om etikprövning av forskning som avser människor.

Kapitel Två
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Från partidelning  
till Kosackval

Vänsteroppositionen inom  
socialdemokratin fram till 1917
I april 1889 grundades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Inlednings-
vis var den politiska arbetarrörelsens alla schatteringar samlade där. Det be-
tydde, bland annat, att partiets syn på vilka metoder som skulle användas i 
det politiska arbetet inledningsvis inte var avgjord.148 Reformisterna vann dock 
snabbt terräng inom partiet och på partiets kongress år 1897 slogs det mer el-
ler mindre fast att saP var ett reformistiskt parti. Denna utveckling passerade 
inte utan motstånd, tvärtom.

Med valet av Zeth Höglund år 1909 till ordförande för partiets ungdoms-
förbund accentuerades konflikten mellan revolutionärer och reformister inom 
partiet. De förstnämnda hade ett starkt fäste inom ungdomsförbundet och i 
samma takt som partiet stegade mot reformismen radikaliserades förbundet.

Som ett led i en organisering av de radikala krafterna inom socialdemokra-
tin bildades i mars 1912 den Socialdemokratiska vänsterföreningen. Föreningens 
mål var att bekämpa ”Undfallenhetens och tveksamhetens politik” vilken an-
sågs leda socialdemokratin bort från ”socialismens klara princip, dess raka och 
höga mål.”149 Bakom föreningen stod bland andra Zeth Höglund, riksdags-
ledamoten Carl Lindhagen, riksdagsledamoten och partisekreteraren Fredrik 

148 Lindhagen, Jan, Socialdemokratins program. I rörelsens tid 1890–1930. Stockholm 1972, s 10f.
149 Haste, Hans, Det första seklet. Människor, händelser och idéer i svensk socialdemokrati, del 1. 

Stockholm 1988, s 328.

Kapitel Två
Kap 2: s 37-92 Mellan massan och Marx Stefan Dalint

Ur sågens surr, ur gruvans natt, ur nö-
dens mörka språng,
Ur sot och ur svett, och ur möda tung 
och lång
Ur svart fabrik, ur torpets gråt, ur 
gränd som gapar trång,
Ur hungerfolkets lungor höj nu hop-
pets ljusa sång.

Har du tro kamrat,
Är du blod av vårt blod,
Fram till dåd och dat,
Fram du man och kämpe god.
Marsch, gå på, Ni små.
Snart i sol’n vi alla står,
Och ur eländets vinter gryr rättfärdig-
hetens vår.

Med mörksens makt och våldsens 
svärd förtryckarna går fram,
Med lejda soldater, och lekda trummor 
fram.
Ja, de har mynt, men vi har tro, och 
jordens smuts och skam
Skall plånas ut av krigarna av morgon-
rikets stam

Har du tro kamrat,
Är du blod av vårt blod,
Fram till dåd och dat,
Fram du man och kämpe god.
Marsch, gå på,
Ni små.
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Ström samt riksdagsledamoten Ivar Vennerström. Vänsteroppositionen inom 
saP kan inte entydigt beskrivas som revolutionär, den var mer fasetterad än så. 
Genomgående för den var att den inte var lika övertygade som partiets led-
ning om parlamentarismens obegränsade möjligheter. Partistyrelsen ogillade 
vänsterföreningen och förklarade att ett medlemskap i densamma kunde ren-
dera i uteslutning. Beslutet konfirmerades av 1914 års partikongress.

Samma kongress uttalade också sitt ogillande över ungdomsförbundets 
politik. Förbundet ansågs för skarpt i sin kritik av partiet. Därtill krävde kon-
gressen att förbundet ”vid alla tillfällen främja partiets verksamhet, i full över-
ensstämmelse med av partiet och dess underavdelningar fattade beslut”.150 
Ungdomsförbundet svarade att det förbehöll sig rätten att själv tolka parti-
programmet och dess principer. Med detta trappades konflikten mellan parti-
majoriteten och vänsteroppositionen upp ytterligare. 

I början av mars 1915 väcktes inom den socialdemokratiska riksdagsgrup-
pen frågan om att anta en disciplinstadga, i vilken det sades att ”Fattar gruppen 
därvid beslut om sin hållning, bör gruppmedlemmar ställa sig det till efterrät-
telse.”151 Bakgrunden var att vänsteroppositionen inom riksdagsgruppen vid ett 
flertal voteringar gått mot majoriteten, bland annat med stödet till riksdagsle-
damoten Carl Lindhagens motion om republikens införande och vid behand-
lingen av 1915 års budget.152 Gruppledningen ville med disciplinstadgan motver-
ka de upplösningstendenser som fanns inom gruppen. Stadgan riktade sig till 
alla grupperingar inom riksdagsgruppen, men vänstern uppfattade den som en 
åtgärd direkt riktad mot dem. De kallade stadgan för ”munkorgslagen”. Något 
hinder mot upplösningstendensen inom riksdagsgruppen blev den inte.

I mitten av april 1916 sände partigruppens vänsteropposition en skrivelse 
till förtroenderådet i vilken den uttalade sig för en delning av gruppen. Den 
ansåg att förhållandena inom densamma var ohållbara och att en delning mås-
te till.153 I skrivelsen underströks dock att ett samarbete kring frågor där de 
ägde gemensamma uppfattningar kunde äga rum. Förtroenderådet och riks-
dagsgruppens majoritet tillbakavisade förslaget, varvid oppositionen deklare-

150 Ibid.
151 Andersson, Leif, Beslut(S)fattarna. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Stockholm 

1996, s 235f. 
152 Andersson 1996, s 234.
153 Ibid, s 307.
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rade sin rätt att agera och rösta i enlighet med sina uppfattningar. Med det-
ta var klyvningen av den socialdemokratiska riksdagsgruppen i praktiken ett 
fullbordat faktum, och kort därefter började planen för bildandet av ett vän-
stersocialdemokratiskt parti ta form.154

Under andra hälften av februari 1917 höll Sveriges socialdemokratiska arbe-
tareparti sin tionde kongress.155 En av de viktigaste frågorna kongressen hade att 
ta ställning till var vänsteroppositionens ställning inom partiet. Striden mellan 
vänsteroppositionen och partimajoriteten gällde i huvudsak tre frågor.156 1) Folk-
försvar eller militarism; där oppositionen ansåg att partiet var försvarsvänligt och 
hade frångått partiets antimilitaristiska tradition. 2) Klasskamp eller samverkan; 
där vänsteroppositionen tog avstånd från den så kallade ministersocialismen, det 
vill säga socialdemokraternas samarbete med borgerliga partier. Vänstern inom 
partiet förespråkade mer klasskampsbundna arbetsmetoder. Majoriteten förfäk-
tade samarbetet därför att den såg det som en nödvändig väg mot en stegvis för-
bättring av samhället. 3) Revolution eller parlamentarism; det vill säga frågan om 
hur samhället skulle omvandlas. Oppositionen ansåg att den reformistiska väg 
partiet slagit in på tog för lång tid och ställde sig inte helt främmande för mer re-
volutionära metoder. Majoriteten förespråkade, som sagt, reformism.

Hjalmar Branting underströk på partikongressen att en slutlig uppgörelse 
med oppositionen måste komma till stånd. Han krävde att den ställde sig bak-
om den enighetsresolution som partistyrelsen förelade kongressen, om inte 
annat skulle oppositionen uteslutas.157 Den vägrade att följa partiledarens upp-
maning och hotet om uteslutning blev därmed ett faktum.

I slutet av februari 1917 publicerade de uteslutna ett manifest i vilket de 
manade till bildandet av ett nytt socialdemokratiskt parti samt kallade till en 
konstituerande kongress för Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (ssV), vil-
ken skulle gå av stapeln i mitten av maj 1917.158 Till det nya partiet anslöt sig 
ungdomsförbundet så gott som mangrant. Norrbottens och Ångermanlands 

154 Björlin, Lars, ”Nederlagets väg. Oppositionsledaren Zeth Höglund”. Makten, medierna och 
myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson. Red. Åsard, Erik. Stockholm 
1996, s 92.

155 Haste 1988, s 335.
156 Ibid, s 331ff.
157 Från Palm till Palme. Den svenska socialdemokratins program 1882–1960. Kommentarer och 

dokument utgivna av Föreningen Socialistisk Debatt. Stockholm 1972, s 201ff. 
158 Bolin, Jan, Ett parti av ny typ? Skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917–1933. Stock-

holm 2004, s 68.
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partidistrikt gick i sin helhet över till ssV och 16 stycken av socialdemokrater-
nas 91 riksdagsledamöter i Första och Andra kammaren anslöt sig till ssV.159 
Dessa kom från Gävleborgs, Jämtlands, Jönköpings, Kopparbergs, Norrbot-
tens, Skaraborgs, Västernorrlands och Uppsala län samt Göteborgs och Stock-
holms stad. Med tiden blev Gävleborgs, Kopparbergs, Norrbottens, Värm-
lands och Västernorrlands län samt Stockholms stad de områden där ssV, och 
dess efterföljare, hade sina starkaste fästen.160 

Vid valet till andrakammaren år 1917 deltog för första gången två vänster-
partier i ett svenskt val. saP fick 31,1 procent av rösterna och 86 mandat med-
an ssV samlade 8,1 procent och 11 mandat. 161 Valresultatet innebar att social-
demokraterna tog igen alla utom ett av mandaten i den andrakammaren som 
förlorades i samband med partidelningen. Vänstersocialdemokraterna, däre-
mot, tappade 3 mandat. Partiets tillbakagång förklaras av att det nyligen kon-
stituerats och gick in i valrörelsen med en svag organisation.162

Efter delningen av saP och partiets ungdomsförbunds övergång till ssV 
igångsattes arbetet med att bilda ett nytt socialdemokratiskt ungdomsför-
bund. Den 27–28 oktober år 1917 samlades representanter för 26 socialdemo-
kratiska ungdomsklubbar i Eskilstuna för att bilda ssU.163 Det nya ungdoms-
förbundet skulle med tiden präglas av en stark antikommunism, inte minst 
förespråkade Richard Lindström, ordförande mellan åren 1922 och 1928, en 
oförsonlig hållning gentemot kommunisterna.164 Under dennes ledning kom 
ungdomsförbundet också att inta en relativt försvarsvänlig position.

En vänsteropposition inom LO tar form
Ungefär samtidigt som oppositionen uteslöts ur det socialdemokratiska partiet 
togs de första stegen mot formandet av en vänsteropposition inom fackfören-
ingsrörelsen. I februari 1917 bildades ett tillfälligt arbetsutskott med ansvar att 
organisera ett konstituerande möte i april för att bilda Svenska Fackoppositio-

159 Andersson 1996, s 309f och 610f; Nerman, Ture, Kommunisterna. Stockholm 1949, s 202.
160 Nerman 1949, s 202ff.
161 SOS 1918 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1915–1917, s 63; SOS 1921 al 2, Riksdagsmannava-

len åren 1918–1920, s 47.
162 Esaiasson, Peter, Svenska valkampanjer 1866–1988. Göteborg 1990, s 119.
163 Sjöberg, Sten, ”Sverige”, Arbetarrörelsen. En uppslagsbok. Red. Stahre, Sven-Arne. Borås 

1978, s 99.
164 Schüllerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten. Uppsala 1992, s 

66ff; Sjöberg 1978, s 99.
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nen (sfO).165 Syftet med sfO var att radikalisera fackföreningsrörelsen och leda 
den fackliga kampen i en radikalare riktning.166 Någon större framgång blev or-
ganisationen aldrig. Några större skaror anslöt aldrig och utan tydlig bindning 
till ett parti, med möjlighet att dra nytta av dess organisation, blev det besvär-
ligt att få en beständig verksamhet.167 I stället tog ssV, i augusti 1919, initiativ 
till bildandet av en ny facklig oppositionsorganisation, Fackliga Propagandaför-
bundet (fPf).168 Även om sfO fanns kvar fram till år 1922 kom fPf i praktiken 
att avlösa den. Utgångspunkten för bildandet av fPf var det växande missnöj-
et inom lO-kollektivet med den dåliga reallöneutvecklingen och med fackför-
eningsrörelsens ”socialdemokratiska” ledarskap. ssV tycktes här se ett behov av 
och en möjlighet att samla och ena missnöjet samt skapa en facklig plattform 
för det egna partiet.169 En stor skillnad mellan företrädarna för fPf och ”refor-
misterna” var att de förstnämnda inte enbart såg fackföreningsrörelsen som en 
organisation som inom ramen för det bestående samhället stred för bättre eko-
nomiska och sociala villkor för sina medlemmar. För dem var fackförenings-
rörelsen också en organisation som aktivt skulle arbeta för en omdaning av 
samhället i en socialistisk riktning.170 Därför strävade fPf efter att alla fackliga 
organisationer skulle skriva in i sina stadgar att det fackliga arbetet skulle ske på 
den revolutionära klasskampens grund, att förbunden skulle vara partipolitiskt 
neutrala och att det skulle vara förbjudet för fackliga avdelningar att kollektiv-
ansluta sina medlemmar till ett politiskt parti.171 Kravet drevs i syfte att förhin-
dra att den fackliga rörelsen knöt allt starkare band till saP. 

Formerandet av ett politiskt vänsteralternativ till socialdemokratin föran-
ledde också lO att ta upp kampen mot den framväxande vänsteroppositionen 
inom fackföreningsrörelsen. Redan år 1917 organiserade den sin första mota-
gitation, i vilken oppositionen utmålades som fackliga splittrare. Någon enad 
front mellan saP och lO i kampen mot vänstersocialdemokraterna uppstod 

165 Gärdvall, Lennart, ”Facklig opposition. Om arbetarrörelsens fackliga och politiska splittring 
1917–1929”. Med eller mot strömmen? En antologi om svenska folkrörelser. Stockholm 1980, s 22.

166 Bäckström, Knut, Arbetarrörelsen i Sverige 2. Den politiska arbetarrörelsens sprängning och ett 
nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst. Stockholm 1971, s 243-244.

167 Gärdvall 1980, s 22.
168 Ibid, s 26.
169 Ibid, s 27.
170 Ibid, s 29. 
171 Lindgren, Johan, Tingsten, Herbert & Westerståhl, Jörgen, Svenska Metallindustriarbetare-

förbundets historia, band ii 1906–1925. Stockholm 1948, s 653.
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dock inte, bland annat därför att hållningen inom de båda organisationerna 
till vänstern inte var entydigt negativ.172

Under 1910-talets sista år vann den fackliga oppositionen terräng inom 
fackföreningsrörelsen, vilket bland annat visades av att en majoritet av ombu-
den på Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress år 1919 var vänster-
socialdemokrater.173 Ombudsvalen ute i avdelningarna föregicks av livlig par-
tiagitation från såväl ssV som saP, ett nytt men återkommande inslag i den 
fackliga miljön. De frågor som upptog mest tid på kongressen var de om hur 
förbundet skulle agera inför och vid avtalsförhandlingar, strejker och lockou-
ter. Debattens utgångspunkt var en motion som krävde ett mer decentraliserat 
bestämmande i dessa frågor. Ombudsmajoriteten, ledd av vänstersocialdemo-
krater, argumenterade för motionen medan minoriteten, ledd av förbunds-
ledningen, talade för att förbundsstyrelsen även i fortsättningen skulle äga 
avgörandet i dessa frågor. Efter en lång debatt beslutades att en medlemsom-
röstning skulle hållas i frågan. Omröstningen genomfördes i november 1919 
och i den segrade förbundsledningen med 12 686 röster mot 10 202.174 På kon-
gressen beslutades även att förbundet skulle tillsätta en kommitté för att utre-
da frågan om en socialisering av metallindustrin.175

Vänstersocialdemokraterna var, som tidigare framgått, motståndare till att 
fackliga avdelningar via kollektivanslutning anslöts till socialdemokraterna. I 
konsekvensens namn betydde det att fackföreningar och fackliga avdelningar 
inte kunde ansluta sig till fPf. Endast vänstersocialdemokratiska fackklubbar 
och enskilda individer fick vara medlemmar, men relativt tidigt insåg ledar-
na inom fPf och ssV att en facklig opposition enbart byggd på partiets aktiva 
medlemmar skulle ha små möjligheter att bli en reell maktresurs i kampen om 
inflytandet över den fackliga rörelsen. Efter förbundets kongress år 1920 blev 
det möjligt för fackliga avdelningar att kollektivansluta sig. Detta möttes med 
motstånd av lO, bland annat uppmanade dess representantskap i april 1921 
fackföreningarna att inte stödja eller delta i verksamhet knutet till den Kom-
munistiska Internationalen (Komintern) eller till den vänligt sinnade organisa-
tioner, men några repressiva eller tvingande åtgärder vidtogs inte.176

172 Svensson, Torsten, Socialdemokratisk dominans. En studie av den svenska socialdemokratins 
partistrategi. Uppsala 1994, s 60.

173 Lindgren, Tingsten & Westerståhl 1948, s 656.
174 Ibid, s 663 och 666.
175 Ibid, s 682.
176 Gärdvall 1980, s 32.
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Vänstersocialdemokraterna har svårt att hålla ihop
Svårigheterna att hålla ihop ssV var betydande. Så länge de utgjorde en opposi-
tion inom det socialdemokratiska partiet fungerade missnöjet med partiledning-
en och den förda politiken som sammanhållande faktorer, men med bildandet 
av ett eget parti och arbetet med att forma en egen politisk plattform kom mot-
sättningarna i dagen. I stort fanns det fyra åsiktslinjer inom partiet.177 En revo-
lutionär inriktning som betonade klasskampen, förfäktade en radikalisering av 
fackföreningsrörelsen och som var antimilitaristisk. Till denna hörde Zeth Hög-
lund, Fredrik Ström och Karl Kilbom. En av inriktningarna kan benämnas par-
lamentarisk socialistisk. Den stod för en radikalare riksdagspolitik och antimili-
tarism. Här hittades riksdagsledamoten Ernst Hage, redaktören Elof Lindberg 
och Ivar Wennerström. Det fanns också en humanistisk inriktning företrädd av 
Carl Lindhagen och litteraturkritikern Erik Heden. Jämte dessa fanns det en 
antibyråkratisk inriktning, anförd av riksdagsledamoten Fabian Månsson. Des-
sa fyra åsiktslinjer skulle med tiden smälta samman till två politiska huvudfåror 
formerade av den interna debatten om vilket förhållande partiet skulle ha till 
Sovjetunionen och Komintern. Frågan dominerade partiets kongress i juni 1919. 
På den ena sidan stod de som önskade ett revolutionärt parti, som välkomnade 
bildandet av Komintern samt förespråkade en oreserverad anslutning till den-
samma. På den andra sidan fanns de som ansåg att partiet skulle stå fast vid det 
program och de riktlinjer som antogs vid den konstituerande kongressen våren 
1917. Dessa ville att partiet skulle vara ett oberoende vänsterparti. De ansåg att 
partiets syn på internationalism var oförenligt med en anslutning till Komintern 
och att dess politik och metoder stod i konflikt med ssV:s program.178

Bakom den förstnämnda åsiktslinjen stod en majoritet av partiets arbetsut-
skott. Huvuddelen av partiets riksdagsgrupp gav däremot sitt stöd till den sist-
nämnda åsiktslinjen. Debatten blev hätsk och avslöjade djupa sprickor inom 
partiet. Trots detta beslutade kongressen, och det utan att partiet delades, om 
en anslutning till Komintern, men på kongressen tydliggjordes de två ideolo-
giska riktningar vilka skulle strida om partiet vid kongressen våren 1921.179

177 Stålberg, Helge, ”Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti”. Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2, 
1936, s 117f.

178 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, A1:1 Kon-
gressprotokoll, kongressen 1919, s 22.

179 Stålberg 1936, s 122; Bolin 2004, s 317.
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SSV blir SKP/KI men SSV föds på nytt
Sommaren 1920 höll Komintern sin andra kongress och antog de 21 teserna, 
det vill säga villkoren för en anslutning till densamma.180 Dessa fastställer den 
politiska och framför allt organisatoriska inriktning partier anslutna till Kom-
intern måste ha. Det innebar att alla beslut fattade av Kominterns kongres-
ser var bindande för varje sektion, läs nationella partier. Från och med nu gäll-
de den demokratiska centralismens principer, vilket innebar hård partidisciplin 
och lydnad till partiledningen och ”arbetarstaten” Sovjetunionen. De som inte 
accepterade teserna skulle uteslutas ur den Kommunistiska internationalen. 

Beslutet innebar att motsättningarna inom ssV utvecklades till en öppen 
strid om partiet. Under år 1920 genomfördes en medlemsomröstning i frå-
gan om teserna och en överväldigande majoritet av medlemmarna röstade för 
ett antagande av dessa.181 Röstresultatet konfirmerades av 1921 års partikon-
gress. Som en följd av det bytte partiet namn till Sveriges Kommunistiska Par-
ti, sektion av den Kommunistiska Internationalen (sKP/Ki), därtill uteslöts an-
slutningsmotståndarna.182 Bland de uteslutna fanns Carl Lindhagen, Fabian 
Månsson, Elof Lindberg och Ivar Vennerström. Den 26–27 mars höll de ute-
slutna en kongress för att rekonstruera Sveriges Socialdemokratiska Vänsterpar-
ti.183 I detta arbete kallas partiet för Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti/
Vennerström (ssV/V). Till partiledare utsågs Ivar Vennerström och ssV:s ur-
sprungliga stadgar och program antogs. I en tidningsartikel i Nya Norrland 
i slutet av mars betonade han att partiet inte var någonting annat än det år 
1917 bildade socialdemokratiska vänsterpartiet.184 Av det gamla partiets 17 230 
medlemmar och 355 arbetarekommuner följde cirka 5 500 medlemmar och 151 
arbetarekommuner de uteslutna. Partiet hade sina flesta sympatisörer i Norr-
botten, Västerbotten och Ångermanland.185

180 Rydenfelt 1954, s 48.
181 Bolin 2004, s 317.
182 Josephson, Erland F, SKP och Komintern 1921–1924. Motsättningarna inom Sveriges Kommu-

nistiska Parti och dess relationer till den Kommunistiska Internationalen. Uppsala 1976, s 35.
183 Lidén, Åke, Vänstersocialismen i Sverige 1921–1923. Opublicerad c-uppsats, Institutionen för 

historia, Umeå universitet vt -81, s 22.
184 Stålberg 1936, s 127.
185 Lidén 1981, s 22 och 46.
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En kommunistisk fackföreningsinternational bildas
I början av juli 1921 bildades, på initiativ av Komintern, den Röda Fackförenings-
internationalen (Rfi).186 Tanken med organisationen var att göra den till ett verk-
tyg i kommunisternas arbete med att underordna fackföreningsrörelsen den 
kommunistiska rörelsen. Inledningsvis var taktiken att organisatoriskt försö-
ka splittra den reformistiska fackföreningsrörelsen, men snabbt bedömdes detta 
arbetssätt som oframkomligt. Istället formulerades en ny taktik, den såkallade 
enhetsfrontstaktiken, som gick ut på att söka samarbete med socialdemokrater-
na.187 Utgångspunkten var att oppositionens arbete skulle bedrivas inom de re-
dan existerande fackliga organisationerna och genom att kommunistiska fack-
föreningsmedlemmar deltog aktivt och arbetsamt i det fackliga arbetet skulle 
en majoritet av arbetarna vinnas för kommunismen. Taktiken konfirmerades av 
Kominterns fjärde kongress år 1922. Där beslutades också att de nationella kom-
munistpartierna, eller sektionerna, skulle inrikta sig på parlamentariskt arbete 
samt söka samarbete med andra partier, i första hand socialdemokraterna. För 
svenskt vidkommande avvisade saP varje invit från sKP/Ki.188 

Åren efter Rfi:s bildande utarbetade den och Komintern riktlinjer för ska-
pandet av ”neutrala” nationella fackliga oppositionsorganisationer. Utåt skul-
le de stå fria från kopplingar till kommunisterna, men kontrollerades i prak-
tiken av dem. sKP/Ki ställde sig tveksam till detta.189 Partiet ansåg att en sådan 
organisation framstod som splittrande och inte få någon reell betydelse. Inte 
minst avskräckte erfarenheterna från arbetet med fPf.190 Detta fick till följd att 
det svenska partiet dröjde med att formera en ny facklig opposition, vilket åd-
rog dem Rfi:s missnöje.

För de svenska kommunisterna var det viktigt att bryta sönder den sam-
mankoppling mellan saP och lO som kollektivanslutningarna skapade och 
uppgörelsen om att lokal fackligpolitisk samverkan skulle ske via de socialde-
mokratiska arbetarekommunerna. För att komma åt det senare drev kommu-

186 Gärdvall 1980, s 32f.
187 Holmberg, Håkan, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. De svenska kommunisterna och demo-

kratifrågan 1943–1977. Uppsala 1982, s 13f.
188 Svensson 1994, s 61. 
189 Gärdvall 1980, s 34.
190 Ibid, s 35.
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nisterna på lO-kongressen år 1922 igenom ett beslut om inrättandet av lokala 
Fackliga Centralorganisationer (fCO).191 Deras uppgift blev att bedriva agita-
tions-, bildnings- och upplysningsverksamhet och att vara en förbindande 
länk mellan den lokala fackföreningsrörelsens olika delar. fCO skulle även se 
till att den lokala fackföreningsrörelsen följde lO:s riktlinjer och stadgar.192 Be-
slutet innebar att det kom att finnas minst två, ibland konkurrerande, makt-
centra inom den lokala arbetarrörelsen.

Klyvningen av saP och införandet av den politiska demokratin gav soci-
aldemokraterna anledning att se över sitt partiprogram och vid kongressen år 
1920 antogs ett nytt sådant.193 De radikala samhällsströmmar som känneteck-
nade åren kring 1920 präglade programmet. Bland annat gavs klassanalysen en 
framträdande roll, något som kan tyckas lite märkligt, med tanke på att den 
gamla partivänstern uteslutits och format ett eget parti. Kanske ville de på det-
ta vis öppna för medlemmar som lämnat partiet i samband med delningen år 
1917. I programmet underströks att samhället skulle äga alla för den planmässiga 
folkhushållningens genomförande nödvändiga naturrikedomar, industriföretag, 
bank- och kreditinstitut samt transport- och kommunikationsmedel.194

I andrakammarvalet år 1920 backade de båda arbetarpartierna. Jämfört 
med andrakammarvalet våren 1917 tappade saP 1,4 procentenheter och fick 
29,7 procent, medan ssV backade 1,7 procentenheter och stannade på 6,4 pro-
cent.195 Tillbakagången har flera förklaringar. En var att Allmänna valmansför-
bundet stärkt sin organisation, en annan att det genomförde en mer samman-
hållen valrörelse än tidigare vilket ökade dess andel av valmanskårens röster.196 
Att ett par socialdemokratiska ministrar, bland annat lO:s ordförande Her-
man Lindkvist, var inblandade i olika ”moraliskt” tvivelaktiga spekulationsaf-
färer påverkade nog valet i en för socialdemokraterna negativ riktning.197

191 Schüllerqvist, 1992, s 50.
192 Landsorganisationen i Sverige, Stadgar för Landsorganisationen i Sverige. Stockholm 1936, s 23.
193 Olsson, Lars, ” ’Det är ingen skam att vara sosialist’. Arbetarrörelsen före det politiska makt-

tillträdet”. Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling. Stockholm 2002, s 54.
194 Från Palm till Palme. Den svenska socialdemokratins program 1882–1960. Kommentarer och 

dokument utgivna av Föreningen Socialistisk Debatt. Stockholm 1972, s 159.
195 SOS 1921 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1918–1920, s 47.
196 Esaiasson 1990, s 122f.
197 Ibid, s 124; Haste 1988, s 359.
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Kamp- eller rörelseparti?
Trots tillbakagången i valet fick socialdemokraterna uppdraget att bilda reger-
ing och den 10 mars 1920 tillträdde Sveriges första socialdemokratiska reger-
ing. En av dess första åtgärder blev att igångsätta en utredning om industriell 
demokrati, i syfte att förbereda samhällets övertagande av produktionsmed-
len och en om socialiseringen av näringslivet.198 Utredningarna ledde dock 
aldrig till någonting. Socialdemokraterna hade betydande framgångar i 1921 
och 1924 års val till riksdagens andrakammare men någon majoritet fick parti-
et aldrig. I stället ägdes riksdagsmajoriteten av arbetarrörelsens politiska mot-
ståndare, vilka på inga vis delade de förhoppningar som ställdes till utredning-
arna.199 Socialdemokraterna skulle likväl bilda tre minoritetsregeringar under 
1920-talet, men utan möjlighet att förverkliga partiprogrammets och utred-
ningarnas intentioner. Med krisuppgörelsen år 1933 stoppades de socialdemo-
kratiska planerna om ett socialistiskt samhälle för tillfället i malpåsen. 

I Sveriges första demokratiska andrakammarval år 1921 deltog tre arbetarpar-
tier. I det tog vennerströmmarna 3,2 procent av rösterna, kommunisterna fick 4,6 
procent och socialdemokraterna tog 36,4 procent.200 I jämförelse med andrakam-
marvalet år 1920 ökade de sistnämnda med 6,7 procentenheter och de två först-
nämnda med 1,4 procentenheter, detta trots partidelningen ett halvår tidigare.

På initiativ av det socialdemokratiska partiets verkställande utskott inled-
des under senhösten 1922 förhandlingar om en återförening mellan saP och 
ssV/V.201 Anledningen var att det inte längre ansågs finnas några skäl för ett 
upprätthållande av två socialdemokratiska partier. Förhandlingarna fortgick 
under hela hösten och i slutet av januari 1923 beslutade ssV/V:s kongress en-
hälligt att återförenas med saP och i mitten av februari klubbade den socialde-
mokratiska partistyrelsen förslaget om sammanslagning.202 

Trots att sKP/Ki i samband med sin konstituering år 1921 uteslutit en del olik-
tänkande, var partiet alltjämt politiskt heterogent. Redan under andra hälften 

198 Olsson 2002, s 56.
199 SOS 1921 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1918–1920, 65; SOS 1925 al 2, Riksdagsmannavalen 

åren 1922–1924, s 35.
200 SOS 1922 al 2, Riksdagsmannavalet år 1921, s 37.
201 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, E1:6, Allmän 

korrespondens 1914–1924, brev till ssV/V:s VU, daterat 3/10 1922.
202 Stålberg 1936, s 131.
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av detta år började två nya fraktioner att formas inom partiet, men det dröjde 
fram till år 1923 innan motsättningarna tilltog på allvar.203 Tvistefrågorna var fle-
ra men störst var den om hur partiet skulle förhålla sig till den ökade centrali-
seringen inom den kommunistiska rörelsen. Konflikten påminde i alla avseen-
den om den som förebådade 1921 års partidelning. Den ena fraktionen bestod av 
moskvatrogna som krävde en hårdare partidisciplin och en bättre rättning efter 
Kominterns fastställda handlingslinjer – och att sKP/Ki formades till ett kamp-
parti. Den andra önskade ett svenskt rörelseparti som var mer självständigt och 
som formade sin politik efter de sociala, ekonomiska och politiska förhållanden 
som rådde i Sverige.204 Den förstnämnda åsiktslinjen företräddes i första hand 
av partiets ungdomsförbund och en minoritet inom partiets arbetsutskott vil-
ka var ombudsman Oskar Samuelsson, ungdomsförbundets sekreterare Sven 
Linderot, partistyrelseledamoten Hugo Sillén, ungdomsförbundets studieleda-
re Nils Flyg samt arbetsutskottsledamoten Karl Kilbom. Denna riktning utgjor-
des i mångt och mycket av den kvarvarande delen som var med om att bilda ssV, 
den så kallade Stormklockegenerationen. Förutom Zeth Höglund och Fredrik 
Ström hittades där en majoritet av partiets högsta ledning. 205 I partiet som hel-
het stödde en majoritet av medlemmarna de moskvatrognas linje. 

Konflikten slutade med att Kominterns representant i Sverige i slutet av 
augusti 1924 förklarade Zeth Höglund med flera uteslutna ur partiet, ett be-
slut som konfirmerades av sKP/Ki:s kongress i november samma år.206 Några 
veckor före andrakammarvalet klövs partiet för andra gången.

I början av september 1924 samlades de uteslutna till en konstituerande kon-
gress, med syftet att bilda ytterligare ett kommunistiskt parti.207 Där närvarade 
representanter för 187 arbetarekommuner och ett tiotal ungdomsklubbar, som 
tillsammans samlade ca 2 000 av sKP/Ki:s ca 9 000 medlemmar.208 Partiet antog 
namnet Sveriges Kommunistiska Parti (sKP).209 Kongressen antog ett partipro-

203 Arvidsson, Håkan, ”Sprängningen av Sveriges Kommunistiska Parti 1924”. Från SKP till 
VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson. Lund 1976, s 69.

204 Arvidsson 1976, s 80.
205 Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen. Stockholm 1999, s 70.
206 Josephson 1976, s 239f; Nerman 1949, s 172.
207 Josephson 1976, s 250.
208 Ibid, s 295
209 Partiets officiella beteckning var Sveriges Kommunistiska Parti, men kallades av sin samtid 

för ”höglundarna”, efter sin ledare Zeth Höglund. Denna benämning används i första hand 
i detta arbete.
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gram som till stora delar liknade sKP/Ki:s, bortsett från punkter som införandet 
av proletariatets diktatur, en beväpning av arbetarklassen, införandet av rådsre-
publik och synen på parlamentarismen som en farlig illusion.210 På kongressen 
beslutades att partiet skulle delta i 1924 års val till riksdagens andrakammare. I 
detta val deltog för första gången i ett svenskt val två kommunistiska partier. saP 
fick 41,1 procent av rösterna, sKP/Ki fick 3,6 procent och sKP tog 1,5 procent.211 
Valresultatet innebar att socialdemokraterna gick fram med 5 mandat medan 
kommunisterna – sKP och sKP/Ki– backade 2.212 Tillbakagången förklaras, del-
vis, av den röstsplittring som uppstod mellan de båda kommunistpartierna och 
att de mitt inne i en valrörelse tvingades lägga stor kraft och mycket tid på att 
organisera och omorganisera sina partier. Därtill bör en viss osäkerhet ha slagit 
rot hos de presumtiva väljarna inför de två partiernas beständighet, vilket rimli-
gen inverkade negativt på partiernas valresultat.

Zeth Höglunds med fleras försök att etablera ett kommunistparti utanför 
Kominterns kontroll blev ingen framgång, och våren 1926 inträdde de i det 
socialdemokratiska partiet.213

Kommunisterna vinner facklig terräng
Den höga konfliktfrekvensen på den svenska arbetsmarknaden från 1900-ta-
lets början fram till 1930-talets mitt gav upphov till en livlig debatt om ordning-
en på arbetsmarknaden. Flera försök gjordes för att få till stånd en arbetsfreds-
lagstiftning.214 Bland annat arbetade högern aktivt för att få en avtalslagstiftning 
till stånd, men genom saP:s, lO:s och liberalernas opposition stoppades försö-
ket. Trots att motståndet inom arbetarrörelsen var stort fanns det de som var 
positivt inställda till en lagstiftning, bland dessa hittades socialminister Gustav 
Möller och lO:s tidnings redaktör Sigfrid Hansson.215 Under år 1925 gick de lag-
stiftningsvänliga krafterna inom saP och lO till offensiv i frågan och i början av 
år 1926 tillsatte Gustav Möller en delvis partssammansatt arbetsfredsdelegation 
med uppdraget att utreda frågan om en arbetsfredslagstiftning.216 Den socialde-

210 Josephson 1976, s 252.
211 SOS 1925 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1922–24, s 35.
212 Ibid, s 47.
213 Rydenfelt 1954, s 49.
214 Elvander Nils, Skandinavisk arbetarrörelse. Stockholm 1980, s 71; Åmark 1989, s 62.
215 Åmark 1989, s 62.
216 Back, Pär-Erik, Svenska Metallindustriarbetarförbundets historia, band iii 1925–1940. Stock-

holm 1963, s 59.
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mokratiska regeringen avgick dock i juli som en följd av den parlamentariska ut-
vecklingen i Stripakonfliktens kölvatten och ersattes av en liberal regering.

Den nya regeringen intensifierade arbetet med att få till stånd en lagstift-
ning om kollektivavtal och en arbetsdomstol. Det tillsammans med att den li-
berala regeringen drev igenom en skärpning av konfliktdirektiven vid statlig 
arbetslöshetshjälp drev fackföreningsrörelsen till att bli lagstiftningsmotstån-
dare.217 Svenska Arbetsgivareföreningen (saf ) var däremot positivt inställd till 
lagstiftning, vilket förklaras av att den förväntade sig att den borgerliga riks-
dagsmajoriteten skulle lagstifta till förmån för arbetsgivarna.218

Under åren 1924 och 1925 intensifierade sKP/Ki sitt fackliga arbete.219 Parti-
et engagerade sig i en rad strejker. I anslutning till partiets ökade fackliga ak-
tivism återuppväcktes frågan om formerandet av en oppositionell facklig or-
ganisation. Den skulle byggas på enhetsfrontstanken och taktiken var att söka 
stöd hos så kallade partilösa arbetare och med deras bistånd erövra fackliga 
förtroendeuppdrag.220

Det första större initiativet i denna riktning togs av kommunister inom Svens-
ka Metallindustriarbetareförbundets avdelning 41, Göteborg. Den leddes av kom-
munisten Ernst Ohlsson. I augusti 1925 sände avdelningen ut den så kallade Göte-
borgsresolutionen.221 I den uppmanades lO att kalla till en landsomfattande facklig 
konferens för att diskutera den fackliga enheten och kampen mot fascism och 
strejkbryteri. Dessutom förespråkades bildandet av lokala utskott som bland annat 
skulle registrera och övervaka strejkbrytare samt arbetsgivare som anställde sådana. 
Uppmaningen hörsammades inte och avdelningen beslutade att själv genomföra 
en dylik konferens. Här ska det understrykas att initiativet, såväl till resolutionen 
som till arrangerandet av konferensen, gjordes på anmodan av sKP/Ki, men av tak-
tiska skäl valde kommunisterna att gå via en facklig avdelning de själva kontrolle-
rade. På så vis önskade de dölja sin egen medverkan i detta. 

Dagarna före konferensen var den uppe till diskussion inom sKP/Ki:s led-
ning. Tanken var att konferensen skulle utmynna i ett organiserat fackligt vän-
sterblock, men efter påstötningar från Komintern, som för att inte riskera med-

217 Olsson 2002, s 59f.
218 Ibid.
219 Gärdvall 1980, s 35.
220 Ibid, s 35f.
221 Kennerström, Bernt (a), Mellan två internationaler. Socialistiska Partiet 1929–1937. Lund 

1974, s 17.
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lemmarnas uteslutning ur lO förespråkade en ”lösare” organisation, beslutade 
det svenska partiet att följa Kominterns linje.222 Efter mötet betonades att parti-
lösa måste finnas bland organisationens medlemmar och i dess ledning.

I slutet av januari 1926 genomfördes konferensen.223 Där samlades represen-
tanter från ca 300 fackföreningar, som tillsammans representerade cirka 80 000 
medlemmar. Konferensen uttalade sig för facklig enhet, obligatorisk arbetslös-
hetsförsäkring, åtta timmars arbetsdag och en intensifiering av kampen mot 
strejkbryteriet. Där fastslogs också att det fortsatta arbetet skulle ske inom den 
befintliga fackliga rörelsen och i enlighet med dess stadgar och beslut. På så sätt 
ville man undvika eventuella anklagelser från lO om att de önskade splittra fack-
föreningsrörelsen. Konferensen betraktades av sKP/Ki:s ledning som lyckad och 
stora förhoppningar ställdes till Enhetskommittén som där bildades. Förhopp-
ningarna delades dock inte av alla inom partiledningen. Karl Kilbom menade 
att konferensen tydligt påvisade gränserna för kommunisternas inflytande inom 
fackföreningsrörelsen.224 Konferensen nådde så långt som deras inflytande sedan 
tidigare sträckte sig, men inte längre. Det betraktade han som ett bakslag.

För kommunisterna var huvudproblemet att de behövde en organiserad 
opposition inom fackföreningsrörelsen för att på ett dugligt sätt kunna ver-
ka inom densamma, men om en sådan organisation växte sig stark skulle den 
mötas med motåtgärder från lO-ledningen. I värsta fall skulle dess medlem-
mar uteslutas. För att inte riskera det tvingades oppositionen ha en löst sam-
mansatt organisation, vilket i sin tur minskade dess verkansförmåga. I slutet 
av år 1927 sammanfattade sKP/Ki:s ledning Enhetskommitténs arbete.225 Den 
bild som tonade fram var inte särskilt upplyftande. Anslutningen var dålig och 
ekonomin svag. Trots kommitténs uteblivna framgång stärkte sKP/Ki sin fack-
liga och politiska ställning under dessa år, men det förklaras av den allmänna 
radikalisering som följde i spåren av den ekonomiska krisens gradvisa fördjup-
ning samt partiets kraftiga motstånd mot en statlig inblandning på arbets-
marknaden. Kommittén bidrog dock föga till partiets framgångar.

222 Gärdvall 1980, s 36f.
223 Kennerström, Bernt, ”Sprängningen av Sveriges Kommunistiska Parti 1929”. Från SKP till 

VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson. Lund 1976, s 93.
224 Zennström, Per-Olov, Klasskampen 1917–1939. En kommunistisk krönika. Lund 1977, s 113.
225 Gärdvall 1980, s 39.
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Kosackvalet – en vändpunkt
År 1928 nådde motsättningarna på den svenska arbetsmarknaden en höjd-
punkt.226 Den radikalisering av arbetarrörelsen som pågått de senaste åren mani-
festerades av resultatet i valet till riksdagens andrakammare samma år. Socialde-
mokraterna backade med 4,1 procentenheter, från 41,1 procent till 37.227 Räknar 
vi bort det eventuella rösttillskott som höglundarna innebar för partiet var till-
bakagången ytterligare 1,5 procentenheter. För kommunisterna blev valet en stor 
framgång. Partiet mer än fördubblade sitt röstantal och gick från 3,6 procent till 
6,4. Framgången förklaras av att partiet under 1920-talets andra hälft stärkt sin 
position inom den fackliga rörelsen och att partiet framgångsrikt drev motstån-
det mot statlig inblandning i arbetslivet. I centrum stod arbetsfredsfrågekam-
pen som nådde sin kulmen i samband med att den liberala regeringen drev ige-

226 Elvander 1980, s 71.
227 SOS 1929 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1925–1928, s 85.

Faksimil av tidningen Facklig Enhet, Enhetskommitténs organ. 
(Bilden tillhör IF Metall.)
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nom en arbetsfredslagstiftning våren 1928.228 I kampanjen var kommunisterna 
drivande och de placerade klasskampsperspektivet i förgrunden. Följden blev att 
klasskänslan hos de fackligt och politiskt medvetna arbetarna stärktes.229

Efter valet år 1928 bildade högern regering och en av dess första åtgärder var 
att i november 1928 arrangera en arbetsfredskonferens, till vilken arbetsmarkna-
dens parter inbjöds.230 Konferensen hade den brittiska Mond-konferensen som 
förebild. I samband med den brittiska generalstrejken år 1926 organiserade ar-
betsgivare under ledning av företagsledaren Alfred Mond en konferens för att 
öka samförståndet mellan arbetare och företagare. Tanken bakom den svenska 
konferensen var att undersöka om det fanns några möjligheter att på frivillig väg 
få till stånd en samverkan mellan lO och saf, för att få ett lugn på arbetsmark-
naden. Trots sitt tidigare motstånd tackade lO:s representantskap ja till inbju-
dan.231 Förhoppningen var att det skulle medverka till ett bättre samtalsklimat 
mellan arbetsmarknadens parter, men alla inom arbetarrörelsen såg inte på lO:s 
närmande till saf med blida ögon. Kovändningen väckte starka känslor bland 
kommunisterna och under hösten igångsatte de en kampanj mot ”mondismen”. 
Kommunisterna bekämpade samarbetet och förklarade att alla former av ”mon-
dism” var ett försök av arbetsgivarna att föra arbetarklassen bakom ljuset i syf-
te att bevara det kapitalistiska samhället.232 Vid samma tidpunkt skärpte lO to-
nen mot kommunisterna och Enhetskommittén. Kommittén hade vinnlagt sig 
om att inte stöta sig med lO, men i takt med att den fick en ökad anslutning 
tilltog lO:s oro inför densamma. Därför antog lO:s representantskapsmöte i slu-
tet av år 1928 ett uttalande, cirkulär 618, som riktades mot och fördömde kom-
munisternas ”fraktionsarbete” inom fackföreningsrörelsen.233 Cirkuläret innebar 
en skärpning av tonen mot kommunisternas arbete inom fackföreningsrörelsen 
men någon reell effekt fick det inte, eftersom det inte gav möjlighet till tvingan-
de åtgärder riktade mot dem. Ej heller utgjorde det något hinder för kommunis-
terna i deras strävan att stärka sina fackliga positioner i slutet av år 1928.

228 Haste 1989, s 395.
229 Andersson, Sten, Mellan Åkarp och Saltsjöbaden. En studie av arbetsfredsfrågan i minoritets-

parlamentarismens Sverige 1923–1928. Stockholm 1990, s 135.
230 Westerståhl, Jörgen, Svensk fackföreningsrörelse. Organisationsproblem, verksamhetsformer, 

förhållandet till staten. Stockholm 1945, s 189.
231 Back 1963, s 90.
232 Westerståhl 1945, s 190.
233 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Landsorganisationen i Sveriges arkiv. Cirkulär 618; 

Back 1963, s 90f.
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Hofors tar till vänster
Hofors Socialdemokratiska  
arbetarekommun blir vänstersocialdemokratisk
Som bekant kom partikongressen år 1917 att sätta punkt för den politiska och 
ideologiska konflikt som funnits inom det socialdemokratiska partiet sedan flera 
år. Vad det gäller Hofors socialdemokratiska arbetarekommun finns det ingen-
ting som tyder på att konflikten diskuterats i någon större omfattning. Däremot 
finns det en rad tecken som visar att den tidigt tog ställning för vänsteropposi-
tionen. I en diskussion om parlamentarismen, som arbetarekommunen hade i 
april 1909, ansågs styrelseformen äga vissa förtjänster men för att i grunden om-
dana samhället och utjämna klasskillnaderna ansåg arbetarekommunen att mer 
drastiska tillvägagångssätt måste till.234 Implicit uttalade den sig för mer revolu-
tionära arbetsmetoder. När arbetarekommunen inbjöd talare och föredragshål-
lare var det företrädesvis personer som vid partidelningen följde oppositionen.235 
Därtill uttalades ett stöd till Socialdemokratiska vänsterföreningen, man protes-
terade mot Hjalmar Brantings anmärkningar på Carl Lindhagens antimilitaris-
tiska uttalande i försvarsfrågan samt beställde hem vänsterföreningens tidning 
Socialisten.236 Följaktligen hade Hofors socialdemokratiska arbetarekommun ti-
digt sympatier för vänsteroppositionen inom partiet. 

Redan hösten 1916 var Hofors arbetarekommun inställd på att partikongres-
sen i februari 1917 skulle följas av en partidelning.237 En förfrågan från partidi-
striktet om bidrag till ”stridsfonden” bordlades i väntan på vad som skulle kom-
ma ut av delningen och vilket parti som skulle få arbetarekommunens stöd. 

Ungdomsklubbens ordförande Oskar Ahlin238 närvarade på partikongres-
sen och på arbetarekommunens första möte efter kongressen lämnade han en 

234 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 25/4 1909.

235 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 28/2 , 5/3 och 29/3 1914 samt 10/10 1915.

236 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 20/6 och 25/11 1914.

237 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 14/9 1916.

238 Ahlin, Oskar (f. år 1882), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, kom-
munist 1921–1929 och socialist 1929–1941. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska ar-
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rapport därifrån.239 I sin redovisning uttalade han sitt stöd till vänsteroppositio-
nen och mötet uttalade sitt gillande inför det. I mitten av mars togs frågan om 
arbetarekommunens framtida partitillhörighet upp till diskussion inom styrel-
sen.240 Enhälligt förordade den en anslutning till ssV, men hänsköt frågan till 
kommande medlemsmöte. Styrelsen diskuterade också ett bidragsäskande från 
Socialdemokratiska vänsterns arbetsutskott. Styrelsen rekommenderade att ett 
bidrag lämnades samt att arbetarekommunen, tillsammans med ungdoms-
klubben, arrangerade en fest till förmån för densamma, men också dessa frågor 
hänsköts till kommande medlemsmöte. På medlemsmötet diskuterades parti-
frågan ingående och alla talare uttalade sig för en anslutning till ssV.241 Missnöj-
et med saP var stort, inte minst på grund av partiets hållning i förbudsfrågan, 
det vill säga att partiet inte tog ställning för ett spritförbud. Eftersom det for-
mellt inte fanns något vänstersocialdemokratiskt parti att ansluta sig till tog ar-
betarekommunen inget beslut i frågan. Vad det gällde styrelsens förslag om att 
arrangera en fest till förmån för det blivande vänstersocialdemokratiska partiet 
beslutades i enlighet med förslaget samt att varje medlem skulle lämna en kro-
na vardera i kollekt till det vänstersocialdemokratiska partiet i vardande. 

I början av juni var partitillhörighetsfrågan ånyo uppe till diskussion. Den-
na gång tog arbetarekommunen slutgiltigt ställning och beslutade att lämna 
saP och gå med i ssV.242 Samtidigt ändrade arbetarekommunen sitt namn till 
”Hofors Nya arbetarekommun”. Formellt uppstod en ny arbetarekommun, 
men i praktiken inte. Den absoluta huvuddelen av den ”gamla” arbetarekom-
munens medlemmar kvarstod trots partibytet och alla inventarier, pengar, lo-
kal et cetera kvarstannade i den nygamla arbetarekommunens ägo och styrel-

betarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 29/3 1914; Hofors Vänstersocialde-
mokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 16/2 1919; Hofors 
Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll medlemsmötesprotokoll 25/3 1922, 29/7 
1924 och 28/9 1929; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
tokoll 28/5 1930 och 30/3 1941; Folkets Dagblad 24/12 1936, s 7.

239 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 4/3 1917.

240 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötes-
protokoll 18/3 1917.

241 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 1/4 1917.

242 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 1/6 1917.
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sen stannade kvar på sin post. Det som förändrades var arbetarekommunens 
partitillhörighet, inte den i sig. De fåtal medlemmar som inte önskade följa 
med in i ssV lämnade arbetarekommunen i stillhet.

En lokalfacklig följd av partistriden var att styrelsen för Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets avdelning 169 i Hofors hamnade i vänstersocialde-
mokraternas händer.243 En ställning partierna till vänster om socialdemokra-
tin skulle hålla, mer eller mindre, under 1900-talets första hälft. Avdelningens 
ordförande Richard Klang244 var även ordförande för den vänstersocialdemo-
kratiska arbetarekommunen. 

Inom Svenska Sågverksarbetareförbundets avdelning 147 i Hofors innebar 
partidelningen också en förändring av styrelsens politiska sammansättning. 
Två av styrelsens fem ledamöter var anslutna till ssV. Dessa var Klas Söder-
lund,245 styrelseordförande fram till år 1920, och Lars Johan Andersson246. Åren 
1919 och 1920 var fyra av ledamöterna ssV:are.247 År 1919 var dessa, förutom de 
nyss nämnda, Henning Magnusson248 och Karl Magnusson249. Klas Söderlund 

243 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 10/2 1917 och 3/2 1918; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 20/10 och 20/12 1917.

244 Klang, Richard, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1920. Arkiv Gävleborg, 
Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 14/9 
1916; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
tokoll 23/3 1918 och 25/8 1920.

245 Söderlund, Klas, vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1930. Hofors Vänster-
socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 13/4 1919 och 
22/12 1920; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 
23/4 1924; Folkets Dagblad Politiken 24/12 1930, s 7.

246 Andersson, Lars Johan, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–1924, socialdemo-
krat 1925–. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 27/5 1923, 29/7 1924; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 17/1 1925, 24/5 1930 och 7/12 1935.

247 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 14/1 1919; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 13/4 1919.

248 Magnusson, Henning (f. år 1891), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1924, so-
cialdemokrat 1930–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 13/4 1919 och 22/10 1920; Hofors Kommunistiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 29/7 1924; Hofors Socialdemokratiska arbetar-
ekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 8/2 1930, 4/12 1936 och 6/12 1944.

249 Magnusson, Karl, vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1923. Arkiv Gävle-
borg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
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lämnade styrelsen år 1920 och istället invaldes Georg Högström250 som leda-
mot, även han var vänstersocialdemokrat.251 Mellan åren 1921 och 1924 inne-
hades tre styrelseplatser av medlemmar ur den vänstersocialdemokratiska, se-
dermera kommunistiska, arbetarekommunen och dessa var L J Andersson, 
Henning Magnusson och Georg Högström.252 Vid årsmötet år 1924 valdes Ge-
org Högström till avdelningens ordförande. I samband med att den vänsterso-
cialdemokratiska arbetarekommunen blev kommunistisk år 1921 lämnade av 
allt att döma Karl Magnusson densamma. Huruvida han följde Ivar Venner-
ström framgår inte av källmaterialet, hans namn återfinns i alla fall inte i den 
socialdemokratiska arbetarekommunens skriftliga lämningar.

Först med sågverksavdelningens årsmöte år 1925 kom en organiserad soci-
aldemokrat in i styrelsen, och det genom att L J Andersson lämnade den kom-
munistiska arbetarekommunen, i samband med partidelningen hösten 1924. 
I början av 1925 inträdde han av allt att döma i den socialdemokratiska arbe-
tarekommunen.253 

Även för gjutaravdelningen innebar 1917 års partidelning att ordförandepos-
ten mellan åren 1917 och 1925 innehades av medlemmar tillhörande den vän-
stersocialdemokratiska arbetarekommunen, sedermera den kommunistiska ar-
betarekommunen. Först genom Axel Olsson254, ordförande åren 1917–1920 och 
ledamot i den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunens styrelse, därefter 

tokoll, 13/4 1919; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 28/2 1922.

250 Högström, Georg, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–1924, höglundare 1924–
1926, socialdemokrat 1926–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/1 1921; Hofors Kommunistiska ar-
betarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/4 1921 och 29/7 1924; Hofors 
Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 25/8 1926, 
1/5 1936, 30/5 1942 och 15/4 1946.

251 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 23/1 1920; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/1 1921.

252 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 11/1 1921, 10/1 1922, 9/1 1923 och 8/1 1924; Hofors Vänstersocialde-
mokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/1 1921.

253 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 17/1 1925.

254 Olsson, Axel, vänstersocialdemokrat 1918–1921, kommunist 1921–1929. Arkiv Gävleborg, 
Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 
10/2 1918 och 6/2 1921; Folkets Dagblad Politiken, 23/12 1925, s 6 och 24/12 1928, s 10.
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via Johan Axel Söderlund255, ordförande åren 1920–1925.256 Styrelsens två övriga 
medlemmar under dessa år, Fredrik Dandanell257 och Oskar Hammarberg258, var 
anslutna till den socialdemokratiska arbetarekommunen.259 Den sistnämnde var 
även med och bildade arbetarekommunen i början av år 1919.260 

I jämförelse med metallavdelningen var gjutarnas och sågverksarbetarnas 
medlemsmöten inte alls särskilt politiserade, även om det fanns vissa politiska 
inslag. Deras möten blev aldrig några arenor för kampen mellan de olika ar-
betarekommunerna. Varför det var så är inte helt enkelt att uttala sig om. En 
förklaring kan vara att dessa fackliga avdelningar genom sin litenhet inte sågs 
som lokala maktresurser av arbetarekommunerna och med det inte blev in-
tressanta att strida om. En annan är att det bland avdelningens medlemmar, 
oavsett arbetarekommuntillhörighet, fanns en samhörighet kring de fackli-
ga frågorna. Därtill bedömer jag att litenheten, och kanske en upplevd svag 
facklig ställning, fick till följd att behovet av att hålla ihop avdelningen tyck-
tes överordnad de politiska motsättningarna. 

För gjutaravdelningens del indikerar några avdelningsbeslut att en majo-
ritet av medlemmarna var socialdemokrater. En medlem, som var ansluten 
till ssV, föreslog att avdelningen skulle uppmana sina medlemmar att anslu-
ta sig till den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunen, men avdelning-
en beslutade att ”var och en efter tycke och smak” fick ansluta sig till partiet.261 

255 Söderlund, Johan Axel (f. år 1870), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, 
kommunist 1921-. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Proto-
koll, medlemsmötesprotokoll, 3/6 1917; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 8/9 1921 och 18/1 1925; Folkets Dagblad Politiken, 24/12 1929, s 8.

256 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 24/2 1917, 17/2 1918, 16/2 1919, 24/2 1920, 20/2 1921, 21/2 1922, 15/2 1923, 24/2 1924 
och 25/2 1925; Folkets Dagblad Politiken 23/12 1920 s 6 och 23/12 1925 s 7.

257 Dandanell, Fredrik (f. år 1879), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratis-
ka arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 12/10 1919 och 19/9 1929. In-
tervju med Åke Söderblom, Hofors, den 14/6 2007.

258 Hammarberg, Oskar (f. år 1878), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokra-
tiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 21/2 1919, 5/6 1926 och 14/1 
1931; Lodenius 2002, s 300.

259 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 12/10 1919 och 15/2 1920.

260 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 21/2 1919.

261 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 17/1 1919.
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Hade det funnits en vänstersocialdemokratisk majoritet skulle den sannolikt 
ha genomdrivit förslaget. Ett avslag på en förfrågan om anslag från den vän-
stersocialdemokratiska arbetarekommunen pekar i samma riktning.262 

Arbetarekommunens partibyte innebar inget brott med tidigare fackliga 
krav och arbetssätt. Dess fackliga och politiska ställning förblev oförändrad. 
Av allt att döma uppfattades partidelningen och arbetarekommunens anslut-
ning till ssV inte som en förändring i den fackliga och politiska linjen, snarare 
tvärtom. Att arbetarekommunen kom att välja denna väg i samband med par-
tidelningen är föga förvånande. Den politiska och fackliga traditionen inom 
arbetarrörelsen i Hofors var i grunden radikal. Långt innan själva partidel-
ningen visade arbetarekommunen intresse för vänsteroppositionen inom so-
cialdemokratin. Anslutningen till ssV är att betrakta som en konsekvens av 
detta. Ytterligare ett tecken på det fanns en lokal radikalism, eller i alla fall en 
grogrund för en sådan, var att Hofors tillhörde de orter där det förekom hung-
erdemonstrationer våren år 1917.263

Att en så stor del av de fackliga avdelningarna hamnade i händerna på vän-
stersocialdemokraterna avgjordes i första hand av det som nämnts ovan, men 
samtidigt spelade även det faktum in att de socialdemokratiska organisationerna 
utraderades i samband med delningen. Det fanns helt enkelt ingen ny socialde-
mokratisk arbetarekommun som kunde ta strid om de fackliga positionerna.

Andrakammarvalet år 1917 blev en kraftmätare mellan socialdemokrater och 
vänstersocialdemokrater. ssV backade, som tidigare nämnts, på riksplanet med-
an saP återtog alla utom ett av de mandat som förlorades vid partidelningen. I 
Hofors, däremot, blev valet en stor framgång för ssV. Partiet tog drygt 61 pro-
cent av ortens röster, vilket ska jämföras med socialdemokraternas 10,9 pro-
cent.264 Utgången av valet i Hofors har flera förklaringar. En är utraderandet av 
den socialdemokratiska organisationen, vilket gjorde det svårt för aktörer däri-
från att hävda sig i den lokala debatten och valrörelsen. En annan är att de loka-
la fackliga och politiska ledarna mer eller mindre mangrant gått över till ssV, vil-
ket förmodligen också drog väljare från saP till ssV. Dessutom kan det nog sägas 

262 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 16/2 1919.

263 Andrae, Carl Göran, Revolt eller Reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917–1918. 
Stockholm 1998, s 32.

264 SOS 1918 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1915–1917, s 137.
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att det stora stöd som ssV hade bland de röstande i Hofors var ett uttryck för att 
det fanns en radikal stämning bland arbetarna på orten.

Precis som den svenska arbetsmarknaden i stort i början av 1920-talet känne-
tecknades den i Hofors av ständiga konflikter mellan arbetsköpare och arbeta-
re. Den ena strejken, blockaden och lockouten avlöste den andra. Bara under år 
1920 strejkade ortens byggnadsarbetare, elektriker, skogsarbetare och metallarbeta-
re, och gjuteriarbetarna och metallarbetarna var lockoutade under en period.265 

Det var mot denna bakgrund Hofors Fackliga Samorganisation (Hfs) bilda-
des i början av maj 1920.266 Bakom den stod ortens större fackliga avdelning-
ar.267 Det fanns ett behov av att samordna det lokala fackliga arbetet, koordi-
nera stridsåtgärderna samt lösa försörjningsfrågan för dem som berördes av 
konflikterna. Under de första åren hade Hfs ingen stor verksamhet, men de 
gånger den sammanträdde var livsmedelsförsörjningsfrågan en återkomman-
de punkt. Styrelsen för Hfs dominerades under de tre första åren av medlem-
mar i ssV, sedermera sKP/Ki.268

Den fackliga oppositionen försöker bygga en plattform
Vid tiden för den socialdemokratiska partistriden togs som tidigare nämnts 
initiativ till att organisera en facklig opposition inom lO. På metallavdel-
ningens medlemsmöte i april 1917 diskuterades frågan.269 Den lyftes av filaren 
Gottfrid Norbäck270, medlem av den vänstersocialdemokratiska arbetarekom-
munen och ordförande för det vänstersocialdemokratiska ungdomsförbundet 

265 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-
hetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1920, s 4; Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, 
a1:1 Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 2/2 och 6/3 1920.

266 Arkiv Gävleborg, Hofors Fackliga Samorganisation, a1:1 Protokoll, representantskapsmötes-
protokoll 1/5 1920.

267 Arkiv Gävleborg, Hofors Fackliga Samorganisation, a1:1 Protokoll, representantskapsmötes-
protokoll 1/8 1920.

268 Arkiv Gävleborg, Hofors Fackliga Samorganisation, a1:1 Protokoll, representantskapsmötes-
protokoll 1/5 1920, 10/4 1921 och 8/3 1922.

269 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 28/4 1917.

270 Norbäck, Gottfrid (f. år 1883), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, 
kommunist 1921–1924, höglundare 1924–1926, socialdemokrat 1926–. Arkiv Gävleborg, 
Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 14/9 
1916, 1/5 1926, 27/4 1928, 4/12 1939 och 25/4 1944; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbe-
tarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 25/11 1917 och 18/4 1920; Hofors Kom-
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i Gästrikland. 271 Det var också han som inledde diskussionen. I sitt anförande 
uttalade han skarp kritik mot fackföreningsrörelsen och den ”parlamentaris-
ka väg” den tagit. Förhållandena inom den svenska fackföreningsrörelsen be-
skrevs som ”vedervärdiga”. Istället förespråkade Gottfrid Norbäck bildandet 
av en facklig organisation där alla fackligt intresserade kunde samarbeta. En 
uppfattning som låg i linje med sfO:s inställning. Efter föredraget bordlades 
frågan, för att av icke framkommen anledning, avföras två möten längre fram. 
Vilken hållning avdelningen intog i frågan går inte att se. Tydliga uttalanden i 
den ena eller den andra riktningen saknas. Det mesta tyder på att avdelningen 
var positivt inställd till oppositionen. De talare och föreläsare som avdelning-
en anlitade under dessa år var uteslutande personer anslutna till ssV, sederme-
ra sKP/Ki, och den fackliga oppositionen. 

Den alltigenom dominerande politiska kraften inom metallavdelningen un-
der 1910-talets sista och 1920-talets första år var således ssV, sedermera sKP/Ki. 
Förutom att arbetarekommunen besatte alla poster inom styrelsen, var det näs-
tan bara deras anhängare som yttrade sig på mötena. Vid valet av ombud till för-
bundskongressen år 1919 utsågs Rickard Klang med acklamation på ett vanligt 
medlemsmöte, något som skilde metallavdelningen i Hofors från huvuddelen 
av förbundets avdelningar, där ombudsvalen blev en hätsk stridsfråga mellan so-
cialdemokrater och vänstersocialdemokrater.272 Valet av Richard Klang och sät-
tet han utsågs på förstärker bilden av att vänstersocialdemokraternas ställning 
var stark och understryker frånvaron av en socialdemokratisk opposition. 

Någon strävan från vänstersocialdemokraternas sida att vara eniga i viktiga 
fackliga och politiska frågor fanns inledningsvis inte. Exempel på det första är 
järnbruksarbetaren Gunnar Anderssons273 förslag att metallavdelningen skulle 
fråga bruksbolaget om det var villigt att dra av den del av fackföreningsavgif-

munistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 8/9 1921 och 6/9 1924; 
Stormklockan nr 49, 1922, s 3 och nr 49, 1924 s, 7.

271 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/6 1917.

272 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, avdel-
ningsmötesprotokoll 29/5 1919; Lindgren, Johan, Tingsten, Herbert & Westerståhl, Jörgen, 
Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia, band ii 1906–1925. Stockholm 1948, s 656.

273 Andersson, Gunnar (f. år 1880), vänstersocialdemokrat 1917–1921, kommunist 1921–1924, 
höglundare 1924–1926, socialdemokrat 1926–. Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 10/2 1918, Hofors Kommunistiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 30/8 1924; Hofors Socialdemokra-
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ten som skulle till förbundet samtidigt som de betalade ut medlemmarnas lö-
ner.274 Förslaget debatterades livligt på avdelningsmötet och hårdast i sitt an-
grepp på Gunnar Andersson var partikamraten Gottfrid Norbäck, som mer 
eller mindre hotade med att lämna fackföreningen om förslaget blev verklig-
het. Ett annat exempel var frågan om arbetstidens fördelning på dem som 
gick dagskift. Flera vänstersocialdemokrater reserverade sig mot det beslut 
som mötet, på inrådan från den ssV-dominerade styrelsen, fattade i frågan.275 
Att det fanns olika uppfattningar inom ssV och att det manifesterades på me-
tallavdelningens möten kan tyckas som någonting så självklart att det inte be-
höver påtalas, men det intressanta är att det visar hur ohotade vänstersocial-
demokraternas ställning var inom avdelningen. De behövde inte sluta sina led 
för att vara säkra på att makten skulle kvarstanna i deras händer. Därtill visar 
deras agerande att kommunismen ännu inte trängt in i arbetarekommunen, 
vilket manifesterades av den bristande partidisciplinen.

Den socialdemokratiska  
arbetarekommunen återuppstår
Det dröjde fram till februari 1919 innan en ny socialdemokratisk arbetarekom-
mun bildades på orten.276 Grunden utgjordes av en handfull medlemmar som 
i samband med partidelningen år 1917 valde att lämna arbetarekommunen. 
Varför det tog nästan två år att återbilda den socialdemokratiska arbetarekom-
munen är, med utgångspunkt från källmaterialet, svårt att uttala sig om. En 
förklaring kan vara att frågan fick vila på grund av att det inte fanns någon po-
litisk och facklig bas att bygga den på och att det inte fanns någon som hade 
ork och lust att ta tag i arbetet med att bygga upp en ny arbetarekommun. Att 
den till sist bildas förklaras av kommunalvalet hösten 1919. För första gången 
skulle ett svenskt val med allmän och lika rösträtt hållas och nu, om inte förr, 
fanns det anledning att organisera sig.

tiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 25/8 1926. Flyttade från Ho-
fors hösten 1926.

274 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 19/10 1919.

275 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 30/11 1919.

276 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 3/6 1917 och 11/2 1919.
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På arbetarekommunens konstituerande möte diskuterades frågan om att 
söka valsamverkan med vänstersocialdemokraterna, vilket också blev mötets 
beslut. Kravet för att delta i någonting sådant var att det skulle vara varvade 
listor, men eftersom ssV var det större partiet skulle deras förstanamn toppa 
listan. Jämte detta skulle arbetarekommunerna ha en gemensam valagitation 
och dela på kostnaden för densamma.277 Efter samtal enades de båda arbetar-
ekommunerna om en varvad lista och att listans två första namn skulle vara 
vänstersocialdemokrater. Några av den vänstersocialdemokratiska arbetare-
kommunens medlemmar ogillade beslutet. På ett medlemsmöte i början av 
mars diskuterades frågan och förslag restes om att arbetarekommunen skulle 
dra sig ur samarbetet.278 Efter en livlig diskussion beslutades att den skulle stå 
fast vid det tidigare fattade beslutet om samarbete. 

Valet resulterade i att vänstersocialdemokraterna fick 52,4 procent av rös-
terna och socialdemokraterna 9,5.279 Därtill fick en vänstersammanslutning, 
vilkens namn och sammansättning inte framkommit men av allt att döma var 
det en nykterhets- och förbudsvänlig socialdemokratisk spränglista, 14,3 pro-
cent av rösterna. Tillsammans bildade dessa en vänstergrupp med ssV:aren 
Gunnar Andersson som ledare. Såväl socialdemokrater som vänstersocial-
demokrater uttryckte missnöje över valresultatet. De förstnämnda utpekade 
spränglistan och samarbetet med Hofors vänstersocialdemokratiska arbetare-
kommun som orsaken till det dåliga resultatet. De sistnämnda ansåg resulta-
tet som sensationellt dåligt. Tyvärr framgår det inte exakt vad som ansågs vara 
dåligt. Tydligt är att arbetarekommunen väntat sig ett avsevärt bättre resultat. 
Säkerligen hade de räknat med att få en del av de 14,3 procentenheter som rös-
tade på den socialdemokratiska spränglistan.

Den socialdemokratiska arbetarekommunens fem första verksamhetsår kän-
netecknades av en låg aktivitetsgrad och få medlemmar. Den verksamhet som be-
drevs kretsade i huvudsak kring kommunalpolitiska frågor och väldigt lite kring 
lokalfackliga frågor, vilket ska kopplas till socialdemokraternas mindre goda för-

277 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 16/2 1919.

278 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 2/3 1919.

279 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 18/5 1919.
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ankring inom ledningarna för ortens fackliga avdelningar.280 Några direkta och 
uttalade reaktioner från den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunens sida 
på att en socialdemokratisk arbetarekommun bildades går inte att finna.

Under våren 1919 var tillströmningen av medlemmar till den vänstersocialde-
mokratiska arbetarekommunen stor.281 Den exakta orsaken till det framkommer 
inte. Rimligt att anta är att arbetarekommunen vid denna tidpunkt lade ner extra 
kraft på just medlemsvärvningen, kanske med syftet att fånga upp så många som 
möjligt av dem som kunde tänka sig att bli medlemmar i ett arbetareparti och på 
så vis minska socialdemokraternas möjlighet att värva medlemmar.

Hofors Vänstersocialdemokratiska  
arbetarekommun går med kommunisterna
I juni 1919 genomförde ssV sin tredje kongress och frågan om partiets anslut-
ning till Komintern överskuggade förhandlingarna.282 Den vänstersocialde-
mokratiska arbetarekommunen i Hofors diskuterade och röstade i frågan sen-
sommaren samma år, och röstade då för en anslutning till Komintern.283 Av 
allt att döma resulterade inte omröstningen i att några medlemmar lämnade 
arbetarekommunen, i alla fall inte någon av de fackligt och politiskt mer be-
tydelsefulla medlemmarna.

Andrakammarvalet i Hofors år 1920 innebar en kraftig tillbakagång för 
vänstersocialdemokraterna. I jämförelse med andrakammarvalet år 1917 tap-
pade partiet 17 procentenheter och fick 44,2 procent av rösterna.284 Socialde-
mokraterna gick däremot stort framåt. Partiet samlade 22 procent av rösterna, 
vilket var en ökning med 12,8 procentenheter. Valet som sådant passerade utan 
nästan några kommentarer av de båda arbetarekommunerna, vare sig före eller 
efter, vilket med tanke på resultatet kan tyckas anmärkningsvärt. Förmodligen 
var det ett utslag av att valet betraktades som en parantes och att siktet redan 
var inställt på nästa riksdagsval, det första demokratiska.285 

280 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, b1:1 Rapporter; ”Hofors So-
cialdemokratiska arbetarekommun 50 år”.

281 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 13/4 och 18/5 1919.

282 Hermansson, Jörgen, Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern. 
Uppsala 1984, s 11.

283 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 21/8 1919.

284 SOS 1921 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1918–1920, s 141.
285 Esaiasson 1990, s 122f.
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Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun behandlade frågan om 
de 21 teserna på ett flertal möten under vintern 1920/1921.286 En majoritet av ar-
betarekommunens medlemmar var för ett antagande av teserna och hyste inga 
betänkligheter, snarare tvärtom. De som var för ansåg att de allvarliga tiderna 
krävde politisk och ideologisk renodling samt en förstärkning av sammanhåll-
ningen inom den kommunistiska rörelsen. Några medlemmar uttalade sympa-
tier för minoritetslinjen. De artikulerade en rädsla för att en anslutning skulle 
följas av likriktning och åsiktsförtryck. Vid omröstningen röstade 24 medlem-
mar för en anslutning och 2 röster mot.287 Samtidigt ”utelemnades” [sic] 17 rös-
ter. Exakt vad det betyder framgår inte. De kan ha varit blanka röster eller ogil-
tiga röster, men det senare är knappast troligt. Propositionsordningen var ett ja 
för majoritetens förslag och ett nej för minoritetens, och så många som 17 per-
soner kan omöjligt ha missförstått eller gjort fel i samband med omröstningen. 
Möjligtvis var det ett uttryck av protest och en markering från partiminoritetens 
sida gentemot den av partimajoriteten anbefallna omröstningen. I så fall var 
motståndet mot att partiet knöt hårdare band till Komintern stort bland dem 
inom arbetarekommunen som deltog i omröstningen. Samtidigt ska det näm-
nas att vid årets början hade arbetarekommunen 88 medlemmar, med andra ord 
deltog inte ens hälften av medlemmarna i omröstningen.288 

I början av april 1921 diskuterade den kommunistiska arbetarekommu-
nen partidelningens lokala konsekvenser.289 Frågan om huruvida de som hade 
kommunalpolitiska förtroendeuppdrag för partiets räkning och tänkte lämna 
partiet kunde sitta kvar berördes ingående. Huvuddelen av talarna ställde sig 
positiva till att de satt kvar och arbetarekommunen beslutade i linje med dis-
kussionen. Mötet konstaterade att visserligen hade partiet ändrat namn och 
”antagit en klarare linje”, men väljarna var fortfarande desamma och de hade 
valt dessa till sina företrädare och därför skulle de kvarstanna. På härvarande 

286 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlems-
mötesprotokoll 2/11 1920, 23/1 1921, 6/2 1921, 26/2 1921 och 13/3 1921; Lidén 1981, s 19.

287 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 6/2 1921.

288 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 20/2 1921.

289 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 8/4 1921.
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möte begärde vällaren Edvard Lans290 och folkskolläraren Hans Rosenqvist291, 
sitt utträde. De lämnade mötet samtidigt som den kvarvarande delen utbring-
ade ”ett kraftigt fyrfaldigt leve, för kommunistiska partiet och 3 dje [sic] inter-
nationalen”. Av dem som utträdde satt de två sistnämnda i kommunfullmäk-
tige på sKP/Ki-mandat. Hur stor del av arbetarekommunens medlemmar som 
lämnade den på grund av partistriden framgår inte, men eftersom arbetare-
kommunen ökade sitt medlemsantal under denna tid finns det anledning att 
anta att de inte var många.292 I detta sammanhang ska det nämnas att det fanns 
de inom den kommunistiska arbetarekommunen som uttalade sitt tvivel inför 
partiets vägval men likväl stannade kvar. Bland dessa hittar vi järnbruksarbeta-
ren Gunnar Andersson, blivande ordförande för Svenska Metallindustriarbe-
tareförbundet.293 Partistriden hade inledningsvis en negativ effekt på arbetare-
kommunens verksamhet, men efter en tid kom verksamheten åter igång.294

Vad det gäller vennerströmmarna vet vi att partiet bildade en arbetarekom-
mun i Hofors, men någon tydlig bild av den och dess verksamhet går inte att 
frambringa, eftersom det inte finns något källmaterial bevarat.295 Av allt att 
döma var deras aktivitet i Hofors inte omfattande.

Andrakammarvalet år 1921 betraktades av kommunisterna i Hofors som 
en stor framgång.296 Partiet fick 40,4 procent av rösterna.297 Vennerströmmar-

290 Lans, Edvard, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, vennerströmmare 1921–
1923, socialdemokrat 1923–. Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 25/11 1917 och 8/4 1921; Hofors Socialdemokratiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 3/6 1923, 12/12 1925, 8/2 1930 och 6/2 1935.

291 Rosenqvist, Hans, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, vennerström-
mare 1921–1923, socialdemokrat 1923–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 25/11 1917 och 8/4 1921; Hofors So-
cialdemokratiska arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 22/4 1923, 25/3 
1928, 15/2 1936, 1/10 1941 och 8/11 1944.

292 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 26/2 och 21/7 1921.

293 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 8/4 1921; Back 1963, s 201.

294 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 13/3 och 8/4 1921.

295 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 8/9 1921; Lidén 1981, s 43.

296 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 21/10 1921.

297 SOS 1922 al 2, Riksdagsmannavalen år 1921, s 126; Arbetarbladet 24/9 1921, s 3.
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na fick 21 procent och socialdemokraterna 22,1. Kommunisterna uttryckte stor 
belåtenhet över att ha samlat fler röster än vennerströmmarna och socialdemo-
kraterna tillsammans. De förstnämnda räknade inte in de röster som spritför-
budsivrande socialdemokrater i Gävleborgs län lista fick. Dessa röster är inräk-
nade i socialdemokraternas siffra här ovan. Någon reflektion över valutgången 
går inte att finna i de socialdemokratiska arbetarekommunernas material.

I februari 1921 bildades De arbetslösas förening i Hofors.298 Initiativet till 
detta kom från sKP/Ki centralt. De kommunistiska arbetarekommunerna 
uppmanades bilda lokala arbetslöshetsorganisationer samt ta ledningen över 
dessa, vilket också arbetarekommunen i Hofors gjorde.299 Ordföranden för 
föreningen blev den kommunistiska arbetarekommunens ordförande Gustav 
Ekroth300. Föreningen var verksam i drygt tre år och dess huvudsakliga upp-
gift var att försöka lösa den ekonomiska nödtorften för de arbetslösa och or-
ganiserade arbetare på orten. Därtill arbetade föreningen gentemot kommu-
nen för att få till stånd olika nödhjälpsarbeten och understöd från densamma, 
samt att hålla efter arbetare på orten som hade ett arbete och det till trots tog 
på sig extraarbeten. Dessa ansågs agera osolidariskt. I denna fråga ställde för-
eningen en skrivelse till ortens fackliga avdelningar med en begäran om att de 
skulle se till att deras medlemmar inte arbetade övertid eller tog något extra 
arbete och på så vis tog ifrån de arbetslösa en försörjningsmöjlighet. Metallav-
delningen instämde i detta.301 I övrigt syntes kontakten mellan föreningen och 
de fackliga avdelningarna ha varit sparsam.

Anslutningen till föreningen var inte hög och omsättningen på ledamöter 
i styrelsen var relativt stor.302 Inledningsvis hade föreningen en hög mötesfrek-
vens men den minskade efterhand och i slutet av år 1922 upphörde förening-
en i praktiken att fungera. I april 1924 avvecklades den officiellt. Grunden för 

298 Arkiv Gävleborg, De arbetslösas förening i Hofors, a1:1 Protokoll, mötesprotokoll 21/2 1921.
299 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-

lemsmötesprotokoll 6/2 1921.
300 Ekroth, Gustav, vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1925. Arkiv Gävleborg, 

Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 
13/4 1919 och 8/12 1920; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlems-
mötesprotokoll 25/8 1923 och 17/5 1924.

301 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 2/5 och 11/6 1922.

302 Arkiv Gävleborg, De arbetslösas förening i Hofors, a1:1 Protokoll, mötesprotokoll 5/9, 17/10 
1921 och 13/2 1922.
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nedläggningen var att det inte ansågs finnas någon arbetslöshet på orten och 
med det ingen anledning att ha en dylik förening. Frågan om föreningens vara 
eller icke vara väcktes redan i början av år 1922, med anledning av att kommu-
nen beslutat ge ekonomiskt understöd till ortens arbetslösa. Med det ansåg en 
del av medlemmarna att föreningen spelat ut sin roll.303 

Hösten 1922 höll Svenska Metallindustriarbetareförbundet kongress. Precis 
som vid kongressombudsvalet inför kongressen år 1919 valde Hoforsavdelning-
en sitt ombud på ett medlemsmöte, också denna gång utan strid. Till ombud 
utsågs, med acklamation, Gunnar Andersson och till ersättare valdes Gottfrid 
Norbäck.304 Inför kongressen diskuterades bland annat frågan om kollektivan-
slutning. Avdelningen krävde ett förbud mot det. På avdelningens möte i ok-
tober rapporterade Gunnar Andersson från kongressen. Han inledde med att 
beklaga att kongressen inte blev det steg åt vänster som de hoppats på, och 
förklarade det med att av de 200 ombuden tillhörde endast 44 den så kallade 
”oppositionen”. Frågan om kollektivanslutningen diskuterades enligt Gunnar 
Andersson livligt, men renderade inte i något förbud, vilket beklagades. En in-
tressant notering att göra med anledning av Gunnar Anderssons uppfattning är 
att kongressen inte innebar någon radikalisering av förbundet. Studerar vi his-
torikern Johan Lindgrens med fleras historik över Svenska Metallindustriarbe-
tareförbundet så menar de, tvärtemot Gunnar Andersson, att kongressen var en 
del i den radikalisering förbundet genomgick under dessa år.305 

I samband med att ssV/V avvecklades våren 1923 sökte en del av utbrytar-
na i Hofors åter medlemskap i den socialdemokratiska arbetarekommunen. 
Bland dessa hittas bland andra Edvard och Hans Rosenqvist.306 Eftersom det 
inte finns några skriftliga lämningar efter vennerströmmarnas arbetarekom-
mun i Hofors är det svårt att exakt svara på frågan om varför de aldrig fick nå-
got fäste där. Jag tror dock att det faktum att ingen av Hofors ”tyngre” fackli-
ga förtroendemännen gick in i den vennerströmska arbetarekommunen hade 
stor betydelse för detta. Arbetarekommunen hade inga fackliga ledare, som i 

303 Arkiv Gävleborg, De arbetslösas förening i Hofors, a1:1 Protokoll, mötesprotokoll 2/2 1922.
304 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 26/8 1922.
305 Lindgren, Tingsten & Westerståhl 1948, s 694.
306 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 22/4 och 3/6 1923.
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kraft av sitt fackliga ledarskap och det förtroende de ägde, kunde locka flera 
medlemmar till densamma. Jämte detta försvårades arbetet med att bygga upp 
en arbetarekommun i Hofors av att ssV/V inte lyckades bygga upp en funge-
rande riksorganisation. I agitationsarbetet, vid medlemsvärvningen eller orga-
nisationsbygget fanns ingen yttre hjälp att få. Ekonomiskt hade arbetarekom-
munen bara sig själv att lita till. Utan organisatorisk eller ekonomisk bas att 
bygga på blev den inte särskilt långlivad. I detta sammanhang ska det påpe-
kas att i andrakammaravalet år 1921 fick vennerströmmarna 21 procent av rös-
terna i Hofors. Med andra ord tycks det likväl ha funnits vissa förutsättningar 
för en vennerströmsk arbetarekommun i Hofors.

Kommunisterna i Hofors – en fortsatt heterogen skara
På flera av den kommunistiska arbetarekommunens möten våren 1923 disku-
terades partiets förhållande till den borgerliga demokratin och hur långt par-
tiet skulle gå på den parlamentariska vägen.307 I diskussionens utkanter berör-
des också frågan om partiet skulle vara ett massparti eller inte, vilket ska ses 
som ett uttryck för den omvandlingsprocess arbetarekommunen genomgick, 
från vänstersocialdemokrati till kommunism. Diskussionen betraktar jag som 
ett led i arbetarekommunens väg till sin kommunistiska identitet. I samtalen 
fanns ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv. Även om mening-
arna inom arbetarekommunen var delade ifråga om hur partiet skulle arbeta 
och huruvida det skulle vara ett mass- eller elitparti, uttalade sig arbetarekom-
munen för att partiet skulle ”arbeta inom det borgerliga samhället” så långt 
det var möjligt samt att den föredrog ett stort parti framför ett litet.308 Enligt 
min mening visar ovannämnda uttalanden att arbetarekommunen ännu inte 
genomsyrats av det marxist-leninistiska tänkandet. Det vänstersocialdemokra-
tiska arvet hölls i hög grad levande.

Motsättningarna inom partiet berördes på ett flertal av vårens och som-
marens möten.309 Tidigt tog en majoritet av arbetarekommunens medlemmar 
ställning för de moskvatrogna, men det fanns en grupp som förfäktade idén 

307 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 18/2, 10/3, 18/3 och 27/4 1923.

308 Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 18/3 och 27/4 1923.

309 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 24/5, 29/6, 22/8 och 30/8 1924.
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om ett oberoende svenskt kommunistparti. Bland dessa hittades Gunnar An-
dersson, Gottfrid Norbäck och matrinarbetaren August Sund310. De kom se-
dermera att tillhöra den grupp som tillsammans med Zeth Höglund lämnade 
sKP/Ki. 311 Vid denna tidpunkt var Gunnar Andersson kassör och expeditör för 
metallavdelningen samt ledare för partiets kommunfullmäktigegrupp.312 Gott-
frid Norbäck var den kommunistiska arbetarekommunens ordförande, leda-
mot av kommunfullmäktige samt sekreterare i metallavdelningens styrelse.

I början av september 1924 kom den definitiva brytningen inom arbetare-
kommunen. På ett medlemsmöte meddelades att arbetarekommunens ordfö-
rande följt Zeth Höglund. Resultatet från medlemsomröstningen om vilken 
väg arbetarekommunen skulle gå redovisades också på mötet. I samband med 
omröstningen hade en valkommitté sökt upp medlemmarna personligen för 
att de skulle få avlägga sina röster. De moskvatrognas linje fick 39 röster, 22 
medlemmar vägrade att delta och 7 var inte anträffbara. Jämte detta uttalade 
ortens kommunistiska ungdomsklubb sitt stöd för Komintern och majoritets-
linjen.313 Klubben hade runt 100 medlemmar.

Något grepp om hur många som lämnade den kommunistiska arbetare-
kommunen i samband med partistriden går det inte att få eftersom det inte 
berörs i arbetarekommunens material, och något material efter sKP finns inte 
bevarat. Strax innan partidelningen hade arbetarekommunen 68 medlemmar 
och drygt ett år senare var medlemsantalet 65 stycken.314 Under samma period 
valdes 30 nya medlemmar in.315 Med utgångspunkt från dessa siffror går det 
att slå fast att arbetarekommunen som mest kan ha förlorat 33 medlemmar på 

310 Sund, August (f. år 1888), vänstersocialdemokrat 1919–21, kommunist 1921–1924, höglundare 
1924–1926, socialdemokrat 1926–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetar-
ekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 19/1 1919, Hofors Kommunistiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 30/8 1924; Hofors Socialdemokratiska arbe-
tarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 25/8 1926, 16/11 1932 och 11/5 1944.

311 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 30/8 och 6/9 1924; Josephson 1976, s 241.

312 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 20/9 1922; Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-
hetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1924.

313 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 20/9 1924

314 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 6/9 1924 och 2/2 1925.

315 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 29/7, 11/10, 9/11 och 30/11 1924, 18/1, 8/3, 12/4, 10/5, 13/9 och 27/9 1925.
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grund av partistriden, men att denna siffra är lika med antalet som följde Zeth 
Höglund är inte troligt. Varje år lämnade ett antal medlemmar av olika an-
ledningar arbetarekommunen och även dessa är inräknade. Samtidigt fram-
går det att de höglundstrogna uppmanades av sina ledare att inte delta i om-
röstningen, så de 22 i Hofors som vägrade delta i omröstningen följde med 
stor säkerhet Zeth Höglund.316 Även om en majoritet av arbetarekommunens 
medlemmar ville att partiet skulle kvarstanna i Komintern fanns det en grupp, 
precis som vid förra partidelningen, som uttalade vis tvekan inför partiets väg 
men som sina tvivel till trots valde att stanna kvar.317 

Till skillnad från partidelningen 1921 innebar 1924 års partiklyvning lokala 
maktförskjutningar inom fackföreningsrörelsen. Konsekvensen av att Gunnar 
Andersson och Gottfrid Norbäck lämnade sKP/Ki blev att partiet tillfälligtvis 
förlorade sin majoritetsställning i metallavdelningens styrelse.318 Genom att 
sågverksarbetarna Georg Högström, L J Andersson och Henning Magnusson 
lämnade sKP/Ki förlorade partiet sitt inflytande över sågverksarbetarnas avdel-
ningsstyrelse.319 Av dessa följde Georg Högström med Zeth Höglund.320 L J 
Andersson gick till den socialdemokratiska arbetarekommunen.321 Vart Hen-

316 Josephson 1976, s 258.
317 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 6/9 1924.
318 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-

hetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1925; Gunnar Andersson omnämndes för sista 
gången i den kommunistiska arbetarekommunens protokoll den 29/7 1924. Under par-
tidelningsprocessen uttalade han sig negativt om närmandet till Komintern och Sovjetu-
nionen. I Hofors kommunistiska arbetarekommuns medlemsmötesprotokoll för den 6/9 
1924 meddelas att arbetarekommunens ordförande Gottfrid Norbäck ”följt Höglund”. Vå-
ren och sommaren år 1926 blev det möjligt för höglundare att gå in i det socialdemokratis-
ka partiet, från den tidpunkten började Gunnar Anderssons och Gottfrid Norbäcks namn 
förekomma i den socialdemokratiska arbetarekommunens protokoll, se medlemsmötespro-
tokollen för 1/5, 5/6 och 25/8 1926. En tydlig indikator på att Gottfrid Norbäck och Gunnar 
Andersson följd Zeth Höglund vid partidelningen år 1924 och in i saP våren 1926.

319 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 8/1 1924; Georg Högström, L J Andersson och Henning Mang-
nusson omnämndes för sista gången i den kommunistiska arbetarekommunens protokoll 
den 29/7 1924.

320 När det blev möjligt för höglundare att gå in i det socialdemokratiska partiet började ock-
så Georg Högströms namn att förekomma i den socialdemokratiska arbetarekommunens 
protokoll, bland annat den 25/8 1926.

321 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 22/5 1925.
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ning Magnusson gick är osäkert, från början av år 1930 förekommer han i alla 
fall i den socialdemokratiska arbetarekommunens protokoll.322. 

I gjutareavdelningen förlorade sKP/Ki sitt enda mandat i styrelsen när J A 
Söderlund lämnade ordförandeskapet år 1925.323 Han ersattes av gjutaren och 
socialdemokraten Waldemar Dandanell324. De närmsta tre åren skulle dock 
medlemmar av det socialdemokratiska partiet dominera styrelsen, men från 
årsmötet år 1928 och fram till 1932 utgjordes styrelsemajoriteten av personer 
vilkas politiska tillhörighet inte går att slå fast.325 Vad det gäller J A Söderlunds 
avgång ska det nämnas att han avgick på egen begäran. På årsmötet föreslogs 
omval, men han avsade sig uppdraget. 

Frågan som ska ställas mot denna bakgrund är vilken betydelse dessa för-
ändringar fick. Vad det gäller metallavdelningen återtog sKP/Ki sin majoritets-
ställning vid årsmötet år 1926. Den förlorade majoritetsställningen i sågverks-
arbetarnas avdelningsstyrelse återtogs däremot aldrig. Faktum är att det för 
lång tid framöver inte skulle sitta någon organiserad kommunist eller socia-
list i avdelningens styrelse. I gjutareavdelningen valdes socialisten Artur Björk-
lund326 in i styrelsen vid årsmötet 1931, och från år 1932 fram till år 1939 skulle 
socialisterna dominera avdelningsstyrelsen, men mer om det längre fram.327

Några direkta spår efter höglundarnas aktiviteter i Hofors står inte att fin-
na. Vi vet att de fanns på orten fram till inträdet i den socialdemokratiska ar-
betarekommunen i maj 1926, men omfattningen av deras verksamhet går inte 
att få någon klar bild av.328

322 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 8/2 1930.

323 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 25/2 1925.

324 Dandanell, Waldemar (f. år 1893), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokra-
tiska arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/10 1932, 16/2 1935 och 
18/2 1940; Intervju med Åke Söderblom, Hofors, den 14 juni 2007.

325 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 26/2 1928, 24/2 1929, 16/2 1930, 8/2 1931 och 6/2 1932.

326 Björklund, Artur (f. år 1904), socialist från tidigt 1930-tal fram till år1941. Arkiv Gävleborg, 
Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 2/3 1941 och 
verksamhetsberättelsen för år 1934. Under detta år var Artur Björklund vice ordförande för 
arbetarekommunen, således går det anta att han var socialist sedan tidigt 1930-tal. 

327 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötesproto-
koll 6/2 1932, 14/2 1933, 17/2 1934, 17/2 1935, 23/2 1936, 21/2 1937, 26/2 1938 och 25/2 1939.

328 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 11/10 1924, 22/3 1925 och 5/3 1926; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, 
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I andrakammarvalet år 1924 gick kommunisterna i Hofors kraftigt tillbaka. 
De samlade 24,6 procent och tappade 15,8 procent i jämförelse med valet 1921.329 
Socialdemokraterna mer än fördubblade sin andel av rösterna och fick 48,2 pro-
cent, vilket var en ökning med 26,1 procentenheter. Höglundarna tog 11,2 pro-
cent av ortens röster. Den socialdemokratiska arbetarekommunen förklarade sin 
framgång och kommunisternas tillbakagång med en ”agitationskupp” som ar-
betarekommunens ordförande sades ha genomfört i samband med valet.330 Vad 
den bestod i framgår inte och det går inte att bringa klarhet i dess inverkan på 
valutgången, men från socialdemokratiskt håll var man övertygad om att kup-
pen påverkade valresultatet i en för deras del positiv riktning. 

Eftersom kommunisterna i riket som helhet ökade sin andel av röster-
na samtidigt som partiet gick kraftigt tillbaka i Hofors ska förklaringen till 
minskningen sökas lokalt.331 I första hand vill jag peka ut två förklaringsfak-
torer. Dels att flera tyngre fackliga och politiska namn lämnade sKP/Ki i sam-
band med partidelningen. Det betydde att de röster som dessa personer, ge-
nom tillit och förtroende, dragit till partiet övergav detsamma. Dels inverkade 
partiklyvningen och partistriden negativt på kommunisternas valresultat i 
Hofors. sKP/Ki var ett stort och betydelsefullt parti i Hofors. Det innebar att 
gruppen icke-kärnväljare utgjorde en stor del av partiets väljare. Den turbu-
lens som präglade partiet i anslutning till valet skapade en osäkerhet bland 
partiets tidigare väljare. Att det de röstade på ena dagen kanske var och hette 
någonting helt annat nästa dag, eller rent av inte existerade längre. Detta fick 
dem att tveka inför att ge partiet sin röst och de valde att lägga sina röster på 
ett annat parti. Kanske hade också den socialdemokratiska ”kuppen” betydel-
se för valutgången, själva var de som sagt övertygade om det. 

Göteborgsresolutionen och Enhetskommittén
Den kommunistiska arbetarekommunen behandlade Göteborgsresolutionen 
på ett möte i början av september 1925.332 Utan diskussion antogs den enhäl-
ligt. Diskussionen kom istället att handla om hur den skulle förankras bland 

medlemsmötesprotokoll 1/5 1926; SOS 1925 al 2, Riksdagsmannavalet åren 1922–1924, s 128.
329 SOS 1925 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1922–1924, s 128.
330 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 4/10 1924.
331 SOS 1929 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1925–1928, s 85.
332 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 13/9 1925.
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ortens arbetare. Mötet ansåg att det bäst gjordes genom att arbetarekommu-
nens medlemmar i ortens fackliga avdelningar arbetade för att respektive av-
delning antog densamma. 

I slutet av september tog metallavdelningen upp Göteborgsresolutionen 
till behandling.333 Före avdelningsmötet sammanträdde den kommunistiska 
arbetarekommunen för att diskutera avdelningsmötets kommande behand-
ling av resolutionen.334 Arbetarekommunens styrelse diskuterade fram ett för-
slag till uttalande som skulle presenteras på mötet. I det krävdes krafttag mot 
strejkbryteriet, att strejkbrytares namn skulle offentliggöras samt att personer 
och affärsidkare som anlitade strejkbrytare skulle bojkottas. Därtill skulle av-
delningen uppmana övriga fackliga organisationer på orten att följa deras ex-
empel och anta ett liknande uttalande. Jämte det föreslogs att ett aktionsut-
skott med representanter för alla fackliga organisationer på orten bildades. 
Det skulle organisera arbetet mot fascismen och mot strejkbryteriet. Förslaget 
var i enlighet med Göteborgsresolutionen och dess intentioner. 

Metallavdelningens medlemsmöte diskuterade resolutionen och förslaget till 
uttalande. På förslag från styrelsen ställde sig avdelningen, utan någon debatt, 
bakom såväl resolutionens uppmaning till lO att arrangera en landskonferens 
som det av kommunisterna föreslagna uttalandet.335 Därjämte beslutade avdel-
ningen att ta initiativet till att bilda ett lokalt utskott. Till sina representanter i det 
lokala utskottet utsågs kommunisten Albert Blomkvist336 och Gottfrid Norbäck. 

Göteborgsresolutionen och metallavdelningens uppmaning diskuterades ock-
så inom några av ortens övriga fackliga avdelningar. Hofors fackliga samarbetsor-
ganisation ställde sig bakom avdelningens förslag.337 Dessutom beslutade den att 
sända en uppmaning till lO om att genomföra den konferens som Svenska Metall-
industriarbetarförbundets avdelning 41 föreslog. Därtill skickades en uppmaning 
till ortens fackliga avdelningar att utse representanter till ett lokalt utskott. 

333 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 27/9 1925.

334 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 27/9 1925.

335 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 27/9 1925.

336 Blomqvist, Albert, kommunist 1925–1940. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/1 1925 och 25/2 1932; Ny Dag, 21/12 1939, s 12.

337 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, verkställandeutskottets mötesprotokoll 28/9 1925.
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Sågverksarbetareavdelningen behandlade frågan på ett medlemsmöte i 
mitten av oktober.338 Utan större diskussion beslutade avdelningsmötet att 
sluta upp bakom idén om ett lokalt utskott. Till representanter utsågs Georg 
Högström och Henning Magnusson. Avdelningens syn på landskonferensen 
är otydlig, men eftersom den ställde sig bakom metallavdelningens uttalande, 
finns det anledning att anta att även den stödde tanken på en landskonferens. 
Gjutareavdelningen tog upp metallavdelningens upprop mot fascismen och 
strejkbryteri till behandling på ett medlemsmöte i oktober.339 Utan diskussion 
instämde avdelningen i uppropet samt utsåg gjutarna Waldemar och Fredrik 
Dandanell till sina representanter i utskottet.

I början av november var representantskapet för Hfs samlat. På mötet dis-
kuterades Göteborgsresolutionen. 340 Det rapporterades även att Elektriker-
na och Hofors ls anslutit sig till det lokala utskottet. Utan diskussion anslöt 
sig representantskapet till utskottets verksamhetsplan samt utsåg järnbruksar-
betaren och kommunisten Joel Åberg341 och gjutaren tillika socialdemokraten 
Gunnar Källberg342 till sina representanter i detsamma.

lO avvisade som tidigare nämnts Göteborgsresolutionens begäran om en 
landskonferens, vilket fick Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 
41 att själv organisera en konferens i slutet av januari 1926. I december 1925 fick 
de fackliga organisationerna i Hofors en inbjudan till den. Metallavdelningen 
i Hofors tog upp frågan till behandling på medlemsmötet i början av decem-
ber.343 Diskussionen om huruvida avdelningen skulle sända ett ombud eller ej 

338 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 13/10 1925.

339 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 6/10 1925.

340 Arkiv Gävleborg, fco Hofors, a1:1 Protokoll, verkställande utskottets mötesprotokoll 9/11 1925.
341 Åberg, Joel (f. år 1894), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, kommu-

nist 1929–1937, socialdemokrat 1943–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 8/12 1920; Hofors Kommunistis-
ka arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 21/1 1923, 22/12 1928, 10/2 1934 
och 23/10 1937; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 15/9 1943; Stormklockan, 4/3 1922 s 8, där framkommer det att Joel Åberg var ord-
förande för Gästriklands kommunistiska ungdomsdistrikt, vilket bör betyder att Joel Åberg 
var socialdemokrat innan partidelningen år 1917; Ny Dag, 24/12 1936 s 8.

342 Källberg, Gunnar, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/5 1925, 8/2 1930 och 30/1942.

343 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 6/12 1925.
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var het. Kommunisterna argumenterade för medan socialdemokrater och hög-
lundare argumenterade mot. Förespråkarna hävdade att konferensen var ett vik-
tigt steg i riktning mot en facklig samling, medan de som yrkade avslag ansåg 
att konferensen bara skulle samla ett fåtal representanter och med det sakna re-
ella påverkansmöjligheter. Gottfrid Norbäck var en av dem som talade mot sän-
dandet av en delegat, det ska dock framhållas att han instämde i den kritik som 
riktades mot lO. Han ansåg däremot att konferensen inte var rätt sätt att bedri-
va opposition mot lO-ledningen, istället skulle de inrikta sig på att organisera ett 
motstånd med sikte på lO-kongressen år 1926. Även om debatten var livlig tog 
avdelningen tydligt ställning i frågan, med 102 röster mot 19 beslutade den att 
sända ett ombud. Till ombud valdes Joel Åberg och på konferensen valdes han 
till en av dess sekreterare.344 Vid konferensens avslutande framförde Joel Åberg 
en hälsning från järnarbetarna i Hofors till konferensen i Göteborg samt lova-
de att de skulle sätta in all sin kraft för den fackliga enhetens förverkligande.345 
En notering rörande debatten på avdelningens möte var att de tidigare kommu-
nisterna Gunnar Andersson och Gottfrid Norbäck var förslagets aktivaste mot-
ståndare. Huruvida detta var ett uttryck för någonting eller inte är svårt att ha 
en bestämd uppfattning om. Men troligt är att agerandet var ett uttryck för de-
ras önskan att för sina nya partikamrater visa att de lämnat kommunismen bak-
om sig och numera var goda socialdemokrater.

Sågverksarbetarna behandlade frågan på ett medlemsmöte i början av de-
cember, också där väckte den debatt.346 Gjutaren Erik Österberg347, medlem 
av den kommunistiska arbetarekommunen, argumenterade och röstade för att 
avdelningen skulle närvara med ett ombud, men han var tämligen ensam om 
den ståndpunkten. Avdelningen beslutade att inte sända någon. Gjutareavdel-
ningen tog aldrig upp inbjudan till behandling. 

Kommunisternas försök att få ortens fackliga avdelningar att sluta upp 
bakom skrivelsen mot fascism och strejkbryteri samt att få till stånd ett ak-
tionsutskott mot strejkbryteri lyckades, som tidigare nämnts, väl. Sämre gick 

344 Enhetlig facklig kamp. Resolutioner och protokoll från Enhetskonferensen i Göteborg den 23–24 
januari 1926. Stockholm 1926, s 13.

345 Ibid, s 53.
346 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 

avdelningsmötesprotokoll 8/12 1925.
347 Österberg, Erik (f. år 1882), kommunist. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetar-

ekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 10/5 1925 och 24/8 1928; Intervju med 
Åke Söderblom, Hofors, den 14 juni 2007.
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det med försöken att få avdelningarna att skicka representanter till Göteborgs-
konferensen. Flera av ortens avdelningar ställde sig bakom metallavdelning-
ens resolution. Alla fackliga avdelningar på orten, förutom Lantarbetarna, ut-
såg representanter till aktionsutskottet, men endast metallavdelningen sände 
en representant till konferensen.348 Detta kan tolkas som ett utslag av en soci-
aldemokratisk dominans i de övriga avdelningarna, vilket är en möjlig delför-
klaring. Jag anser dock att huvudförklaringen är ekonomisk. Ortens fackliga 

348 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 15/11 1925.

Styrelsen för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 169 i Hofors år 1926. 
Främre raden från vänster: sekreterare Joel Åberg, ordförande K J Andersson och 
kassör Gunnar Andersson. Bakre raden: Vice ordförande Gottfrid Norbäck, vice 
sekreterare Götrik Nyberg och biträdande kassör J V Engvall. 
(Bilden tillhör Hofors hembygdsförening.)
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avdelningar, förutom metallavdelningen, hade få medlemmar och svag eko-
nomi. Av den anledningen blev det inom dessa avdelningar aldrig någon dis-
kussion i frågan. Medvetenheten om att den ekonomiska situationen omöjlig-
gjorde sändandet av en representant gjorde att den aldrig aktualiserades.

Den kommunistiska arbetarekommunen diskuterade Göteborgskonferen-
sen och metallavdelningens kommande möte på ett möte i mars 1926.349 Inför 
det underströks hur viktigt det var att avdelningen antog de resolutioner kon-
ferensen beslutat om. Kommunistiska avdelningsmedlemmar uppmanades att 
mangrant inställa sig på de möten där frågan skulle avhandlas. Joel Åberg läm-
nade sin rapport på avdelningens februarimöte. I sin rapport betonade han 
vikten av internationell, nationell samt lokal enhet i det fackliga arbetet. Det 
senare skulle förverkligas genom bildandet av en lokal enhetskommitté, men 
på förslag från Edvard Lans bordlades frågan till nästa möte.350 

Göteborgskonferensen och avdelningens eventuella deltagande på den togs 
upp på ett möte i slutet av mars 1926.351 Diskussionen blev hätsk. Motstån-
darna sköt in sig på att konferensen inte kommit med några nya lösningar på 
problemet med exempelvis strejkbrytare. Kritikerna ansåg dessutom att hela 
arrangemanget, med tanke på den enligt deras mening dåliga uppslutningen, 
var ett fiasko. Farhågor uttrycktes för att en anslutning till Enhetskommittén 
innebar att avdelningen var tvungen att ställa sig bakom alla framtida krav 
och resolutioner från kommittén. Kritikerna betraktade det hela som ett för-
sök från kommunisternas sida att bryta sig in i fackföreningsrörelsen och be-
reda mark inför lO-kongressen samma år. Några socialdemokratiska medlem-
mar var kritiska till konferensen och avdelningens beslut att närvara där. En 
av dem ansåg till och med att det var en skam för Hofors arbetare att avdel-
ningen varit representerad där, att det inte fanns någon fascism i Sverige och 
att det bara var något som kommunisterna inbillade sig. Alla som talade mot 
förslaget var aktiva medlemmar i den socialdemokratiska arbetarekommunen 
och flera av dessa var tidigare medlemmar i den vänstersocialdemokratiska se-
dermera kommunistiska arbetarekommunen.

349 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 14/3 1926.

350 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/2 1926.

351 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/3 1926.
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De som talade för en uppslutning bakom konferensen och dess krav be-
mötte argumentet om den mindre goda anslutningen med att konferensen var 
ett första steg och att det hela skulle växa med tiden. De menade också att nå-
gonting måste göras när ledningen för lO ställt sig likgiltig inför de problem 
som konferensen pekade på. Den rädsla som talare uttryckt för att en anslut-
ning till kommittén skulle binda avdelningen till alla uttalanden som den 
kom att göra i framtiden, tillbakavisades. Avdelningen skulle behandla och ta 
ställning till varje fråga enskilt. De som talade för en anslutning till konferen-
sen var aktiva medlemmar i den kommunistiska arbetarekommunen. 

Frågan drevs till votering och mötet beslutade med 41 röster mot 14 att 
ställa sig bakom Göteborgskonferensens resolutioner.352 Mot beslutet reserve-
rade sig Gunnar Andersson och Gottfrid Norbäck. Som en konsekvens av be-
slutet att stödja Enhetskommittén föreslog Joel Åberg att avdelningen skul-
le lämna ett bidrag om 15 kronor till densamma. Gunnar Andersson yrkade 
bordläggning, förmodligen med avsikten att vinna tid för att mobilisera folk 
till nästa möte och där försöka avslå förslaget. Mötet avslog hans begäran. Ef-
ter ännu en votering beslutade avdelningen med röstsiffrorna 35 röster mot 14 
att anslå ett bidrag. Mot beslutet reserverade sig nio personer, däribland Gun-
nar Andersson och Gottfrid Norbäck. 

I detta sammanhang ska det framhållas att även om det fanns ett mot-
stånd till Enhetskommittén som sådan, delade i princip alla inom avdelning-
en kommitténs önskan om ökad facklig enighet i kampen mot arbetsgiva-
re och block- och strejkbrytare. Gottfrid Norbäck föreslog att avdelningen 
skulle sända en motion till lO-kongressen i vilken den skulle kräva att lO:s 
och saC:s ledningar skulle undersöka möjligheten för en organisatorisk sam-
ling i arbetarrörelsens kamp mot arbetsgivarna.353 Avdelningen ställde sig bak-
om förslaget. Med andra ord riktade sig motståndet i första hand mot En-
hetskommittén och inte mot de krav den framförde. Kommittén sågs som ett 
kommunistiskt inbrytningsförsök i den fackliga rörelsen.

Omröstningarna var en kraftmätning mellan kommunister och socialdemo-
krater inom metallavdelningen. Inför mötet mobiliserade såväl kommunisterna 
som socialdemokraterna sina sympatisörer och uppenbarligen var de förstnämn-

352 Ibid.
353 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 11/4 1926.
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da mer framgångsrika.354 Tydligt är att kommunisterna hade ett större stöd bland 
metallarbetarna i Hofors för sin fackliga linje än vad socialdemokraterna hade. 

Ytterligare beslut som visar på socialdemokraternas svårigheter att inom av-
delningen få gehör för sina förslag är frågan om anslag till Arbetarbladet, re-
gionens socialdemokratiska tidning, som diskuterades på ett medlemsmöte i 
mars.355 Tidningen hade förlorat ett tryckfrihetsmål och dömts till att betala dry-
ga böter. I en skrivelse riktad till länets fackliga organisationer bad den om hjälp 
med att betala dessa. Ur socialdemokratisk synvinkel var detta en viktig fråga in-
för vilken det fanns anledning att mobilisera sina sympatisörer, men trots deras 
argumentation avslogs skrivelsen med 87 röster mot 2. Ett förslag om frivillig in-
samling inom avdelningen samlade 11 röster. Tydligen hade de svårt att få egna 
partimedlemmar och sympatisörer att rösta för ett anslag till tidningen.

Vinden börjar vända för socialdemokraterna i Hofors
Hofors kommuns första kommunalfullmäktigeval genomfördes sensommaren 
år 1924. I det fick kommunisterna 47,6 procent och 10 mandat, socialdemokra-
terna fick 33,3 och 7 mandat.356 På grund av partistriden inom sKP/Ki och den ef-
terföljande partidelningen klövs den kommunistiska fullmäktigegruppen. Tre av 
ledamöterna lämnade partiet. Partidelningens kommunalpolitiska konsekvenser 
utifrån denna undersökning är svårt att säga någonting om, men förlusten var 
kännbar för kommunisterna. Här ska det framhållas att sKP/Ki även med de tre 
avhopparna inte fått egen majoritet i fullmäktige. Således fanns det aldrig någon 
möjlighet för dem att bedriva ett ”kommunistisk” kommunalpolitiskt föränd-
ringsarbete, varför de direkta kommunalpolitiska konsekvenserna för partiet inte 
bör överdrivas. På lång sikt blev däremot konsekvenserna desto större.

Avhoppen betydde att socialdemokraterna och kommunisterna blev lika 
stora i kommunalfullmäktige. Dessutom innebar det att såväl ordförande-
posten i kommunalfullmäktige som ordförandeposten i kommunalnämnden 

354 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 12/12 1925; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlems-
mötesprotokoll 14/3 1926

355 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/3 1926.

356 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 21/6 1924; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlems-
mötesprotokoll 29/7 1924; Lif, Nils, ”Hofors kommun 1925-1970”. Hofors - ett brukssam-
hälle. Människor och miljöer. Red. Karl Johan Bodin. Hofors 1979, s 73.
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kom i händerna på andra än kommunisterna. Till det förstnämnda valdes so-
cialdemokraten och polismannen K G Hedman357 och till det senare utsågs 
Gunnar Andersson.358 Om det existerade ett eventuellt samarbete mellan so-
cialdemokrater och höglundarna i kommunfullmäktige håller källorna tyst, 
men på den socialdemokratiska arbetarekommunens medlemsmöte i mit-
ten av april 1925 meddelades att det inom metallavdelningens styrelse formats 
en sammanslutning av ”demokratiskt sinnade”. Den skulle verka emot den 
”moskvaanstrykning” som många beslut inom avdelningen ansågs ha fått.359 
Vilka som utgjorde denna sammanslutning, förutom avdelningens socialde-
mokrater, framgår inte men med stor säkerhet ingick höglundare inom avdel-
ningsstyrelsen i densamma. Dessa var Gottfrid Norbäck och Gunnar Anders-

357 Hedman, K G, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 11/2 1919, 12/12 1925 och 24/5 1930.

358 Hofors kommunarkiv, Kommunfullmäktigemötesprotokoll 1924–1953, mötesprotokoll 28/9 1924.
359 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 18/4 1925.

Förstamajdemonstration i Hofors år 1925 med fanor i tåget. (Bilden tillhör Arkiv Gävleborg.)•
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son. Mot denna bakgrund finns det anledning att anta att socialdemokrater 
och höglundare också samarbetade i kommunfullmäktige.

Åren efter 1920-talets mitt blev en vändpunkt för den socialdemokratis-
ka arbetarekommunen. Höglundarnas inträde i arbetarekommunen verka-
de ha en vitaliserande inverkan på verksamheten.360 Under år 1925 anslöt 157 
nya medlemmar till arbetarekommunen, vilket ska jämföras med 15 medlem-
mar året före.361 Av dem som anslöt sig till arbetarekommunen under år 1925 
var 68 stycken kvinnor. Under hösten samma år bildades en ssU-klubb på or-
ten.362 Till den kommunistiska arbetarekommunen anslöt det samma år 39 nya 
medlemmar. Bland dessa fanns det 3 kvinnor. Det ska jämföras med året före, 
då den kommunistiska arbetarekommunen fick 13 nya medlemmar, varav 1 
kvinna.363 Jämfört med år 1924 ökade båda arbetarekommunerna kraftigt i frå-
ga om medlemsantal, men den socialdemokratiska arbetarekommunens ök-
ning var exceptionell. Den socialdemokratiska frammarschen diskuterades på 
den kommunistiska arbetarekommunens medlemsmöte i slutet av september 
1925.364 Där slogs det fast att de inte fick blunda för deras framgångar. Socialde-
mokraterna skulle mötas med krafttag genom den egna medlemsvärvningen, 
varje medlem fick i uppdrag att värva en ny. Därtill skulle de bli bättre på att 
ta debatten med socialdemokraterna samt tydligare klargöra kommunisternas 
ställningstagande i olika frågor. Oskar Ahlin menade att det borde hållas fler 
möten och att de möten och arrangemang som arbetarekommunen höll måste 
vara så trevliga som möjligt. I anslutning till detta resonemang beslutade mötet 
att en fest med en bra föredragare skulle hållas följande lördag kväll. 

Några förklaringar eller kommentarer från den socialdemokratiska arbe-
tarekommunen, med anledning av den snabba medlemsökningen, står inte att 
finna. Ser vi till det socialdemokratiska partiet i stort skedde det under denna 

360 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 23/4 och 3/6 1923.

361 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 9/3, 17/5, 21/6, 3/8 och 4/10 1924 samt 17/1, 14/2, 26/2, 18/4, 23/5, 20/9, 20/10, 
19/11 och 12/12 1925.

362 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 20/9 1925.

363 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 23/2, 17/5, 24/5, 11/10, 9/11 och 30/11 1924.

364 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 27/9 1925
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period ingen anmärkningsvärd ökning av medlemsantalet.365 Studerar vi med-
lemssiffrorna för Gävleborgs Socialdemokratiska partidistrikt, visar de visserli-
gen att anslutningsantalet för distriktet i sin helhet var tre gånger större under 
år 1925, jämfört med år 1924 och huvuddelen av medlemsökningen skedde i 
Hofors.366 Ska vi tro den kommunistiska arbetarekommunen genomförde so-
cialdemokraterna på orten en särskild kampanj för att få med fler kvinnor i 
sitt parti, och då i första hand fruarna till manliga partimedlemmar.367 Även 
om den socialdemokratiska arbetarekommunen inte uttryckte någonting som 
pekar i denna riktning tyder det mesta på att kommunisterna hade rätt.

Med anledning av den socialdemokratiska arbetarekommunens kvinno-
kampanj kom man inom den kommunistiska arbetarekommunen att föra en 
diskussion om hur de skulle värva fler kvinnor.368 Hyttarbetaren Johan Valfrid 
Engvall369 med flera menade att de först och främst skulle försöka att få ”sina 
kvinnor” att bli medlemmar i arbetarekommunen och få dem att engagera sig 
i partiets kvinnoagitation. Mot förslaget restes ett visst motstånd. Det fanns de 
som ansåg att det inte behövdes någon särskild kvinnoagitation och att det räck-
te med kvinnor i arbetarekommunen. Exakt vad som låg till grund för detta 
motstånd framgår inte, förmodligen ansåg motståndarna att arbetarekommu-
nen och dess möten var en arena för män. J V Engvall bemötte motståndet, och 
mötet beslutade i enlighet med deras förslag. I anslutning till detta beslutades 
att ett särskilt möte skulle anordnas i mitten av maj, till vilket kvinnliga ”anför-
vanter” inbjöds. Av allt att döma blev mötet ingen framgång. Några fler kvinn-

365 Hirdman, Yvonne, Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till 
Olof Palme. Stockholm 1979, s 203.

366 Gävleborgs Socialdemokratiska partidistrikt, 75 år. Socialdemokraterna Gävleborg 1906–1981. 
Gävle 1981, s 127.

367 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 10/5 1925.

368 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 8/3 och 10/5 1925.

369 Engvall, Johan Valfrid (f. år 1893), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1929, 
socialist 1929–1938, socialdemokrat 1938–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratis-
ka arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/1 1921; Hofors Kommunis-
tiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/4 1922, 18/2 1925 och 9/4 
1929; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 2/5 1931; 
Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 1/4 
1938, 30/5 1942 och 28/2 1946; Folkets Dagblad Politiken 23/12 1919 s 2; Folkets Dagblad 24/12 
1935 s 7, 24/12 1937 s 6.
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liga medlemmar gav det inte. En förklaring till det är att en stor del av fruarna 
till arbetarekommunens manliga medlemmar redan var anslutna.

Ser vi till medlemsutvecklingen i stort för de båda arbetarekommunerna 
så kan vi konstatera att det var under år 1925 som den socialdemokratiska ar-
betarekommunen passerade den kommunistiska ifråga om antalet anslutna 
medlemmar. Efter att socialdemokraterna nästan i ett decennium fått finna 
sig i att vara den mindre av de båda passerade den nu kommunisterna med-
lemsmässigt. I valet till Hofors kommunfullmäktige hösten 1926 fick socialde-
mokraterna 49,7 procent av rösterna medan kommunisterna tog 34,7, vilket 
innebar att de förstnämnda tog 11 av 21 platser, en majoritetsställning den so-
cialdemokratiska arbetarekommunen innehade 1900-talet ut. 370 Bland dessa 
11 socialdemokratiska kommunalfullmäktigeledamöter hittades Gottfrid Nor-
bäck, Gunnar Andersson och L J Andersson.

370 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Valprotokoll 1926, a Viiib:nr 1, bila-
ga J, valprotokoll för Hofors.

Julfest hos Hofors Kommunistiska arbetarekommun i januari 1926. Joel Åberg syns 
längst ner till vänster i bild med ett barn på sina axlar. Till vänster om honom står 
Johan Valfrid Engvall. Till höger i bild blickar mustaschprydde Johan Dahlström 
mot julgranen. (Bilden tillhör Arkiv Gävleborg.)
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Trots att ett par av metallavdelningens ledande personer, tillika före detta 
kommunister, i början av år 1926 anslöt sig till socialdemokratin uteblev par-
tiets fackliga framgångar inom metallavdelningen. Vid ett av arbetarekommu-
nens medlemsmöten i mitten av året redogjorde Gottfrid Norbäck för situa-
tionen inom densamma, och ur en socialdemokratisk synvinkel såg den inte 
särskilt positiv ut.371 Alla förslag från socialdemokrater avslogs och enligt vad 
som sades på mötet just därför att de kom från dem. Diskussionen avslutades 
med att ordföranden konstaterade att gick det inte hitta en framkomlig väg 
inom metallavdelningen skulle deras lokalpolitiska arbete hämmas betydligt. 
Slutsatsen till trots, gjordes inte något försök att finna en duglig strategi för att 
få till stånd en förändring.

En förklaring till att de socialdemokratiska framgångarna inom metallav-
delningen uteblev kan vara att Gunnar Andersson flyttat från Hofors hösten 
1926. Han lämnade orten till förmån för ett arbete som ombudsman vid för-
bundskontoret i Stockholm. Med honom försvann den lokala socialdemokra-
tins tyngsta fackliga och kommunalpolitiska namn. Hade Gunnar Andersson 
stannat kvar är det möjligt att han, och inte J V Engvall, valts till ordförande för 
avdelningen år 1929. Samtidigt ska det hållas i minnet att avdelningens medlem-
mar syntes i grunden ha varit politiskt radikala, något som hade betydelse för 
att sKP/Ki och därefter sP behöll huvudinflytandet över metallavdelningen ända 
fram till slutet av 1930-talet, och över fCO fram till början av år 1930.

Sågverksavdelningens styrelse däremot hamnade som tidigare nämnts ti-
digt i händerna på ortens socialdemokrater. I gjutareavdelningens styrelse för-
lorade sKP/Ki ordförandeposten vid årsmötet 1925, och med det den enda po-
sition de hade inom styrelsen, men förändringen var inte ett utslag av någon 
strid mellan kommunister och socialdemokrater, tvärtom. Årsmötet föreslog, 
som tidigare nämnts, omval av ordföranden J A Söderlund men han ville inte 
sitta kvar.372 I övriga fackliga avdelningar var maktfördelningen inte lika tyd-
lig men flera av deras styrelser var som synes dominerade av socialdemokrater 
och personer vilkas politiska uppfattningar inte går att fastställa.

371 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 5/6 1926.

372 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 25/2 1925.
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Kommunistisk valframgång men facklig motgång
Andrakammarvalet år 1928 blev en framgång för sKP/Ki. På riksplanet gick 
partiet fram 2,8 procentenheter, från 3,6 i valet 1924 till 6,4.373 I Hofors gick 
partiet fram med hela 21,1 procentenheter, från 24,6 procent i valet år 1924 till 
45,7.374 Den senare ska jämföras med socialdemokraternas 39,4, vilket var en 
tillbakagång med 8,8 procentenheter. Återigen var kommunisterna det störs-
ta partiet på orten.

I Hofors innebar den allmänna samhällsradikaliseringen och det starka mot-
ståndet inom fackföreningsrörelsen mot en arbetsfreds- och kollektivavtals-
lagstiftning att kommunisternas genomslag i valet blev särskilt stort.375 Inom 
Hofors socialdemokratiska arbetarekommun ansågs Gustav Möllers positiva in-
ställning till en arbetsfredslagstiftning och Per Albins Hanssons ställning i mi-
litärfrågan, vara de faktorer som avgjorde valet till partiets nackdel. Ytterligare 
en förklaring till socialdemokraternas tillbakagång och kommunisternas fram-
gång som den kommunistiska arbetarekommunen pekar ut i sin eftervalsdis-
kussion var deras framgång i arbetet med att mobilisera sina sympatisörer bland 
de kvinnliga väljarna. Jämför vi hur stor andel av de röstberättigade kvinnorna i 
Hofors som röstade i valet år 1924 med dem som röstade i 1928 års val ökade den 
med över 11 procentenheter.376 Ökningen talar för den socialdemokratiska vala-
nalysen. Nu ska det framhållas att även andelen röstande män ökade, men den 
var långt ifrån så stor som hos de kvinnliga väljarna. Kommunisterna gjorde ing-
en uttalad analys av sin framgång i valet, men månaderna före valet förutspådde 
de att valet skulle bli en stor framgång för deras del, vilket de fick rätt i.377 

Trots kommunisternas valframgång går det under år 1928 att skönja en 
tillfällig försvagning av kommunisternas fackliga position inom metallavdel-
ningen och fCO. Från socialdemokratiskt håll igångsattes ett arbete med att 

373 SOS 1929 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1925–1928, s 85.
374 Ibid, s 191.
375 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-

hetsberättelser, verksamhetsberättelser åren 1926–1929; FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsbe-
rättelser, verksamhetsberättelser åren 1926–1928.

376 SOS 1926 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1922–1925, s 128; SOS 1929 al 2, Riksdagsmanna-
valen åren 1925–1928, s 191.

377 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 8/7 och 1/9 1928.
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till förmån för ”fackliga” talare försöka få bort de ”politiska” talarna vid or-
tens Förstamajfirande. En strävan som hade udden riktad mot den dominans 
av vänstersocialdemokratiska och kommunistiska talare som funnits sedan år 
1917. Därför hade de socialdemokratiska ledamöterna i fCO-styrelsen, inför re-
presentantskapsmötets behandling av talarfrågan, kommit överens om att dri-
va igenom ett beslut om att det skulle vara en facklig talare vid 1928 års Första-
majfirande och inte en politisk.378 Förslaget antogs av representantskapet.379 

Uppdraget att ordna med talare gavs till sågverksarbetarnas avdelning men 
de fick inte tag på någon varvid uppdraget gick till metallavdelningen och 
den tog dit kommunisten och Svenska Metallindustriarbetareförbundets an-
dre ordförande Oscar Westerlund. När detta meddelades på ett fCO-möte i 
slutet av april begärde socialdemokraten och exkommunisten Gunnar Käll-
berg att avdelningen klargjorde för Oscar Westerlund att talet bara fick berö-
ra fackliga frågor.380 Mötet beslutade i enlighet med förslaget. Den socialde-
mokratiska begäran att Förstamajtalaren enbart skulle tala om fackliga frågor 
kan tyckas något märkligt, med tanke på att de fackliga frågor som var aktu-
ella under denna period också var de politiskt mest aktuella – arbetslöshets-
frågan, arbetsfredslagstiftningsfrågan och kollektivavtalslagen. Dessa ämnen 
kunde med andra ord svårligen beröras utan att de politiska förhållandena 
tangerades. Kravet om politisk neutralitet hade att göra med att socialdemo-
kraterna inte ville ge kommunisterna möjlighet att nyttja Förstamajfirandet i 
sin partipolitiska agitation, inte minst med tanke på att det var valår.

Andra exempel på fackliga bakslag för kommunisterna i Hofors är metall-
avdelningens avslag på den resolution mot högerregeringens arbetsfredskon-
ferens som de presenterade på ett avdelningsmöte i slutet av december.381 Fle-
ra av de socialdemokrater som yttrade sig i frågan ställde sig försiktigt positiva 
till konferensen. De menade att det var ett utmärkt tillfälle för fackförenings-
rörelsen att till arbetsgivarna föra fram sin syn på de förhållanden som råd-
de på arbetsmarknaden. Andra ansåg att läget på arbetsmarknaden, med den 

378 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 17/3 1928.

379 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 1/4 1928.
380 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 22/4 1928.
381 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 23/12 1928.
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höga arbetslösheten och de många konflikterna, krävde att parterna möttes i 
en förutsättningslös diskussion. Retoriskt ställdes frågan till kommunisterna 
ifall de inte tyckte det var bra om arbetsmarknadens parter enades så att indu-
strin igångsattes, vilket båda parter hade gott av. Kommunisterna menade att 
de på kort sikt kunde tänka sig en dialog med ”arbetsköparna”, under förut-
sättningen att den skedde på arbetarnas villkor och med fokus ställt på ”dags 
kraven”, men några samtal med syftet att på lång sikt lösa och komma över-
ens med arbetsgivarna om ordningen på arbetsmarknaden tillbakavisades. För 
dem var det liktydigt med klassförräderi.

Hoforssocialdemokraternas kursändring i synen på arbetsfredskonferensen 
hörde samman med partiledningens och lO:s ändrade uppfattning i frågan. 
Veckan före metallavdelningens diskussionsmöte besöktes den socialdemo-
kratiska arbetarekommunen av riksdagsledamoten C J Högström, som del-
tagit vid arbetsfredskonferensen. Han redogjorde för sina intryck och sin syn 
på konferensen.382 Konferensens viktigaste förtjänst, enligt C J Högström, var 
att parterna börjat samtala med varandra. En uppfattning som den socialde-
mokratiska arbetarekommunens medlemmar kom att förfäkta på metallavdel-
ningens diskussionsmöte om just konferensen i slutet av december. I mitten 
av samma månad besökte också förbundsombudsmannen Gunnar Andersson, 
förutvarande aktiv medlem i metallavdelningen och Hofors socialdemokratis-
ka arbetarekommun, metallavdelningens medlemsmöte. Där ombads han re-
dogöra för sin syn på konferensen, som i stort visade sig vara positiv. 

Av allt att döma spelade mötena med C J Högström och Gunnar Anders-
son en stor roll i omformandet av de lokala socialdemokraternas syn på nyttan 
med en organiserad dialog mellan arbetsgivarna och arbetstagarna om ord-
ningen på arbetsmarknaden. Fram till dess hade även de lokala socialdemo-
kraterna ställt sig tveksamma till konferensen.

En annan fråga i vilken kommunisterna stötte på patrull och fick metallav-
delningen emot sig var avdelningens antagande av lO:s cirkulär 618. I debatten 
gick inte minst exkommunisten och socialdemokraten Gottfrid Norbäck till 
angrepp mot kommunisterna och ”deras fraktions- och splittringsarbete inom 
fackföreningsrörelsen”.383 Visserligen medgav han att kommunisterna i Hofors 

382 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 18/12 1929.

383 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 23/12 1928.
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inte bedrivit något ”skadegörande arbete”, men instämde i cirkuläret och yr-
kade för ett godkännande av detsamma. Valsverksarbetaren Johan Öberg384, 
ordförande för den kommunistiska arbetarekommunen tillika ledamot i av-
delningsstyrelsen, frågade Gottfrid Norbäck hur deras fraktionsarbete kun-
de betraktas som splittrande medan de socialdemokratiska fackklubbarna inte 
ansågs vara det. Syftet med de båda var ju detsamma, det vill säga att fungera 
som plattformar i arbetet med att stärka det egna partiets ställning inom fack-
föreningsrörelsen. Något svar fick aldrig Johan Öberg. Mötet beslutade med 
röstsiffrorna 57 mot 44 att anta cirkuläret.

Gjutareavdelningen tog upp cirkuläret till behandling på ett medlemsmö-
te i slutet av november och beslutade, utan diskussion, att lämna cirkuläret 
därhän.385 Sågverksarbetaravdelningen behandlade cirkuläret i mitten av de-
cember. Av diskussionen framkom det att synen bland mötets deltagare på 
detsamma skilde sig så mycket åt att de inte kunde enas kring en gemensam 
hållning, därför tog avdelningen inte ställning i frågan. 

I sina försök att förmå ortens avdelningar att sända ombud till Enhetskom-
mitténs landskonferens i slutet av januari 1929 var kommunisterna inte särskilt 
framgångsrika. På metallavdelningens möte i slutet av november föreslog de att 
avdelningen skulle skicka ett ombud, vilket avslogs.386 Av diskussionen och ut-
gången av omröstningen att döma ansåg mötesmajoriteten att Enhetskommit-
téns arbete givit föga under de år den varit verksam och att ivägsändandet av ett 
ombud till konferensen bara var slöseri med avdelningens medel. Den kommu-
nistiska arbetarekommunens förklaring till det hela var att en ”viss slöhet” hade 
uppstått bland arbetarekommunens medlemmar vad det gäller besökandet av 
metallavdelningens möten, vilket innebar ett ökat utrymme för socialdemokra-
terna.387 Någon risk för att på längre sikt förlora sin ställning såg man inte. Inte 

384 Öberg, Johan (f. år 1889), kommunist 1926–1929, socialist 1929–1941, kommunist 1945–. Ar-
kiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
tokoll 6/2 1927 och 23/2 1929. Johan Öberg omnämns för första gången i arbetarekommu-
nens protokoll i början av år 1927, ett år senare väljs han till dess ordförande. Detta ger vid 
handen att han måste ha varit medlem av den kommunistiska rörelsen relativt långt före år 
1927; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 16/4 1931 
och 30/3 1941; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 8/4 1945; Folkets Dagblad Politiken 23/12 1926, s 7 och 24/12 1930, s 7.

385 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 24/11 1928.

386 Ibid.
387 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 23/2 1929.
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heller inom den socialdemokratiska arbetarekommunen betraktades detta som 
en vändpunkt i fråga om partiets ställning inom avdelningen. 

Kommunisterna förlorade visserligen omröstningen knappt, 46 röster mot 
51, men beslutet var en del av ett brott mot det som fram till nu varit kutym. 
Fram till slutet av år 1928 förmådde kommunisterna alltid mötesmajoriteten 
att rösta för deras förslag, så var icke längre fallet. Kommunisternas ställning 
inom metallavdelningen tycktes inte längre ohotad. Bakslaget ska enligt min 
bedömning tolkas som ett tillbakavisande av kommunisternas ultra-vänster-
linje. Metallavdelningens majoritet ställde sig helt enkelt inte bakom den. Fle-
ra ansåg den för konfliktinriktad och oframkomlig. Säkerligen spelade också 
lO:s allt skarpare ton mot kommunisternas verksamhet inom fackföreningsrö-
relsen en viss roll för kommunisternas tillbakagång. Det gick helt enkelt inte 
att bortse från den samlade fackföreningsrörelsens uppfattning i frågan.

Sammanfattning
Hofors Socialdemokratiska arbetarekommuns val att följa vänsteroppositio-
nen in i Sveriges socialdemokratiska vänsterparti vid det socialdemokratiska 
partiets delning år 1917 var ingen slump. Vänsteroppositionen hade tidigt ett 
starkt fäste i Hofors. Det var i sig ingenting unikt eller anmärkningsvärt för 
Hofors. En stor del av arbetarekommunerna i Gästrikland gick vid partidel-
ningen med de uteslutna. Det intressanta med Hofors är att när socialdemo-
kratin i övriga Gästrikland snabbt efter delningen återhämtade sig politiskt 
och organisatoriskt samt förpassade vänstersocialdemokraterna, och dess ef-
terföljare, till en politisk biroll, var utvecklingen i Hofors den motsatta. Där 
intog vänstersocialdemokraterna, sedermera kommunisterna den ledande rol-
len inom den lokala arbetarrörelsen.

För Hofors del innebar partistriden att de socialdemokratiska organisatio-
nerna, arbetarekommunen och ungdomsklubben, gick till vänstersocialdemo-
kraterna. Några nya socialdemokratiska organisationer som tog upp kampen 
om väljarna och de politiskt intresserade inom ortens arbetarklass uppstod 
först efter några år. Den som ville organisera sig politiskt för arbetarrörelsens 
sak hade inte mycket annat att välja på än vänstersocialdemokraterna, seder-
mera kommunisterna. Våren 1919 återbildades det visserligen en socialdemo-
kratisk arbetarekommun på orten men fram till år 1925 förde den en tynande 
tillvaro. De första sju åren hade den ett litet fackligt och politiskt inflytande. 
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Därtill dröjde det fram till andra hälften av 1920-talet innan det bildades en 
ny socialdemokratisk ungdomsklubb i Hofors. Vid denna tid var arbetarrörel-
sens olika ungdomsförbund viktiga sociala arenor för tidens bruksungdomar 
och när det som i Hofors under lång tid bara fanns en vänstersocialdemokra-
tisk sedermera kommunistisk sådan blev det dit många av ortens ungdomar 
sökte sig. I en radikal miljö fylld av dans, utflykter, studiecirklar, klubbmöten, 
basarer, diskussionsmöten fostrades och färgades dessa. Där knöts vänskaps- 
och lojalitetsband till rörelsen och kamraterna i densamma. 

I och med att det dröjde fram till mitten av 1920-talet innan en socialdemo-
kratisk arbetarekommun med förmåga att hävda sig ånyo uppstod kunde vän-
stersocialdemokraterna, därefter kommunisterna under flera år bygga upp ett för-
troendekapital bland ortens innevånare, skapa värdedominans, bli normbildande 
samt få fackligt och politiskt tolkningsföreträde. De fick tid att konsolidera sin 
makt och sitt inflytande innan en socialdemokratisk arbetarekommun på allvar 
kunde utmana dem, vilket var betydelsefullt för deras starka ställning på orten. 

Striden inom sKP/Ki år 1924 och den efterföljande delningen av partiet 
fick konsekvenser för den kommunistiska arbetarekommunen. Den hindra-
de kommunisterna från att bli det största partiet i den nybildade kommu-
nens kommunalfullmäktige. Tre av dem som valts in i kommunfullmäktige 
via kommunisternas valsedel lämnade partiet strax efter valet. Detta blev ock-
så den öppning som socialdemokraterna behövde för att så småningom bli det 
största partiet i fullmäktige. De avhoppade kommunistiska fullmäktigeleda-
möterna inträdde efter hand i det socialdemokratiska partiet. Den siste av de 
tre anslöt sig i juni 1926.

Med kommunbildningen uppstod en arena på vilken socialdemokrater-
na kunde ta upp kampen mot kommunisterna om den lokala värdedominan-
sen. Med kommunalpolitiken som utgångspunkt öppnades en möjlighet för 
den socialdemokratiska arbetarekommunen att växa som politisk kraft i Ho-
fors och på allvar utmana kommunisterna. Denna möjlighet ökade med del-
ningen av sKP/Ki och den kommunistiska arbetarekommunens förlust av någ-
ra betydelsefulla fackliga och kommunalpolitiska förtroendemän.

I mitten av 1920-talet passerade den socialdemokratiska arbetarekommu-
nen den kommunistiska i fråga om antalet anslutna medlemmar. Under år 
1925 hade arbetarekommunen en väldig medlemstillströmning. Medlemsan-
talet flerdubblades.
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Partidelningen år 1917 innebar också att vänstersocialdemokraterna, seder-
mera kommunisterna, kom att besätta de flesta fackliga förtroendeposterna 
inom ortens fackliga avdelningar. Visserligen kom socialdemokraterna med 
tiden att ”återta” en del av dessa. År 1925 var också ett år med några fackliga 
motgångar för kommunisterna, i och med att majoriteten i fCO:s, metallav-
delningens samt sågverksarbetareavdelningens styrelser förlorades. Redan året 
efteråt satt de dock i majoritet i såväl fCO:s som metallavdelningens styrelse. 
Däremot kom utraderingen av kommunister i sågverksarbetaravdelningens 
styrelse av allt att döma att bli bestående. Det fanns ytterligare fackliga avdel-
ningar på orten som inte berörs i denna undersökning och av detta skäl går 
det inte säga någonting om hur utvecklingen kom att se ut inom dessa. Men 
hur den än såg ut ska det hållas i minnet att de var försvinnande små i jäm-
förelse med metallavdelningen. De saknade ekonomiska medel för att i det-
ta läge spela någon större lokalfacklig roll. Den som behärskade metallavdel-
ningen och fCO behärskade ortens viktigaste fackliga maktresurs. 

Under år 1928 stötte kommunisterna på patrull i flera viktiga fackliga och po-
litiska frågor inom metallavdelningen och fCO, vilket kan ses som anmärknings-
värt, dels därför att de aldrig tidigare hade förlorat en enda viktig omröstning 
inom avdelningen, dels med tanke på kommunisternas starka andrakammarval 
i Hofors. Möjligtvis kan kontradiktionen mellan valframgång och fackliga mot-
gångar förklaras av att det var två olika grupper av människor som fällde avgö-
randet inom respektive ”arena”. Valframgången förklaras av att kommunisterna 
lyckades få en stor del av ortens kvinnliga väljare att rösta på dem. Det minskade 
stödet inom metallavdelningen för desamma förklaras av att den kommunistis-
ka arbetarekommunens fackliga strategi färgades av partiets ultravänsterlinje, vil-
ket för deras del fick en negativ effekt för deras ställning inom metallavdelning-
en. Detta minskade förtroende var dock tillfälligt och inte särskilt stort, men det 
finns anledning att anta att kommunisternas ”återställande” av sitt förtroende till 
en del var knutet till sKP/Ki:s delning år 1929 och den kommunistiska, sedermera 
socialistiska arbetarekommunens övergivande av ultravänsterlinjen.

Kapitel Tre
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Socialdemokraternas kamp  
mot kommunismen organiseras
För socialdemokraterna utgjorde andrakammarvalet år 1928 en vändpunkt. 
Den inte helt tydliga politiska profil partiet haft de senaste åren lämnades till 
förmån för en ”folkpartiprofil”.388 Bland annat innebar det att partiledningen 
bytte fot i arbetsfredsfrågan och ställde sig positiv till en arbetsfredskonferens. 
Förändringarna tog avstamp i partiets eftervalskonferens samma höst.

På konferensen stod också kampen mot kommunismen högt på dagord-
ningen. Från senhösten samma år intog partiet en tydligt antikommunistisk 
hållning.389 Vid konferensen diskuterades bildandet av socialdemokratiska fack-
klubbar som ett sätt att möta kommunisternas arbete inom fackföreningar-
na.390 Deras främsta uppgifter skulle vara att underlätta kollektivanslutningen 
till saP samt mobilisera socialdemokratiska medlemmar till fackliga möten och 
vid val. 391 Klubbarna skulle även hålla koll på de fackligt förtroendevaldas po-
litiska hemvist samt vara den organisationsdel som höll fronten i kampen mot 
kommunisterna inom fackföreningsrörelsen.392 Ytterligare ett led i socialdemo-
kraternas antikommunistiska arbete var bildandet av Partiets informationsbyrå 

388 Svensson 1994, s 63.
389 Ibid, s 62.
390 Kokk, Enn, Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen. Stockholm 2001, s 78.
391 Schüllerqvist 1992, s 110.
392 Kokk 2001, s 79.

Kapitel Tre
Kap 3: s 93-169 Mellan massan och Marx Stefan Dalint

Hör en susande vind genom 
ungdomens led, se hur ung-
domen rustar till kamp. Är du 
redo till strid, är du med, är du 
med, hör du dånet av skaror-
nas tramp? Hör du sången som 
klingar mot blånade höjd som 
en stormvind på härjarestråt? 
Den är käck, den är ung, den 
är fylld utav fröjd ty se ungdo-
men vandrar framåt.

Det är storm, det är strid, 
det är liv eller död, det är se-
ger för sanning och rätt. Det 
är ungdomens livslust så flam-
mande röd som ger färg åt den 
stig de beträtt. Det är morgo-
nens glans över sovande värld, 
det är sprudlande känsla och 
mod, det är solljus och gläd-
je vid fattigmans härd, som i 
mörker och elände stod.

Fram till seger för sanning-
ens röda baner, för den käm-
pande ungdomens här! Vilken 
känsla av liv och förhoppning 
den ger, vilket segervisst mär-
ke den bär. Det är framtidens 
kämpar för framtidens sak, det 
är styrka och kraft i dess gång. 
Det är frihet från låghetens 
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(Pia), vilken skulle ha till uppgift att bevaka, samordna samt vara ett stöd för det 
lokala arbetet mot kommunisterna.393 Nu sysslade Pia inte särskilt mycket med 
antikommunistisk information, till en del på grund av lO:s motstånd mot att 
fackföreningsrörelsen gjordes till arena i socialdemokraternas kamp mot kom-
munisterna, men framför allt därför att sKP/Ki delades hösten år 1929. Med det 
försvagades kommunisternas ställning och deras möjlighet att utmana socialde-
mokraternas maktinnehav inom fackföreningsrörelsen begränsades. Med andra 
ord minskade behovet, tillfälligtvis, för en dylik informationscentral.

Moskvakommunism eller nationell socialism
För sKP/Ki:s del accentuerade lO:s allt hårdare linje mot kommunisternas fack-
liga aktiviteter den konflikt som funnits inom partiet sedan Kominterns sjätte 
kongress år 1927.394 På den beslutades att kommunisterna skulle lämna enhets-
frontstanken till förmån för en ”ultravänsterkurs”.395 Kapitalismens samman-
brott antogs stå för dörren och således fick klasskampen en framträdande roll 
i partiarbetet. Eftersom socialdemokratin ansågs vara kapitalismens kolportö-
rer utsågs den till huvudfiende och dess anhängare titulerades ”socialfascister”. 
Inom det svenska partiet anslöt endast en minoritet till Kominterns nya linje. 
Majoriteten önskade frihet och möjlighet för partiet att agera med utgångs-
punkt från de specifikt svenska politiska och fackliga förhållandena. I sak gäll-
de partistriden tre frågor; avrustningsfrågan, valsamarbetet med socialdemokra-
terna samt partiets fackliga linje.

Till riksdagen år 1927 lämnade partiets riksdagsgrupp en avrustningsmotion 
som krävde en allmän svensk avrustning, därtill deltog det svenska partiet i en 
antikrigskampanj tillsammans med bland annat saC. Såväl motionen som delta-
gandet i antikrigskampanjen var ett brott mot den av Komintern fastlagda lin-
jen. Enligt den var det fel att ställa avrustnings- och fredskrav inom kapitalistis-
ka stater. I stället skulle de nationella sektionerna arbeta med att påvisa att fred 
endast kunde åstadkommas om dess orsak, kapitalismen, krossades.396 

Valkartellssamarbetet med socialdemokraterna i riksdagsvalet år 1928 bröt 
också mot Kominterns direktiv. Socialdemokratin var som sagt partiets hu-

393 Schüllerqvist 1992, s 239.
394 Kennerström 1974 (a), s 16 och 19f.
395 Nerman 1949, s 95.
396 Kennerström 1974 (a), s 10 och 15.
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vudfiende. På sKP/Ki:s kongress år 1927 förfäktade de som så småningom 
skulle utgöra den oppositionella minoriteten inom partiet en oförbehållsam 
uppslutning bakom Kominterns linje medan majoriteten drev en linje som 
menade att de inte vann arbetarmassornas förtroende genom att svärta ner so-
cialdemokraterna. I stället skulle de driva arbetarekrav och på så vis tvinga de 
socialdemokratiska ledarna att bekänna färg och visa sitt rätta ansikte. 

Den tredje konfliktpunkten var Enhetskommittén och dess utveckling under 
år 1929. I slutet av januari 1929 arrangerade kommittén, vilket i praktiken betyd-
de sKP/Ki, Arbetarnas fackliga landskonferens. Syftet med arrangemanget var att 
organisera en front mot mondismen.397 Till konferensen kom över 250 ombud 
från omkring 470 fackföreningar. Konferensen uppmanade den svenska fack-
föreningsrörelsen att ansluta sig till enhetsrörelsen samt sluta upp bakom Rfi:s 
fackliga strävanden. Vidare krävde konferensen att kollektivavtalslagstiftningen 
upphävdes, att arbetsdomstolen avvecklades och att kampen mot strejkbryteriet 
intensifierades. På konferensen beslutades också om bildandet av en riksfrak-
tion, bland annat med uppgiften att leda strejker på enhetsfrontens grundval, 
ta kampen mot strejkbryteriet samt kämpa för upphävandet av kollektivavtals-
lagstiftningen.398 Något uttryck för en strävan att organisera en ny facklig riks-
organisation vid sidan om Landsorganisationen var det inte, men lO uppfattade 
detta som ett försök från kommunisternas sida att etablera en sådan. Med an-
ledning av det antog lO:s representantskapsmöte i maj samma år ett uttalande 
som förklarade att ett medlemskap i Enhetskommittén var oförenligt med ett 
medlemskap i ett lO-förbund.399 lO förbjöd fackliga avdelningar, sektioner och 
klubbar att lämna ekonomiskt stöd till kommittén. Den som inte åtlydde skulle 
uteslutas. Beslutet innebar dödsstöten för Enhetskommittén. Inför hotet om att 
kommunisterna skulle slängas ut ur de fackliga organisationerna slog en majori-
tet inom sKP/Ki:s ledning till reträtt i frågan och kommittén avvecklades.400 Be-
slutet fick skarp kritik av den moskvatrogna falangen inom ledningen. 

Under våren och sommaren eskalerade partikonflikten. Försöken att lösa 
den snarare ökade än minskade motsättningarna. Partiledningen lyckades un-

397 Back 1963, s 91.
398 Gärdvall 1980, s 41f.
399 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Landsorganisationen i Sveriges arkiv. Cirkulär 638.
400 Kennerström 1974 (a), s 19f.
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der lång tid hålla stridigheterna hemliga för partimedlemmarna, men i augus-
ti 1929 offentliggjorde minoriteten konflikten och från denna tidpunkt ut-
vecklades det hela till en öppen kamp om partiet. Till slut ansåg majoriteten 
att enda sättet att rädda organisationen var en uteslutning av minoriteten och 
vid ett möte med centralkommitténs arbetsutskott i början av oktober 1929 
genomfördes detta.401 Minoritetens motdrag blev att med stöd av Kominterns 
utsände i Sverige utesluta majoriteten. Från den tidpunkten existerade det 
återigen två svenska kommunistpartier, ett moskvatroget och ett nationellt.

Historikern Bernt Kennerström har diskuterat konsekvenserna av parti-
delningen. Han menar att för den kommunistiska rörelsen var partiklyvning-
en en katastrof och resulterade i en kraftig försvagning av dess handlingsför-
måga.402 Under andra hälften av 1920-talet var sKP/Ki framgångsrikt. Antalet 
medlemmar steg från 7 900 till 18 000, väljarantalet mer än fördubblades och 
inflytandet inom fackföreningsrörelsen ökade.403 Partidelningen innebar att 
en stor del av partiets medlemmar lämnade den kommunistiska rörelsen. Så 
stor del som 36 procent av medlemskadern lämnade politiken helt, 41 procent 
följde sP och 23 procent blev kvar i sKP/Ki. Också ungdomsförbundet delades. 
Omkring 47,5 procent förblev moskvatrogna, medan 23,5 gick till sP. Hela 29 
procent gick, i alla fall tillfälligtvis, ut i passivitet. 404 

Partidelningen innebar att den centrala partiapparaten, huvudorganet Folkets 
Dagblad Politiken, riksdagsgruppen samt huvuddelen av dess fackliga kader läm-
nade sKP/Ki till förmån för sP, vilket också erövrade de största distrikten (Dalar-
na, Gävleborgs län, Stockholms stad, Stockholms län, Södermanland, Uppland 
och Värmland).405 sP kom att vara starkast i Mellansverige medan sKP/Ki hade sin 
starkaste ställning i Norrbotten och var relativt stora i Göteborg och Västernorr-
land. sKP/Ki:s erövring av Norrbotten innebar att tidningen Norrskensflamman 
tillföll dem. De moskvatrognas majoritetsställning inom ungdomsförbundet för-
de med sig att tidningen Stormklockan kom i händerna på sKP/Ki. 

Delningen av sKP/Ki innebar början på slutet för ssV:s utveckling från ett 
vänstersocialdemokratiskt parti till ett av bolsjevikisk typ. Historikern Jan Bo-

401 Kennerström 1974 (a), s 24.
402 Ibid, s 27.
403 Ibid, s 26.
404 Ibid, s 27.
405 Ibid, s 27ff
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lin menar att efter delningen år 1929 var sKP/Ki:s ett till stor del genombolsje-
viserat parti och att den omvandlingen nådde sin slutpunkt i och med partiets 
kongress år 1933 och antagandet av ett nytt partiprogram.406 Jan Bolin fram-
håller dock att vägen fram till att sKP/Ki blev bolsjevistiskt var långt ifrån rak 
och enkel. De krafter som drev partiet mot en bolsjevisering mötte motkraf-
ter, såväl utanför som inom partiet, vilket medverkade till att processen krävde 
12 år. Den kanske viktigaste inre motkraften var enligt Jan Bolin partimedlem-
marnas vänstersocialistiska syn på partiet och dess roll, vilken på flera punkter 
utgjorde direkta motsatser till Vladimir Ilijits Lenins utgångspunkter.407 Där 
han såg partiet som drivkraften bakom och verktyget för proletariatets befriel-
se, såg vänstersocialdemokraterna partiet som utgångspunkten för den befri-
else som skulle vara underklassens eget verk.

I takt med den ekonomiska krisens fördjupning under 1930-talets första år 
ökade också motsättningen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det i sin tur 
skärpte kritiken inom fackföreningsrörelsen mot lO för dess vändning i frågan 
om en lagstiftning om kollektivavtal och de påbörjade samtalen med saf. Efter 
skotten i Ådalen maj 1931 tilltog kritiken, vilket manifesterades på lO:s kongress 
samma sommar, inte minst i samband med behandlingen av lO:s görande och 
låtande i arbetsdomstolen och arbetsfredsdelegationen.408 Några motioner kräv-
de att organisationen inte skulle erkänna arbetsdomstolen och inte utse några 
representanter till den. Flera motioner riktade skarp kritik mot lO:s deltagande 
på Arbetsfredskonferensen och medverkan i arbetsfredsdelegationen. En av des-
sa motioner kom från Målarförbundet. Den uttryckte uppfattningen att det un-
der rådande förhållanden var meningslöst att ha kvar arbetarrepresentanterna i 
arbetsfredsdelegationen och krävde att lO skulle träda ur densamma.

Kongressen biföll lO-ledningens utlåtande om en fortsatt medverkan i ar-
betsdomstolen men röstade för Svenska Målareförbundets motion om att ut-
träda ur arbetsfredsdelegationen.409 Besluten innebar att lO valde att fortsätta 
det av lagstiftning framtvingade samarbetet men att lämna det frivilliga.

406 Bolin 2004, s 39.
407 Ibid, s 392.
408 Westerståhl 1945, s 198.
409 Ibid.
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Socialistiska Partiets fackliga strategi
För sP var det fackliga arbetet centralt. Den organisatoriska grundenheten 
för partiets fackliga arbete var fraktionen410. I varje facklig organisations del 
där partiet hade medlemmar skulle en fraktion bildas. Fraktionens medlem-
mar var bundna till dess beslut. Uppstod det meningsskillnad i en facklig frå-
ga mellan en fraktion och arbetarekommunen den tillhörde, var det arbetare-
kommunen som ägde avgörandet. Arbetet bar en tydlig prägel av Kominterns 
fackliga taktik före år 1927.

Arbetssättet motiverades med de svårigheter socialistiska fackföreningsmed-
lemmar ställdes inför i en fackföreningsrörelse dominerad av socialdemokratin. 
Socialisternas fåtalighet ansågs endast kunna övervinnas genom ett fast, discipli-
nerat och enhetligt uppträdande.411 Syftet med deras fackliga arbete var att dra 
fackförbundens medlemsmassor från de reformistiska ledarna till den revolutio-
nära kampen. Det är väl ingen direkt överdrift från Bernt Kennerströms sida när 
han understryker det svåra i den uppgiften. Av hans studie framgår det att frak-
tionsarbetet, eller snarare bristen på ett sådant inom en del distrikt, bemöttes 
med skarp kritik från partiledningen. Fraktionsarbetet tycktes särskilt eftersatt 
inom de avdelningar där partimedlemmar satt i fackföreningsstyrelsen, eftersom 
fraktionsarbete av den anledningen inte uppfattades som lika nödvändigt.

Partiets krav på sina fackligt aktiva medlemmar att de skulle underordna sig 
dess fackliga linje innebar för dem med fackliga förtroendeuppdrag att det ib-
land uppstod lojalitetskonflikter mellan partilinjen och det som var möjligt att 
åstadkomma. Ett exempel på det är Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
avtalsförhandlingar vintern 1931 och våren 1932. I den förhandlingsdelegatio-
nen satt två socialister, förbundets andraordförande Oscar Westerlund och J V 
Engvall från Hofors.412 Arbetsgivarna krävde lönereduceringar vilket en majo-
ritet inom förhandlingsdelegationen, ledda av Oscar Westerlund, helt avvisa-
de. Minoriteten, ledd av förbundsordförande Fritjof Ekman, var däremot be-
redd att godta dessa krav. I november strandade förhandlingarna. Efter kraftiga 
påtryckningar från Fritjof Ekmans och medlingskommissionens sida mot Os-
car Westerlund övergav denne, och J V Engvall, sitt motstånd mot lönesänk-

410 En fraktion är en organiserad särgrupp inom en organisation, till exempel inom en fackför-
ening.

411 Kennerström 1974 (a), s 48.
412 Kennerström 1974 (a), s 49.
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ningar. Förhandlingarna återupptogs i januari och parterna kom överens om 
ett avtalsförslag som innebar lönesänkningar för förbundets medlemmar.

sP hade ingen explicit uttalad hållning i just denna konflikt, men partiet 
var definitivt emot lönesänkningar och Oscar Westerlunds och J V Engvalls 
agerande var ett brott mot partiets fackliga linje. De två partimedlemmarnas 
disciplinbrott skakade partiet. Från flera håll, inte minst från Oscar Wester-
lunds egen arbetarekommun, krävdes att han och J V Engvall skulle uteslu-
tas ur partiet, något partiledningen tillbakavisade. En varning ansågs vara på 
sin plats, men inte mer. En uteslutning av de båda skulle bara försämra parti-
ets fackliga position. I relation till vad som skulle gå förlorat genom att driva 
absurda disciplinkrav valde partiledningen att se mellan fingrarna.413 Partiled-
ningens sätt att hantera frågan väckte kritik, såväl inom de egna leden som uti-
från. En kritik som växte i takt med att avtalsförhandlingarna komplicerades. 

Avtalsförslaget förkastades av metall- och gjutareavdelningens medlem-
mar och det hela såg ut att utvecklas till en svår facklig strid, men efter en 
del förhandlingsturer enades parterna om ett nytt förslag, som också inne-
bar lönesänkningar. Även detta förslag gick ut på medlemsomröstning, och 
denna gång godkändes det. J V Engvall avvisade avtalsförslaget men Oscar 
Westerlund tillstyrkte detsamma. Inför dennes upprepade disciplinbrott och 
den växande kritiken inom partiet tvingades partiledningen agera och den 27 
januari meddelades Oscar Westerlund att han uteslutits ur partiet.414 J V Eng-
vall tilldelades en varning, men mer om honom längre fram. 

Med utgångspunkt från fallet Westerlund-Engvall anser sig Bernt Kenner-
ström göra följande observation: I motsats till partiets medlemmar föredrog 
ledningen att en partimedlem innehade en facklig förtroendepost hellre än att 
denne till varje pris skulle driva en socialistisk linje.415 Efter att Bernt Kenner-
ström studerat två andra konflikter där socialister med fackliga förtroendeupp-
drag brutit mot partiets fackliga linje och detta blivit föremål för diskussion 
inom partiet, konstaterar han att känslan och övertygelsen om det nödvändi-
ga i att upprätthålla de krav som partidisciplinen ställde på sina medlemmar 
var starkare hos partiets gräsrötter än inom partiledningen.416

413 Ibid, s 50.
414 Ibid, s 51.
415 Ibid, s 52f.
416 Kennerström, Bernt, ”Kommunistisk facklig politik 1929–1932”, Arkiv, nr 1, 1972, s 32ff.
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Vad det gäller sP:s inflytande inom den svenska fackföreningsrörelsen un-
der denna period konstaterar Bernt Kennerström att det var inom de små och 
medelstora fackföreningsavdelningarna som partiet hävdade sig bäst.417 Storle-
ken på de av sP dominerade avdelningarna hade, med några undantag, mel-
lan 100 och 600 medlemmar. På förbundsnivå hade partiet en stark ställning 
inom flera av de mindre förbunden, som Bleck och plåt, Försvarsanställdas, 
Hotell och restaurang och Målarna. Av de medelstora förbunden var partiet 
framgångsrikast inom Byggnadsträ, Livsmedel, Pappers och Transport. Däre-
mot var partiet dåligt representerat inom stora förbund som Grov och Metall.

Röd Facklig Opposition  
– SKP/KI:s väg till fackligt inflytande
1930-talets första år kännetecknades för sKP/Ki:s del av reorganisering. Dess 
position direkt efter partidelningen var inte särskilt gynnsam. Partiet stod 
utan såväl partitidning som partikansli, men med ekonomiskt stöd från Ko-
mintern kunde partiet starta tidningen Ny Dag samt köpa en fastighet på 
Kungsholmen i Stockholm i vilken partiets kansli inrättades.

Stommen i sKP/Ki:s fackliga arbete under 1930-talets första år var RfO, vilken 
började byggas upp under hösten 1930 med uppgiften att utgöra en oppositio-
nell organisation inom den reformistiska fackföreningsrörelsen.418 Idén var att 
på varje arbetsplats där sKP/Ki hade anhängare skulle ”röda oppositionsgrupper” 
bildas. Fanns det flera oppositionsgrupper inom samma fackliga avdelning skul-
le dessa sluta sig samman i en fraktion, med en styrelse eller förtroendeman.

Förhoppningen var att kommunisterna via RfO och ett hårt, tålmodigt och 
skickligt arbete skulle vinna den ledande rollen inom den reformistiska fack-
föreningsrörelsen och på så sätt samla massan inom arbetarklassen.419 Huvud-
parollen var ”enhetsfront underifrån”. Utgångspunkten var att kapitalet var på 
offensiven, klassmotsättningarna hårdnade och den reformistiska fackfören-
ingsbyråkratin höll på att förrådda arbetarklassen.420 Socialdemokraterna ut-
målades genom sin ”samarbetslinje” som klassförrädare och socialfascister. Via 

417 Kennerström 1974 (a), s 53ff.
418 Svensson, Bengt & Svensson, Elisabeth, ”Sjömansstrejken 1933. Bakgrund förlopp och kon-

sekvenser”. Arkiv, nr 2, 1972, s 27.
419 Svensson & Svensson 1972, s 28.
420 Ibid, s 26.
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RfO skulle kommunisterna organisera enhetsfronten underifrån och ta den 
dagliga striden mot reformisterna ute på arbetsplatserna.421

RfO blev ingen framgång. I början av år 1933 fanns det knappt 50 sådana 
grupper ute i landet, vilka fungerade mer eller mindre dåligt.422 I några enskilda 
avdelningar inom Sjöfolksförbundet uppnådde de ett visst inflytande men inte 
mer. Med det att lO på allvar igångsatte sitt antikommunistiska arbete under år 
1933 knäcktes organisationen och i slutet av samma år upplöstes den.423

LO sluter upp bakom SAP i kampen mot kommunismen
I sin kamp mot kommunisterna inom fackföreningsrörelsen använde sig so-
cialdemokraterna i huvudsak av två medel. Den ena var en aktiv agitation via 
broschyrer, affischer, flygblad samt agitationsturnéer. Det andra var, som tidi-
gare nämnts, socialdemokratiska fackklubbar, vilka under 1930-talet integrera-
des i det socialdemokratiska partiets organisation. Fackklubbarna blev grund-
pelaren i kampen mot kommunisterna inom fackföreningsrörelsen. Det var 
klubbarna som ute på arbetsplatserna och på fackliga möten tog de dagliga 
striderna mot kommunisterna.424

På sitt representantskapsmöte i april 1933 tog lO det definitiva steget till 
ett organiserat arbete mot kommunismen. Där antogs ett uttalande, cirku-
lär 807, i vilket sKP/Ki betecknades som ”fackliga skadegörare” och vikten av 
att bekämpa partiet underströks.425 Den huvudsakliga måltavlan för cirkuläret 
var RfO, men det riktade sig mot alla som ansågs uppträda ”illojalt och ska-
degörande” mot lO och till den anslutna fackförbund. Som så kallade skade-
görare utpekades fackföreningsmedlemmar vilka utövade ”fackligt självsvåld”, 
drev en ”gruppegoistisk facklig politik”, var beredda att ”bruka våld” eller ge 
sitt stöd till ”diktaturländer”. I cirkuläret gjordes en vid definition av begrep-
pet skadegörare, vilket gav lO-ledningen ett stort tolknings- och handlingsut-
rymme. Där beskrevs även vad som förväntades av en lO-medlem, nämligen 
att den bekände sig till de demokratiska värden som den svenska arbetarrörel-
sen gjort till sina och ansåg att samhället skulle omdanas på fredlig väg. I an-

421 Ibid, s 27.
422 Ibid, s 28.
423 Ibid, s 23f och 28.
424 Svensson 1994, s 67.
425 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Landsorganisationen i Sveriges arkiv. Cirkulär 807.
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Cirkulär 807 från LO riktades mot de som ansågs utöva ”fackföreningsskadlig 
verksamhet”.
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slutning till antagandet av cirkuläret beslutades att lO skulle anställa personal 
med uppgift att bevaka kommunisternas förehavanden inom fackföreningsrö-
relsen och leda upplysningsarbetet kring detsamma.426 Såväl kommunisterna 
som socialisterna avvisade cirkuläret.

Grunden för det socialdemokratiska maktinnehavet
Valet till riksdagens andrakammare år 1932 utspelades i krisens tecken och blev 
en framgång för arbetarrörelsens politiska gren. Visserligen återtog inte saP allt 
som förlorades vid valet år 1928, men partiet gick fram med 4,7 procentenhe-
ter och fick 41,7 procent.427 De båda kommunistpartierna, sP och sKP/Ki, fick 
tillsammans 8,3 procent. Det förstnämnda tog 5,3 procent och det senare 3,0. 
Trots röstsplittringen ökade deras andel av rösterna med 1,9 procent. Valresulta-
tet innebar att för första gången hade arbetarrörelsen en majoritet av väljarna på 
sin sida, men på grund av motsättningarna inom densamma kunde inte dessa 
förenas i ett parlamentariskt samarbete. Istället bildade socialdemokraterna en 
minoritetsregering med siktet inställt på ett samarbete med ett eller flera borger-
liga partier. I slutet av maj 1933 ingick socialdemokraterna och bondeförbundet 
en uppgörelse för att motverka industridepressionen och jordbrukskrisen, den 
så kallade ”Kohandeln”. Överenskommelsen gav regeringen en relativt stabil 
parlamentarisk majoritet som gjorde det möjligt att genomdriva en del politis-
ka reformer som låg i linje med partiets ekonomiska politik. Uppgörelsen kom 
som bekant att bilda en del av grunden för det socialdemokratiska regeringsin-
nehavet de närmsta 40 åren. Bengt Schüllerqvist har diskuterat frågan om vad 
som ur ett socialdemokratiskt perspektiv möjliggjorde uppgörelsen.428 År 1928 
var den definitivt inte möjlig, men fem år senare var den det. Han menar att saP 
gick under tidsperioden från att ha en splittrad ledning och ingen enhetlig upp-
byggnad till en enhetlig organisation, en tydlig ledarstruktur och en självständig 
ledning. Partiet gick från en lös till hård organisation och det var en förutsätt-
ning för att partiet skulle kunna bli regeringsdugligt.

Under tidsperioden 1928–1938 stod frågan om tredje mans rätt i centrum 
för den politiska och fackliga debatten.429 Inte minst drev högern en kampanj 

426 Schüllerqvist 1992, s 186.
427 SOS 1933 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1929–1932, s 54.
428 Schüllerqvist 1992, s 200f.
429 Åmark, Klas (b),”Sammanhållning och intressepolitik. Socialdemokratin och fackfören-

ingsrörelsen i samarbete och på skilda vägar”. Socialdemokratins samhälle 1889–1989. Red. 
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för en lagstiftning mot vad den ansåg vara ett missbruk av fackliga stridsåtgär-
der. Högern krävde en lag som skyddade tredje man mot bojkotter, blockader 
och trakasserier i samband med arbetsmarknadskonflikter. Kontroversiell var 
deras uppfattning om att också strejkbrytare skulle betraktas som tredje man. 
Högerns kampanj möttes med kraftigt motstånd från fackföreningsrörelsen. 

Den socialdemokratiska ledningen ansåg, motståndet till trots, att någon 
form av reglering av arbetsmarknaden måste till. I maj 1934 presenterades en ut-
redning i vilken det föreslogs en centralisering av avtalsförhandlingarna, en be-
redskapslagstiftning vilken skulle ge staten möjlighet att avveckla arbetskonflik-
ter som hotade viktiga samhällsintressen samt att regeringen fick fullmakt att 
giva laga kraft åt medlingsförslag.430 Det hela resulterade i en proposition som 
presenterades för riksdagen våren 1935, men på grund av lO: s motstånd valde 
regeringen att inte driva igenom den.431 I stället tog lO och saf initiativet i frå-
gan. I mars 1936 meddelade de att en arbetsmarknadskommitté med uppgiften 
att utreda frågan om tredje mans rätt hade bildats. Efter två års förhandlingar 
slöt lO och saf i december 1938 Saltsjöbadsavtalet.432 Avtalet innebar att en ar-
betsmarknadsnämnd, med representanter för arbetsmarknadens parter, inrätta-
des samt att tillvägagångssättet vid permitteringar och uppsägningar reglerades 
och tredjemans rätt i samband med arbetsmarknadskonflikter fastställdes. Upp-
görelsen kan ses som arbetsmarknadens motsvarighet till 1933 års Kohandel.

SKP och SP skiftar positioner
Nazisternas maktövertagande i Tyskland år 1933 och krossandet av den tyska 
arbetarrörelsen innebar vägs ände för Kominterns ”Klass mot klass”- och ”En-
het underifrån” -linje. Något hinder för den tyska utvecklingen hade den defi-
nitivt inte utgjort, och med detta påbörjade Komintern den taktiska omorien-
tering som sedan fastställdes på dess sjunde kongress i augusti 1935. En politisk 
och taktisk linje som syftade till en bred antifascistisk front där de borgerliga 
demokratiska fri- och rättigheterna ställdes i förgrunden. Det svenska partiet 

Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Åmark, Klas. Stockholm 1989, s 63; Med tredje man avses 
person som inte berörs av ett avtal eller deltar i träffandet av detsamma. Med tredje mans 
rätt åsyftas dennes rätt att inte behöva påverkas negativt av exempelvis en konflikt mellan 
fackförening och arbetsgivare.

430 SOU 1934:16, Lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder mm.
431 Proposition 1935:31, Förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder; Åmark 1989 (b), s 64.
432 Hadenius, Stig, Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samförstånd. Stockholm 1996, s 66f.
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tog, som ett led i detta, redan i mars 1933 initiativ till bildandet av en antifas-
cistisk front.433 I ett öppet brev till det socialdemokratiska partiet, dess orga-
nisationer och medlemmar inbjöds dessa att medverka i en antifascistisk en-
hetsfront. Månaden innan hade sKP/Ki dessutom utkommit med ett manifest, 
”Solidaritet med Tysklands arbetande folk”, i vilken det underströks att det 
antifascistiska arbetet skulle prioriteras.

Med den så kallade enhets- och folkfrontspolitiken, ändrades återigen sKP/
Ki:s förutsättningar att bedriva fackligt och politiskt arbete.434 Partiet gick från 
att ha fört en intensiv kamp mot socialdemokratin till att försöka få till stånd 
ett samarbete med den. För sP blev kommunisternas folkfrontspolitik proble-
matisk. Fram till år 1935 hade partiet haft en position mellan de oförsonliga 
revolutionärerna och de samförståndsinriktade reformisterna. Från och med 
år 1935 kan det förenklat sägas att sKP/Ki och sP bytte positioner.435 sP såg sig 
tvingat att söka en ny politisk plattform och konsekvensen blev att partiet is-
tället för den tidigare praktisk-konkreta synen på politik och politiskt arbete 
intog en teoretisk-principiell ståndpunkt. Den nya hållningen orsakade kraf-
tiga slitningar inom partiet, eftersom partiledningens direktiv, inte minst i ut-
rikespolitiska frågor, vid ett flertal tillfällen kom att stå i konflikt med de upp-
fattningar som fanns inom arbetarrörelsen.436 

sKP/Ki:s folkfrontslinje gav inte socialdemokratin anledning att ompröva sin i 
grunden negativa inställning till kommunismen. Ett samarbete med sKP/Ki ansågs 
även i fortsättningen uteslutet. Dessutom fastslogs att medlemskap i saP inte gick 
att förena med ett medlemskap i så kallade kommunistiska täckorganisationer.437

Spanien i våra hjärtan
Den 17 juli 1936 påbörjade delar av den spanska krigsmakten sitt uppror mot 
landets demokratiskt valda regering. Inbördeskriget varade i nästan tre år och 
slutade den 1 april 1939 med seger för rebellerna. Revolten väckte starka käns-

433 Linderot, Sven, Masslinjen. Stockholm 1972, s 48.
434 Dimitrov, Georgi, Enhetens och Folkfrontens problem. Tal och artiklar. Stockholm 1971.
435 Nilsson, Torbjörn, ”Från internationell socialism till nationell folkgemenskap. Socialistiska 

Partiet 1938–45”. Historisk Tidskrift, nr 1, 1985, s 28.
436 Kennerström, Bernt (b), ”Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget. Den problema-

tiska principfastheten”. Arkiv, nr 6, 1974, s 27f; Blomqvist 1999, s 136.
437 Lundvik, Bertil, Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördes-

kriget 1936–1939. Uppsala 1980, s 15.
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lor runt om i världen, framför allt inom arbetarrörelsen. I Sverige kom enga-
gemanget för Spanien att bli omfattande och även här var det företrädesvis ar-
betarrörelsen som engagerade sig.438

Av sKP/Ki kom Spanienfrågan och engagemanget för Spanien att betraktas 
som en väg till politikens centrum och som ett medel i arbetet med att upprät-
ta stödjepunkter inom fackföreningsrörelsen. Historikern Claes-Göran Jönsson 
hävdar att sKP/Ki:s engagemang i hög grad styrdes av egna politiska och organisa-
toriska ambitioner.439 Spanienrörelsen sågs delvis som ett redskap i verkställandet 
av Kominterns folkfrontspolitik. sKP/Ki skulle via arbetet för Spanien etablera 
kontakt med arbetarrörelsens övriga delar, bryta partiets politiska isolering samt 
stärka den lokala organisationen. Enligt Claes-Göran Jönsson medförde inte en-
gagemanget några större politiska eller organisatoriska fördelar för partiet.440 Det 
sistnämnda har även diskuterats av historikern Bertil Lundvik. Han menar, till 
skillnad från Claes-Göran Jönsson, att sKP/Ki just genom sitt engagemang för 
Spanien av arbetarklassen uppfattades som ett trovärdigt politiskt alternativ, samt 
att det gav partiet märkbara politiska och organisatoriska fördelar.441 

sP ansåg att arbetarklassen skulle förhålla sig neutral i inbördeskriget och 
inte hjälpa den borgerliga demokratin i dess kamp mot fascismen.442 En majori-
tet av partiledningen ställde sig tveksam till att partiet engagerade sig i Spanien-
rörelsen. Detta till trots var sP representerad i styrelsen för Svenska hjälpkom-
mittén för Spanien (sHfs), den organisation som koordinerade och organiserade 
huvuddelen av det svenska arbetet för Spanien. Partiet var även motståndare 
till att svenskar åkte som Spanienfrivilliga, men det hindrade inte flera av parti-
ets medlemmar från att bli frivilliga i inbördeskriget. Partiledningen var enligt 
Bernt Kennerström missnöjd med att partiet deltog i gräsrotsarbete för Spanien 
utan att göra några politiska vinster på sitt engagemang.443 

Det socialdemokratiska partiets ledning var sedan länge motståndare till 
ett organiserat samarbete med sKP/Ki och därför ställde sig partiet aldrig offici-
ellt bakom sHfs. Trots detta kom den lokala partiorganisationen att vara aktiv i 
sHfs:s insamlingsarbete. Även lO valde att officiellt stå utanför hjälpkommittén, 

438 Lundvik, Bertil, ”Inbördeskriget och svensk opinion”. 1900-talet – vår tids historia i ord och 
bild, band 11. Helsingborg 1975, s 123.

439 Jönsson, Claes-Göran, ”sKP och den svenska Spanienrörelsen”. Arkiv, nr 3, 1973, s 3.
440 Ibid, s 19.
441 Lundvik 1980, s 178f.
442 Kennerström 1974 (b), s 29.
443 Ibid, s 38.
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främst för att organisationen redan var knuten till Internationella Solidaritets-
fondens (isf) Spanieninsamling. Detta hindrade inte flera fackföreningsledare 
från att sluta upp bakom sHfs. Dessutom organiserades huvuddelen av det svens-
ka Spanienarbetet av lO: s och fackförbundens lokala organisationer. Merpar-
ten av pengarna som gavs till Spanien samlades in via dessa. Det fanns med an-
dra ord en skillnad mellan hur det socialdemokratiska partiet centralt betraktade 
Spanienfrågan och engagemanget bland socialdemokrater på lokal nivå. Även 
inom lO fanns skilda synsätt, dels mellan ledningen och vissa ledande personer 
inom fackförbunden, dels mellan lO centralt och den lokala organisationen.

SP splittras – en era närmar sig slutet
I andrakammarvalet 1936 samlade sKP/Ki 3,3 procent av rösterna och sP fick 
4,4 procent medan saP tog 45,9 procent.444 Valresultatet innebar att såväl so-
cialdemokraterna som kommunisterna ökade sina väljarandelar i förhållande 
till valet år 1932. De förstnämnda gick fram med 4,2 procentenheter, sKP/Ki 
med 0,3. Socialisterna, däremot, tappade 0,9 procentenheter.

I början av maj 1937 splittrades sP. Orsakerna till detta var bland annat par-
tiets dåliga resultat i andrakammarvalet år 1936, vilket ökade motsättningarna 
mellan Karl Kilbom och Nils Flyg, samt partiets kluvna inställning i Spanien-
frågan.445 I samband med splittringen uteslöts delar av partiledningen, bland an-
dra Karl Kilbom och Oskar Samuelsson. Splittringen innebar att huvuddelen 
av den lokala och regionala ledarkadern lämnade partiet, varav flera bland des-
sa hade funktionärsuppdrag eller förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen 
och folkrörelserna. Följden av detta blev att en stor del av den lokala partiorga-
nisationen somnade in. Av partiets sju riksdagsledamöter stannade endast två, 
Nils Flyg och Arvid Olsson, kvar i partiet och av partiets ca 11 000 medlemmar 
i början av år 1937 var ungefär hälften kvar ett år senare.446

I samband med uteslutningarna och en tid därefter försökte Karl Kilbom, 
med flera, organisera ett återtagande av partiet, men försöket misslyckades, och 
i början av 1938 trädde en del av dem in i det socialdemokratiska partiet. 447

444 SOS 1938 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1933–1936, s 63.
445 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Karl Kilboms arkiv, vol:4, brev kopplade till partstri-

den i maj 1937; Kennerström 1974 (a), s 190 och 199.
446 Nilsson 1985, s 29.
447 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Karl Kilboms arkiv, vol:4, brev från Andersson, Kil-

bom och Samuelsson till Socialistiska Partiets arbetarekommuner, daterad 12/5 1937.
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Ett fackligt och politiskt  
turbulent årtionde i Hofors
Engvall väljs till metallavdelningens ordförande
I anslutning till Enhetskommitténs landskonferens och den diskussion om 
mondismen som var där, lyfte styrelsen för metallavdelningen frågan om att 
ordna ett möte om detta. Tanken var att en representant från Arbetarnas fackli-
ga landskonferens och en från Arbetsfredskonferensen skulle delta.448 Förslaget 
kom från avdelningsstyrelsen och syftet sades vara att få till stånd en genomgri-
pande diskussion och information om mondismen och dess karaktär. Några av 
avdelningens socialdemokratiska medlemmar ställde sig tveksamma till idén. 

Verkstadsarbetaren, tillika socialdemokraten, Ivar Lindberg449 tyckte att 
detta var ett försök från styrelsens sida att kringgå avdelningens tidigare beslut 
i frågan, och Edvard Lans yrkade avslag på förslaget. Båda två var medlemmar 
i den socialdemokratiska arbetarekommunen. Motståndet till trots beslutade 
mötet i enlighet med styrelsens förslag. Inför det planerade diskussionsmötet 
om Mondismen hade man från metallavdelningens sida skrivit till lO och till 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet för att få en talare, men båda dessa 
två organisationer vägrade att skicka en sådan. Beslutet förargade såväl social-
demokrater som kommunister inom avdelningen. På förslag från Johan Dahl-
ström, med ett instämmande från Gottfrid Norbäck, beslutade mötet att ut-
tala en protest mot lO och förbundet för deras vägran. Huruvida mötet trots 
detta arrangerades framgår inte. Att socialdemokrater som uttalat sitt mot-
stånd mot mötet instämde i protesten var inte ett uttryck för att de ändrat 
uppfattning i frågan, utan ska ses som ett uttryck för att de värnade den loka-
la fackföreningsrörelsens självbestämmanderätt.

I mitten av februari höll metallavdelningen sitt årsmöte.450 Två personer var 
nominerade till efterträdare, J V Engvall och valsverksarbetaren Johan Berg-

448 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 20/1 1929.

449 Lindberg, Ivar, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/12 1926, 8/2 1930, 10/11 1937 och 18/2 1940. 
Flyttade från Hofors år 1941.

450 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/2 1929.
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löf.451 Den senare hade varit ansluten till den kommunistiska rörelsen i Hofors 
men som synes ha lämnat den någon gång mot slutet av 1920-talet och anslöt 
sig år 1930 till socialdemokraterna. Efter votering valdes J V Engvall, med 61 
röster mot 40, till ordförande. Av allt att döma var det ingen större strid på 
mötet i denna fråga, som synes var där inte ens en debatt. Inte heller var ord-
förandefrågan uppe till diskussion i vare sig den kommunistiska eller social-
demokratiska arbetarekommunen. Vad detta berodde på är svårt att uttala sig 
om. Trots allt var det en viktig lokalfacklig post som skulle besättas. Det kan 
antas ha berott på att J V Engvall var en så pass stark kandidat att det inte an-
sågs aktuellt att driva någon ”valrörelse” för några av kandidaterna. Att Johan 
Berglöf, detta till trots, lanserades som kandidat kan tolkas som en markering 
från socialdemokratiskt håll gentemot kommunisterna om att de på intet vis 
givit upp kampen om avdelningen. Att socialdemokraterna förde fram Johan 
Berglöf som ordförandekandidat ska troligen ses i ljuset av att han var en radi-
kal socialdemokrat, och att han ur en facklig och politisk synvinkel låg relativt 
nära kommunisterna. Således var han den bland socialdemokraterna som bäst 
svarade upp mot den radikala kultur som fanns inom avdelningen.

Inga kommunistiska talare i Folkets park på Första maj
Precis som år 1928 stod fCO i Hofors som arrangör för Förstamajfirandet år 
1929. Då som tidigare erbjöd sig den kommunistiska arbetarekommunen att 
ordna fram en talare, vilket fCO även denna gång avvisade.452 Avslaget väck-
te heta känslor inom arbetarekommunen. Beslutet ansågs bryta med det som 
var kutym på orten i fråga om Förstamajtalare. Det vill säga, var någon av or-
tens arbetarekommuner själv beredd att bekosta en talare till Första maj skul-
le denne få tala i Folkets Park. Som motåtgärd beslutade kommunisterna att 
dels skriva till partiet centralt för att informera om situationen och be om nå-
gon av partiets bästa talare, dels kräva att fCO upphävde sitt avslag. Trots nya 
påstötningar vägrade fCO att häva sitt beslut. Med anledning av fCO:s vägran 
att släppa in en kommunistisk talare i Folkets Park begärde kommunisten Os-
kar Ahlin på metallavdelningens möte i slutet av april upplysning av Anders 

451 Berglöf, Johan (f. år 1895), kommunist 1925–?, socialdemokrat 1930–. Arkiv Gävleborg, 
Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/1 1925; 
Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 10/10 
1930, 14/5 1933 och 6/12 1943.

452 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 9/4 1929.
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Lif, ett tungt lokalt socialdemokratiskt namn, med vilken rätt han som avdel-
ningens ombud i fCO:s representantskap aktivt motarbetade kommunisterna 
i denna fråga.453 Enligt Oskar Ahlin var det sed att arbetarekommunerna fick 
medverka med sina talare vid Förstamajfirandet i Folkets Park. Oskar Ahlin 
fick medhåll av Johan Berglöf, som ansåg att det var fel att förbjuda kommu-
nisternas talare att medverka. Även han pekade på gammal hävd. Socialdemo-
kraten och byggnadsarbetaren Anders Lif454 hävdade, precis som året innan, 
att fCO: s styrelse ansåg att Första maj skulle vara en facklig dag utan partipoli-
tik. Därför avslog styrelsen kommunisternas begäran. Argumentet var uppen-
barligen ett svepskäl för att inte släppa in kommunisterna i Folkets Park. Den 
talare som fCO bjöd in var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ernst 
Eriksson, en i högsta grad politisk talare.455 

Med det att grindarna till Folkets Park stängdes för den kommunistis-
ka arbetarekommunen beslutade den att själv arrangera ett föredrag med den 
av partiet tilldelade talaren.456 Några personer inom arbetarekommunen var 
av den meningen att deras talare skulle ställa sig vid ingången till parken och 
hålla sitt föredrag samtidigt som fCO:s talare höll sitt.457 Mot detta vände sig 
J V Engvall. Han ansåg att risken för ett fiasko för deras del var stort och att 
det var någonting som de skulle akta sig för. Istället föreslog han att de skulle 
hyra Godtemplarnas lokal samt förlägga föredraget efter begivenheterna i Fol-
kets Park. Detta blev också mötets beslut. Arbetarekommunens möte besöktes 
av ca 500 personer och bedömdes av kommunisterna som en framgång, trots 
”sossarnas utestängningsaktion”.458

I slutet av maj 1929 nådde lO:s cirkulär 638 fram till Hofors. Metallavdel-
ningen behandlade det i slutet av maj och samtidigt behandlades Svenska Me-

453 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/4 1929.

454 Lif, Anders (f. år 1906), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska ar-
betarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 8/2 1930, 15/2 1936 och 30/5 1942. 
Flyttade från Hofors år 1942.

455 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 7/9 1929.
456 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 9/4 1930.
457 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 28/4 1929.
458 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 1/3 1930.
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tallindustriarbetareförbundets cirkulär nr 6/1929, vilket berörde samma fråga.459 
Avdelningsordföranden beskrev innehållet i cirkulären, vilka båda riktades mot 
Enhetskommittén och krävde att avdelningar och enskilda medlemmar skul-
le ta avstånd från Enhetskommittén. Han redogjorde också för ett cirkulär från 
kommittén vilket var en reaktion på cirkulär 638. Med anledning av lO:s och 
förbundets cirkulär hade styrelsen ett förslag till uttalande i vilket avdelningen 
skulle uttala sig mot åsiktsförtryck från lO och Svenska Metallindustriarbeta-
reförbundets sida. Diskussionen som följde blev lång och het. Socialdemokra-
ter och kommunister anklagade varandra för förfalskade historiebeskrivning-
ar både vad gällde den för stunden aktuella frågan, men också i frågan om den 
fackliga oppositionens historia. Joel Åberg påtalade att det inte bara var kom-
munister som bedrev fraktionsarbete inom fackföreningsrörelsen, utan att so-
cialdemokraterna i lika hög grad gjorde så. Intressant att notera från diskussio-
nen är Johan Berglöfs uttalande mot lO:s och förbundsstyrelsens krav. Inte för 
att ge stöd till Enhetskommittén utan därför att han ansåg att detta var en fråga 
som avdelningarna själva skulle avgöra, huruvida de ville ställa sig bakom kom-
mittén eller inte.460 Frågan drevs till votering och i den segrade styrelsens förslag. 
Med röstsiffrorna 126 röster mot 84 avslog avdelningen lO:s cirkulär och antog 
styrelsens förslag till uttalande samt instämde i enhetskommitténs paroller. Mot 
beslutet reserverade sig socialdemokraterna några socialdemokrater, bland an-
dra Gottfrid Norbäck och Edvard Lans. På samma möte lyftes frågan om att ge 
ett ekonomiskt bidrag till kommittén, vilket avdelningen beslutade att göra.

Gjutareavdelningen behandlade cirkuläret på ett medlemsmöte i mitten 
av juni.461 Kommunisten Carl Pira462 föreslog att mötet med ogillande skulle 
lägga det till handlingarna varvid socialdemokraten Oscar Hammarberg yrka-
de att cirkuläret med godkännande lades till handlingarna. Utan någon längre 
debatt genomfördes en votering, i vilken Carl Piras förslag segrade med röst-
siffrorna 6 mot 5.

459 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 26/5 1929.

460 Ibid.
461 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-

protokoll 16/6 1929.
462 Pira, Carl, kommunist 1926–1929, socialist 1929–1940. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunis-

tiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 6/11 1926; Hofors Socialistis-
ka arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/3 1939.
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Sågverksindustriarbetareavdelningen behandlade cirkulär 638 i mitten av juni 
och debatten var omfattande.463 Precis som inom metall- och gjutareavdelningen 
ställdes ett förslag, som formulerades av kommunisten Erik Österberg, om att cir-
kuläret med ett ogillande skulle läggas till handlingarna. Mot yrkades att det skulle 
läggas med ett godkännande till handlingarna. Erik Österberg ansåg att detta var 
ett försök från lO:s sida att kväsa oppositionen inom fackföreningsrörelsen genom 
att utmåla den som splittrare. Andra ansåg att det var ett riktigt steg i riktning mot 
att göra lO mindre politiserad. Socialdemokraten Georg Högström sade sig i prin-
cip kunna ställa sig bakom kommitténs förslag men var emot den splittring av den 
fackliga rörelsen som den och kommunisternas arbete innebar. I den efterföljande 
voteringen segrade Erik Österbergs förslag med röstsiffrorna 14 mot 9. Noterbart, 
med anledning av voteringsutfallet, är det stora stöd kommunisterna fick för sitt 
förslag, något som inte hörde till vanligheten inom avdelningen.

I mitten av juni meddelade Svenska Metallindustriarbetareförbundet att 
en allmän omröstning skulle hållas inom förbundet för att klara ut dess ställ-
ning till Enhetskommittén. Responsen från avdelningarna på cirkulär 6/1929 
var tydligen för disparat och för att föra frågan till vägs ände skulle en omröst-
ning genomföras. I samband med att metallavdelningen genomförde sitt val 
av kongressombud fick medlemmarna även ta ställning för eller emot Enhets-
kommittén. Omröstningen utföll med 167 röster till stöd för förbundet och 
147 för kommittén.464 Kommunisterna förklarade bakslaget med den ”bedräg-
liga propositionsordningen”.465 

Sommaren 1929 höll Svenska Gjutareförbundet och Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet kongresser. Gjutareavdelningen utsåg kommunisten Oskar 
Hultman466 till sitt kongressombud.467 Där valdes han in i förbundets förtroen-

463 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 11/6 1929.

464 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Styrelsepro-
tokoll, styrelsemötesprotokoll 15/7 1929.

465 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 1/3 1930.

466 Hultman, Oskar, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, kommunist 
1921–1929, socialist 1929–1936. Arkiv Gävleborg, a1:1 Protokoll, Hofors Socialdemokratiska 
arbetarekommun, styrelsemötesprotokoll 8/4 1916; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetar-
ekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 26/12 1917, Hofors Kommunistiska arbe-
tarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 10/3 1923 och 23/2 1929; Hofors Socia-
listiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 27/8 1931, 18/2 1933; Folkets 
Dagblad 24/12 1935 s 7. 

467 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 16/6 1929.
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deråd.468 På förbundskongressen fördes en ingående diskussion om Enhetskom-
mittén och lO:s cirkulär 638, och i den debatten deltog Oskar Hultman.469 Han 
företrädde den linje som ansåg att cirkuläret utan hänsyn skulle läggas till hand-
lingarna. Debatten var stundom hätsk och stod mellan den linje Oskar Hultman 
företrädde och förbundsstyrelsens yrkande, som låg i linje med cirkuläret. Kon-
gressen beslutade med stor majoritet att bifalla förbundsstyrelsens yrkande.470 
Mot det reserverade sig Oskar Hultman och tio andra ombud. Inför kongressen 
nominerade gjutareavdelningen också Carl Pira som kandidat till förbundsstyrel-
sen.471 Visserligen blev han inte invald, men bara det faktum att avdelningen no-
minerade honom måste betraktas som en framgång för kommunisterna.

Metallavdelningen valde kommunisterna Helmer Karlsson472 och J V Eng-
vall som ombud.473 Den förstnämnde var en av kommunisternas flitigaste de-
battörer under kongressen.474 Det genomgående temat i Helmer Karlssons 
anföranden var att Enhetskommittén och landskonferensen inte verkade 
splittrande. Gehöret för deras linje på kongressen blev litet och utgjorde slut-
punkten för kommunisternas försök att forma en facklig enhetsrörelse inom 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet.

Vilken väg ska den  
kommunistiska arbetarekommunen välja?
Striden inom sKP/Ki:s ledning och den uppkomna ”partisituationen” hösten 
1929 var föremål för många och långa diskussioner inom Hofors kommunis-
tiska arbetarekommun.475 Frågan upplevdes som problematisk och svår att ta 

468 Svenska Gjutareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Gjutareförbundets tionde ordinarie kon-
gress i Stockholm den 12–17 augusti 1929. Stockholm 1929, s 208.

469 Ibid, s 71ff.
470 Ibid, s 87.
471 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-

protokoll 6/7 1929; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 6/11 1926.

472 Karlsson, Helmer (f. år 1897), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1929, soci-
alist 1929–1938 och socialdemokrat 1938–. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 19/1 1919; Hofors Socialistiska arbe-
tarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 2/8 1930; Hofors Socialdemokratiska ar-
betarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 1/4 1938, 27/2 1943 och 25/2 1946; 
Stormklockan, nr 49, 1922, s 6 och nr 51-52, 1925, s 13; Folkets Dagblad 24/12 1936, s 6

473 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Protokoll, 
styrelsemötesprotokoll 23/7 1929.

474 Back 1963, s 101
475 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 28/9, 5/10, 17/10 och 26/10 1929.
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ställning till. Flera av dem som yttrade sig såg inte riktigt varför konflikten 
tvunget måste leda till en partiklyvning. Uppenbar är den oro som medlem-
marna uttryckte inför hotet om ännu en partidelning. Kanske var det denna 
som fick arbetarekommunen i Hofors att vänta in i det sista med beslutet om 
vilken sida den skulle ställa sig på. Genomgående för debatten om partistri-
den inom arbetarekommunen var det uttalade missnöjet med Enhetskommit-
tén efter andra hälften av år 1928.476 Sedan partiet valt den så kallade fackliga 
ultravänstertaktiken menade flertalet talare att partiets ställning inom fackför-
eningsrörelsen försvagats.477 Istället för att vara ett medel i arbetet för att närma 
sig den fackliga massan, hade kommittén blivit det motsatta. Av tradition hade 
radikalismen en stark ställning i Hofors och kommunisterna en inflytelserik 
position, men under det gångna året hade de stött på patrull inom metallav-
delningen i några för dem viktiga frågor. Motgångarna kopplades samman 
med Enhetskommittén och partiets allt aggressivare handlingslinje. Med tanke 
på att kommunisterna förlorade flera viktiga omröstningar inom metallavdel-
ningen under år 1928 och år 1929, blir deras oro för den fortsatta utvecklingen 
förståelig. Hofors kommunistiska arbetarekommun ansåg att deras ställning 
inom ortens fackliga liv allvarligt hotades av sKP/Ki:s ultravänsterlinje.

För att inskaffa mer kunskap om situationen inom partiet beslutade arbe-
tarekommunen att hålla ett möte i slutet av oktober, till vilket företrädare för 
respektive sida inbjöds. aU-majoriteten företräddes av Oskar Samuelsson med-
an minoriteten sände sin ledare Hugo Sillén.478 Inför detta möte tycktes bilden 
ha klarnat något för arbetarekommunens medlemmar och huvuddelen tycks 
ha bestämt sig för att följa majoriteten. Utan tvekan var det den fackliga frågan 
som fällde avgörandet till förmån för majoriteten. Hugo Sillén ansattes hårt av 
flera mötesdeltagare för minoritetens syn på vilken facklig taktik partiet skulle 
ha, och för att den inte tvekade inför konsekvenserna av densamma. Den gjor-
de att kommunistiska medlemmar uteslöts ur sina fackförbund, och med det en 
förlust av allt inflytande som vunnits. Hugo Sillén fick frågan om hur det skul-

476 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 17/10 1929.

477 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 5/10 1929.

478 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 26/10 1929.
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le vara möjligt för dem att bedriva ett fackligt arbete om de uteslöts ur fackför-
eningarna. Han blev frågeställaren svaret skyldig. Debatten var av allt att döma 
upphetsad och uppenbarligen kände sig Hugo Sillén trängd av angreppet på ho-
nom och minoriteten. Vilka förhoppningar han än hade inför mötet om att för-
må Hofors arbetarekommun att följa minoriteten, grusades dessa under mötet. 
Det hela avslutades med att styrelsen presenterade ett förslag till uttalande, i vil-
ket den uttalade sig till förmån för aU-majoriteten. Förslaget antogs med röst-
siffrorna 34 mot 6. Samtidigt ska det understrykas att ställningstagandet för 
majoriteten inte var ett ställningstagande mot Sovjetunionen eller Komintern. 
Även i fortsättningen ansåg arbetarekommunen att den var en del av Komintern 
och bärare av arvet efter Vladimir Ilijits Lenin.

Den kommunistiska  
arbetarekommunen väljer Flyg och Kilbom
Det slutgiltiga ställningstagandet i konflikten tog arbetarekommunen på sitt 
medlemsmöte i början av december 1929, i samband med att den kongress 
partiet höll i november avrapporterades och diskuterades.479 Även på detta 
möte var tonen skarp. Det avslutades med en votering om huruvida arbe-
tarekommunen skulle ställa sig bakom kongressen och de resolutioner som 
där antogs eller inte. Med röstsiffrorna 17 mot 10 godkändes kongressen och 
aU-majoritetens handlingssätt, därmed klövs arbetarekommunen. I samband 
med det föreslog Joel Åberg, en av minoritetsfalangens företrädare, att de två 
partierna skulle samarbeta i kommunala och fackliga frågor. Gjutaren Verner 
Andersson,480 sekreterare i arbetarekommunens styrelse, frågade Joel Åberg 
om hans förslag verkligen var genomtänkt, eftersom det innebar att de inlät 
sig i ett samarbete med renegater och socialfascister. Något som enligt mino-
ritetsfalangens terminologi betydde att de gjorde sig skyldiga till så kallad hö-
geravvikelse. Joel Åberg återtog sitt förslag.

479 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, A1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 7/12 1929.

480 Andersson, Verner (f. år 1895), kommunist 1927–1929, socialist 1929–1940. Arkiv Gävle-
borg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun medlemsmötesprotokoll 19/2 1927 och 5/10 
1929; Hofors Socialistiska arbetarekommun, medlemsmötesprotokoll 28/5 1930; Folkets Dag-
blad 22/12 1932, s 7 och 22/12 1939, s 7.
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Huvuddelen av arbetarekommunens medlemmar gjorde sällskap med Nils 
Flyg och Karl Kilbom in i det som skulle bli Socialistiska partiet. En liten del 
följde Hugo Sillén och Sven Linderot. Den senare kom att leda sKP/Ki mel-
lan åren 1929 och 1951.

Inom den socialistiska arbetarekommunen ansågs klyvningen vara ett ”brott” 
begånget av minoriteten och riktat mot den kommunistiska rörelsen. Kommunis-
ternas anklagelser mot majoriteten för att vara högeravvikare avvisades bestämt.481 
Den ansåg att det var minoriteten som lämnat den väg Lenin stakat ut. Parti-
striden innebar att arbetarekommunen förlorade en fjärdedel av sina medlem-
mar. Vid inledningen av år 1930 hade den 132 medlemmar och vid slutet av sam-
ma år var medlemsantalet 100.482 Av alla dem som lämnade arbetarekommunen i 
samband med partiklyvningen gick inte alla över till minoriteten. En del lämna-
de politiken helt, vilket också kommenteras i verksamhetsberättelsen. Hur fördel-
ningen var mellan dessa framgår inte, men vid bildandet av en ny kommunistisk 
arbetarekommun i Hofors i början av mars 1930 närvarade tio personer.483

Som tidigare nämnts hade de moskvatrogna sitt starkaste fäste inom ung-
domsförbundet, men till skillnad från förbundet i stort kom huvuddelen av 
dess medlemmar i Hofors att följa majoriteten.484 Hur stor del av medlems-
kåren som gick med majoriteten, följde minoriteten eller passiviserades fram-
går inte. Av arbetarekommunens åtta kommunfullmäktigeledamöter gick fem 
med socialisterna och tre med kommunisterna.485

De moskvatrogna bildar ny arbetarekommun
I början av mars 1930 möttes de moskvatrogna för att bilda en ny arbetare-
kommun.486 Mötet inleddes med en kort genomgång av bakgrunden till par-
tidelningen och därefter följde en diskussion kring densamma och det framti-

481 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 1/3 1930.

482 Ibid.
483 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 9/3 1930.
484 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-

koll 12/1 1930.
485 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunfullmäktigevalen 1926, a 

Viii nr 1, valprotokoll för Hofors kommun; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbe-
tarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 9/3 1930.

486 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 9/3 1930.
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da partiarbetet. En samstämmig bedömning av situationen blev det dock inte. 
Plåtslagaren Gerhard Uhlaner487 ansåg att deras utträde ur ”kilbomskommu-
nen” gjorts alltför snabbt och att de hade vunnit mer på att stanna kvar inom 
den. Hyttarbetaren E G Karlsson488 och Einar Söderlund489 ansåg att de skul-
le påskynda arbetet med bildandet av en ny arbetarekommun, eftersom fle-
ra ”kilbomsanhängare”, enligt dem, börjat tvivla på sitt vägval och funderade 
på att söka sig tillbaka till Komintern. I diskussionen framkom det att några 
av ortens ledande socialdemokrater uttalat att de såg goda möjligheter för sitt 
parti att värva medlemmar i partidelningens kölvatten. Mötet avslutades med 
att en styrelse valdes. Till ordförande utsågs smeden Arvid Björn490 och till öv-
riga ledamöter utsågs järnbruksarbetaren Henrik Elfsberg491, plåtslagaren Ger-
hard Uhlaner samt pressverksarbetarna Felix Norling492 och Karl Klintberg493. 
Avslutningsvis slogs det fast att socialisterna var renegater vilka gått över till 
”fienden” och det var mot dessa de i huvudsak skulle utkämpa sina strider, i 
alla fall inledningsvis. Till arena för denna kamp utsågs metallavdelningen. 

Den före detta kommunistiska arbetarekommunens, och en överväldigan-
de majoritet av dess medlemmars, beslut att bryta med Komintern avgjordes av 

487 Uhlaner, Gerhard (f. 1895), kommunist 1921–. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska ar-
betarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 8/4 1921, 9/3 1930, 28/3 1936, 18/3 
1939; Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, pärm Gävleborg, skrivelser s 1-487.

488 Karlsson, E G, kommunist. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, 
a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 2/12 1917, 19/1 1919, Hofors Kommunistiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 23/4 1921, 29/7 1924, 9/3 1930 och 28/3 1936.

489 Söderlund, Einar, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–. Hofors Vänstersocial-
demokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 19/1 1919; Hofors 
Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 9/3 1930; 10/2 
1934 och 28/3 1936; Stormklockan 9/12 1922 s 6, nr 51-52 1925 s 13 och nr:51-52 1927 s 12; Fol-
kets Dagblad Politiken, 24/12 1928 s 10; Ny Dag 24/12 1938 s 12; s 6.

490 Björn, Arvid (f. år 1894), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, 
pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 16/5 1926 9/3 1930, 2/2 1936 och verksamhets-
berättelsen för år 1944.

491 Elfsberg, Henrik (f. år 1902), kommunist 1930–1939. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska 
arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 9/3 1930; Ny Dag 24/12 1938, s 12.

492 Norling, Felix (f. 1892), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, 
pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 9/3 1930, årsberättelse för år 1939–1940.

493 Klintberg, Karl (f. år 1897), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. 
C, pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 9/3 1930 samt årsberättelserna för 1939, 
1943 och 1945; Folkets Dagblad Politiken 23/12 1926, s 7.
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fackföreningsfrågan. Ett vägval som enligt min uppfattning var föga förvånan-
de. Motorn i arbetarekommunens verksamhet och en betydelsefull del av deras 
maktbas var sprungen ur deras fackliga arbete. Ett fullföljande av partiminori-
tetens och Kominterns påbjudna fackliga taktik skulle ha inneburit att arbetar-
ekommunens fackliga förtroendemän uteslutits ur sina fackliga avdelningar och 
att arbetarekommunen förlorade sitt fackliga inflytande. I förlängningen inne-
bar det arbetarekommunens likvidation. De moskvatrognas fackliga linje blev 
kontraproduktiv och stred allt mer mot arbetarekommunens fackliga tradition. 
Det fanns helt enkelt ingenting att vinna med att stanna kvar hos sKP/Ki.

Metallavdelningen lämnar FCO
Från hösten 1929 och fram till våren 1931 fördes en diskussion inom fCO om en 
eventuell ändring av organisationens stadgar.494 I fokus för diskussionen stod 
representationsrätten, eftersom ordningen var den att varje ansluten organisa-
tion, oavsett storlek, hade två ombud i representantskapet. Metallavdelningen 
såg det som orimligt att exempelvis målaravdelningen med en handfull med-
lemmar hade lika många röster i representantskapet som den.495 Avdelningen 
önskade en proportionell ombudsfördelning. Frågan diskuterades på flera av-
delningsmöten under våren och avdelningens ombud i fCO försökte vid flera 
tillfällen, men utan resultat, få gehör för sin ståndpunkt. Det hela slutade med 
att avdelningen enhälligt beslutade att lämna fCO.496 Metallavdelningens beslut 
diskuterades av fCO:s representantskap i mitten av april 1931. Frågan man hade 
att ta ställning till var huruvida det i detta läge var någon mening att organi-
sationen fanns kvar. 497 Beslutet blev att den skulle kvarstå. Metallavdelningen 
kom att stå utanför fCO i tre år, men efter att fCO ändrat stadgarna i enlighet 
med bland annat metallavdelningens önskan, återinträdde den i mars 1934.498

En konsekvens av att metallavdelningen lämnade fCO blev att socialister-
nas och kommunisternas ställningar inom den försvagades markant och att 

494 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 17/3 och 
7/9 1929, 15/3 1930, 1/2 och 2/4 1931.

495 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 22/2 1931.

496 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 6/4 1931.

497 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 10/4 1931.
498 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 11/3 1934.
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socialdemokraterna stärkte sin. Det var ju inom metallavdelningen som so-
cialisterna och kommunisterna hade sina viktigaste fackliga ställningar, och 
utan avdelningens medlemskap i fCO fanns det ingen möjlighet för dem att 
hävda sig där. Samtidigt ska det framhållas att organisationen aldrig kunde bli 
starkare än vad metallavdelningen tillät den att bli. Ett fCO utan metallavdel-
ningen blev relativt kraftlöst och på kort sikt innebar det för den socialistis-
ka arbetarekommunen ingen större förlust av makt och inflytande. Men den 
långsiktiga effekten av detta interregnum var att när väl avdelningen återin-
trädde kunde inte socialister och kommunister återta de positioner som förlo-
rats. Från och med år 1931 satt endast socialdemokrater som ordföranden för 
fCO, och från år 1934 och framåt var inslaget av socialister och kommunister i 
dess styrelse, i relation till hur det varit fram till år 1931, markant sämre. Vik-
tigt för maktförskjutningen till socialdemokraternas fördel var också att anta-
let avdelningar anslutna till fCO ökade successivt och inom dessa kom social-
demokratin att vara stark, vilket innebar att deras ombud i representantskapet 
i regel var socialdemokrater. Verksamhetsåret 1929 hade fCO Hofors 9 anslut-
na avdelningar, verksamhetsåret 1934 var antalet 11 och år 1936 var det 12.499

Socialdemokraterna vinner  
egen majoritet i kommunalfullmäktige
Kommunvalet år 1930 blev en stor framgång för socialdemokraterna. I jämfö-
relse med kommunvalet år 1926 ökade arbetarekommunen i Hofors med 5,5 
procentenheter och samlade 55,3 procent av rösterna.500 För första gången fick 
socialdemokraterna egen majoritet i kommunfullmäktige. Jämför vi 1930 års 
valresultat med det från andrakammarvalet år 1928 var ökningen så stor som 
14,9 procentenheter. För kommunisterna och socialisterna innebar valet en 
kraftig tillbakagång. Jämfört med kommunvalet år 1926 backade de med 4 
procentenheter och samlade tillsammans 30,7 procent – sP fick 26,9 och sKP/
Ki 3,8.501 Om vi sedan jämför med resultatet från valet år 1928 var socialister-
nas och kommunisternas tillbakagång så stor som 15 procentenheter. För riket 

499 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelser åren 
1929, 1934 och 1936.

500 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunfullmäktigevalen 1930, e 
Xiii nr 2, valprotokoll för Hofors kommun.

501 Ibid.

•



Mellan massan och Marx

120

i stort var mönstret med framgång för socialdemokratin och tillbakagång för 
kommunister och socialister detsamma.

Den socialistiska arbetarekommunen diskuterade valresultatet på ett möte 
i slutet av september.502 Där uttrycktes ingen förvåning över partiets allmän-
na tillbakagång. Den var väntad och förklarades i stort av partidelningen ett 
knappt år tidigare. Tillbakagången i Hofors förklarades också av att det stått 
för lite i Folkets Dagblad om orten och den politiska situation som där råd-
de samt att arbetarekommunen inte använt tidningen i den lokala valrörelsen. 
Det fanns även de som menade att spridandet av ett flygblad med rubriken 
”Ett kreatur som icke svälter” var ett misstag. I det angreps socialdemokrater-
na för sin strävan att kollektivansluta fackföreningsrörelsens medlemmar till 
sitt parti, allt i syfte att dra ekonomisk vinning av fackföreningsrörelsen. Men 
enligt sagesmannen fanns det medlemmar inom metallavdelningen som ansåg 
att det var socialisterna som ”mjölkade ur” avdelningskassan. Flera av mötes-
deltagarna vände sig mot påståendet och hävdade att det var oriktigt. 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen gjorde inga särskilda kom-
menterar med anledning av valutgången, mer än att segern sågs som en stor 
framgång.503 Desto mer tid ägnades åt att diskutera hur resultatet skulle förval-
tas och på vilket sätt den skulle arbeta för att knyta upp en större del av väljar-
na till arbetarekommunen. Mötet kom fram till att det skulle ske via en ”klok 
och uppmärksammad” politik i styrelser och nämnder samt en livligare verk-
samhet inom arbetarekommunen. Den socialdemokratiska arbetarekommu-
nen valde tydligen att kraftsamla runt kommunpolitiken för att den vägen nå 
ökat lokalt inflytande. Det fackliga arbetet inom metallavdelningen sågs som 
ett viktigt arbetsfält, men inte som det viktigaste. Förmodligen uppfattades 
metallavdelningen som ett i detta läge alltför svårerövrat fäste. Socialdemokra-
terna ansåg förmodligen att vägen till en majoritetsställning inom avdelning-
en gick via en framgångsrik kommunal reformpolitik.

502 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 28/9 1930.

503 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 10/10 1930.
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Ådalshändelsen upprör
Skotten i Ådalen, den 14 maj 1931 väckte, precis som på många andra platser i 
landet, starka känslor inom arbetarrörelsen i Hofors. Ett par dagar efter dådet 
arrangerade fCO ett protestmöte som samlade drygt 800 personer.504 Inom me-
tallavdelningen tycktes händelsen tillfälligtvis lagt de motsättningar som vanligt-
vis fanns mellan kommunister, socialister och socialdemokrater åt sidan. I enig-
het beslutade avdelningen att sända en representant till begravningen, att anta 
ett protestuttalande riktat mot de ansvariga för ”dessa mord” samt sända en skri-
velse, på förslag från kommunisterna, ställd till de tidningar bland arbetarpres-
sen som höll kommunisterna som ansvariga för händelsen. Anmärkningsvärt är 
att kommunisterna, vilket också explicit omnämns i protokollet, utan protester 
fick avdelningsmötet att anta en skrivelse fylld av kommunistisk retorik.

I samband med att offren för skotten i Ådalen skulle begravas påbjöd lO en 
landsomfattande arbetsnedläggelse. Den beslutades vara fem minuter och i en 
skrivelse från metallavdelningen till bruksledningen meddelade den sin inten-
tion att följa lO:s uppmaning. Bruksledningen i sin tur svarade att den ansåg fem 
minuter vara för kort tid och förordade en allmän arbetsnedläggelse på 15 mi-
nuter.505 Vad som fick bruksledningen att inte bara gå med på avdelningens krav 
utan också tredubbla tiden går det bara att spekulera kring. Jag anser att bolagets 
handlande ska ses som en konsekvens av socialisternas starka ställning inom me-
tallavdelningen. I Ådalshändelsens bakvatten hårdnade arbetarrörelsens ton gen-
temot arbetsgivarna, inte minst var den kommunistiska och socialistiska pressens 
ton skarp och oförsonlig. Mot denna bakgrund gjorde bruksledningen bedöm-
ningen att gick den inte med på kravet försvårades möjligheten till dialog med 
metallavdelningen och risken ökade för konflikt och produktionsstopp. Genom 
att tillmötesgå metallavdelningen ville den manifestera sitt avståndstagande från 
de ”skyldiga i Ådalen” och minska utrymmet för radikala arbetare och deras or-
ganisationer att piska upp en hätsk stämning mot bolaget. Naturligtvis kan det 
inte uteslutas att det fanns mänskliga aspekter bakom bruksledningens ageran-
de. Att den helt enkelt önskade ta avstånd från arbetsgivarnas agerande i Ådalen. 

504 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 5/9 1931.
505 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 14/6 1931.
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Men om bara så var fallet är det sannolikt att bruksledningen nöjt sig med att 
godkänna de fem minuter metallavdelningen begärde.

Vid metallavdelningsmötet i juni berättade socialisten Axel Hellström506, av-
delningens representant vid begravningen av Ådalsoffren, om sina intryck från 
begravningsceremonin. Efter begravningen hade han åkt till Lunde och platsen 
för händelsen för att där skaffa sig en bild av händelseförloppet. Där fick han 
berättat för sig att det i samband med demonstrationen inte fanns några strejk-
brytare i kasernerna, vilket innebar att dessa inte var hotade. Detta till trots öpp-
nade militären eld och Axel Hellströms slutsats av det var att ”det endast var 
härsklystnad från militärens sida som skulle demonstreras mot arbetarna”.507

Ådalshändelsen berördes, i alla fall av protokollen att döma, i liten ut-
sträckning av ortens övriga fackliga avdelningar. I den mån frågan togs upp 
var det i samband med att bidragslistor från Social-Demokratens Åtalsfond 
och från Monumentkommittén, samt skrivelser från lO med anledning av frå-
gan om resandet av ett minnesmonument, behandlades.508

Den socialistiska arbetarekommunen diskuterade ”arbetaremorden” i Åda-
len på ett möte i slutet av maj 1931.509 Där var upprördheten över att socialde-
mokraterna gav kommunisterna en stor del av skulden för händelsen stor. Ar-
betarekommunen konstaterade att det hela aktualiserade frågan om bildandet 
av Arbetarnas skyddsvärn, dock verkar detta, i alla fall för arbetarekommu-
nens del, ha stannat vid denna diskussion.

En hård avtalsrörelse stundar
Under år 1931 ökade den redan höga svenska arbetslösheten ytterligare och när-
made sig 20 procent.510 Bland Svenska Metallindustriarbetareförbundets medlem-
mar var arbetslösheten runt 17 procent.511 Detta innebar att i Hofors var arbets-

506 Hellström, Axel, kommunist 1925–1929, socialist 1929–1940. Folkets Dagblad Politiken, 23/12 
1925, s 7 och 24/12 1928, s 10; Folkets Dagblad 22/12 1939, s 7.

507 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 14/6 1931.

508 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 17/11 och 23/12 1931; Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 
Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 8/9 1931; Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avdel-
ning 174, a1:1 Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 3/8 1931.

509 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 31/5 1931.

510 Elvander 1980, s 66.
511 Back 1963, s 223.
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lösheten stor och permitteringarna många.512 Inför höstens avtalsrörelse flaggade 
Järnbruksförbundet för lönesänkningar, något som skulle slå mot Svenska Me-
tallindustriarbetareförbundets och Svenska Gjutareförbundets medlemmar.

sP:s inställning till höstens förhandlingar var avslag på arbetsgivarnas krav 
om lönereduceringar, och med den som utgångspunkt diskuterade Hofors so-
cialistiska arbetarekommun den stundande avtalsrörelsen.513 Frågan togs upp 
på arbetarekommunens möte i början av oktober och diskussionen inleddes 
av ordförande Johan Öberg, som förutspådde en höst med hårda och bistra 
strider för arbetarklassen. Frågan diskuterades länge och väl. Motståndet mot 
en lönesänkning var massivt, men J V Engvall syntes redan i detta läge vara 
inställd på att det skulle bli lägre löner. Han trodde det skulle bli svårt att stå 
emot kravet om lönereduceringar. Snarare handlade det om att försöka mini-
mera dessa. I ett försök att förtydliga läget inom Svenska Metallindustriarbe-
tareförbundets ledning berättade J V Engvall att förbundsordföranden Fritjof 
Ekman i ett samtal mellan de båda sagt att han skulle bli ”riktigt nöjd” om re-
duceringarna stannade på fem procent, vilket om inte annat klargjorde för-
bundsledningens ”förhoppningar” med kommande förhandlingar. J V Eng-
valls ord vållade diskussion på mötet och flera underströk sina förhoppningar 
om att han inte skulle godta några lönesänkningar som blivande medlem av 
förbundets förhandlingsdelegation, men samtidigt uttrycktes förståelse för det 
svåra arbete som väntade honom.514 Mötesmajoriteten menade att det fanns en 
realistisk möjlighet att komma ur förhandlingarna utan lönesänkningar. Nå-
got beslut med anledning av de stundande förhandlingarna togs inte, förut-
om att arbetarekommunen skulle föreslå metallavdelningen att den skickade 
två ombud till den konferens Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdel-
ning 41 i Göteborg ordnade inför förhandlingarna. Syftet var att avdelningar-
na inom sKf-koncernen skulle orientera varandra om förhållandena lokalt.

512 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-
hetsberättelser, årsberättelse år 1931.

513 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 10/10 1931.

514 Det var brukligt att järnbruksarbetarnas förhandlingsdelegation utgjordes av representanter 
för de fem största järnbruksavdelningarna. Avdelningen i Hofors var en av dessa. Med an-
dra ord skulle den få en representant i delegationen. Eftersom J V Engvall var avdelnings-
ordförande utgick mötet från att han skulle bli avdelningens representant.
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Den kommunistiska arbetarekommunen behandlade höstens avtalsför-
handlingar på ett möte i augusti. Någon taktisk eller strategisk diskussion för-
des inte, men den stundande konferensen diskuterades och arbetarekommu-
nen beslutade att på metallavdelningens möte försöka få en av de sina vald 
som ombud.515 Från socialdemokratiskt håll syntes intresset för att diskutera 
förhandlingarna, i alla fall inom ramen för arbetarekommunens mötesverk-
samhet, litet. De berördes överhuvudtaget inte. 

I början av september togs de kommande förhandlingarna upp på gjutare-
avdelningens möte. Det var Oskar Hultman som önskade höra mötets syn på 
dessa och de från arbetsgivarna annonserade lönereduceringarna. Samtliga tala-
re ställde sig avvisande till lönesänkningar, vilket även blev mötets uttalade upp-
fattning.516 På avdelningsmötet i mitten av november var förhandlingarna ånyo 
uppe till behandling.517 Oskar Hultman lämnade en rapport från ett möte mel-
lan förbundsstyrelsen och förtroenderådet. Där meddelade förbundsstyrelsen 
att den motsatte sig arbetsgivarnas krav om lönereduceringar samt att den var 
beredd att ta strid för detta. Förbundsstyrelsens ståndpunkt mottogs positivt.

Järnbruksföreningen kräver lönereduceringar
I slutet av september sade Järnbruksföreningen upp gällande avtal samt kräv-
de kraftiga lönereduceringar.518 Förhandlingarna inleddes i slutet av oktober. 
På metallavdelningens möte i mitten av november år 1931 berörde J V Engvall 
dessa, men på grund av att de var konfidentiella kunde inget avslöjas om des-
sa. Han sade dock att det var [sic]”hårdt mot hårdt” som gällde och att inga 
resultat hade uppnåtts.519

Under november arbetade den av regeringen utsedde förhandlingsord-
föranden fram ett medlingsförslag som i stort innefattade en sänkning av tim-
lönerna med 5 procent och ackordslönerna med 10 procent.520 Svenska Me-

515 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 12/8 1931.

516 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 5/9 1931.

517 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 17/11 1931.

518 Back 1963, s 283.
519 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 15/11 1931.
520 Back 1963, s 288f.
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tallindustriarbetareförbundets förhandlingsdelegation avvisade förslaget och 
förhandlingarna strandade. I detta läge beslutade förbundsledningen att kall-
la till avtalskonferens.521 På konferensen framkom den spricka som fanns inom 
förhandlingsdelegationen.522 Förbundsordföranden Fritjof Ekman meddelade 
att han ansåg delegationens beslut att vägra gå med på några som helst löne-
reduceringar som olyckligt och menade att hade beslutet blivit det motsat-
ta skulle det ha funnits ett förhandlingsläge. Istället för en lönesänkning med 
5-6 procent riskerade den nu bli tredubbel. I sitt anförande pläderade Fri-
tjof Ekman för en snabb avtalsuppgörelse, så att metallindustriarbetarnas för-
handlingar inte skulle kopplas samman med andra fackförbunds komman-
de förhandlingar. Tidigare erfarenheter visade, enligt honom, att begränsade 
arbetsmarknadsstrider gav det bästa resultatet. Förbundets andraordförande 
Oscar Westerlund var däremot av den åsikten att de skulle avvakta. Han an-
såg, till skillnad från Fritjof Ekman, att en sammankoppling med övriga för-
bundsavtalsförhandlingar inte med nöd innebar ett sämre förhandlingsläge, 

521 Ibid, 289.
522 Ibid, s 290ff.

Förhandlingsdelegationen för järnbruken år 1931. Från vänster: J V Engvall, Ho-
fors, Oscar Westerlund, Karl Persson, Fagersta, Gunnar Andersson, Fritjof Ek-
man, Valfrid Stenman, Sandviken, Ivar Malmström, Bofors och Martin Rosen-
gren, Borlänge. (Bilden tillhör IF Metall.) 
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eftersom ett sådant avtalsförslag var tvunget att utformas med utgångspunkt 
från den största arbetaregruppens krav, läs verkstads- och järnbruksarbetarna. 
Oscar Westerlunds uppfattning delades av många inom förbundet.

En fråga som också diskuterades på konferensen var de ”hemliga konfe-
renser” som sades ha förekommit mellan Verkstadsindustrin och Fritjof Ek-
man. Frågan uppmärksammades även av kommunistisk press. Den hävdade 
att syftet med dessa möten var att vid sidan av den demokratiska processen 
försöka forma ett avtal som i första hand gynnade industrin. Pressen menade 
att detta var ett exempel på hur det socialdemokratiska ledarskapet inom fack-
föreningsrörelsen sålde ut arbetarklassen. Fritjof Ekman förnekade att möte-
na skulle ha berört någonting sådant och hävdade att samtalen handlat om 
det ekonomiska läget samt att parterna utbytt avtalsförslag.523 Trots Fritjof Ek-
mans förnekande kvarstod misstankarna mot honom. Konferensen avslutades 
med beslutet att inte göra ett för förhandlingsdelegationen bindande uttalan-
de samt ge förbundsledningen handlingsfrihet i fråga om vilka stridsåtgärder 
som skulle vidtas i händelse av ett skarpare läge. 

Veckan före jul fördes nya förhandlingar och dessa resulterade i ett för-
slag som något förenklat innebar en lönesänkning på 4 procent av timlöner-
na och 6 procent av ackordslönerna.524 På ett gemensamt möte mellan Svenska 
Metallindustriarbetareförbundets ledning, deras förhandlingsdelegation och 
Svenska Gjutareförbundets styrelse godkändes förslaget och de beslutade att 
skicka ut det på omröstning bland medlemmarna.525

Inför omröstningen ökade sKP/Ki:s aktiviteter i frågan. Syftet var att få me-
tallindustriarbetarna att avvisa förslaget. Bland annat publicerade Ny Dag de-
lar av medlingsförslaget, tillsammans med tidningens kommentarer, något Fri-
tjof Ekman fann så provocerande att han via en intervju i Social-Demokraten 
vid årsskiftet bemötte den kommunistiska pressen.526 Särskilt betonade han för-
bundets svåra ekonomiska läge och det som motiv för ett tillstyrkande av med-
lingsförslaget. Förbundet hade enligt honom inte ekonomi för en strejk. Inter-
vjun kom att bli början på slutet för Fritjof Ekmans fackliga karriär.

523 Ibid, s 285 och 292.
524 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-

hetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1932.
525 Back 1963, s 293.
526 Ibid.
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Förbundsordförande Fritjof Ekman ifrågasätts
På avdelningens medlemsmöte i början av januari 1932 redogjorde J V Engvall 
återigen för förhandlingsläget.527 Från förbundet hade det med anledning av 
detta kommit ett cirkulär i vilket det meddelades att medlarnas förslag var det 
bästa som kunde åstadkommas utan strid. I samma cirkulär meddelades ock-
så att medlemmarna skulle rösta om förslaget. Föreslaget diskuterades livligt. 
De kommunister som uttalade sig propagerade för avslag och strid. Från soci-
alistiskt och socialdemokratiskt håll visades inga enhetliga partilinjer upp i frå-
gan. Några socialdemokrater och socialister förespråkade ett avslag, andra talade 
för ett antagande av förslaget. Följden blev att mötet inför den stundande om-
röstningen inte kunde uttala en rekommendation till sina medlemmar. Däre-
mot antogs ett protestuttalande ställt till förbundsledningen som riktades mot 
”hemlighetsmakeriet” i samband med förhandlingarna, det vill säga att avtals-
konferensombuden belagts med munkavel. Dessutom uppmanades ledningen 
presentera omröstningsresultatet, så att det framgick hur varje avdelning rös-
tat. Förbundsledningen avslog avdelningens begäran, men argumentet för det-
ta framgår inte. Något svar på frågan om hemlighetsmakeriet syns heller inte, 
men avdelningen ansåg att de inte förstått andemeningen i protesten. Det vill 
säga, att förbundsledningen å ena sidan framhöll vikten av sekretess men sam-
tidigt blottlade förbundsordföranden förbundets stridsvärde och förhandlings-
taktik för motparten.528 Uttalandet i Social-Demokraten upprörde stora delar av 
medlemskåren och det tillsammans med de ”hemliga konferenserna” spelade en 
avgörande roll när medlemmarna avslog avtalsförslaget. Av järnbruksarbetarna 
deltog 13 164 i omröstningen, 7 463 röster mot och 5 636 för samt 65 neutrala. 
Omröstningen inom Svenska Gjutareförbundet gav ett likartat utslag. Där avvi-
sade 63 procent av medlemmarna avtalsförslaget.529 

Mot slutet av januari hade metallavdelningen ånyo ett möte med anled-
ning av avtalsförhandlingarna.530 Omröstningsresultatet redovisades och styrel-

527 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 3/1 1932.

528 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/1 1932.

529 Larsson, Ulf, ”Svenska Gjutareförbundets 1893–1963”. Svenska Gjutareförbundets sjuttio år 
1893–1863. Stockholm 1963, s 78.

530 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/1 1932.
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sen föreslog att mötet uttalade att den lojalt skulle efterfölja förbundsledning-
ens mått och steg i den väntade konflikten. Mötet beslutade utan debatt att 
göra så. På samma möte presenterade Oskar Ahlin ett förslag till uttalande med 
anledning av Fritjof Ekmans uttalande i pressen kring förbundets konflikttak-
tik och stridskassornas storlek. I korthet var den en protest mot att han givit 
arbetsgivarna väsentliga kunskaper om förbundet och allvarligt skadat dess po-
sition i de pågående förhandlingarna. Därtill avvisade uttalandet en uppgörel-
se ”vid sittande bord”, det vill säga utan strid. Flera talare, såväl kommunister, 
socialdemokrater som socialister, instämde i Oskar Ahlins förslag. Ett par so-
cialdemokrater tyckte att de skulle ge Fritjof Ekman en möjlighet att förkla-
ra sig. Mötesmajoriteten avvisade förslaget. Istället antogs Oskar Ahlins förslag 
till uttalande. Mot beslutet reserverade sig en handfull socialdemokrater, bland 
andra Edvard Lans, Ivar Lindberg, Gottfrid Norbäck och August Sund. Den 
förstnämnde lämnade dessutom in en skriftlig motivering till sin reservation. 
Han ansåg att avdelningens protestskrivelse utgjorde en otillbörlig inblandning 
från Socialistiska partiets sida i inre fackliga angelägenheter samt att det inte 
fanns några bevis för att Fritjof Ekman lämnat intervjun i syfte att få förhand-
lingarna i den riktning denne önskade. Dessutom ansåg Edvard Lans att avdel-
ningens uttalande om att inte acceptera något medlingsförslag bara bevisade 
deras okunnighet om det världsekonomiska läget och det omöjliga i att undvi-
ka lönereduceringar. Att på det sätt som uttalandet önskade begränsa förhand-
lingsdelegationens handlingsutrymme till ingenting var som att köra huvudet 
i väggen. Enligt Edvard Lans var det ingenting att förvånas över, eftersom det 
var typiskt för ”kommunisterna” att arbeta på detta vis.

Även gjutareavdelningen sammanträdde vid ett flertal tillfällen under våren 
för att diskutera förhandlingarna och utslaget av omröstningen.531 Bland annat 
väckte förbundscirkulär 19/1932 starka negativa känslor inom avdelningen. I 
cirkuläret framgick det att förbundsledningen ansåg att förbundet i stället för 
att gå till strid skulle acceptera de reduceringar som arbetsgivarna föreslagit. 
Alla talare uttryckte besvikelse över att ledningen gav sitt stöd till ett avtals-
förslag som minskade medlemmarnas löner. Talarna var av den uppfattningen 
att avdelningen skulle uttala sin protest mot detta samt ge förbundsledning-

531 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 14/1 1932.
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en en tillrättavisning. Den hade ”lovat” att ta strid mot lönereduceringar men 
när det väl gällde höll den inte sitt löfte. I anslutning till diskussionen fram-
kom ett förslag om att den skulle kontakta metallavdelningen för att höra om 
avdelningarna skulle göra ett gemensamt protestuttalande. Förslaget antogs 
enhälligt. Vad det blev av detta i slutändan framgår inte. Intressant att notera 
är att den kritiska synen på förhandlingarna, avtalsförslaget och förbundsled-
ningen delades av såväl kommunister, socialister som socialdemokrater inom 
avdelningen. När så de lokala förhandlingarna genomfördes våren 1932 och 
gjutareavdelningen hade en hel del kontakt med förbundsstyrelsen underlät 
inte avdelningen att upprepa kritiken mot densamma.532

Metallarna i Hofors kritiska till  
medlarnas avtalsförslag – förbundet skriver på
Den 20 januari 1932 presenterades ett andra medlingsförslag, vilket också gick ut 
till medlemsomröstning. Några dagar senare möttes metallavdelningens med-
lemmar för att återigen diskutera situationen.533 Där meddelade J V Engvall att 
han reserverat sig mot det andra medlingsförslaget. I sin avhandling om Soci-
alistiska partiet berör Bernt Kennerström detta.534 Han menar att det var inför 
hotet om en uteslutning ur partiet som J V Engvall bytte fot. Av de diskussio-
ner som fördes på den socialistiska arbetarekommunens och metallavdelning-
ens möten framkommer ingenting som stödjer en sådan slutsats. J V Engvall 
sade själv att det var förslagets stora likhet med det första som fick honom att 
reservera sig mot detsamma.535 Medlemmarna hade redan sagt nej till ett dylikt 
förslag och då menade han att det var fel att skicka ut det på omröstning.

Kritiken inom avdelningen mot förslaget var omfattande. Oskar Ahlin lyf-
te fram likheten med det förslag som tidigare omröstning avslagit och plädera-
de för ett tillbakavisande av detsamma. Kommunisten och verkstadsarbetaren 
Sven Eriksson536 ansåg att förslaget vittnade om att avståndet mellan förbunds-

532 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 8/3 1932.

533 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 24/1 1932.

534 Kennerström 1974 (a), s 51.
535 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-

koll 28/1 1932.
536 Eriksson, Sven (f. 1902), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, 

pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekom-
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ledningen och medlemmarna var stort, vilket innebar att de inte satte medlem-
marnas intresse i första rummet. J V Engvall meddelade att han inte trodde att 
det fanns någonting att vinna med att gå ut i öppen konflikt. Förbundets eko-
nomi var inte tillräckligt stark och en strid skulle endast sökas om det fanns en 
möjlighet att vinna den, vilket han i detta läge ställde sig frågande till. Gottfrid 
Norbäck instämde i J V Engvalls anförande. Karl Klintberg bemötte de båda. 
Denne menade att så fort det drog ihop sig till facklig strid framkom alltid ar-
gumenten att organisationen inte var redo, att den inte var stark nog eller att 
tidpunkten inte var den rätta. Frågan han ställde sig var; när är det enligt des-
sa egentligen läge för strid? Han refererade till Karl Marx och dennes slutsats 
att arbetarklassen skulle inleda sin kamp i samband med kapitalismens kris. 
Nu stod kapitalismen inför sin kris och därför skulle de dra ut i strid. När Karl 
Klintberg hade ordet befann sig J V Engvall, av okänd anledning, inte i mö-
teslokalen, vilket kommunisten Sigfrid Skärström537 beklagade. Samtidigt sade 
han sig inte vara förvånad över att ”borgarna” gick ut när ”proletariatets män” 
talade. Sigfrid Skärström avslutade med att uppmana alla att göra sin plikt och 
rösta för avslag. J V Engvall bemötte Sigfrid Skärström och menade att han all-
tid vinnlagt sig om att framföra sin ärliga uppfattning, så också i denna fråga. 
Därtill såg han det som stötande att bli kallad för borgare.

Vid metallavdelningens möte i början av februari offentliggjordes omröst-
ningsresultatet.538 Utslaget blev 9 385 röster för och 7 638 mot, och med det an-
togs medlarnas andra avtalsförslag. Resultatet föll inte mötesdeltagarna i sma-
ken. Kommunisten Adrian Andersson539 ansåg sig veta att det i första hand var 
de bättre betalda inom avdelningen som röstat för avtalet och menade därför 

mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 21/1 1932, årsberättelse för år 1939-1940 och 
styrelsemötesprotokoll 29/3 1945; Folkets Dagblad Politiken 23/12 1926, s 7.

537 Skärström, Sigfrid (f. 1886), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–. Rikspo-
lisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv 
Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 13/4 1919; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 8/9 1921, 27/9 1925, 9/4 1929, 9/3 1930, 28/3 1936, styrelsemötesprotokoll 6/12 
1944 samt årsberättelsen för år 1939-1940.

538 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 7/2 1932.

539 Andersson, Adrian (f. år 1907), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, 
IV. C. Pärm nr Gävleborg, skrivelser sid. 1 -487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska ar-
betarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 19/8 1930 och 28/3 1936.
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att dessa, i samband med de lokala förhandlingarna som skulle följa, gott kun-
de avstå sin löneökning till förmån för de sämre betalda. I detta instämde so-
cialisterna Oskar Ahlin och Johan Dahlström540. Den senare arbetade som väl-
lare vid bruket. Även Sven Eriksson höll med Adrian Anderssons samt ansåg 
att de som röstade ja skulle ställas till svars för sitt handlande. Mot detta vände 
sig Gottfrid Norbäck, eftersom det var omöjligt att veta hur var och en hade 
röstat. Diskussionen avslutades med att ett par talare uppmanade dem som på 
grund av sin besvikelse över omröstningsresultatet övervägde att lämna fack-
föreningen skulle stanna kvar inom densamma, eftersom det intet fanns att 
vinna på det. Alla på härvarande möte instämde i detta.

Kommunisterna i Hofors rannsakar sitt fackliga arbete
Den kommunistiska arbetarekommunen diskuterade på ett flertal möten un-
der år 1932 organiseringen av sitt fackliga arbete. I samband med avtalsförhand-
lingarna fördes det intensiva diskussioner kring arbetarekommunens engage-
mang och intressen i densamma.541 Missnöjet över hur det tillvaratagits var stort. 
På arbetarekommunens årsmöte återkom diskussionen om det fackliga arbetet 
och bristerna i detsamma.542 I första hand gällde diskussionen arbetarekommu-
nernas arbete inom metallavdelningen, bland annat ansågs det att avtalsrörel-
sen inte utnyttjades på ett sätt som ökade intresset för revolutionär agitation. 
Skälet sades vara deras bristande skolning i den kommunistiska läran. Dessut-
om ansågs arbetarekommunen ha stora organisatoriska brister. Flera talare plä-
derade för att det fackliga arbetet skulle organiseras i så kallade driftceller.543 Sig-
frid Skärström ställde sig i princip bakom idén om fackliga driftceller men höjde 

540 Dahlström, Johan (f. år 1873), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, kom-
munist 1921–1929, socialist 1929–1941. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesprotokoll 21/5 1916 och medlemsmötesprotokoll 4/3 
1917; Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 15/7 1917; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 26/10 1923; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 28/5 1930; Folkets Dagblad 22/12 1939, s 7.

541 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 21/1 1932.

542 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 12/3 1932.

543 En driftcell organiserade alla kommunister på en arbetsplats. Den fungerade som instru-
ment för det kommunistiska fackliga arbetet, propaganda och skolning samt stärka samhö-
righeten mellan medlemmarna. 
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samtidigt ett varnande finger. Det fanns en risk för att viktiga frågor som de lyfte 
på metallavdelnings möten skulle bli nedröstade bara för att de kom från deras 
håll. Av taktiska skäl ansåg han därför att viktiga frågor skulle tas upp på avdel-
ningsmötena via fackklubbarna. Även om det sades finnas en risk för att ”sos-
sarna och kilbomarna i klubbstyrelserna kan ta äran av desamma.” Av diskussio-
nen och valet av taktik att döma skönjs en avvikelse från Kominterns fastställda 
handlingslinje, vilket antyder att den praktiskt-konkreta fackliga linjen och dess 
traditioner till en del fortfarande levde kvar bland dem.

I syfte att komma ur det ”defensiva läget” kontaktade arbetarekommunen 
partifolk på regional och central nivå.544 Bland annat uttrycktes farhågor för att 
socialdemokraterna skulle ta åt sig äran av deras arbete om de inte var tydli-
ga med att tala om att det var kommunister som drev kommunistiska förslag. 
Från centralt håll meddelades lugnande att någon fara för att socialdemokrater-
na skulle ta åt sig äran för kommunisternas arbete i fackföreningarna fanns inte. 
Arbetarekommunen kunde vara förvissad om att när det väl gällde skulle social-
demokratin visa sitt rätta ansikte, det vill säga slå vakt om företagets intressen is-
tället för att kämpa för arbetarna, och som goda kommunister var det deras skyl-
dighet att avslöja socialdemokratins ”förrädiska inställning”.545

Ska Engvall tvingas avgå?
Inom den socialistiska arbetarekommunen följdes avtalsförhandlingarna av en 
omfattande diskussion, inte minst berördes J V Engvalls agerande och hans 
”brott” mot partilinjen. Frågan diskuterades på två medlemsmöten, ett i slu-
tet av januari och ett i slutet av februari.546 På det andra mötet medverkade Ar-
vid Olsson från partiledningen. 

På första mötet hängde frågan om en eventuell uteslutning av J V Engvall 
i luften, men ingen var beredd att ställa detta krav i öppen dag. Förmodligen 
därför att det inte fanns något stöd för en sådan åtgärd, dels för att J V Engvall 
hade ett starkt stöd, dels till skydd för arbetarekommunen. Uteslöts han fanns 

544 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 12/3 1932.

545 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 10/4 1932.

546 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 28/1 och 20/2 1932.
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det en risk att arbetarekommunen splittrades och att hans eventuella sympa-
tisörer också lämnade densamma. Med det skulle en viktig maktresurs gå för-
lorad. På mötet framkom det att ”en kamrat”, vem går inte att slå fast, försökt 
förmå ungdomsklubben att begära att J V Engvall uteslöts. Försöket betrak-
tades av några mötesdeltagare som ”osympatiskt” och ”fegt”. Av allt att döma 
visste alla vem denna ”kamrat” var.

Mötet avslutades, på förslag från J V Engvall, med en omröstning inom 
kommunen om huruvida han skulle uteslutas eller ej. Frågan skulle slutgiltigt 
avgöras av förbundsledningen, men han trodde att den ville veta arbetarekom-
munens syn på saken innan den fattade sitt beslut. Tyvärr finns inte resultatet 
från omröstningen nedtecknat. På förslag från Oskar Hultman beslutade mö-
tet också att anta ett uttalande där arbetarekommunen uttalade sitt ogillan-
de över att J V Engvall tillstyrkt det första medlingsförslaget och på så vis gått 
emot partilinjen, samtidigt som det påpekades att han genom sitt motstånd 
till det andra medlingsförslaget handlat rätt.547 

På det andra mötet deltog, som tidigare nämnts, Arvid Olsson för att pre-
sentera partiledningens syn på saken.548 Vid denna tidpunkt hade J V Eng-
vall fått sin dom. Som tidigare redovisats tilldelades han en varning av parti-
ledningen och frågan om en eventuell uteslutning av J V Engvall var med det 
utagerad. Arvid Olsson inledde med att beskriva förhandlingsförloppet, par-
tiets syn på detsamma samt Oscar Westerlunds och J V Engvalls roll i detta. 
Intressant i Arvid Olssons föredrag var synen på Oscar Westerlund och den-
nes framtida förhållande till partiet. Enligt honom var Oscar Westerlund inte 
utesluten ”i vanlig mening” och skulle även i framtiden ha ett nära samarbe-
te med partiet. Arvid Olssons uttalande bekräftar Bernt Kennerströms slutsats 
att partiledningen med stor ovilja uteslutit Oscar Westerlund. Samtidigt ger 
Arvid Olssons uttalande om att det i detta fall inte handlade om en uteslut-
ning i vanlig mening upphov till flera frågor. Var det så att det fanns en över-
enskommelse mellan Oscar Westerlund och partiledningen att han i sinom tid 
skulle få återgå till partiet, så fort den värsta stormen lagt sig? Arvid Olssons 
uttalande pekar i denna riktning, men så blev det aldrig.

547 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 28/1 1932.

548 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 20/2 1932.

•



Mellan massan och Marx

134

Vad det gällde J V Engvall pekade Arvid Olsson på flera för honom för-
mildrande omständigheter. Det viktigaste var att han inför andra medlings-
förslaget yrkat avslag och med det återgått till partiets linje. Därtill under-
strök Arvid Olsson att J V Engvall endast var fritidsfackföreningsaktiv och 
inte besatte någon central facklig position utan var ”endast en arbetare”. Ar-
vid Olsson ansåg att det inte var rimligt att ställa samma krav på honom som 
på Oscar Westerlund. Intressant att uppmärksamma i sammanhanget är J V 
Engvalls beskrivning av sitt handlande och bevekelsegrunden för det. Enligt 
honom var det tack vare de ”hemliga konferenserna” mellan arbetsgivarna och 
Fritjof Ekman som lönereduceringarna stannade vid 4-6 procent. Även nu de-
klarerade J V Engvall sin uppfattning om att en lönereducering varit oundvik-
lig, och att det inte var motståndet inom partiet och rädsla för eventuell ute-
slutning som fick honom att reservera sig mot medlingskommissionens andra 
avtalsförslag, utan förslagets direkta likhet med det första.

Inom arbetarekommunen var synen på J V Engvall och dennes ageran-
de under avtalsförhandlingarna tudelad. Många ansåg att han handlat fel när 
han gått med på medlingskommissionens första förslag. Samtidigt fanns det 
de, i huvudsak äldre kamrater med stor facklig erfarenhet, som ansåg att J V 
Engvalls belägenhet inte varit helt enkel och att även de kunnat handla som 
honom i samma situation. Inom metallavdelningen syntes hans ställning och 
förtroende inte på ett avgörande sätt ha naggats i kanten. På årsmötet omval-
des han utan diskussion.549 Visserligen var kommunisterna kritiskt inställda 
till J V Engvall.550 De tyckte att han blivit maktfullkomlig och ”stor på sig”, 
och att någonting borde göras åt detta, men kritik framkom bara på arbetare-
kommunens egna möten. På avdelningsmötena yppades inget om detta. 

Turerna kring J V Engvalls roll och agerande i samband med avtalsför-
handlingarna tolkar jag som ett uttryck för att hans ställning inom såväl me-
tallavdelningen som den socialistiska arbetarekommunen var stark. Krav på 
hans avgång drevs inte på allvar därför att det inte fanns någon möjlighet att 
få med en majoritet bakom ett sådant. Det att J V Engvall öppet stod för sitt 
agerande, såväl inför arbetarekommunen som avdelningen, visar att han var 

549 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 28/2 1932.

550 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 23/4 1932.
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medveten om sitt värde för båda två. Trots den skarpa kritiken förstod J V 
Engvall att han inte skulle tvingas avgå som metallavdelningens ordförande 
eller uteslutas ur partiet.

Socialisten Elis Bloom. (Bilden tillhör Ann Majberg-Bloom.)
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Utgången av metallavdelningens styrelseval på årsmötet 1932 blev att soci-
alisterna behöll sina fyra poster i styrelsen. Förutom J V Engvall var det hytt-
arbetaren Elis Bloom551, Helmer Karlsson och Johan Öberg. Kommunister-
na förlorade sina båda mandat till socialdemokraterna. Dessa två var Gottfrid 
Norbäck och Johan Berglöf. Utgången av styrelsevalet misshagade kommu-
nisterna. Inför valet av vem som skulle representera Pressverksklubben var två 
personer nominerade, socialisten Johan Öberg och kommunisten Sven Er-
iksson. Vid omröstningen fick Johan Öberg 47 röster och Sven Eriksson 18. 
Kommunisten Karl Klintberg uttryckte betänkligheter med anledning av vo-
teringens utfall. Han menade att de som nu satt i styrelsen för Pressverksklub-
ben inte representerade majoritetsuppfattningen inom densamma. Förmodli-
gen hade Sven Eriksson fått flest röster vid omröstningen på klubbmötet och 
därför önskade de en diskussion om förfarandet vid valet av avdelningsstyrelse 
och hur det skulle se ut i framtiden. Mötet beslöt att bordlägga frågan till ett 
senare möte. Frågan togs upp till diskussion på decembermötet, men eftersom 
det hela reglerades av förbundets stadgar kunde ingenting göras.552

Socialdemokraternas framgångar i Hofors fortsätter
I andrakammarvalet år 1932 samlade socialdemokraterna i Hofors 46 procent 
av rösterna, och jämfört med 1928 års valresultat ökade de sin väljarandel med 
5,6 procentenheter.553 Partiet blev med detta det största partiet på orten. Den 
kommunistiska arbetarekommunen fick 5,9 procent av rösterna medan den 
socialistiska arbetarekommunen tog 36,9 procent. Jämfört med valet 1928 gick 
dessa tillbaka med 2,9 procentenheter. Den socialistiska arbetarekommunen 
förklarade tillbakagången med den ”lögnaktiga kampanj” som Arbetarbladet 
drivit mot partiet i anslutning till valrörelsen.554 Inom den kommunistiska ar-

551 Bloom, Elis (f. år 1892), vänstersocialdemokrat 1921, kommunist 1921–1929, socialist 1929–
1941. Arkiv Gävleborg, Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 23/1 1921, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 23/10 1926; Hofors Socialistiska arbetarekommun , a1:1 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 28/5 1930, 11/3 1933, 3/7 1938 och 2/3 1941; Folkets Dagblad Politi-
ken 24/12 1928 s 10.

552 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/12 1932.

553 SOS 1933 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1929–1932, s 158.
554 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-

koll 8/10 1932.
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betarekommunen fanns det skilda uppfattningar om huruvida valutgången an-
sågs bra eller dålig.555 Det konstaterades dock att det under valdagen funnits 
brister i organisationen. Till några vallokaler hade valsedlarna kommit sent och 
en del av medlemmarna som haft till uppgift att dela ut valsedlar under valda-
gen hade gått hem för tidigt, två ting som ansågs ha verkat negativt på parti-
ets valresultat. Diskussionen avslutades med ett uttalande i vilket det konstate-
rades att valkampanjen lärt dem att den personliga agitationen gav bäst effekt 
samt att det var varje medlems skyldighet att studera marxismen och leninis-
men. Den socialdemokratiska arbetarekommunen diskuterade aldrig valresul-
tatet, i alla fall inte inom ramen för dess medlemsmöten. Klart är i alla fall att 
den bestämt sig för att nå framgång i detta val och därför satsades stora resur-
ser på valrörelsen, bland annat var Anders Lif anställd under valrörelsens sista 
veckor.556 Betänker vi röstsiffrorna, en ökning från 673 till 1097 röster, går det 
inte säga annat än att för deras del blev valet en stor framgång.557

Svenska Metallindustriarbetareförbundet  
väljer ny ordförande
Svenska Metallindustriarbetareförbundet genomförde som tidigare nämnts 
sin 17:e kongress i slutet av augusti 1932. Inför den skulle avdelningen välja 
två ombud. Från socialdemokratiskt håll nominerades Johan Berglöf och Ivar 
Lindberg, socialisterna nominerade J V Engvall och Elis Bloom och kommu-
nisterna föreslog Sven Eriksson och Gerhard Uhlaner.558 I den medlemsom-
röstning som genomfördes samlade J V Engvall 146 röster, Elis Bloom 121, Jo-
han Berglöf 44, Sven Eriksson 37, Ivar Lindberg 34 och Gerhard Uhlaner 23 
röster.559 Till avdelningens representanter vid förbundskongressen utsågs J V 

555 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 29/12 1932.

556 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 3/8 och 17/8 1932.

557 SOS 1929 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1925–1928, s 191; SOS 1933 al 2, Riksdagsmannava-
len åren 1929–1932, s 158.

558 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 5/6 1932; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 4/6 1932; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 18/6 1932.

559 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/7 1932.

•



Mellan massan och Marx

138

Engvall och Elis Bloom. Av dem var det i första hand den förstnämnde som 
deltog i kongressdebatterna, dels i den om Fritjof Ekmans ”hemliga konferen-
ser” med arbetsgivarparten sommaren 1931, dels i diskussionen om ”hemlig-
hetsmakeriet” i samband med avtalsförhandlingar.560 Han pläderade för med-
lemmarnas rätt att fortlöpande få information om förhandlingarna. I båda 
frågorna uttalade han sig i linje med avdelningens uppfattningar. 

Drygt en månad efter förbundskongressen lämnade Fritjof Ekman upp-
draget som förbundsordförande. I stället blev han minister i den socialde-
mokratiska regeringen.561 Inför valet av ny förbundsordförande nominerade 
avdelningarna olika kandidater. Hoforsavdelningen nominerade utan diskus-
sion och reservationer Ernst Ohlsson, ordförande för avdelning 41 i Göteborg 
tillika medlem av det Socialistiska Partiet.562 Den kommunistiska arbetare-
kommunen diskuterade ordförandevalet på ett medlemsmöte i slutet av ok-
tober.563 Eftersom den inte hade någon egen kandidat beslutade den att ge sitt 
stöd till socialisternas förslag. Resultatet av nomineringarna blev att 92 avdel-
ningar som tillsammans representerade drygt 60 000 medlemmar nomine-
rade Oskar Westerlund och 25 avdelningar vilka representerade cirka 13 000 
medlemmar nominerade Gunnar Andersson, tidigare medlem av Hoforsav-
delningen.564 Ernst Ohlsson nominerades av färre än sex avdelningar. Trots att 
en majoritet av förbundets avdelningar förordade Oscar Westerlund utsåg för-
bundsstyrelsen, efter votering, Gunnar Andersson till ny ordförande.

I november meddelade förbundsstyrelsen sitt val och i slutet av samma må-
nad var frågan uppe till diskussion på ett av metallavdelningens möten.565 J V 
Engvall ansåg att cirkuläret inte kunde läggas till handlingarna med ett god-
kännande. I detta uttalande instämde flera talare. Såväl socialister som social-
demokrater klandrade förbundsstyrelsen för dess agerande i frågan. Mötet be-

560 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallindustriarbetare-
förbundets 17:de kongress i Folkets hus A-sal, Stockholm 21–28 augusti 1932. Stockholm 1932, s 
79, 214, 216 och 267.

561 Back 1963, s 199.
562 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 16/10 1932.
563 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 23/10 1932.
564 Back 1963, s 201.
565 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, 

avdelningsmötesprotokoll 20/11 1932.
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slutade också i enlighet med J V Engvalls förslag. Mot beslutet reserverade sig 
socialdemokraten Nils Lif566. Anmärkningsvärt är att något stöd för den tidi-
gare avdelningskamraten Gunnar Andersson inte tycks ha funnits. Hans namn 
togs inte upp i samband med avdelningens nominering av Ernst Ohlson. Un-
der den tid han verkade i Hofors ges intrycket att han ägde ett stort förtroende, 
såväl fackligt som politiskt. När sedan valet var avgjort och Gunnar Andersson 
blivit utsedd protesterade man mot detta. Visserligen gällde protesten tillväga-
gångssättet, och var inte riktat mot honom, men det var heller ingen som lyfte 
frågan om att sända ett gratulationstelegram till honom. Missnöjet med tillvä-
gagångssättet vid ordförandevalet fanns inte bara i Hofors, och dess utbredning 
var inte obetydligt. Namnlistor med krav om att inkalla en extrakongress för 
att behandla ordförandevalet cirkulerade inom förbundet, så även bland Ho-
forsavdelningens medlemmar. Detta diskuterades på den socialistiska arbetare-
kommunens möte i början av december 1932.567 Den gav sitt stöd till kravet om 
en extra kongress. Det ska inte tolkas som stöd för Oscar Westerlund. Enligt J 
V Engvall spelade det ur deras synvinkel inte någon roll vilken socialdemokrat 
som var förbundsordförande. Här handlade det om att agera mot förbundssty-
relsens åsidosättande av medlemmarnas uttalade vilja i ordförandefrågan. No-
terbart är hur fort den tidigare partikamraten och välbekante Oscar Westerlund 
blev persona non grata. I den omröstning som sedan följde inom förbundet an-
gående frågan om inkallandet av en extra kongress avlades 9 009 röster för, 
21 074 mot och 1 102 blanka.568 Bland de medlemmar inom Hoforsavdelningen 
som deltog i omröstningen röstade 101 för, 103 mot och 3 blanka.

Strid om platserna i metallavdelningens styrelse
Inför metallavdelningens styrelseval år 1933 blossade det ånyo upp en strid 
mellan kommunister, socialister och socialdemokrater, denna gång i samband 
med valet av Valsverksklubbens och Verkstadsklubbens representanter i avdel-
ningsstyrelsen. Klubbarnas nomineringsomgångar behandlades av den socia-

566 Lif, Nils (f. år 1909), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 16/2 1932, 28/5 1938, 2/2 1943 och 28/2 1946.

567 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 3/12 1932.

568 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 19/3 1933.
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listiska arbetarekommunens styrelse. Den ansåg att de skulle gå in för att få 
flera egna kamrater i avdelningsstyrelsen, och vid arbetarekommunens med-
lemsmöte i januari föreslogs att den skulle arbeta för att även få in plåtslagaren 
David Karlsson569 och valsverksarbetaren Karl Bergkvist570 i styrelsen.571 Den 
förstnämnda för Verkstadsklubben, den senare för Valsverksklubben.

Vad det gällde Valsverksklubben gick allting enligt den socialistiska ar-
betarekommunens planer. På nomineringsmötet nominerades Karl Bergkvist 
som ordinarie ledamot. Vid Verkstadsklubbens nomineringsmöte förde såväl 
kommunisterna, socialisterna som socialdemokraterna fram egna kandidater. 
Kommunisterna föreslog Gerhard Uhlaner, socialisterna nominerade David 
Karlsson och socialdemokraterna förordade Ivar Lindberg.572 Vid omröstning-
en fick Ivar Lindberg flest röster och med det nominerade klubben honom. 
Om detta blev det diskussion på avdelningens möte i mitten av januari.573 Där 
hävdades att klubben brutit mot stadgarna och det som var kutym inom av-
delningen, det vill säga att alla som på ett klubbmöte föreslogs bli styrelsekan-
didater skulle nomineras vidare till avdelningens årsmöte. Det hela drevs till 
votering och den linje som menade att alla tre kandidaterna var att betrak-
ta som nominerade segrade. Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna 
Ivar Lindberg och Anders Lif. 

Den kommunistiska arbetarekommunen diskuterade styrelsevalet på ett 
medlemsmöte i mitten av januari. Där rekapitulerades ovan beskrivna händel-

569 Karlsson, David, kommunist 1921–1929, socialist 1929–1940. Arkiv Gävleborg, Hofors Kom-
munistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 20/3 1929; Hofors So-
cialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 12/3 1932, 18/2 1939 och 
31/7 1939; Folkets Dagblad Politiken, 23/12 1926 s 7; Folkets Dagblad 24/12 1931 s 7, 24/12 1937 
s 6 och 22/12 1939, s 6.

570 Bergkvist, Karl (f. år 1878), kommunist 1928–1929, socialist 1929–1938, socialdemokrat 
1938–1943. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 22/4 1928; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 16/4 1931 och styrelsemötesprotokoll 15/1 1934; Hofors Socialdemokratis-
ka arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 1/4 1938, 30/5 1942 och 2/2 
1943; Folkets Dagblad 24/12 1937 s 6. 

571 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 11/1 1933.

572 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 15/1 1933.

573 Ibid.
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seförlopp och mötet beslutade, inte helt oväntat, att verka för sin kandidat.574 
Visade det sig sedan att denne var chanslös beslutades att socialisterna och so-
cialdemokraterna själva skulle få göra upp om styrelsen. I diskussionen fram-
kom det att Gerhard Uhlaner valts till Verkstadsklubbens ordförande, vilket 
var en facklig framgång för den kommunistiska arbetarekommunen.

Striden om avdelningsstyrelsen skärptes ytterligare när socialdemokraterna 
beslutade att även gå fram med en kandidat till Valsverksklubbens plats i av-
delningsstyrelsen.575 Frågan diskuterades ingående på den socialistiska arbetar-
ekommunens medlemsmöte i slutet av februari. Där konstaterades att skulle 
de nå framgång i denna strid var de tvungna att få till stånd en massmobili-
sering av avdelningens medlemmar. Erfarenheten visade att välbesökta avdel-
ningsmöten oftast röstade i enlighet med socialisternas förslag. Vidare skulle 
ungdomsklubben aktiveras i agitationen för arbetarekommunens kandidater. 
På mötet fördes en intensiv diskussion om vilka agitationsmedel den skulle 
begagna sig av. Någon föreslog att arbetarekommunen skulle använda ”sossar-
nas metod”, det vill säga att skicka ett brev till varje medlem som var metallar-
betare och uppmana dem att besöka årsmötet. En annan föreslog att de skulle 
sätta in en annons i Folkets Dagblad. Mot detta förslag höjdes en del röster ef-
tersom den kunde läsas av motståndarna och avslöja arbetarekommunens ar-
bete inför mötet. Andra ansåg att arbetet var så omfattande att en annons på 
intet sätt skulle verka avslöjande. Diskussionen avslutades med att mötet be-
slutade sig för att använda den personliga propagandan som metod samt spri-
da ett flygblad som uppmanade medlemmar och sympatisörer att gå på avdel-
ningsmötet och där göra sin plikt. Flygbladen skulle personligen delas ut av 
företrädare för arbetarekommunens styrelse. Jämte detta beslutades att dagen 
före årsmötet sätta in en annons i Folkets Dagblad.

Inom den socialdemokratiska arbetarekommunen diskuterades inte det 
stundade valet lika explicit som hos socialisterna, men på deras årsmöte peka-
de Anders Lif på den plikt alla hade att gå på fackföreningsmötena.576 Detta 

574 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 14/1 1933.

575 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 18/2 1933.

576 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 28/1 1933.

•



Mellan massan och Marx

142

för att, som han uttryckte det, hindra att en minoritet av metallavdelningens 
medlemmar (läs socialister, författarens anm.) fick ett avgörande inflytande i 
viktiga lokala fackföreningsfrågor. Anders Lifs uttalande är intressant. Ser vi 
till utvecklingen inom metallavdelningen mellan åren 1917 och 1932 visar den 
att medlemmarna föredragit att ha folk från partierna till vänster om socialde-
mokratin i avdelningsstyrelsen, och i viktiga fackliga och politiska frågor hade 
medlemmarna som regel givit sitt stöd till dessa. Exakt vad Anders Lif mena-
de är inte helt klart och hur han kommer fram till sina slutsatser är inte rik-
tigt begripligt. Möjligtvis menade han att den stora andel av medlemmarna 
som inte gick på avdelningens möten var socialdemokratiskt sinnade och att 
socialisterna och kommunisterna ur det perspektivet betraktades som en mi-
noritet. Eller så såg han till fackföreningsrörelsen i stort och att de som ägde 
makten inom metallavdelningen var en liten minoritet inom förbundet, vil-
ka gavs utrymme att driva en facklig och politisk linje som stod i motsättning 
till förbundets fackliga linje. Vad nu än Anders Lif menade vittnar det om 
hur socialdemokratin och socialdemokraterna betraktade sig som bärare av 
den arbetande befolkningens strävanden och längtan. Där socialdemokratin 
– fackföreningsrörelsen – arbetarklassen sågs som en given treenighet. Kom-
munister, socialister eller andra som önskat en annan politisk-facklig utveck-
ling betraktades som förstörare och söndrare, som främmande element i den 
svenska arbetarrörelsen. Denna socialdemokratiska självbild och arbetet med 
att etablera en sådan berörs av historikern Åsa Linderborg i avhandlingen ”So-
cialdemokraterna skriver historia - historieskrivning som ideologisk maktre-
surs 1892–2000”.577 Hon pekar just på att det inom socialdemokratin fanns, 
och finns, en bild av att arbetarklassen, fackföreningsrörelsen och socialdemo-
kratin är ett och att kommunister var störande, splittrande och främmande 
element inom arbetarrörelsen.578 Anders Lifs yttrande styrker hennes tes.

Kampen om de två platserna i styrelsen vanns slutligen av socialisterna.579 
Stödet för de socialistiska kandidaterna var så stort att kommunisterna och so-
cialdemokraterna inte drev frågan till votering. På den kommunistiska arbe-

577 Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk makt-
resurs 1892–2000. Uppsala 2001.

578 Ibid, s 448.
579 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 26/2 1933.
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tarekommunens möte i början av mars rapporterades från metallavdelningens 
årsmöte.580 I samband med avrapportering uppstod en kortare diskussion om 
arbetarekommunens arbete i avdelningens klubbar. Det som kan uttolkas av 
den var att partiet hade en relativt svag ställning inom klubbstyrelserna. 

580 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 4/3 1933.

Några av ortens politiska motståndare förenade i Folkets hus. Styrelsen år 1943-
1946, främre raden från vänster: Anders Lif, Sven Johansson, Yngve Vik och Ger-
hard Uhlaner. Bakre raden: Bertil Wahlberg och Hugo Hammarström.
(Bilden tillhör Hofors hembygdsförening.)
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Avdelningarna diskuterar RFO:s vara eller icke vara
I april 1933 sammanträdde som tidigare nämnts lO:s representantskap och 
som bekant antog det ett uttalande riktat mot kommunistisk skadegörelse 
inom fackföreningsrörelsen. Uttalandet offentliggjordes via cirkulär 807. Den 
stundande striden om cirkuläret ute i fackföreningarna hade diskuterats på 
Gävleborgs kommunistiska partidistrikts årskonferens i slutet av april. Där 
fastslogs det att varje kommunist var skyldig att försvara RfO när cirkuläret be-
handlades inom den lokala fackföreningsrörelsen, detta underströks också på 
Hofors Kommunistiska arbetarekommuns möte i början av maj.581

Metallavdelningen behandlade cirkuläret på ett välbesökt medlemsmöte i 
slutet av maj.582 Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet. Han medde-
lade att styrelsen hade behandlat cirkuläret och beslutat avvisa detsamma. Den 
ansåg att det, bland annat, var för allmänt hållet i sin definition av facklig skade-
görelse. I deras ögon syftade cirkuläret till att hindra allt oppositionsarbete inom 
fackföreningsrörelsen, något som de med bestämdhet vände sig mot. Av den an-
ledningen hade de författat ett protestuttalande som förelades mötet. Förutom 
att rätten för den fackliga oppositionen att bedriva sitt arbete inom ramen för 
gällande stadgar och kongressbeslut underströks, riktades kritik mot kommu-
nisterna och lO-ledningen. Båda sades vara splittrare som banade väg för fascis-
men. Den sistnämnda för dess defensiva fackliga och politiska linje, de först-
nämnda för att de bröt sönder den fackliga rörelsens organisatoriska enhet.

Den debatt som följde blev väldigt hätsk. Bland andra uttalade sig An-
ders Lif, Gottfrid Norbäck, August Sund och Ivar Lindberg för ett antagan-
de av lO:s cirkulär. De menade att styrelsen misstolkade innehållet i cirkulä-
ret och att det på intet vis hindrade en opposition inom fackföreningsrörelsen. 
Den sistnämnde gick dessutom till angrepp mot J V Engvalls ”fega” agerande 
i samband med avtalsförhandlingen. 

Till förmån för styrelsens förslag yttrade sig J V Engvall, Johan Öberg och 
Oscar Ahlin. Den sistnämnde avslutade sitt inlägg med att syrligt konstatera att 
lO inte var särskilt kvick i sitt agerande mot fascismen men att organisationen 

581 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 11/5 1933.

582 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/5 1933.
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var desto raskare i sin kamp mot dem som tog strid mot fascismen. Kommunis-
terna Karl Klintberg, Arvid Björn, Sven Eriksson och Sigfrid Skärström talade 
mot cirkuläret och för ett eget förslag protestuttalande. De menade att socialde-
mokraterna önskade sätta tvångströja på den fackliga oppositionen samt manöv-
rera ut alla inom fackföreningsrörelsen som inte gick arbetsköparnas ärenden. 
Debatten avslutades med att mötet förkastade cirkulär 807 och antog styrelsens 
förslag till protestuttalande. Mot beslutet reserverade sig 31 mötesdeltagare. 

Sågverksavdelningen behandlade cirkulär 807 i mitten av juni.583 Den be-
slutade att lägga det till handlingarna med motiveringen att ingen av avdel-
ningens medlemmar tillhörde RfO. Gjutareavdelningen tog upp cirkuläret på 
ett medlemsmöte i maj, men på grund av att mötet var fåtaligt besökt bordla-
des det till nästa möte.584 På det beslutade avdelningen, på förslag från socialis-
ten Artur Björklund, att utan åtgärd lägga cirkuläret till handlingarna.585 Bygg-
nadsträavdelningen och målareavdelningen berörde aldrig cirkuläret. 

Kommunisternas motstånd mot cirkulär 807 är självklart förståligt, efter-
som det angrep grundvalen för deras fackliga oppositionsarbete. Socialisternas 
motstånd kan tyckas något mer förvånande. Naturligtvis handlade inte mot-
ståndet om ett omhuldande av kommunisterna och RfO. Utgångspunkten för 
socialisternas motstånd var risken för att det egna partiets möjligheter att ver-
ka fackligt också skulle komma att begränsas. I takt med att socialdemokratin 
stärkte sin ställning inom fackföreningsrörelsens och lO blev allt aggressiva-
re i sin kamp mot kommunisternas verksamhet inom densamma, växte oron 
bland socialisterna för att de skulle bli nästa måltavla i samma kamp.

Kommunistisk omorientering 
I slutet av år 1933 påbörjade Komintern sin taktiska omorientering mot ”en-
hetsfront mot fascismen”. Som ett led i detta beslutade Hofors kommunis-
tiska arbetarekommun på ett medlemsmöte i början av april att inbjuda or-
tens organisationer till ett möte för att diskutera kampen mot fascismen.586 På 

583 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 14/6 1933.

584 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 7/5 1933.

585 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 12/10 1933.

586 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 8/4 1933.

•



Mellan massan och Marx

146

samma möte lämnades också en rapport från partikongressen. Av den fram-
kommer det att sKP/Ki centralt tycktes ha givit upp strävandet efter centrala 
fackliga poster. Arbetet skulle orienteras mot ett erövrande av avdelnings- och 
klubbstyrelseposter. Det betonades också att de i sin agitation och sitt arbete 
skulle hålla en sansad och saklig ton. Att anklaga socialdemokraterna för att 
vara socialfascister ansågs kontraproduktivt. Inte heller sågs det som nödvän-
digt att alltid framhålla att den uppfattning som framfördes var kommunis-
tisk, eftersom det ibland kunde ha en negativ effekt.

På den antifascistiska konferensen närvarade ett 50-tal personer.587 Mötet 
betraktades av kommunisterna som lyckat. På det bildades en kommitté med 
uppgiften att arrangera en ny konferens i mitten av maj. Frågan om en andra 
konferens diskuterades inom flera av ortens fackliga avdelningar och politiska 
organisationer. Den socialdemokratiska arbetarekommunen behandlade den 
på ett möte i slutet av april.588 Arbetarekommunens ordförande Anders Lif an-
såg att den inte skulle medverka med något ombud och på inga villkors vis 
kunde arbeta för en enhetsfront vid sidan av partiorganisationen samt fackför-
eningsrörelsen. Enligt honom innebar ett deltagande i enhetsfrontsarbetet att 
allt det som arbetarekommunen politiskt, fackligt och organisatoriskt byggt 
upp skulle rivas ned.589 Mötet beslutade i enlighet med förslaget.

Facklig enhetsfront mot fascismen
Konferensinbjudan gav upphov till en omfattande debatt på metallavdelning-
ens medlemsmöte i slutet av april.590 Styrelsen föreslog att avdelningen skul-
le representeras av två ombud. Mot förslaget vände sig flera socialdemokra-
tiska medlemmar, däribland Anders Lif, Edvard Lans och Gottfrid Norbäck. 
Argumentet var att det inte fanns något behov av en dylik organisation, ef-
tersom frågan låg inom ramen för lO:s uppgifter. Därtill uttalades misstankar 
om att kommunisternas egentliga syfte med detta var att stärka den egna orga-

587 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 19/4 1933.

588 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 23/4 1933.

589 Ibid.
590 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 23/4 1933.
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nisationen. Samtidigt sade Anders Lif att frågan var viktig och blev det så att 
den handhades av metallavdelningen hamnade den i en helt annan dager. Då 
ställde han sig positiv till arrangerandet av en konferens. J V Engvall såg ing-
et problem med att initiativet till denna konferens kom från kommunistiskt 
håll. Samtidigt föreslog han att de ombud som avdelningen skickade skulle få 
i uppdrag att föreslå att metallavdelningen och fCO övertog frågan. Anders Lif 
anslöt sig till förslaget och tog med det tillbaka sitt avslagsyrkande. 

Byggnadsträavdelningen behandlade frågan i början av maj och utan dis-
kussion beslutade den att sända två ombud, vilka fick i uppdrag att förmå 
konferensen att hänskjuta frågan till fCO.591 Sågverksarbetaravdelningen tog 
upp konferensen på sitt medlemsmöte samma månad, också den beslutade 
att skicka två ombud med uppdrag att på konferensen få frågan hemställd 
till fCO.592 De två sistnämnda avdelningarnas beslut att skicka ombud med 
nämnt uppdrag ska ses i ljuset av metallavdelningens beslut veckorna inn-
an. Det öppnade en möjlighet för socialdemokraterna att slå den antifascistis-
ka frågan ur kommunisternas händer och detronisera kommunisternas försök 
att via den bygga en lokalpolitisk plattform. Omständigheterna kring frågan, 
bland annat att det var aktiva socialdemokrater som drev idén om att frågan 
skulle lyftas över till fCO, indikerar att detta var en planlagd del i de lokala so-
cialdemokraternas antikommunistiska arbete.

Förutom Gjutarna och Elektrikerna närvarade alla ortens fackliga organi-
sationer på konferensen. Metalls, Sågverks och Byggnadsträs förslag att frå-
gan skulle övertas av fCO gillades inte av mötesmajoriteten.593 Istället utsågs 
en kommitté, med representanter från varje organisation, som fick till uppgift 
att utarbeta riktlinjer för det fortsatta antifascistiska arbetet. Kommittén utsåg 
i sin tur ett verkställande utskott bestående av fem personer. Till ordförande 
valdes Karl Klintberg. Konferensen behandlades av metallavdelningens med-
lemsmöte i slutet av maj. Röster höjdes för att omröstningen angående frågans 

591 Arkiv Gävleborg, Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 174, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 2/5 1933.

592 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 9/5 1933.

593 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, odaterat med-
lemsmötesprotokoll, mötet hölls någon gång mellan 11/5 och 29/7 1933; Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 21/5 1933.
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hänskjutande till fCO inte gått rätt till, men någon debatt kring detta blev det 
inte. Mötet beslutade att avdelningens ombud skulle kvarstå i kommittén. 

Byggnadsträavdelningen diskuterade konferensen på ett av sina medlems-
möten i början av juni.594 Avdelningens ordförande, socialdemokraten Karl 
Uggla,595 berättade att han valts in i kommittén men att han inte hade närva-
rat på dess första möte, eftersom han inte ansåg sig äga avdelningens mandat 
att så göra. Vid avrapporteringen framkom ett förslag om att avdelningen inte 
skulle sitta med i kommittén. Mötet biföll förslaget. 

Från kommunistiskt håll kommenterades turerna kring bildandet av en 
antifascistisk kommitté eller arbetet som bedrevs inom ramen för densamma 
inte i någon större utsträckning. Arbetarekommunen fick dock beröm från 
centralt håll för sitt arbete i den fascistiska frågan, vilket innebar att den i re-
lativt stor omfattning var aktiv i detta arbete.596 Socialdemokraternas ageran-
de i frågan kan inte tolkas på annat sätt än att de ville hindra kommunisterna 
från att skapa en möjlig facklig och politisk plattform. Denna bild förstärks av 
den diskussion om lO:s bojkott av tyska varor som fördes inom den socialde-
mokratiska arbetarekommunen i mitten av september. Frågan skulle upp till 
behandling på metallavdelningens medlemsmöte och från socialdemokratiskt 
håll fruktade man att den skulle hänskjutas till ortens antifascistiska kommit-
té, något de önskade förhindra.597 Frågan komplicerades av att Sverige skulle 
sända en representant till ”Nürnbergdagarna” samtidigt som lO beslutat om 
bojkott. Utan att det uttalas i diskussionen på arbetarekommunens möte går 
det att på god grund anta att de önskade förhindra att frågan hemställdes till 
kommittén, eftersom den gav kommunisterna en konkret möjlighet att gå 
till angrepp mot den socialdemokratiska regeringen. Samtidigt uttryckte flera 
inom den socialdemokratiska arbetarekommunen stor förvåning över att Sve-

594 Arkiv Gävleborg, Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 174, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 5/6 1933.

595 Uggla, Karl, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, 
A1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 17/2 1934 och 15/2 1936. a3:1 Verksamhetsberättel-
ser, verksamhetsberättelsen för år 1943. Eftersom Karl Uggla år 1934 satt i arbetarekommunens 
styrelse kan det med fog antas att han varit socialdemokrat sedan i alla fall tidigt 1930-tal.

596 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 11/5 och 29/7 1933.

597 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 12/9 1933.
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rige skickade en representant till Nürnberg. Röster höjdes också för att de av 
den anledningen skulle sända en protest till regeringen.598 Ledande personer 
inom arbetarekommunen avvisade förslaget och påtalade det olämpliga i att 
arbetarekommunen protesterade mot en socialdemokratisk regering. Frågan 
drevs till votering i vilken den linje som inte ville skicka en protest segrade.

Arbetsmarknadslagstiftningsfrågan aktualiseras 
I slutet av år 1933 aktualiserades återigen frågan om en arbetsmarknadslag-
stiftning inom metallavdelningen.599 Byggnadsklubben hade i en skrivelse 
till avdelningsstyrelsen begärt att avdelningen skulle arrangera ett möte med 
anledning av lagförslaget om tredje mans rätt i samband med arbetsmarknads-
konflikter, som presenterades i november 1933. Sigfrid Hansson, redaktör för 
lO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen, föreslogs som föreläsare. Avdelningsmötet 
instämde i klubbens begäran och det beslutades att ordna ett dylikt möte. 

Sigfrid Hansson gästade avdelningen i slutet av januari 1934.600 Avdelning-
en i sin helhet ställde sig avvisande till förslaget. Inte minst var kritiken kom-
pakt mot det skydd lagförslaget erbjöd strejkbryteriet. Det fanns de som peka-
de på att det hade några förtjänstfulla delar men att det i sin helhet var, som J 
V Engvall uttryckte det, ”mycket motbjudande”. Visserligen var socialdemo-
krater som Anders Lif och Gottfrid Norbäck något mer modesta i sin kritik 
men deras avvisande hållning går inte att ta miste på. 

År 1934 tog kommunisterna, efter ett par års frånvaro, åter plats i metallavdel-
ningens styrelse. På årsmötet valdes Karl Klintberg ånyo in i den.601 På grundval 
av källmaterialet går det inte direkt koppla återinträdet till sKP/Ki:s nya fackliga 
och politiska taktik, men det ska inte uteslutas att det hade en viss betydelse. En 
vilja till dialog och kompromiss brukar i dessa sammanhang leda längre än kon-
flikt och konfrontationsskapande hållningar. På årsmötet tog Anders Lif strid 
med J V Engvall om posten som avdelningsordförande. Den sistnämnda gick 

598 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 23/9 1933.

599 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 17/12 1933.

600 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 28/1 1934.

601 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 18/2 1934.
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segrande ur den striden. Med 73 röster mot 30 valdes han till ordförande. Anders 
Lifs kandidatur var aldrig uppe till diskussion inom den socialdemokratiska ar-
betarekommunen, så av allt att döma var detta inte ett allvarligt försök från soci-
aldemokraternas sida att ta strid om ordförandeskapet i metallavdelningen. Må-
hända var det ett försök till att känna av stämningarna inom densamma.

Kommunalvalet 1934  
– socialdemokraterna i Hofors tappar väljare
Kommunvalet år 1934 blev en tillbakagång för socialdemokraterna i Hofors. 
Partiet samlade 47,9 procent av rösterna och tappade majoritetsställningen i 
kommunalfullmäktige.602 En tillbakagång som av allt att döma var väntad av 
den socialdemokratiska arbetarekommunen. Före valet uttalade den en oro 
för att partiets majoritetsställning skulle gå förlorad.603 Befolkningen sades 
vara ”så nöjda med den kommunala förvaltningen” att den av bekvämlighet 
och minskat intresse avstod från att delta i valet. Socialisterna i Hofors gick 
i jämförelse med kommunvalet år 1930 framåt med 4,8 procentenheter och 
samlade 31,7 procent, men backade 5,2 procentenheter i jämförelse med an-
drakammarvalet år 1932. Kommunisterna i Hofors var det enda av de tre arbe-
tarepartierna som ökade sitt väljarstöd tre val i rad. I valet år 1930 fick de 3,8 
procent av rösterna, i valet år 1932 samlade de 5,6 procent och i valet år 1934 
röstade 8,5 procent av väljarna på partiet. 

Den kommunistiska arbetarekommunen var i stort nöjd med valresultatet. 
Den konstaterade dock att om den i än högre grad koncentrerade sin agitation 
på lokala frågor skulle framgången bli ännu större .604 Att kommunisterna inte 
kunde hävda sig mot socialdemokraterna förklarades med att de inte kunde 
mäta sig med dem i fråga om organisation och resurser. I vilken mån socialis-
terna diskuterade valresultatet framgår inte.605

602 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunalfullmäktigevalen 1930 e 
Xiii. nr 1, röstsammanräkningen för Hofors kommun och Kommunalfullmäktigevalen 1934 
a Viii. nr 2, röstsammanräkningen för Hofors kommun.

603 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 1/9 1934. 

604 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 6/10 1934.

605 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 27/9 1934. 
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Hofors och LO:s cirkulär 870
Under hösten 1934 gick arbetet mot en arbetsfredslagstiftning in i en ny fas. 
Oron hos kommunisterna, socialisterna och syndikalisterna över lO:s oklara 
ställning i frågan och socialdemokratins pådrivande roll var stor. Detta bilda-
de grund för arrangerandet av en riksomfattande konferens, Arbetarnas urti-
ma landskonferens, på vilken dessa frågor skulle diskuteras.606 Inledningsvis var 
det tänkt att saC och sP skulle arrangera konferensen. Eftersom sKP/Ki påbör-
jat en facklig och politisk omorientering önskade också det vara med som ar-
rangörer, något sP med bestämdhet avvisade. Det hela slutade med att saC en-
sam kom att stå som arrangör, men att arrangemanget gavs ett uttryckligt stöd 
i Folkets Dagblad och Ny Dag. Konferensen hölls i slutet av januari 1935 och 
syftet var att diskutera och dra upp riktlinjerna för arbetet mot ”all klasslag-
stiftning” i allmänhet och lagförslaget om tredje mans rätt i synnerhet.

Metallavdelningen behandlade konferensinbjudan på sitt medlemsmöte i 
mitten av december.607 På samma möte diskuterades också lO:s cirkulär 870, vil-
ket var en direkt reaktion på konferensen. Konferensen fastslogs vara skadlig för 
den fackliga rörelsen och ett deltagande med ombud betraktades av lO som en 
illojal handling. Avdelningar och medlemmar som deltog riskerade att uteslu-
tas ur lO. J V Engvall inledde diskussionen med att meddela att han och styrel-
sen ansåg att konferensen var viktig, men på grund av lO:s hot om uteslutning 
av dem som närvarade på konferensen tvingades styrelsen föreslå att avdelning-
en inte skulle hörsamma inbjudan. Men styrelsen uttalade sin protest mot lO för 
deras ”principiella godkännande av klasslagstiftningen”. Av styrelsens ledamöter 
reserverade sig Anders Lif mot förslaget. Han ansåg att de skulle ställa sig bakom 
cirkuläret samt tillstyrka lagförslaget. Debatten blev relativt omfattande. Socia-
lister och kommunister gav sitt stöd till styrelsens reservation, och socialdemo-
krater ställde sig bakom Anders Lifs yrkande. Mötet beslutade efter votering att 
stödja styrelsens förslag. Mot beslutet reserverade sig en handfull socialdemokra-
ter, bland andra Anders Lif, Ivar Lindberg, Nils Lif och Sven Hammarberg. 

606 Kennerström 1974 (a), s 81.
607 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 16/12 1934.

•



Mellan massan och Marx

152

Gjutareavdelningen tog upp cirkulär 870 och inbjudan till landskonferensen 
på ett medlemsmöte i början av november.608 Oskar Hultman ansåg att avdel-
ningen var för liten för att sända ett ombud till konferensen men påpekade att 
frågorna var viktiga. Samtidigt meddelade han att metallavdelningen skulle ord-
na ett föredrag med advokat Arvid Rudling, där denne skulle berätta om lagför-
slaget. Med anledning av det föreslog han att avdelningen skulle fråga metallav-
delningen om det fanns en möjlighet för den att närvara på detta möte, vilket 
också blev beslutet. Om cirkulär 870 blev det inte någon diskussion överhuvud-
taget. Avdelningen beslutade att utan åtgärd lägga det till handlingarna. 

Byggnadsträavdelningen tog upp cirkulär 870, konferensinbjudan samt för-
bundscirkulär nummer 338 som uppmanade avdelningarna att ta avstånd från 
syndikalisternas urtima landskonferens, på ett styrelsemöte i början av novem-
ber.609 Alla tre frågor hänsköts till medlemsmötet samma månad med en upp-
maning från styrelsen att avdelningen skulle avstyrka dem. På medlemsmötet 
lästes cirkulären upp och trots både förbundets och avdelningsstyrelsens upp-
maningar beslutade mötet att utan åtgärd lägga dessa till handlingarna. 

Målaravdelningen diskuterade inbjudan till landskonferensen på ett med-
lemsmöte i slutet av oktober 1934. Att skicka ditt ett ombud var aldrig aktu-
ellt, men efter en stunds diskussion beslutades att den skulle vara med och 
ekonomiskt bidra om fCO beslutade att sända ett.610 Frågan avrapporterades 
vid avdelningens medlemsmöte i slutet av november. Där meddelades att fCO 
inte hade för avsikt att skicka en representant och på förslag från avdelning-
ens representant i fCO:s representantskap beslutade mötet att avdelningen inte 
skulle befatta sig mer med frågan.611

Att det fanns ett intresse för Arbetarnas urtima landskonferens, eller snara-
re den fråga som stod överst på konferensens dagordning, bland Hofors fack-
liga avdelningar är tydligt. När det blev klart att lO skulle bannlysa personer 
och avdelningar som närvarade på konferensen protesterade flera fackliga av-

608 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 3/11 1934.

609 Arkiv Gävleborg, Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 174, a1:1 Protokoll, sty-
relsemötesprotokoll 5/11 1934.

610 Arkiv Gävleborg, Svenska Målareförbundets avdelning 117, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 28/10 1934.

611 Arkiv Gävleborg, Svenska Målareförbundets avdelning 117, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 23/11 1934.
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delningar mot detta. En intressant notering i sammanhanget är att målaravdel-
ningen, en avdelning som inte gjort sig känd för att husera någon större mängd 
radikala medlemmar, protesterade mot cirkulär 870 genom att inte godkän-
na cirkuläret. Det ska nödvändigtvis inte ses som ett uttryck för att avdelning-
en radikaliserats, utan jag tolkar det som ett uttryck för att motståndet hos de 
fackligt aktiva i Hofors mot ett kollektivavtal var stort. De såg detta som ett 
steg mot en ökad centralisering och byråkratisering av den fackliga rörelsen, 
att makten allt mer flyttades från enskilda förbund och lokalorganisationer-
na till lO, vilket de var motståndare till. Att kommunister och socialister vän-
de sig mot denna utveckling är föga förvånande, eftersom den försvårade deras 
möjligheter att driva sina fackliga linjer. Grunden för deras fackliga inflytan-
de var att en stor del av makten inom den fackliga rörelsen låg lokalt och ge-
nom ett lokalt maktinnehav kunde förbundens centrala ställningstaganden på-
verkas. Tydligt är att i Hofors var också en relativt stor andel fackföreningsfolk 
av socialdemokratisk kulör motståndare till centraliseringen. Något jag tol-
kar som att den allmänna uppfattningen bland fackligt aktiva i Hofors var att 
makten inom fackföreningsrörelsen skulle ligga lokalt, dels ur en demokratisk 
synvinkel, dels därför att det sågs som det bästa sättet för dem att tillskansa sig 
den största andelen av mervärdet. Enligt uppgift hade, exempelvis, metallarna 
i Hofors bättre löner än dem i Sandviken.612 Naturligtvis gjordes det en sam-
mankoppling mellan det och ett relativt stort förhandlings- och aktionsutrym-
me för den lokala fackföreningen samt dugliga lokala fackliga ledare.

Socialisterna håller ställningen,  
men socialdemokraterna vinner terräng
Andrakammarvalet år 1936 i landet som helhet blev en framgång för kommu-
nisterna och socialdemokraterna, medan socialisterna backade. I Hofors var 
bilden delvis densamma. Socialdemokraterna ökade, i jämförelse med valet år 
1932, sin andel av väljarkåren med 2,4 procentenheter och stannade på 48,4 
procent.613 Kommunisterna tog 5,9 procent av rösterna, vilket var samma an-
del som tidigare. Socialisterna tappade 3,3 procentenheter och fick 33,6 pro-

612 Uppgiften kommer från Conny Klack, våren -07. Hans fader var medlem i Svenska Metall-
industriarbetareförbundets avdelning 169 under 1900-talets första hälft.

613 SOS 1933 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1929–1932, s 158; SOS 1938 al 2, Riksdagsmannava-
len åren 1933–1936, s 170.
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cent. Även om partiet tappade väljarandelar var det fortfarande ett parti med 
stort förtroende bland innevånarna i Hofors.

sP:s bakslag i valet år 1936, de motsättningar inom partiledningen som åda-
galades och accentuerades i samband med eftervalsdebatten, uteslutningar-
na av Karl Kilbom med flera i maj 1937 och den gradvisa söndervittringen av 
partiet, fick på kort sikt inga avgörande konsekvenser för arbetarekommunen. 
Tvärtemot de lokala kommunisternas förutsägelse om att sP:s ”ledande figu-
rer i Hofors” skulle följa Karl Kilbom vid en partistrid och att den socialistis-
ka arbetarekommunen därmed skulle falna, rådde det endräkt bland Hofors-
socialisterna och de till och med stärkte sin ställning på orten under år 1937.614

 

Självfallet berörde den socialistiska arbetarekommunen partiets problem. Kri-
tik uttalades mot Nils Flyg och det sätt partiledningen hanterade konflikten, 
men något tal om att lämna partiet fördes aldrig fram och arbetarekommunen 
avvisade allt samröre med partioppositionen.615 

Även efter metallavdelningens årsmöte 1937 dominerades styrelsen av socialis-
ter. Partiet satt i majoritet och besatte ordförande-, viceordförande- och sekrete-
rareposten. Dessutom var avdelningens expeditör socialist.616

 
För verksamhetsåret 

1937 valde metallavdelningen bara socialister till ombud i fCO: s representant-
skap.617 Att ombuden som utsågs enbart var socialister kom sig av att många med-
lemmar var missnöjda med de socialdemokratiska ombudens agerande i fCO: s 
representantskap. På ett möte anklagades dessa för att vara illojala mot avdel-
ningen. Bland annat hade de på ett representantskapsmöte varit med och avsla-
git avdelningens förslag till paroller för Förstamajtåget år 1936 samt röstat emot 
avdelningens förslag till uttalande vid Förstamajfirandet. Såväl parollerna som 
uttalandet hade udden riktad mot den ”socialdemokratiska dominansen” inom 
fackföreningsrörelsen och deras tal om ökat samförstånd mellan arbetsmarkna-
dens parter. I huvudsak anklagade socialisterna de socialdemokratiska ombuden 
för att sätta partiintresset framför lojaliteten med sin fackliga avdelning.

614 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, A1: 1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 24/10 1936.

615 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, A1: 1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 26/5 och 13/6 1937.

616 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/2 1937.

617 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/4 1937; Folkets Dagblad, 24/12 1936, s 6.
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Inom gjutareavdelningen skördade socialisterna en framgång vid årsmötet 
i februari 1937. Sedan år 1932 hade socialisterna besatt två av styrelsens tre pos-
ter, Artur Björklund som sekreterare och Carl Lundin618 som kassör, men på 
årsmötet valdes Artur Björklund till ordförande och Carl Pira, tidigare supp-
leant i styrelsen, utsågs till sekreterare.619 Med detta var styrelsens alla tre med-
lemmar socialister.

På fCO: s årsmöte i april samma år blev det kamp om ordförandeskapet.620 
Där valdes en icke-metallare till ordförande, något som upprörde J V Engvall. 
Han menade att det var kutym att en metallare valdes till ordförande för fCO, 
men att socialdemokraterna inte ville se en sP:are på den posten och därför 
agerade så att Anders Lif, byggnadsträarbetareavdelningens ordförande, val-
des. J V Engvall ansåg att detta med önskvärd tydlighet visade hur socialde-
mokraterna satte partipolitiska intressen före fackliga. 

Vad det gäller frågan om ordförandeskapet för fCO och den praxis som me-
tallordföranden hävdade så var det inte riktigt som han påstod. Sant var att 
under de tidsperioder metallavdelningen varit ansluten till fCO hade en me-
tallare varit ordförande för fCO, bland annat Anders Lif. Han var ordförande 
mellan åren 1934 och 1935.621 Under de år metallavdelningen stod utanför fCO 
var ordföranden medlem av målaravdelningen.622 Däremot var det inte otro-
ligt att socialdemokraterna agerade för att en sP:are inte skulle få beträda fCO:s 
ordförandestol. År 1931 erövrade socialdemokraterna ordförandeskapet i fCO 
Hofors och det är föga troligt att socialisterna lämnade posten utan strid.623

618 Lundin, Carl, kommunist 1926–1929, socialist 1929–1940. Arkiv Gävleborg, Hofors Kommu-
nistiska arbetarekommun, A1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 6/11 1926 och 28/4 1929; 
Hofors Socialistiska arbetarekommun, A1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/3 1939; Fol-
kets Dagblad Politiken, 24/12 1929, s 8; Folkets Dagblad, 24/12 1931, s 7 och 22/12 1939, s 7.

619 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 6/2 1932, 14/2 1933, 17/2 1934, 17/2 1935, 23/2 1936 och 21/2 1937.

620 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/4 1937.

621 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1934 
och 1935.

622 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1931 
och 1933.

623 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a3:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1931. 
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Vid metallavdelningens val av ombud till förbundets avtalskonferens hös-
ten 1937 segrade socialisternas kandidater J V Engvall och Elis Bloom.624 Den 
förstnämnde fick 210 röster och den sistnämnde 157. Övriga nominerade var 
socialdemokraterna Ivar Lindberg och Nils Lif, samt kommunisten Karl Klint-
berg. De två förstnämnda fick 120 respektive 93 röster medan den sistnämnde 
samlade 78 röster. Den socialistiska arbetarekommunen tolkade detta som ett 
uttryck för att ”intresset för partiet inte ändrats i Hofors” och att partiets ställ-
ning inom ortens största fackförbund förblev lika orubblig som tidigare.625

För Spanien!
Arbetarrörelsen i Hofors berörde Spanienfrågan första gången i samband med 
bildandet av sHfs. Det var den socialistiska arbetarekommunens ordförande Jo-
han Öberg, vilket den socialistiska arbetarekommunen också berömde sig för, 
som på metallavdelningens möte i mitten av oktober väckte frågan om forme-
randet av en lokal Spanienkommitté.626 Initiativet resulterade i en skrivelse från 
avdelningen till fCO i vilken den ”uppdrogs” att sammankalla samtliga organisa-
tioner i Hofors till ett möte för att organisera en kommitté, och i slutet av okto-
ber kallade fCO till ett Spanienmöte.627 Där bildades en lokalkommitté, i vilken 
kommunister, socialdemokrater, socialister och förmodligen en syndikalist satt. 

Inledningsvis verkade det som om de olika arbetareorganisationerna drog 
jämnt i arbetet för den spanska republiken, men i takt med att motsättning-
arna inom den spanska republiken ökade, skärptes också missämjan mellan i 
första hand kommunister och socialister. I slutet av november 1937 var mot-
sättningarna inom den lokala arbetarrörelsen vad det gällde synen på utveck-
lingen inom den spanska republiken uppenbara. Kommunisterna anklagade 
också socialisterna för att sabotera det lokala arbetet för Spanien.628 Ett påstå-

624 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Styrelsepro-
tokoll, styrelsemötesprotokoll 28/8 1937.

625 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 12/9 1937.

626 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 3/11 1936; Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, Protokoll a1:2, avdel-
ningsmötesprotokoll 18/10 1936.

627 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, Spanienmöte 26/10 1936.
628 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 29/1 1938.
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ende som inte var med sanningen överensstämmande. Hofors socialistiska or-
ganisationer mycket var aktiva i det lokala arbetet för Spanien. I syfte att be-
lysa utvecklingen inom den spanska republiken arrangerade ortens socialister 
och syndikalister, i slutet av november, ett offentligt möte med rubriken ”Vad 
sker i Spanien?”.629 Till mötet inbjöds kommunisterna och socialdemokrater-
na. Under mötet ventilerade arrangörerna sin oro över utvecklingen inom den 
spanska republiken, där deras syskonorganisationer på grund av den kommu-
nistiska förföljelsen fick allt svårare att verka. 

Inom den socialdemokratiska arbetarekommunen diskuterades frågan om 
ett deltagande livligt. Några ansåg att arbetarekommunen inte skulle medver-
ka och genom ett deltagande ge mötet en uppmärksamhet det inte förtjänade, 
andra såg det som viktigt att partiet fanns där och kunde bemöta ”de oveder-
häftigheter som där kommer att utslungas”. 630 Arbetarekommunen beslutade 
att delta om de fick tag på en kunnig talare. När det stod klart att arrangörer-
na skulle ta en entréavgift till mötet togs åter frågan om det lämpliga i att ar-
betarekommunen deltog och i diskussionen som följde formades två åsiktslin-
jer.631 Den ena ansåg att arbetarekommunen och ”bolsjevikerna” skulle ordna 
ett eget diskussionsmöte och till det inbjuda syndikalisternas och socialister-
nas talare. Den andra uppfattningen förordade ett deltagande på det planera-
de mötet. Diskussionen slutade med att arbetarekommunen vidhöll tidigare 
beslut, men i protest mot avgiften skulle den organisera en folksamling som 
utanför möteslokalen klagade mot detta. Vidare skulle företrädare för arbetar-
ekommunen kräva att avgiften skänktes till Spanieninsamlingen. I anslutning 
till beslutet höjdes röster för att om föreslaget inte efterföljdes skulle arbetare-
kommunen ”demonstrativt” lämna mötet, men det röstades ned.

Mötet betraktades av alla deltagande organisationer som en framgång. So-
cialdemokraterna berömde sig själva för att de förmådde mötet att anta ett 
uttalande som uppmanade mötesarrangörerna att sluta med sin ”splittrings-

629 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 26/9 1937; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 10/11 1937.

630 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötes-
protokoll 8/11 1937 och medlemsmötesprotokoll 10/11 1937.

631 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, styrelsemötes-
protokoll 8/11 1937 och medlemsmötesprotokoll 25/11 1937.
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verksamhet”.632 Kommunisterna ansåg att deras talare Hilding Hagberg, chef-
redaktör för Norrskensflamman och riksdagsledamot, på ett ”glänsande sätt” 
klargjort partiets syn på det spanska inbördeskriget.633 Socialisterna å sin sida 
menade att i fråga om att gå till personangrepp segrade socialdemokrater och 
kommunister, men i den politiska debatten segrade arrangörerna.634 Debatten 
berördes i Arbetaren, Arbetarbladet, Folkets Dagblad och Ny Dag.635 Att med 
utgångspunkt från tidningsreferaten och kommentarerna försöka få en någor-
lunda klar bild av vad som utspelades på mötet är inte enkelt. Efter att läst des-
sa är det lätt att få för sig att tidningarnas skribenter skildrar olika möten. Men 
med utgångspunkt från referaten kan det konstateras att mötet var välbesökt 
och att vid en omröstning om huruvida mötet skulle anta kommunisternas 
och socialdemokraternas eller socialisternas och syndikalisternas förslag till ut-
talande i Spanienfrågan segrade, med knapp majoritet, de förstnämnda.

När medlemmarna i Hofors socialistiska arbetarekommun vid slutet av år 
1937 såg tillbaka på året som gått kunde de se tillbaka på ett framgångsrikt år. I 
det lokala arbetet för den spanska republiken hade arbetarekommunen hävdat 
sig mer än väl. I de Spanieninsamlingar som genomfördes i Hofors samlade ar-
betarekommunen in mest pengar.636 Positionen som majoritetsgruppering inom 
metallavdelningens styrelse var lika stadig som tidigare och inom gjutareavdel-
ningen hade arbetarekommunen stärkt sin ställning vid avdelningens årsmöte. 
Endast socialister valdes in i styrelsen.637 Dessutom var antalet jul- och nyårs-
hälsningar från arbetarekommunens medlemmar i Folkets Dagblad minst lika 
många som tidigare år.638 Vid årets slut tycktes partiets svårigheter inte nämn-

632 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 15/12 1937.

633 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 12/12 1937.

634 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 26/3 1938.

635 Arbetarbladet, 30/11 1937, s 8; Ny Dag, 30/11 1937, s 1 och 4; Arbetaren, 1/12, s 3 och 6/12 1937, 
s 9; Folket Dagblad, 30/11 1937, s 4.

636 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, E1:8, redovisning av 
Hofors lokala Spanienkommittés hjälpkommittés insamling 6–8 november 1936, E1:9, redo-
visning av Hofors lokala Spanienkommittés hjälpkommittés insamling april 1937, e1:10, redo-
visning av Hofors lokala Spanienkommittés hjälpkommittés insamling 6–7 november 1937.

637 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 21/2 1937.

638 Folkets Dagblad, 24/12 1937, s 6.
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värt ha påverkat socialisternas ställning i Hofors, men i längden kunde dessa inte 
passera obemärkt förbi. Till sist var problemen tvungna att nå Hofors, och när 
det väl skedde fick det ödeläggande konsekvenser för arbetarekommunen.

Sönderfallet börjar – Hofors  
Socialistiska arbetarekommun mot slutet 
Inför metallavdelningens årsmöte 1938 kontaktade den kommunistiska arbe-
tarekommunen den socialdemokratiska.639 Syftet var att höra om den var in-
tresserad av ett samarbete vid valet av styrelse för metallavdelningen. Socialde-
mokraterna diskuterade frågan vid flera möten och inledningsvis ställde man 
sig inte avvisande till förslaget, vilket ska betraktas som uppseendeväckande. 
Sedan år 1929 var partiets centrala linje i frågan om samarbete med kommu-

639 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, styrelsemötes-
protokoll 8/2 1938; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 29/1 1938.

Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 169 i Hofors firar 30-års jubileum sommaren 1937. 
E G Karlsson sitter i främre raden längst till höger i bild. Infällda i bilden syns från vänster Oskar 
Ahlin och Johan Dahlström. (Bilden tillhör Hofors hembygdsförening.)
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nisterna mycket klar, allt sådant tillbakavisades med bestämdhet. Därför är 
det anmärkningsvärt att arbetarekommunen överhuvudtaget tog frågan om ett 
fackligt samarbete i beaktande. Under flera år hade kommunisterna i Hofors 
försökt få till stånd ett sådant utan att lyckas, men nu såg det ut som om det 
öppnades en möjlighet. Den hoppfulla inledningen till trots beslutade social-
demokraterna att avvisa samarbetet.640 Anledningarna till det framgår inte, sä-
kerligen hade socialdemokratins allmänna ovilja mot kommunister betydelse 
för att det inte blev något samarbete, men mer avgörande var nog J V Engvalls, 
Karl Bergkvists och Helmer Karlssons beslut att lämna den socialistiska rörel-
sen och gå in i den socialdemokratiska arbetarekommunen. Rent formellt läm-
nade de det socialistiska partiet efter metallavdelningens årsmöte, men san-
nolikt meddelade de redan innan dess sitt stundande partibyte till den lokala 
socialdemokratins ledarskap.641 Med deras utträde förlorade socialisterna tre 
viktiga fackliga och politiska företrädare. Skälen bakom beslutet var att de inte 
längre såg någon framtid för sP och att partiet spelat ut sin roll.642 Beslutet blir, 
mot bakgrund av den utveckling sP genomgått sedan partisplittringen, logiskt. 
Huvuddelen av partiets fackliga förtroendemän hade redan lämnat partiet. Att 
partiledningen valt en politisk linje som allt mer fjärmade partiet från den 
praktiskt-konkreta hållning som varit dess signum gjorde nog inte valet svåra-
re. Betyder detta att de som blev kvar i arbetarekommunen agerade ologiskt? 
Enligt min mening inte. Att lojalt stanna kvar och kämpa för arbetarekommu-
nen och för de idéer som kopplades samman med den är också logiskt. Flera av 
arbetarekommunens ledande personer hade varit med redan vid partidelning-
en år 1917 och för dem var det självklara att kvarstanna i densamma. Arbetare-
kommunens politiska och fackliga ställning var trots allt relativt stark. 

För den socialistiska arbetarekommunen var förlusten av några av dess 
främsta företrädare ett kraftigt bakslag. Att det dessutom skedde inpå me-
tallavdelningens årsmöte och att avhopparna anslöt sig till socialdemokratin 
gjorde inte saken bättre. Socialisterna gick från en majoritetsställning i styrel-

640 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, styrelsemötes-
protokoll 8/2 och 22/2 1938; Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 28/11 och 12/12 1938.

641 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, styrelsemötesproto-
koll 3/4 1938.

642 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 12/6 1938.
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sen till att endast inneha två av sju styrelseposter. Socialdemokraterna fick ett 
övertag inför årsmötet och erövrade majoritetsställningen i avdelningsstyrel-
sen. Som motdrag försökte socialisterna, utan större framgång, mobilisera sitt 
folk och sina sympatisörer inför årsmötet och styrelsevalet. Resultatet blev att 
för första gången sedan år 1917, bortsett från verksamhetsåret 1925, satt en so-
cialdemokrat som ordförande i metallavdelningen och för första gången sedan 
år 1917 var socialdemokraterna i majoritetsställning. Även vid valen av ombud 
till fCO: s representantskap led socialisterna ett svidande nederlag.643 Endast 
socialdemokrater utsågs. En ljuspunkt i socialisternas elände var att gjutarav-
delningens styrelse också detta år hamnade helt i händerna på socialisterna.

Maktskiftet uppmärksammades av tidningen Arbetarbladet.644 Tidningen 
konstaterade att socialisternas inflytande över metallavdelningen var bruten. Trots 
att ”Flygkommunisterna” inför årsmötet bedrivit en intensiv valkampanj hade 
medlemsmajoriteten valt socialdemokratin. Arbetarbladet hade rätt i sak, men de 
verkliga omständigheterna som möjliggjorde det socialdemokratiska maktöverta-
gandet valde den att inte berätta. Framgången berodde inte på en ökad tilltro till 
partiets företrädare inom avdelningen, utan den kom sig av att två avdelningssty-
relseledamöter som medlemmarna hade förtroende lämnat sP och gått med i saP. 
Det var medlemmarnas förtroende för J V Engvall och Helmer Karlsson som gav 
socialdemokraterna majoritetsställningen i avdelningens styrelse. 

Socialisternas förlust av huvudinflytandet över metallavdelningen innebar 
inga omedelbara taktiska förändringar i arbetarekommunens fackliga arbe-
te, men på sikt tvingades den ägna sig åt ett mer traditionellt kommunistiskt 
fraktionsarbete samt öppna för ett samarbete med kommunisterna.645 Det sist-
nämnda gick stick i stäv med partiledningens växande antikommunism och 
starka ovilja mot alla former av samröre med kommunister. 

I slutet av juli 1938 höll Svenska Metallindustriarbetareförbundet sin 19:e 
kongress. Under våren genomförde metallavdelningen i Hofors sina ombuds-
val. Huvudmotståndare var socialisternas kandidater Elis Bloom och Harald 

643 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 27/2 1938.

644 Arbetarbladet, 1/3 1938, s 1.
645 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-

koll 29/9 och 20/11 1938.
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Moberg646, och socialdemokraternas J V Engvall och Ivar Lindberg.647 Visser-
ligen förde också kommunisterna fram två namn, Karl Klintberg och Olof 
Sandberg648, men de var chanslösa. Inför valet satsade socialisterna och soci-
aldemokraterna stora resurser och mycket prestige för att vinna. För de först-
nämnda gällde det att visa att de fortfarande var en kraft att räkna med, för 
de senare handlade det om att påvisa socialisternas brutna makt. I slutet av 
maj 1938 kommenterades det stundande valet i en insändare i Arbetarbladet. I 
den ondgjorde sig författaren över socialisternas hämndaktion mot en tidiga-
re kamrat som förstått vilken bluff socialistiska partiet var och lämnat det till 
förmån för socialdemokratin. Därtill beklagades att avdelningens medlemmar 
inte tycktes förstå situationens allvar och i stället för att rösta på J V Engvall 
och en ansvarsfull facklig linje verkade välja ombud som inte brydde sig om or-
ganisationens och medlemmarnas bästa.649 Vem som skrev insändaren är helt 
omöjligt att uttala sig om men uppenbart var den en del av den socialdemokra-
tiska arbetarekommunens kampanj för att få J V Engvall vald. Rimligt att anta 
är att en ledande person inom Hofors socialdemokratiska arbetarekommun 
var upphovsmannen. Innehållet i densamma är i sig ingenting att förvånas 
över, dock är det roligt att läsa hur J V Engvalls mångåriga gärning som avdel-
ningsordförande prisas och att han som sådan borde väljas till ombud. Ponera 
att J V Engvall fortsatt tillhört den socialistiska arbetarekommunen, då hade 
socialisterna säkerligen använt samma argument för J V Engvall medan social-
demokraterna med emfas tillbakavisat dem, och säkerligen fört fram argument 
som påtalade vikten av förnyelse, att ge nya krafter chansen et cetera. 

646 Moberg, Harald (f. år 1897), vänstersocialdemokrat 1918–1921, kommunist 1921–1929, socia-
list 1929–1939, socialdemokrat från början av 1940-talet. Arkiv Gävleborg, Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespondens, brev från avdelningen till förbun-
det daterat 20/3 1941; Stormklockan 21/12 1918 s 6 och 31/3 1923 s 6; Folkets Dagblad Politiken 
23/12 1926, s 9; Folkets Dagblad 23/12 1932 och s 9 och 24/12 1938, s 4; Intervju med Åke Sö-
derblom, Hofors, den 14 juni 2007.

647 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 12/6 1938; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, 
medlemsmötesprotokoll 11/5 och 8/6 1938; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, medlemsmötesprotokoll 20/5 1938.

648 Sandberg, Olof (f. år 1910), kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. 
C, pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, årsberättelsen för år 1939–1940; Stormklockan, nr 51-52, 1927, s 13, 
Ny Dag, 24/12 1936, s 8.

649 Arbetarbladet, 31/5 1938 s 3.
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Efter en hård och enligt J V Engvall ”smutsig valkampanj” riktad mot ho-
nom, segrade socialisternas kandidater.650 För socialdemokraterna blev valet 
en smälek. Inför valet hade de framhållit att det var en hederssak för dem att 
få J V Engvall vald. Av socialisterna uppfattades segern säkerligen som en be-
kräftelse på att de som politisk organisation fortfarande hade ett relativt starkt 
stöd bland avdelningens medlemmar. Till en del stämde nog det, men större 
betydelse hade det att de valda ombuden, avdelningens vice ordförande och 
dess funktionär, ägde ett stort personligt förtroende inom avdelningen. Det i 
kombination med en väl genomförd valkampanj, i vilken de kunde slå mynt 
av J V Engvalls ”svek”, avgjorde valet till sP:s fördel. Att socialisterna var hårda 
i sina angrepp mot J V Engvall och att kampanjen mot honom i flera avseen-
den var så ”smutsig” som socialdemokraterna påstod finner jag troligt. Besvi-
kelsen bland socialisterna över att de förlorat sitt inflytande över metallavdel-
ningens styrelse var med all säkerhet stor. Den tillsammans med känslor av 
sorg och svek gentemot en gammal kamrat som ansågs ha övergivit och för-
rått dem, fick känslorna att svalla över.

Kommunvalet år 1938 i Hofors innebar ytterligare valframgångar för soci-
aldemokraterna och kommunisterna. Socialisterna backade däremot. De först-
nämnda fick 57,9 procent av rösterna, kommunisterna 9,8 och socialisterna 
19,5. Även om socialisterna förlorade en tredjedel av sitt väljarstöd var partiet li-
kafullt ortens näst största parti och dubbelt så stort som kommunisterna.651 Till 
skillnad från rikstrenden, där före detta sP-väljare tycktes gå i riktning mot sKP/
Ki, rörde sig de tidigare socialistiska väljarna i Hofors till socialdemokraterna. 
Detta förklaras, enligt min mening, av den politiska kultur som utvecklats på 
orten de senaste 30 åren. En politisk och facklig kultur som fokuserade på det 
praktiskt-konkreta arbetet för socialismen och som hade sina rötter i den vän-
stersocialdemokrati som växte fram i Hofors under 1910-talet. En viktig sym-
bol för denna tradition var J V Engvall. Efter att han gått till socialdemokrater-
na kom flera av de väljare som tidigare röstat på sP att rösta på saP.

650 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 12/6 1938.

651 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunfullmäktigevalen 1934, e 
Xiii nr 2, valprotokoll för Hofors socken samt Kommunfullmäktigevalen 1938, e Xiii nr 3a, 
valprotokoll för Hofors socken.
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Ett fall omöjligt att hindra
Den socialistiska arbetarekommunen konstaterade i sin eftervalsdiskussion att 
valrörelsen skötts lika bra som tidigare år och att orsaken till det dåliga re-
sultatet inte ska sökas där.652 Som förklaringar till partiets tillbakagång an-
fördes istället ”Kilbomskrisen”, partiets dåliga ekonomi samt kommunister-
nas och socialdemokraternas ”smutskastningskampanjer”. Även det att många 
gamla sympatisörer tröttnat på stridigheterna inom partiet och därför valt att 
inte rösta framhölls som en betydande orsak till arbetarekommunens tillba-
kagång. Vid ett möte i november besöktes arbetarekommunen av Uno Pers-
son, ordförande för partiets ungdomsförbund. Även på detta möte diskute-
rades valförlusten. Av Uno Perssons föredrag att döma ansåg partiledningen 
att valutgången berodde på partiets otydliga inställning i Tjeckoslovakienfrå-
gan.653 Det vill säga att Nils Flyg inte tydligt fördömt Nazitysklands inmarsch 
i Tjeckoslovakien samt att han uttryckt förståelse för den tysktalande minori-
tetens önskemål om att få tillhöra Tyskland.654 Förklaringen godtogs delvis av 
arbetarekommunens medlemmar men långt ifrån av alla, bland andra ställde 
sig Johan Öberg tvivlande till det som den avgörande orsaken.655 Han sade sig 
tro mer på arbetarekommunens egna förklaringar. 

Metallavdelningens årsmöte 1939 blev för socialisternas del en sorglig upp-
repning av det förra. Socialdemokraterna behöll greppet om avdelningsstyrel-
sen samt de ordinarie ombudsplatserna till fCO: s representantskap.656 Socia-
listerna tog två styrelseplatser och suppleantplatserna till representantskapet. 
Inför årsmötet gjordes ett misslyckat försök från kommunistiskt och socialis-
tiskt håll att få till stånd ett samarbete. Kommunisterna ville först formule-

652 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 18/3 1939.

653 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 20/11 1938.

654 Blomqvist 1999, s 170.
655 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 1927-1929; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 1930-1941.

656 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 4/3 1939; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, med-
lemsmötesprotokoll 18/3 1939.
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ra en gemensam facklig plattform för hur oppositionsarbetet inom den loka-
la fackföreningsrörelsen skulle bedrivas, först därefter kunde de tänka sig att 
diskutera mandatfördelningen. Socialisterna var inte alls intresserade av en ge-
mensam politisk plattform, de ville bara diskutera fördelningen av mandat 
och förtroendeposter.657 Försöket till ett samarbete avbröts där.

När strävandet att få till stånd ett samarbete med socialisterna misslycka-
des valde kommunisterna att på årsmötet och i samband med att ombuden 
till fCO skulle väljas att propagera för att en valberedningskommitté skulle väl-
jas. Den skulle få till uppgift att presentera ett förslag på ombud där alla poli-
tiska riktningar var representerade.658 Förslaget avslogs. I slutändan kom ingen 
kommunist att representera avdelningen i fCO. Den kommunistiska arbetar-
ekommunen förklarade avslaget med att den argumenterat dåligt för sitt för-
slag, men riktigt så enkelt var det inte.659 Kommunisternas ställning inom av-
delningen var svag och med de två andra arbetarekommunerna emot sig fanns 
det ingen möjlighet för dem att få gehör för sitt förslag, hur väl de än talade.

Socialisterna förlorar gjutareavdelningen
Styrelsevalet vid gjutareavdelningens årsmöte detta år innebar ännu en mot-
gång för socialisterna. Efter en votering förlorade Artur Björklund och Carl 
Pira sin ordförande- respektive sekreterarpost till socialdemokraten Gunnar 
Källberg, ordförande i avdelningen mellan åren 1929 och 1936.660 Huruvida 
ordförandevalet och att det drevs till votering ska ses som ett led i socialdemo-
kraternas strävan att erövra ännu en facklig avdelning är det svårt att säga nå-
gonting bestämt om, men det är möjligt. Socialisternas fackliga och politis-
ka ställning på orten var dock vacklade och socialdemokraterna bör ha sett en 
möjlighet att återerövra gjutareavdelningens styrelse. Samtidigt ska det på pe-

657 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 25/1 1939; Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
tokoll 28/2 1939.

658 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 4/3 1939.

659 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-
protokoll 19/3 1939.

660 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötesproto-
koll 24/2 1929, 16/2 1930, 8/2 1931, 6/2 1932, 14/2 1933, 17/2 1934, 17/2 1935 och 25/2 1939.
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kas att år 1941 återvaldes Artur Björklund till ordförande och han kom att sit-
ta som det undersökningsperioden ut.661 

I september 1939 genomförde Svenska Metallindustriarbetareförbundet en 
avtalskonferens för järnbruksindustrin. Hoforsavdelningen genomförde om-
budsval i slutet av augusti.662 De nominerade var socialdemokraterna J V Eng-
vall och Gösta Tidlund663, socialisterna Elis Bloom och Bertil Wahlberg664 och 
kommunisten Olof Sandberg. Valda blev Elis Bloom och J V Engvall.665 Valre-
sultatet pekade i stort i samma riktning som de senaste ombudsvalen, det vill 
säga att socialistiska kandidater fortfarande kunde segra över socialdemokra-
tiska. Respektive kandidats politiska etikett och dess betydelse för valutgången 
är svår att fastställa, även om det inte ska avfärdas. Elis Blooms och J V Eng-
valls individuella ställningar inom avdelningen var uppenbart starka.

Kommunisternas svaga ställning inom avdelningen bekräftades av resulta-
tet och det är uppenbart att partiets politik inte fungerade som draghjälp åt 
nominerade kommunister. Tydligt är att de inte ägde något stort förtroende 
bland avdelningsmedlemmarna i allmänhet. Valresultatet visar att det fanns 
en kärna av kommunister och kommunistsympatisörer bestående av ca 60 
personer vars lojalitet med sKP/Ki var stark, fler än så var de dock inte.666

Sammanfattning
Inledningen av den period kapitlet behandlar innebar en fortsatt försvagning av 
den kommunistiska, sedermera socialistiska arbetarekommunens ställning på 
orten och med det en förstärkning av socialdemokraternas politiska och fackli-
ga position. Inledningsvis var försvagningen inte särskilt tydlig. Under 1930-ta-
lets första hälft var den knappt synlig för dem som berördes men efter en åter-

661 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 8/2 1941, 27/2 1943 och 24/2 1945.

662 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 20/8 1939.

663 Tidlund, Gösta (f. år 1900), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska ar-
betarekommun, a1:1-2, Protokoll, medlemsmötesprotokoll 7/12 1938, 6/12 1943 och 26/11 1945. 
Intervju med Åke Söderblom, Hofors, den 14 juni 2007.

664 Wahlberg, Bertil (f. år 1903), socialist 1930–1941. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetare-
kommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 12/1 1930, 18/12 1934, 5/3 1938 och 30/3 1941.

665 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Protokoll, 
styrelsemötesprotokoll 10/9 1939.

666 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/2 1937, 27/2 1938 och 12/6 1939.
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blick på utvecklingen under tidsperioden i sin helhet går det att slå fast att tiden 
åren runt år 1930 innebar ett brott mot tidigare utveckling och inledningen på 
en ny politisk fas för arbetarrörelsen i Hofors. Från att arbetarekommunen med 
andrakammarvalet år 1928 gjorde sitt bästa val på länge och fick ett större poli-
tiskt stöd bland bygdens röstande än socialdemokratin, till en minskning av väl-
jarstödet med nära nog fyra femtedelar vid 1930-talets slut. 

Den kommunistiska sedermera socialistiska arbetarekommunens gradvisa 
maktförsvagning skedde i första hand inom det politiska området men också 
på det fackliga. Bland annat manifesterad av att den tappade sitt inflytande över 
vem som skulle vara talare vid ortens Förstamajfirande. En del av arbetarekom-
munens försvagning ska knytas till partidelningen hösten 1929 och formandet 
av ett tredje arbetareparti, men för stora växlar ska inte dras på den. Delningen 
kom till stånd därför att de mer praktiskt-konkret sinnade kommunisterna inte 
önskade en politisk-facklig linje som fjärmade dem från huvuddelen av mas-
san. Tydligt var detta i Hofors, där den kommunistiska arbetarekommunen och 
en överväldigande majoritet av dess medlemmar tog ställning för den majori-
tet inom partiet som tillbakavisade Kominterns ultravänsterlinje, vilket innebar 
att arbetarekommunen följde Nils Flyg och Karl Kilbom in i det som skulle bli 
Socialistiska partiet. Huvudorsaken till att arbetarekommunen gick denna väg 
var att ett fullföljande av Kominterns fackliga taktik skulle betyda att den skul-
le förlora sin starka lokalfackliga ställning. Basen för Hofors kommunistiska, se-
dermera socialistiska arbetarekommuns, lokala makt och maktutövning var de-
ras lokalfackliga ställning. Att riskera den genom att driva en i deras ögon direkt 
kontraproduktiv och enfaldig facklig linje var, som synes, aldrig aktuellt. 

För socialisterna innebar delningen ingen direkt förändring. Deras ställ-
ning inom metallavdelningen förblev under huvuddelen av perioden ohotad 
och inom gjutaravdelningen stärkte de sin position. Däremot minskade socia-
listernas inflytande över fCO. Först berodde det på att metallavdelningen läm-
nade fCO våren 1931 i protest mot representationsordningen inom densamma. 
Socialisternas inflytande i fCO gick via deras starka ställning inom metallavdel-
ningen och med dess utträde tappade de sitt inflytande där. I mitten av 1930-
talet återinträdde metallavdelningen i fCO, men då räckte det inte med att do-
minera den för att dominera fCO. Socialdemokrater dominerade huvuddelen 
av ortens övriga fackliga avdelningar och fick på så vis majoritetsställning inom 
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fCO. Enligt sociologen Sune Sunesson var sP relativt framgångsrikt i sitt fackli-
ga arbete, men partiet hade svårt att hävda sig politiskt och hade även problem 
med att framstå som ett trovärdigt politiskt alternativ. Efter hand utvecklades 
partiet, enligt Sune Sunesson, till ett fackföreningsparti. Påståendet om att so-
cialisterna hade svårt att presentera sig som ett trovärdigt politiskt alternativ är 
inte helt riktigt. Fram till slutet av 1930-talet röstade en stor del av de röstberät-
tigade i Hofors på socialisterna, och det kan inte tolkas på annat sätt än som ett 
uttryck av politiskt förtroende för Socialistiska partiet och dess företrädare. 

För kommunisterna i Hofors innebar delningen av sKP/Ki att de förlorade 
sitt fackliga inflytande. Under 1930-talets första hälft hade partiet en liten kärna 
av sympatisörer inom metallavdelningen som mer eller mindre alltid röstade för 
deras förslag, men kommunisterna stod långt ifrån något reellt inflytande inom 
avdelningen. I och med att Komintern övergav sin ultravästerlinje i mitten av 
1930-talet skedde en gradvis ökning av antalet som röstade på kommunisternas 
förslag inom metallavdelningen och sakteliga stärkte de sin position. 

Socialistiska partiet som sådant tappade under 1930-talet allt mer av sitt 
stöd bland väljarna, men i Hofors gick partiet däremot framåt. Tiden direkt 
efter partsplittringen år 1937 syntes arbetarekommunen stå oberörd av de cen-
trala slitningarna och dess ställning inom fCO och metallavdelningen såg sna-
rare ut att ha stärkts under hösten 1937. Till skillnad från nästan alla andra 
socialistiska arbetarekommuner där medlemmar med ett lokalt fackligt in-
flytande nära nog mangrant lämnade sP, kom partiets fackligt och politiskt 
”tunga” namn i Hofors att kvarstanna i detsamma, en utveckling som gick 
tvärtemot den inom partiet i övrigt. 

Striderna inom Socialistiska partiet fick till sist även verkan i Hofors. Strax 
före metallavdelningens årsmöte 1938 lämnade tre fackligt och politiskt tunga 
namn partiet. Argumentet var att de inte såg någon framtid för detsamma. 
Förlusten var kännbar för den socialistiska arbetarekommunen och blev bör-
jan på slutet för den.

Kommunvalet år 1938 innebar en fortsatt tillbakagång för den socialistis-
ka arbetarekommunen i Hofors. Till skillnad från rikstrenden, där före det-
ta socialistiska väljare gick i riktning mot kommunisterna, gick de förutvaran-
de socialistiska väljarna i Hofors till socialdemokraterna, vilket innebar att de 
gjorde sitt bästa kommunalval ditintills. Jämte detta spelade det en viss roll 
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att Socialistiska partiet från år 1935 började avvika från den praktiskt-konkreta 
fackliga och politiska linjen. Från hösten 1938 blev också den socialistiska ar-
betarekommunen i Hofors allt mer ett fackföreningsparti i den mening Sune 
Sunesson menar. Väljarstödet sjönk men stödet inom metallavdelningen, gju-
tareavdelningen och fCO var fortsatt relativt starkt.

Den fackliga och politiska utvecklingen i Hofors förklaras av flera faktorer. 
Det finns en klar koppling till att socialdemokratin slog in på en tydlig anti-
kommunistisk väg och mer eller mindre formellt slog fast kampen mot kom-
munismen som en del i partiets politiska mål. För en ort som Hofors, där kom-
munisterna, sedermera socialisterna, hade en stark ställning fick det dock inte 
lika stor betydelse som i landet i övrigt. Det ska hållas i minnet att motsättning-
arna mellan ortens socialdemokrater och kommunister sedan partidelningen år 
1917 var skarpa. Motsättningarna var en ständigt närvarande del av det fackliga 
arbetet, men på grund av att socialdemokraterna länge hade en svag ställning 
inom den fackliga rörelsen i Hofors sökte de ingen direkt och öppen konfron-
tation med kommunisterna. Under 1920-talets andra hälft hårdnade dock soci-
aldemokraternas ton mot kommunisterna, vilket förklaras av att deras fackliga 
ställning gradvis blev starkare och det fanns reella möjligheter för dem att vin-
na voteringar mot kommunisterna på avdelningarnas möten.

Socialdemokraternas ökade makt berodde också på en kombination av att 
man från centralfackligt håll vidtog allt fler åtgärder som begränsade kommu-
nisternas och socialisternas möjlighet att driva sina fackliga oppositionslinjer. 
Därtill bildades under denna period ett antal nya fackliga avdelningar i Hofors 
där socialdemokrater eller partilösa, som vanligtvis sympatiserade med socialde-
mokratin, dominerade styrelserna. Den centralisering av makten inom fackför-
eningsrörelsen som tog fart under 1930-talet spelade generellt en viktig roll i för-
svagningen av socialisternas och kommunisternas lokalfackliga maktställningar. 
Deras makt byggde, som Sune Sunesson och historikern Tom Olsson påpe-
kat, på deras möjlighet och förmåga att använda fackförbundens lokalt knutna 
maktmedel. När denna möjlighet successivt kringskars, begränsades också deras 
makt och inflytande. I Hofors påverkades socialisternas fackliga maktställning 
inte särskilt av denna allmänna centraliseringsprocess, vilket till en del förklaras 
av att det dröjde i alla fall fram till 1940-talets andra hälft innan denna process 
kom igång på allvar inom Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
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Från antikommunism  
till Efterkrigsprogram

Från antifascister till nazikommunister
Den 23 augusti 1939 offentliggjordes Molotov-Ribbentroppakten, den sovjet-
tyska ickeangreppspakten. Med den nådde kommunisternas enhetsfrontspoli-
tik vägs ände. Pakten ställde kommunisterna i en prekär situation. Sannolikt 
var det svårt för många av dem att dagen efter offentliggörandet av pakten gå 
till sina arbeten och inför arbetskamraterna försöka förklara och försvara Sov-
jetunionens agerande. Inte blev situationen bättre av att Sovjetunionen den 30 
november samma år angrep Finland. 

I spåret av det sovjetiska anfallet växte det i Sverige fram en aktivism för 
Finland med få motstycken i svensk hjälpverksamhet.667 I denna verksamhet 
utgjorde den svenska fackföreningsrörelsen en viktig del.668 Kravet från Kom-
intern och sKP/Ki centralt om disciplin och rättning i ledet i en tid som den-
na upplevdes av många medlemmar som nära nog ogörligt. Situationen ställ-
de den lokala organisationen inför stora svårigheter och den kom att utsättas 
för ett hårt inre och yttre tryck.669

667 Carlqvist, Erik, Solidaritet på prov. Finlandshjälp under vinterkriget. Stockholm 1971, s 9.
668 Ibid, s 33ff.
669 Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, Äldre aktsystemet XXii a, vol:552, pärm 9. I 

volymen finns en skrivelse från sKP/Ki centralt till partidistrikten, utskickat någon gång ef-
ter Molotov-Ribbentropspaktens ingående men före Sovjetunionens angrepp på Finland. 
Enligt den skulle kamrater som ”vacklade” i sin inställning till pakten omedelbart lyftas 
bort från sina styrelseuppdrag och om så behövdes uteslutas ur partiet. Ingen ”tolerans” fick 
visas dem som inte öppet vågade stå för sitt medlemskap i sKP/Ki.

Kapitel Fyra
Kap 4: s 171-225 Mellan massan och Marx Stefan Dalint

Vi bygger landet i gärning och 
ord, röjer dess tegar och plö-
jer dess jord. Vi bärgar skörden 
som åkrarna gav timret ur sko-
gen och fångsten ur hav.

Vi är de tusenden som byg-
ger landet, vi bar det fram i 
nöd och strid, i trots och läng-
tan , i svält och armod nu byg-
ger vi den nya tid.

Malmen ur berget och mi-
lornas kol stöpte vi järn av och 
smidde till stål. Fiskarens koja 
och torparens hem röjde vi 
plats för och timrade dem.

Vi är de tusenden som byg-
ger landet, vi bar det fram i 
nöd och strid, i trots och läng-
tan, i svält och armod nu byg-
ger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogar-
nas män, vi reste bygden och 
värnade den. Vi är de kvin-
nor som bördorna bar, skapade 
lyckan och höll henne kvar.

Vi är de tusenden som byg-
ger landet vi bar det fram i nöd 
och strid, i trots och längtan , 
i svält och armod nu bygger vi 
den nya tid.
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Det uppkomna läget, med en ökad antikommunism inom fackförenings-
rörelsen, gav saP och lO möjlighet att gå till offensiv mot sKP/Ki. Den 15 de-
cember 1939 uppmanade lO:s representantskap anslutna fackföreningar att 
inte välja kommunister till förtroendemän. Uppmaningen upprepades i lO-
ledningens cirkulär nr 1144 i vilket de fackliga organisationerna anmodades att 
bekämpa kommunisterna inom den fackliga rörelsen och se till att inga kom-
munister fick fackliga förtroendeuppdrag.670 

Även statens tryck på kommunisterna ökade under denna period. Den 19 
december 1939 bildades det första arbetskompaniet för kommunister, vilket 
upprättades i syfte att internera kommunister som ansågs utgöra ett akut hot 
mot rikets säkerhet.671 Sammanlagt placerades mellan 3 000 och 3 500 kom-
munister i något av de tio arbetskompanier som upprättades. Det sista kom-
paniet avvecklades i slutet av oktober 1942.672 Den 10 februari 1940 genomför-
de Statspolisen en riksomfattande razzia mot svenska kommunister och deras 
organisationer.673 Den genomfördes av ca 3 000 poliser mot 969 personer och 
45 kommunistiska lokaler.674 Runt 2 000 handlingar beslagtogs, uppgifter om 
ca 8 000 personer samlades in och den skriftliga sammanställningen av det be-
slagtagna materialet omfattar 1 100 sidor.675 I slutet av februari 1940 beslutade 
riksdagen att tidningar och tidskrifter ”som överskrida de grundlagsstadgade 
gränserna för tryckfriheten på ett sätt som innebär ett ansvarslöst åsidosättan-
de av hänsyn till landets yttre och inre säkerhet” inte fick fraktas med statli-
ga transportmedel.676 Ej heller fick de sändas via Posten eller med motorfor-
don i linjetrafik. I första hand slog lagen mot kommunistiska tidningar, men 
även några nazistiska tidningar kom att beröras av den. Naturligtvis vände sig 
kommunisterna mot lagförslaget, men deras argumentation var återhållsam 

670 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Landsorganisationen i Sveriges arkiv. Cirkulär 1144.
671 Molin, Karl, Hemmakriget. Den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra 

världskriget. Stockholm 1982, s 185.
672 Ibid, s 186.
673 Ibid, s 31.
674 Schmidt, Werner, Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet. 

Stockholm 2002, s 160.
675 Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, Äldre aktsystem XXii a, vol:553, s 1-419 Y-län, 

Rapport ”Resultat kommunistrazzian”.
676 Proposition 1940:57, Förslag till förordning rörande förbud mot befodran av vissa periodis-

ka skrifter med statliga transportmedel mm, s 5; Hirdman, Yvonne, Sverges Kommunistiska 
Parti 1939–1945. Stockholm 1974, s 117.
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och undfallande. Historikern Yvonne Hirdman har tolkat det som en taktik 
partiet valde för att bryta sin politiska isolering.677

I Norrbotten var tonen mot kommunister särskilt hård. Tidningen Norr-
ländska Socialdemokraten krävde att myndigheterna tog i med hårdhandskar-
na mot de landsförrädiska kommunisterna och deras press.678 Högertidningen 
Norrbottens-Kuriren uppmanade myndigheterna att snarast slå sönder kom-
munisternas distriktsorganisation. Den 3 mars 1940 efterkom en grupp höger-
extremister kraven på hårdare tag mot kommunisterna. Tidigt på morgonen 
sprängdes den kommunistiska tidningen Norrskensflammans lokaler i Luleå 
i luften. Attentatet krävde fem människors liv och utfördes av kapten Uno 
Svanbom, fänrikarna Hans Borgström, Gösta Krendel och Torsten Norström, 
redaktör Gunnar Hedenström, handelsbiträdet Jim Palmqvist samt Luleås 
stadsfiskal Ebbe Hallberg.679

sP:s ledning kom att se Sovjetunionens anfall på Finland och den svenska 
allmänhetens uppslutning för Finland som en möjlighet att profilera sig poli-
tiskt och att återta en del av det stöd som förlorats.680 Partiets ledare Nils Flyg 
tillhörde dem som talade sig varm för Finlands sak. En inställning som inte 
delades av alla inom partistyrelsen eller ute i partiorganisationen. Flera parti-
medlemmar hade svårt att se hur partiets syn i Finlandsfrågan stämde överens 
med dess traditionella syn på internationalism.681 Efterhand blev sP:s ledning 
allt mer fientligt inställd till Sovjetunionen och kommunisterna. I ett försök 
att begränsa de sistnämndas inflytande inom den svenska fackföreningsrörel-
sen avstod sP på ett flertal platser i landet från att driva fram egna kandidater 
vid de fackliga valen våren 1940. Partiets sympatisörer uppmanades istället att 
rösta på socialdemokraternas kandidater.682 På så sätt ville partiet minska ris-
ken för röstsplittring, vilket ansågs gynna kommunisterna.

677 Hirdman 1974, s 119.
678 Forsberg, Filip, Fem döda. Luleådådet i processprotokollens belysning. Stockholm 1940, s 11; 

Haste, Hans, Det första seklet. Människor, händelser och idéer i svensk socialdemokrati, del 2. 
Stockholm 1989, s 123.

679 Forsberg 1940, s 37ff; Haste 1989, s 123.
680 Blomqvist 1999, s 205ff.
681 Ibid, s 206f.
682 Nilsson 1985, s 30.
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Andrakammarvalet år 1940 blev en framgång för socialdemokraterna. Jämfört 
med andrakammarvalet år 1936 gick partiet fram 7,9 procentenheter och samlade 
53,8 procent av rösterna.683 Kommunisterna samlade 3,5 procent av landets röster, 
vilket var en framgång med 0,2 procentenheter. För socialisternas del markerade 
valet den definitiva slutpunkten. I landet som helhet fick partiet endast 0,7 pro-
cent av rösterna, vilket ska jämföras med 4,4 procent vid valet år 1936.

Samlingsregeringens politik  
– fröet till kommunisternas framgångar
Trots det för sKP/Ki försvårade läget att bedriva opinionsbildning hade partiet 
i början av 1941 återtagit den opinionsmässiga ställning partiet haft före augus-
ti 1939. Till stor del berodde det på ett framgångsrikt opinionsbildande arbe-
te riktat mot samlingsregeringens försörjnings-, pris- och lönepolitik. Partiet 
stred mot skatteökningarna, de stigande försvarskostnaderna och sänkta real-
löner.684 sKP/Ki angrep även lO-ledningen för att den ställt sig bakom regering-
ens politik samt accepterat begränsningar av arbetarnas kompensation för de 
fördyringar som följde. I december 1939 fixerades kompensationen till 75 pro-
cent av prisstegringen och i december 1940 till 50 procent av densamma. En 
bit in på år 1941 hade sKP/Ki inte bara återtagit sin opinionsmässiga ställning 
utan stärkt den, men eftersom kommunister inte fick inneha förtroendepos-
ter inom fackföreningsrörelsen innebar detta inte ett återtagande och erövran-
de av formell makt och inflytande.685 Både lO och saP oroades av kommunis-
ternas växande inflytande och den förlängda giltigheten av cirkulär 1144, via 
cirkulär 1214, ska ses i ljuset av detta.686 Jämte detta antog Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets ledning i början av år 1941 cirkulär nr 3/1941, i vilket 
det meddelades att kommunister var förbjudna att inneha förtroendeuppdrag 
inom förbundet.687 Liknande åtgärder och beslut togs av andra lO-förbund.

Den 2 juni 1941 inledde Tyskland sitt anfall på Sovjetunionen. Operatio-
nen Barbarossa var med sina över tre miljoner soldater historiens dittills störs-

683 SOS 1941 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1937–1940, s 53*.
684 Molin 1982, s 111.
685 Ibid, s 112.
686 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Landsorganisationen i Sveriges arkiv. Cirkulär 1214.
687 Pär-Erik, Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia, band IV, 1940–1956. Stockholm 

1977, s 135.
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Cirkulär 1144: I Cirkulär 1144 uppmanade fackliga organisationer anslutna till 
LO att bekämpa kommunisterna inom den fackliga rörelsen.
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ta militära operation. Angreppet innebar återigen politiska lägesförändringar 
och att det politiska trycket på kommunisterna lättade ytterligare. Kommu-
nismen pekade återigen ut fascismen som arbetarklassens huvudfiende och 
ännu en gång blev enhetsfrontspolitiken rörelsens politiska linje.688 sKP/Ki 
återgick till den utrikespolitiska strategin partiet hade haft åren före Molo-
tov-Ribbentroppakten. Antifascismen och folkfrontstanken blev ånyo partiets 
väg ut ur sin politiska isolering och in mot politikens centrum. Detta gällde 
dock inte för partiets inrikespolitiska linje, där handlade det om att slå mynt 
av missnöjet som fanns med samlingsregeringens politik.

Ska SKP/KI förbjudas?
Våren 1941 höjdes röster bland högermännen i riksdagen för ett förbud mot 
sKP/Ki och kommunistiska organisationer, och under hösten och vintern sam-
ma år ledde frågan till svåra slitningar inom samlingsregeringen.689 Per Albin 
Hansson var motståndare till ett förbud men ville inte att samlingsregering-
en skulle spricka på grund av detta.690 Ett av skälen till hans motstånd var att 
ett förbud mot kommunisterna skulle innebära att dessa sökte sig till social-
demokratin, vilket skulle stärka partiets vänsterfalang, något som Per Albin 
Hansson inte önskade. I syfte att få en bild av hur den fackliga rörelsen såg på 
detta sammanträdde representanter för lO och den socialdemokratiska parti-
styrelsen i slutet av 1941. På mötet visade sig lO:s representanter vara positivt 
inställda till partiförbudet, vilket hade sin grund i de erfarenheter socialdemo-
kratiska fackföreningsledare ansågs ha av kommunisterna inom fackförenings-
rörelsen. I sammanhanget ska det nämnas att de talade för ett partiförbud som 
även skulle gälla för de nazistiska partierna. Frågan stupade på att samlingsre-
geringen inte kunde enas om lagens utformning och inriktning samt att den 
utrikespolitiska utvecklingen mer eller mindre förde bort frågan från den po-
litiska dagordningen.691 Vägs ände nåddes den 30 januari 1942. I samband med 
presentationen i riksdagen av en proposition om straffskärpning för spioneri 
och sabotage, meddelades att något ”partiförbud” inte var aktuellt.692 

688 Hirdman 1974, s 145ff.
689 Molin, Karl, Försvaret, folkhemmet och demokratin. Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939–

1945. Stockholm 1974, s 296ff.
690 Johansson, Alf W, Per-Albin och kriget. Stockholm 1984, s 287f.
691 Ibid, s 289f.
692 Molin 1974, s 310f.
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Att återigen stå på ”rätt sida” bör ha upplevts som en lättnad ute i sKP/Ki:s 
lokala organisation, även om det fanns ett visst misstroende bland allmänhe-
ten gentemot kommunisterna för deras agerande de två föregående åren.

Socialisternas sista kongress
sP:s ledning välkomnade Tysklands anfall på Sovjetunionen, vilket sågs som 
ett förebådande av kommunismens och Stalins fall. Även om partiledning-
en, inledningsvis, inte gjorde några direkta uttalanden i frågan framgår det att 
den hoppades på en tysk seger.693 Från och med det tyska anfallet på Sovjetu-
nionen kom partiets politik helt att utgå från kampen mot Sovjetunionen och 
bolsjevismen.694 

I början av november 1941 samlades spillrorna av sP till sin sista kongress 
och kritiken mot Nils Flyg och partiledningen var massiv.695 Partiledningen 
kritiserades för sin tyskvänliga hållning och frågor om vart partiets antina-
zistiska hållning tagit vägen och hur det kom sig att partiledningen föredrog 
en tysk seger framför en sovjetisk ställdes. Från flera arbetarekommuner res-
tes krav om Nils Flygs avgång. Kritiken till trots, när det var dags för beslut 
om deklarationer, uttalanden samt val av partiledning och centralkommitté 
slöt ombuden upp bakom Nils Flyg. Till stor del därför att han på kongressen 
deklarerade sin antinazism samt förklarade att det som utåt framstod som en 
tvetydig hållning till nazisterna bara var en fråga om taktik, ingenting annat. 
Även om Nils Flyg för stunden göt mod i ombuden dog det snabbt ut. Under 
slutet av år 1941 och början av år 1942 avvecklade huvuddelen av partiets åter-
stående arbetarekommuner sin verksamhet. 

Vad det sedan gäller tidpunkten för partiets övergång till nazismen är den 
inte alldeles enkel att slå fast. Gränsen mellan tyskorienterad och nazist var 
inte alltid tydlig, men historikern Torbjörn Nilsson menar att partiet ska be-
traktas som fullt ut nazistiskt från hösten 1942, för då var det uttalat antikom-
munistiskt, antiliberalt, motståndare till storfinans och monopolkapital, na-
tionalsocialistiskt och antisemitiskt.696 

693 Blomqvist 1999, s 320.
694 Nilsson 1985, s 31.
695 Blomqvist 1999, s 328ff.
696 Nilsson 1985, s 47f.
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Sista spiken i sP:s kista blev Svenska Metallindustriarbetareförbundets cir-
kulär 18/1943, som skickades ut i slutet av maj 1943. I det meddelades att 
medlemskap i sP var oförenligt med ett i Svenska Metallindustriarbetareför-
bundet.697 Bakgrunden till cirkuläret var partiledningens nära samarbete med 
landets nazistiska kretsar.

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram  
och planhushållningsmotståndet
sKP/Ki:s återkomst till den politiska arenan var ett hot i första hand mot saP, 
som inledningsvis försökte fortsätta att isolera partiet. Till exempel sände det 
socialdemokratiska partikansliet efter kommunvalen 1942 ut ett cirkulär i vil-
ket arbetarekommunerna uppmanades att inte medverka till att kommunister 
valdes in i styrelser och nämnder.698 Efterhand visade sig taktiken inte funge-
ra särskilt väl. sKP/Ki:s framgång var en del av en bredare och djupare radika-
lisering inom samhället. I ljuset av det bildade socialdemokraterna i mars 1943 
Arbetarrörelsens efterkrigsråd, vilket fick i uppdrag att formulera en radikal so-
cialdemokratisk efterkrigspolitik. Detta ska ses som ett försök från saP:s sida 
att fånga in den allmänna samhällsradikaliseringen. I rådet satt representan-
ter från fackföreningsrörelsen, det socialdemokratiska partiet samt dess ung-
doms- och kvinnoförbund.

Den svenska krigsekonomin och dess regleringar var en, ur ett folkförsörj-
ningsperspektiv, lyckad politik. Försörjningen upprätthölls utan alltför stora um-
bäranden och industrin hade god avsättning för sina produkter och gjorde stora 
vinster och arbetslösheten sjönk stadigt. Med dessa erfarenheter som utgångs-
punkt höjdes röster för att landet även efter kriget skulle ha kvar och utveckla 
den planerade ekonomin. Krigsårens relativt väl fungerande administration togs 
som intäkt för att en statlig planering och reglering innebar ett bättre utnyttjan-
de av landets resurser än en helt fri marknad. Ett ökat statligt och fackligt infly-
tande över ekonomin sågs också som ett led i den fortsatta demokratiseringen 
av samhället.699 Dessa slutsatser var viktiga beståndsdelar i det socialdemokra-

697 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:2 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/4 1943.

698 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis arkiv. Cir-
kulär 22/1942.

699 Ekdahl, Lars, ”Mot en ny värld? Rörelse mellan kriser”. Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i 
svensk samhällsutveckling. Stockholm 2002, s 98.
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tiska efterkrigsrådets resonemang. Resultatet, Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, 
presenterades våren 1944.700 Programmet slog fast tre politiska huvudprinciper; 
Full sysselsättning, Rättvis fördelning och Höjd levnadsstandard. Industrin och 
borgerligheten betraktade utvecklingen med stor oro. Deras motstånd mot pro-
grammet var massivt. Per Albin Hansson kallade det för Planhushållningsmot-
ståndet (PHM).701 Som ett led i detta motstånd bildade saf och Industriförbundet 
hösten 1944 Byrån för ekonomisk information. Den hade till uppgift att propage-
ra mot Efterkrigsprogrammet och ”socialiseringsmotionerna” som presentera-
des för riksdagen år 1945. PHM nådde sin kulmen under debatten om Wigforss 
skatteförslag och valutakrisen år 1947. Debatten var hård. Näringslivet basune-
rade ”smygsocialisering” och socialdemokraterna skallade ”folkets väl går före 
storfinansens”. PHM-kampanjens mål var ett regimskifte och det bidrog till Folk-
partiets framgångar i andrakammarvalet år 1948. Kampanjen till trots behöll so-
cialdemokraterna regeringsmakten, om än knappt.

SKP/KI – en vänlig pådrivare
I maj 1944 höll sKP/Ki sin tolfte kongress. Det var fem år sedan sist och mycket 
hade förändrats sedan dess. Komintern hade upplösts, cirkulären som förbjöd 
kommunister att inneha fackliga uppdrag upphävdes i januari samma år och 
partiets position inom fackföreningsrörelsen var starkare än på många år.702 
Kongressens två huvudfrågor var antagandet av ett nytt partiprogram och par-
tiets förhållande till socialdemokratin.703 

För sKP/Ki innebar upplösningen av Komintern att partiet stod utan parti-
program och redan sommaren 1943 igångsattes arbetet med att forma ett nytt. 
I detta arbete utgjorde det socialdemokratiska partiprogrammet från år 1920 
utgångspunkten.704 Syftet med att använda sig av ett gammalt socialdemokra-
tiskt program var att påvisa sKP/Ki:s ideologiska släktskap med socialdemo-
kratin samt röja väg för en eventuell sammanslagning av saP och sKP/Ki.705 Nu 
antog sKP/Ki inget eget program på kongressen, även om det fanns ett förslag 

700 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De 27 punkterna med motivering. Stockholm 1944.
701 Andersson, Sven, På Per Albins tid. Stockholm 1980, s 236.
702 Back 1977, s 157f; Schmidt 2003, s 186f.
703 Olsson, Tom, ”sKP:s politiska utveckling 1943–50”. Arkiv, nr 2, 1972, s 81.
704 Hermansson 1984, s 45
705 Ibid, s 46.
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till ett. Istället beslutade kongressen att ansluta sig till socialdemokraternas ef-
terkrigsprogram.706 Partiledningen förklarade detta med att sKP/Ki inte läng-
re var något oppositionsparti inom den svenska arbetarrörelsen utan en lojal 
del av densamma och ”en vänlig pådrivare” till socialdemokratin. Kongressbe-
slutet mötte en del motstånd ute i partiorganisationen och en del medlemmar 
lämnade partiet på grund av närmandet till socialdemokratin, men i stort slöt 
partiorganisationen upp bakom denna nya politiska linje.707

För socialdemokraterna innebar 1944 års andrakammarval ett minskat väl-
jarstöd. Partiet fick 46,6 procent.708 I jämförelse med andrakammarvalet år 
1940 innebar det en tillbakagång på 7,2 procentenheter. För sKP/Ki innebar va-
let år 1940 en framgång. Partiet ökade med 6,8 procentenheter till 10,3 och det 
var tydligt att partiet stärktes på bekostnad av socialdemokratin. Det sistnämn-
das förlust ska tillskrivas missnöjet med de gångna årens politik. Kommunis-
ternas framgång förklaras av att sKP/Ki var det enda parti som stod utanför re-
geringen och kunde exploatera missnöjet som fanns med samlingsregeringen. 
sKP/Ki:s valparoll var ”De rika har blivit rikare och de fattiga fattigare”. 

Den 5 november 1944 möttes den socialdemokratiska partistyrelsen för att 
diskutera valet och dess utgång. En fråga som togs upp var ett eventuellt sam-
arbete med kommunisterna. Harald Åkerberg, gruppledare för socialdemokra-
terna i riksdagens förstakammare övervägde till och med ett samgående med 
kommunisterna.709 Ernst Wigforss, finansminister och ledamot av den socialde-
mokratiska partistyrelsen, uttryckte oro över att socialdemokratins ledande ställ-
ning inom den svenska arbetarklassen stod på spel, och i detta läge gällde det att 
agera på sådant sätt att den positionen inte gick till kommunisterna. Diskussio-
nen visar tydligt hur det politiska klimatet på kort tid förändrades. Från ett som 
präglades av antikommunism till ett där kommunisterna betraktades som en 
kraft vilken inte kunde ignoreras samt ett accepterat inslag i svensk politik.710

706 Olsson 1972, s 81.
707 Schmidt 2002, s 274.
708 SOS 1945 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1941–1944, s 44*.
709 Schmidt, Werner, ”Antikommunismen under det korta 1900-talet. En stereotyp i förvand-

ling”. Kommunismen, hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917–1991. 
Red. Blomqvist, Håkan & Ekdahl, Lars. Stockholm 2003, s 186f.

710 Ibid.
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Verkstadskonflikten 1945  
– också en strid mellan SAP och SKP/KI
Under 1944 års andra hälft ökade spänningen på den svenska arbetsmarkna-
den. Krispolitiken, det annalkande krigsslutet, kommunisternas ökade akti-
vitet inom fackföreningsrörelsen samt deras utmaning av socialdemokratins 
makt över densamma var krafterna bakom detta. En avgörande konfrontation 
mellan kommunister och socialdemokrater blev Verkstadskonflikten 1945. Miss-
nöjet, bland annat inom Svenska Metallindustriarbetareförbundet över löne-
utvecklingen under krigsåren var stort, vilket stärkte kommunisternas ställ-
ning inom förbundet.711 Verkstadsavtalet hade med några smärre förändringar 
gällt sedan år 1938 och metallindustriarbetarna krävde rejäla löneökningar. 
Förbundsledningen föreslog på verkstadsarbetarnas avtalskonferens ett löne-
krav om 8 öre mer i timmen, vilket avvisades. Konferensen krävde 15 öre mer 
i timmen. För att understryka kravet valde konferensen en förhandlingsdele-
gation dominerad av kommunister och så kallade ”fri fackliga”.712 Efter diverse 
förhandlingsturer strandade förhandlingarna i början av januari 1945.713 I detta 
läge föreskrev stadgarna en medlemsomröstning om vilka vidare åtgärder som 
skulle vidtas. Eftersom förhandlingarna inte ledde framåt kom omröstning-
en att gälla strejk eller fortsatta förhandlingar. I slutet av januari genomfördes 
omröstningen och 71,6 procent röstade för en strejk och den 5 februari lade 
123 000 metallindustriarbetare och gjutare ner sina arbeten.714 

Här ska det påpekas att inför och under avtalsförhandlingarna hade kom-
munisterna ett perspektiv som sträckte sig utanför dessa. De önskade göra 
verkstadsförhandlingarna till det som skulle bräcka lönestoppspolitiken, nå-
got som väsentligt bidrog till strejken. Det vill säga, deras vilja att minska av-
talskonferensens lönekrav var minimal.715

Strejken pågick fram till juli 1945, då genomfördes en omröstning om ett 
medlingsförslag liktydigt med det arbetsgivarna gav före strejken. Vid omröst-
ningen röstade 55 procent mot ett antagande av förslaget, men inför ett hot om 

711 Treslow, Kjell, Verkstadsstrejken 1945. En studie av arbetsmarknadens förhandlingssystem vid 
konflikt. Stockholm 1972, s 28.

712 Ibid, s 29ff och 36.
713 Back 1977, s 246.
714 Ibid, s 263.
715 Treslow 1972, s 114.
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lockout och efter uppmaningar från lO utnyttjade förbundsledningen sin veto-
rätt och antog budet.716 Den 9 juli återgick de strejkande till sina arbeten.717

Orsakerna till att strejken misslyckades var flera. En var valet av tidpunkt. 
Under denna period rådde det råvarubrist och för flera av de företag som drabba-
des av strejken blev produktionspausen snarare till gagn än förfång.718 En annan 
var bristande stöd från lO. Deras passivitet gjorde det möjligt för arbetsgivarna 
att föra konflikten till ett nederlag för de strejkande och med det ett bakslag för 
kommunisterna. Något som inte helt utan grund har tolkats som en medveten 
strategi från Svenska metallindustriarbetarförbundets och lO:s ledningar i syf-
te att underminera kommunisternas ställning.719 I anslutning till strejkens slut 
uppstod en hetsig debatt mellan kommunisterna på den ena sidan och Svenska 
Metallindustriarbetareförbundets styrelse och lO-ledningen på den andra sidan 
om vem som bar skulden för strejkens misslyckande. Kommunisterna anklaga-
de de senare för att ha svikit de strejkande, vilka i sin tur anklagade kommunis-
terna för att i rent partiegoistiska syften ha drivit fram en omöjlig strejk. En rad 
pamfletter, skrifter och böcker publicerades av båda sidorna, i syfte att förklara 
och försvara sina handlingar samt påvisa den andres skuld.720

Utgången av strejken innebar ett nederlag för kommunisterna och deras 
försök att driva en offensiv lönepolitik. Strejken utgjorde kulmen för det un-
der flera år ökade kommunistiska inflytandet inom fackföreningsrörelsen. Den 
bildade även startpunkt för en ny socialdemokratisk offensiv mot kommunis-
terna inom fackföreningsrörelsen, en offensiv som bland annat innebar att led-
ningarna för socialdemokraterna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet 
inledde ett arbete för att säkerställa en socialdemokratisk majoritet på förbun-
dets extrakongress.721 Arbetet lyckades. Dessa erfarenheter bildade sedan skola 
för saP:s förberedande arbete inför andra fackförbundskongresser.722

716 Back 1977, s 306ff.
717 Ibid, s 309.
718 Treslow 1972, s 116f.
719 Ibid.
720 Några exempel är; Uhlén, Axel, ”Kommunisterna och verkstadskonflikten”. Landsorgani-

sationen. Aktuella frågor 7. Stockholm 1945; Metallkonflikten. Kommunisternas uppträdande 
och ansvar belysta med stöd av stenografiska protokoll och andra dokument. Stockholm 1945; 
Tell, Knut, Fakta om metallstrejken. Stockholm 1945.

721 Kanger, Thomas & Gummesson, Jonas, Kommunistjägarna. Stockholm 1990, s 17ff.
722 Kanger & Gummesson 1990, s 21f.

••



Från antikommunism till Efterkrigsprogram

183

Det så kallade kommunistiska nederlaget fick dock inga direkta negativa 
effekter för kommunisterna, i alla fall inte om vi ser till de kommunala valen 
år 1946. I dessa gick sKP/Ki, i jämförelse med andrakammarvalet år 1944, fram 
med 0,9 procentenhet och samlade 11,2 procent av rösterna, vilket var kom-
munisternas dittills bästa valresultat.723 Framgången kom att ge dem tillträde 
till flera kommunala församlingar och i Stockholm fick de en borgarrådspost. 
För socialdemokraterna innebar 1946 års val en fortsatt tillbakagång. Partiet 
backade med 2,2 procentenheter och fick 44,4 procent av rösterna.

Kommunisterna i  
Hofors får också möta våren
Antifascister blir nazikommunister
Nyheten om Molotov-Ribbentroppakten framkallade inga direkta reaktioner 
inom arbetarrörelsen i Hofors, i alla fall inte av källmaterialet att döma. Sam-
tidigt är det svårt att tänka sig att nyheten inte berörde och berördes av män-
niskorna på orten. Pakten ställde kommunisterna i ett svårt läge. Säkerligen 
kändes det motigt för många att försöka försvara och förklara Sovjetunio-
nens, antifascismens självutnämnda banerförare, agerande.Till en början fick 
de inte mycket hjälp av den egna pressen i försöken att hitta användbara för-
klaringsbilder. Av allt att döma hade även partiets ledande personer, inled-
ningsvis, svårt att få någon rätsida på det hela.724 

Första gången den kommunistiska arbetarekommunen berörde frågan var 
på ett medlemsmöte i slutet av september.725 Dagen till ära var Ny Dags chefre-
daktör Gustav Johansson på besök. Syftet med besöket var att informera om det 
politiska dagsläget samt klargöra för medlemmarna vilken politisk handlingslin-
je som gällde. Anförandet präglades av en antibrittisk-fransk inställning och en 
delvis protysk hållning. Avslutningsvis varnade Gustav Johansson för inhemska 

723 SOS 1947 al 1, Kommunala valen år 1946, s 48*.
724 Hirdman 1974, s 83ff.
725 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 23/9 1939.
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krigsprovokatörer samt riktade en uppmaning till medlemmarna att ha förtro-
ende för partiet och Sovjetunionen. Också på den socialistiska arbetarekommu-
nens medlemsmöte i slutet av samma månad var det världspolitiska läget och 
pakten föremål för livlig och ingående diskussion.726 Där konstaterades att soci-
alisterna fått rätt i sin analys av den politiska utvecklingen i världen och Sovjet-
unionen. I det politiska läge som uppstod såg arbetarekommunen en möjlighet 
att vinna tillbaka en del av det som förlorats de senaste åren. En förhoppning, 
som det skulle visa sig, hade lite att göra med verkligheten.

Cirkulär 1144 debatteras
I spåret av Sovjetunionens anfall på Finland den sista november 1939 växte det 
också i Hofors fram en aktivism för Finland. Den socialdemokratiska arbetar-
ekommunen hade medlemsmöte samma dag som anfallet igångsattes och mö-
tet inleddes med några allvarsamma ord om världsläget och ett fördömande av 
Sovjetunionen, men inledningsvis blev det inte mer än så. Först när lO:s cir-
kulär 1144 nådde de fackliga avdelningarna i början av januari 1940 och med 
bildandet av en lokalkommitté till Nationalinsamlingen för Finland vid sam-
ma tidpunkt tog den lokala aktivismen och diskussionen fart.727 Diskussioner-
na inom den lokala fackföreningsrörelsen kom i huvudsak att gälla kommu-
nisternas ställning inom fackföreningsrörelsen. I anslutning till detta ska det 
nämnas att lokalkommittén tillkom genom socialdemokraternas initiativ och 
precis som i övriga landet hade den en bred politisk och facklig bas.

Målaravdelningen behandlade cirkulär 1144 på två medlemsmöten.728 Efter 
en livlig debatt och en jämn omröstning beslutade avdelningen att inte god-
känna det, vilket fick en socialdemokratisk ledamot att lämna styrelsen. Även 
gjutaravdelningen avslog cirkuläret.729 Mot beslutet reserverade sig socialisten 
Artur Björklund och socialdemokraten Gunnar Källberg. Den förstnämnde 
var aktiv socialdemokrat. Den sistnämnde var medlem av den socialistiska ar-

726 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 30/9 1939.

727 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:12 Korrespon-
dens, brev från Nationalinsamlingen för Finland Hoforskommittén 12/1 1940.

728 Arkiv Gävleborg, Svenska Målareförbundets avdelning 177, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll den 26/1 1940 och 14/2 1940.

729 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 20/1 1940.
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betarekommunen. Denne var också den som ihärdigast argumenterade för ett 
godkännande. Avslaget sågs inte med blida ögon av förbundsledningen, och 
till avdelningens medlemsmöte i mars sändes en ombudsman för att förmå 
avdelningen att upphäva beslutet samt godkänna cirkuläret.730 Också på det-
ta möte var debatten livlig. Efter votering segrade, med en rösts övervikt, för-
slaget om att ogilla tidigare beslut och med det godkändes cirkuläret. Här ska 
det påtalas att mötet endast besöktes av sju medlemmar, styrelsen inkluderad. 
Föregående möte var bättre besökt och ansågs av dem som argumenterade för 
tidigare beslut i frågan mer representativt för medlemmarnas syn och skulle 
därför stå kvar, argument som tillbakavisades av såväl avdelningens ordföran-
de som den tillreste förbundsfunktionären. 

Byggnadsträavdelningen lade utan debatt cirkuläret med godkännande till 
handlingarna.731 Metallavdelningen behandlade cirkuläret på ett medlemsmö-
te i januari.732 Styrelsen föreslog att avdelningen skulle godkänna det, medan 
företrädare för kommunisterna yrkade på avslag. Med 64 röster mot 32 seg-
rade styrelsens förslag, och i konsekvens med beslutet togs två kommunister 
bort från klubbarnas lista över styrelsenomineringar. Mot beslutet reserverade 
sig flera kommunister, vilka också meddelade att de skulle överklaga beslutet. 

Vilka argument som framfördes i avdelningarnas diskussioner för eller 
emot cirkuläret framgår inte alltid, men i stort kopplade de som talade för cir-
kuläret sin argumentation till det världspolitiska läget och att kommunismen 
med Molotov-Ribbentroppakten och anfallet på Finland visat sitt rätta ansik-
te. De kommunister som yttrade sig lyfte i sin argumentation fram det ode-
mokratiska med cirkuläret. Personer som inte var kommunister och argumen-
terade mot cirkuläret hade ett lokalt perspektiv i sin argumentation. Dessa såg 
inte ortens kommunister som ett problem i den lokala fackföreningsrörelsen 
utan som goda kamrater, såväl på arbetsplatserna som i det fackliga arbetet. 
Någon grund för cirkuläret fanns det enligt deras mening inte.733 Inom gjutar-

730 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 14/3 1940.

731 Arkiv Gävleborg, Svenska Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 174, a1:1 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 3/1 1930.

732 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, Protokoll A1: 3, 
avdelningsmötesprotokoll 21/1 1940.

733 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 20/1 1940.
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avdelningen förstärktes motståndet mot cirkuläret av en allmänt avog inställ-
ning till lO, som artikulerades på flera avdelningsmöten, bland annat ansågs 
det att lO försökte utöka sin makt på bekostnad av förbunden och avdelning-
arna.734 Sågverksarbetarna behandlade cirkulär 1144 på ett medlemsmöte i slu-
tet av januari 1940.735 Utan diskussion lade man det till handlingarna.

Även fCO behandlade frågan, först styrelsen och därefter på representant-
skapets årsmöte. Styrelsen ställde sig bakom cirkuläret samt beslutade att via 
en skrivelse uppmana ortens alla köpmän och kaféinnehavare att inte stödja 
eller befatta sig med kommunisterna eller deras press.736 Representantskapet 
konfirmerade styrelsens beslut samt beslutade att de kommunistiska organisa-
tionerna inte skulle få gå med i Förstamajtåget.737 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen diskuterade frågan på ett med-
lemsmöte i januari.738 Till det hade ssU-klubben sänt en skrivelse i vilken den 
krävde hårdare tag mot kommunisterna, bland annat föreslog de att Folkets Hus 
skulle stängas för kommunisterna. Förslaget debatterades ingående och alla som 
uttalade sig var ense i fördömandet av kommunisterna, men kring idén om att 
utestänga den kommunistiska arbetarekommunen från Folkets Hus gick det 
inte att forma en majoritet. På mötet framkom det även att några medlemmar 
hade en inställning till Finlandsfrågan som ansågs stå i konflikt med partiets. 
Det handlade om partimedlemmar som i sina fackliga avdelningar argumente-
rat mot ett godkännande av cirkulär 1144. Efter en stunds diskussion fick styrel-
sen i uppdrag att tala med dem det gällde, och om det blev nödvändigt ”företa 
vissa uteslutningar”. Frågan avrapporterades på ett senare möte och där medde-
lades att ryktena saknat grund.739 Hur det nu än var med detta visar det att inte 
heller för socialdemokratin var Finlandsfrågan och cirkulär 1144 oproblematisk. 
Min bedömning är att det fanns medlemmar inom arbetarekommunen som 

734 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 23/1 1941 och 4/9 1941.

735 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 22/1 1940.

736 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, styrelsemötesprotokoll 25/1 1940.
737 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 30/3 1940.
738 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, styrelsemötes-

protokoll 23/1 1940.
739 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 18/2 1940.
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inte helt odelat ställde upp på Finlands sak. Inte för att de på något sätt stödde 
Sovjetunionens angrepp, men på grund av den finska arbetarrörelsens svårighe-
ter att verka fritt i Finland sedan finska inbördeskriget. Efter den minst sagt hår-
da behandling de ”vita” utsatte de ”röda” efter inbördeskriget hade en del soci-
aldemokrater en negativ inställning till Finland.

Hoforsocialisterna är tveksamma  
till partiets ställning i Finlandsfrågan
Den socialistiska arbetarekommunen beslutade efter en ingående diskussion 
att ställa sig bakom cirkulär 1144, men slog samtidigt fast att socialdemokra-
terna fick ta debatterna om detsamma.740 I samband med denna diskussion 
berördes även partiets inställning till kriget mellan Sovjetunionen och Fin-
land. Även om arbetarekommunen ställde sig bakom partiledningens syn på 
kriget och Finlandsfrågan, är det uppenbart att den politiska ledningens kraf-
tigt uttalade antikommunism och dess tal om att det var deras plikt att arbeta 
för Sovjetunionens utplåning upplevdes som obekväm för en hel del av arbe-
tarekommunens medlemmar. Flera ställde sig tveksamma till ledningens mi-
litaristiska hållning i Finlandsfrågan.741 I sin osäkerhet över betydelsen av par-
tiets politik stod inte Hofors Socialistiska arbetarekommun ensam, runt om i 
partiets lokalorganisation höjdes, som tidigare nämnts, tveksamma röster in-
för partiledningens politiska vägval.742

Den ambivalens som arbetarekommunens medlemmar kände inför parti-
ledningens massiva kritik mot Sovjetunionen är noterbar. Jag menar att den 
förklaras av att flera av dem aldrig frigjort sig från tanken, förhoppningen och 
drömmen om att Sovjetunionen var svaret på deras bästa stämningars läng-
tan. Trots att mer än ett decennium hade passerat sedan de lämnade Komin-
tern bakom sig. Trots att sP från mitten av 1930-talet kraftigt tog avstånd från 
Sovjetunionen. Trots kommunisternas alla okvädningsord och beskyllningar 
om att socialisterna var fascister och klassförrädare. För flera av den socialis-
tiska arbetarekommunens medlemmar, framför allt de som varit med sedan år 

740 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 20/1 1940.

741 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 20/1 och 9/3 1940.

742 Blomqvist 1999, s 224-229.
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1917, levde bilden av Sovjetunionen som en stat styrd av arbetare kvar. Enligt 
den logiken angrep en arbetarstat inte ett annat land utan goda skäl. Det på-
verkade i sin tur deras syn på Sovjetunionens angrepp på Finland. I grunden 
såg flera av dem sig fortfarande som kommunister. Kanske har denna känsla 
bäst formulerats av Zeth Höglund när han i sina memoarer beskriver sin och 
sina kamraters känslor inför och förhoppningar till den ryska revolutionen:

Vi vänstersocialister hyste fantastiska förhoppningar på bolsjevikrevo-
lutionen både för Ryssland och för andra länder. Vi såg en stor social 
och ekonomisk omvälvning förestå för hela världen […] Så outplån-
lig skulle dock denna händelse bliva för många, att vad som än senare 
skedde, hur än den ryska revolutionen utvecklade sig, så kunde dessa 
människors förälskelse i bolsjevismen aldrig upphöra.743

Historikern Torbjörn Nilsson hävdar att flera socialistiska arbetarekommuner 
i landet avstod från att driva fram egna kandidater vid fackliga val våren 1940, 
i ett försök att begränsa kommunisternas inflytande inom den svenska fack-
föreningsrörelsen. Partiet uppmanade istället sina sympatisörer att rösta på 
socialdemokraternas kandidater. På så vis skulle röstsplittring minska, något 
som ansågs missgynna kommunisterna. Ingenting av detta syns i Hoforssocia-
listernas material och ett sådant förslag skulle de med säkerhet ha avvisat. För 
Hoforssocialisternas del måste idén om att ge upp sina fackliga positioner, till 
förmån för socialdemokraterna, framstått som huvudlös.

Insamlingar till förmån för Finland diskuteras 
I samband med metallavdelningens årsmöte föreslog styrelsen att medlem-
marna skulle genomföra en frivillig arbetsdag till förmån för Finland. För den 
som inte ville att dennes lön gick till Nationalinsamlingen fanns möjligheten 
att ge pengarna till Röda Korset.744 Kommunisterna vände sig mot förslaget. 
De yrkade avslag och föreslog en medlemsomröstning i frågan. Det senare 
röstades ned med 112 röster mot 106. Avslagsyrkandet förlorade med 88 röster 

743 Höglund, Zeth, Revolutionernas år. Stockholm 1955, s 67.
744 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Protokoll, 

styrelsemötesprotokoll 2/3 1940.
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mot 128. Beslutet om att inte genomföra en medlemsomröstning i frågan om 
arbetsdagen för Finland överklagades av kommunisterna.745 Förbundsstyrelsen 
ogillade deras överklagan.

Även gjutarna beslutade att arbeta en dag till förmån för Finland, men is-
tället för att lämna pengarna till Nationalinsamlingen beslutade avdelningen 
att ge dem till Röda korset för, som de underströk, det garanterade att peng-
arna kom de sämst ställda till godo.746 Beslutet vittnar om att avdelningens 
medlemmar var misstänksamma mot en del av de element som stod bakom 
Nationalinsamlingen för Finland. Sågverksarbetarna tog upp frågan om en ar-
betsdag för Finland på ett medlemsmöte i slutet av januari. Efter en kortare 
diskussion enades mötet om att vid kommande underhandlingar höra sig för 
med bolagsledningen om möjligheten att få arbeta av den på en helgdag.747 
Nu kom inte sågverksarbetarna, av flera skäl, att genomföra någon arbetsdag 
till förmån för Finland. I stället beslutades att varje medlem skulle lämna sju 
kronor, vilket motsvarade en dagsinkomst, till insamlingen.748 Jämte detta lå-
nade avdelningen ut sin möteslokal till Finlandskommittén.749

Det svenska engagemanget för Finland under Vinterkriget beskrivs vanligt-
vis som en av de största internationella solidaritetsprojekt som funnits i landet 
och att engagemanget berörde och omfamnade i stort sett hela landets befolk-
ning. I stort är den bilden riktig, men betraktar vi diskussionerna som förekom 
inom gjutar-, målar- och metallavdelningen med anledning av Finlandsfrågan 
framgår det att den svenska fackföreningsrörelsens engagemang i densamma 
inte var så entydigt Finlandsvänligt som gjorts gällande. Till exempel fanns det 
en relativt stor minoritet bland metallarbetarna i Hofors som inte önskade ar-
beta en dag för Finland. Detta behöver inte betyda att dessa individer inte sym-
patiserade med Finland, men det visar att det fanns en gräns för deras offervilja. 
Det kan som sagt heller inte uteslutas att för en del personer hade tveksamheten 

745 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Protokoll, 
styrelsemötesprotokoll 14/3 1940.

746 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:1 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 20/1 1940.

747 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 22/1 1940.

748 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 30/1 1940.

749 Arkiv Gävleborg, Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets avdelning 147, a1:1 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 28/1 1940.
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sin grund i sympatier för Sovjetunionen. Gjutarnas ovilja att lämna sina peng-
ar till Nationalinsamlingen förklaras av en motvillighet att lämna pengar till en 
insamling och rörelse som bestod av element som ansågs vara fiender till arbe-
tarklassen, exempelvis arbetsgivare och militärer. De litade helt enkelt inte på att 
organisationen gav pengarna till de mest behövande i Finland.

Antikommunismen når sin höjdpunkt
Under Statspolisens riksomfattande razzia mot svenska kommunister och de-
ras organisationer genomfördes i Hofors husundersökningar hos tre kommu-
nister.750 Hos samtliga beslagtogs material, men det bedömdes vara av mindre 
vikt och återlämnades. 

Polisens razzia berördes överhuvudtaget inte av arbetarrörelsen i Hofors. 
Tystnaden kan tolkas som ett uttryck för antikommunistiska stämningar på 
orten. Samtida vittnesmål berättar också att stämningen mellan de socialde-
mokratiska och kommunistiska arbetarna i Hofors var antagonistisk.751 Sam-
tidigt ska målarnas och gjutarnas medlemsmöten och det relativt stora antal 
metallare som tog ställning mot cirkuläret ses som en reaktion mot behand-
lingen av kommunisterna. Även om stämningen mot kommunisterna var 
hätsk var den inte otvetydigt så. Det fanns krafter inom den lokala fackliga 
rörelsen som inte drogs med i den allmänna jakten på kommunister. Också 
inom den socialistiska arbetarekommunen fanns det personer som reagerade 
mot ”hetspropagandan mot kommunismen”. Diskussionen kom upp på ar-
betarekommunens möte i början av mars, strax efter sprängningen av Norr-
skensflamman.752 Det är väl inte allt för vågat att anta att attentatet och dess 
konsekvenser stämde till eftertanke. 

Förstamajfirandet år 1940 blev ett i många stycken annorlunda sådant. För 
första gången fick de röda fanorna och stormdukarna sällskap av den svenska 
flaggan. På en hel del platser i landet, bland annat i Gävle, Sandviken och Stor-
vik, ersattes de traditionella demonstrationerna av så kallade Medborgarmö-
ten, tvärpolitiska demonstrationer i samlingspolitikens anda.753 Möten där fos-

750 Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV.C, pärm Gävleborg, skrivelser sid. 1-487, 
”PM angående lördagen den 10 februari 1940 företagen husrannsakan hos ledande kommu-
nister i Gävleborgs län”.

751 Lodenius 2002, s 171ff.
752 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-

koll 9/3 1940.
753 Haste 1989, s 127ff; Arbetarbladet, 29/4 1940, s 2, 3 och 11 samt 30/4 1940, s 1, 3, 4 och 8.
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terländska sånger istället för kampsånger ljöd bland demonstranterna, dock inte 
i Hofors. Där valde fCO att fira Första maj på traditionellt vis.754 Ingen svensk 
flagga bars i tåget. Och Eugène Pottier och Pierre Degeyters ”Internationalen” 
ljöd i demonstrationståget, inte Verner von Heidenstams och Vilhelm Stenham-
mars ”Sverige”. Även om firandet i Hofors inte utmärktes av någon nationell 
yra präglades det till en del av de antikommunistiska stämningarna. Som tidi-
gare nämnts var de kommunistiska organisationerna förbjudna att delta i tåget, 
ett beslut den kommunistiska arbetarekommunen tillbakavisade, men den tog 
aldrig någon öppen konfrontation i frågan. Istället begärde arbetarekommunen 
att få delta med sina paroller under de fackliga fanorna, men även detta nekades 
dem. Som en konsekvens av detta beslutades att arbetarekommunens medlem-
mar skulle utebli från tåget och att arbetarekommunen skulle arrangera ett eget 
möte, ett möte som kommunisterna själva betraktade som det bästa de haft.755

Vinden vänder – kommunisterna vinner inflytande
I mitten av september 1940 höll Svenska Metallindustriarbetareförbundet av-
talskonferens för järnbruksindustrin. Avdelningen i Hofors närvarade med 
två ombud och valet av dessa genomfördes i slutet av augusti.756 De nomine-
rade var socialdemokraterna J V Engvall och Gösta Tidlund, socialisterna Elis 
Bloom och Bertil Wahlberg, kommunisterna Karl Klintberg och Algot Sund-
berg757. Den senare hade fram till sommaren 1938 varit medlem av den socialis-
tiska arbetarekommunen. Till ombud valdes Elis Bloom och J V Engvall.758

För kommunisterna blev valet definitivt en positiv vändpunkt, men redan i 
slutet av sommaren fanns det tecken som tyder på att inställningen till kommu-

754 Arbetarbladet, 3/5 1940, s 11.
755 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, A1: 1 Protokoll, medlemsmötes-

protokoll 15/5 1940.
756 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Protokoll, 

styrelsemötesprotokoll 10/8 1940.
757 Sundberg, Algot (f. år 1906), kommunist 1925–1929, socialist 1929–1938, kommunist 1939–. 

Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, pärm Gävleborg, skrivelser s. 1-487; Ar-
kiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 29/11 1925, 18/3 1939, styrelsemötesprotokoll 17/9 1946; verksamhetsberättelsen för år 1943; 
Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 26/3 1938, Folkets 
Dagblad Politiken, 24/12 1929 s 8. Folkets Dagblad, 24/12 1934 s 7 och 24/12 1936 s 6.

758 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 6/10 1940.
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nisterna bland metallavdelningens medlemmar mjuknat. I augusti behandlade 
avdelningsmötet anslagsansökningar från de tre arbetarekommunerna. Styrelsen, 
förutom Algot Sundberg, föreslog att dessa skulle avslås. Algot Sundberg yrka-
de för ett anslag till den kommunistiska arbetarekommunen. Frågan diskutera-
des på ett medlemsmöte i mitten av augusti.759 Där framkom det att medlemmar 
klagade över att medlemsavgiften var hög och att det fanns en uppfattning bland 
dessa att avgiften hölls hög för att det skulle vara möjligt att ge anslag till de po-
litiska partierna. Av den anledningen sade sig styrelsemajoriteten yrka avslag. Ef-
ter votering beslutade avdelningsmötet att lämna ett anslag vardera till arbetare-
kommunerna. Noterbart är att i diskussionen framkom det inga argument om 
att inte ge kommunisterna något anslag med hänvisning till cirkulär 1144 eller till 
den världspolitiska utvecklingen under hösten 1939 och våren 1940.

I tidigare riksdagsval samlade kommunistiska kandidater runt 60 röster 
men i detta fick såväl Karl Klintberg som Algot Sundberg drygt 100 röster var, 
och detta trots partiets ställning i Finlandsfrågan och den hetsjakt som skedde 
och hade skett på kommunisterna. Från och med sensommaren 1940 ser det 
ut som att kommunisterna gradvis stärkte sin ställning fackligt och politiskt.

Valet år 1940 blev en framgång för socialdemokraterna i Hofors. De sam-
lade 63,3 procent av rösterna, vilket var en ökning med 5,4 procentenheter.760 
Kommunisterna backade på riksnivå men gick framåt i Hofors. Där ökade 
partiet sin röstandel med 8,1 procentenheter och samlade 17,9 procent. För so-
cialisterna i Hofors blev resultatet tillintetgörande uselt. Partiet backade 12,6 
procentenheter och samlade 6,9 procent av rösterna. Det anmärkningsvärda 
med valet i Hofors är det ökade stödet för kommunisterna, en utveckling som 
gick stick i stäv med den för riket i stort. 

Eftersom kommunisternas positiva utveckling i Hofors gick i motsatt rikt-
ning till den nationella blir det tydligt att den har en lokal förklaring. Uppen-
barligen förklaras framgången av en väljarflykt från socialisterna till kommu-
nisterna. Enligt min mening var det inte ett uttryck för ett övergivande av de 
idéer och den praktik som förknippades med socialisterna, snarare ett uttryck 
för att de inte längre såg någon framtid för partiet. De tvivlade på partiets 

759 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/8 1940.

760 SOS 1941 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1937–1940, s 101.
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möjligheter att realisera sina idéer och sin politik. Mot denna bakgrund blev 
valet att gå till kommunisterna och inte till socialdemokraterna rationellt. För 
denna grupp var kommunisterna, inte socialdemokratin, det politiska alterna-
tivet när socialisterna upphörde att var ett. Kommunisterna uppfattades som 
de bästa förvaltarna av ortens radikala traditioner och politiska kultur.

År 1940 innebar en fortsatt minskning av den socialistiska arbetarekom-
munens medlemsantal, från 125 stycken till 79.761 En framgång för socialisterna 
var dock att Helmer Lundgren762 valdes till ordförande för metallavdelningens 
Transport- och byggnadsklubb.763 En post han besatte fram till årsmötet 1955.

Socialisternas valnederlag och den eftervalsdiskussion som följde inom arbe-
tarekommunen senhösten 1940 kretsade kring frågan om det fanns någon me-
ning med partiet och huruvida arbetarekommunen skulle få leva vidare.764 Efter 
att ingående diskuterat läget kom medlemmarna fram till att arbetarekommu-
nen skulle fortleva samt kvarstå i partiet. Beslutet togs därför att de ansåg att det 
fanns en politisk position som bara socialisterna kunde ta, den mellan de revo-
lutionära moskvakommunisterna och de samförståndsinriktade och förborger-
ligade socialdemokraterna. Tålamodet och förtroendet för Nils Flyg och kretsen 
runt honom var dock slut. Partiets, enligt diskussionens mening, felaktiga håll-
ning i Finlandsfrågan sades vara orsaken till valnederlaget. Flera talare menade 
att det var dags för Nils Flyg att träda tillbaka. På centralkommitténs möte i bör-
jan av oktober framförde arbetarekommunens ordförande kritiken till partiled-
ningen. Hoforssocialisterna var inte ensamma i sin kritik men i slutändan ställde 
sig konferensen lojalt bakom ledningen och dess politik. 765 Konferensens beslut 
till trots, arbetarekommunens medlemmar var även i fortsättningen av den upp-
fattningen att orsakerna till partiets tillbakagång var dess inställning i Finlands-
frågan samt att ”arbetarna” ansåg att sP var slut som politisk kraft.766

761 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 9/3 1940 och 30/3 1941.

762 Lundgren, Helmer (f. 1906), socialist 1936–1941. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetar-
ekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 2/3 1941; Folkets Dagblad 24/12 1936, s 6.

763 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, Byggnadsklubb 
F1:1 ”Kort historik över Transport och byggnadsklubbens 30-års verksamhet”.

764 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 19/10 1940.

765 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Socialistiska Partiet, a2:1 Protokoll, protokoll från CK-
mötet 5–6/10 1940.

766 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 2/3 1941 .
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Inga förtroendemannauppdrag till kommunister
År 1941 kom att bli det år då kampen mellan kommunister och socialdemokra-
ter inom den lokala fackföreningsrörelsen i Hofors, och i första hand inom me-
tallavdelningen, tog fart på allvar. Redan på årets första medlemsmöte i slutet 
av januari gavs prov på vad som komma skulle. Där artikulerade en stor del av 
medlemmarna en vänsterkritik mot såväl förbunds- som lO-ledning. Kritiken 
mot förbundet utgick från ett tydligt missnöje med det avtal som slutits, vilket 
innebar en reallönesänkning.767 Missnöjet med lO hade sin grund i det samar-
betsavtal som slöts med saf i början av januari 1941. Kommunisterna föreslog 
att avdelningen skulle protestera mot samarbetsavtalet och lO-ledningens ”fra-
ternisering” med kapitalisterna. Förslaget vann mötets gillande. Att kommu-
nisterna fick gehör för sitt förslag visar dels att kommunisternas ställning bland 
medlemmarna gradvis stärktes, dels att det fanns ett utbrett missnöje över lö-
neutvecklingen. Ytterligare bevis på att sympatierna för kommunisterna ökat 
var att samma möte också beslutade att upphäva avdelningens stöd till cirkulär 
1144 samt uttala sig mot transportförbudet för kommunistiska tidningar.768 Att 
ingen socialdemokrat inom avdelningen reserverade sig mot besluten att upp-
häva cirkuläret kan tyckas märkligt, men eftersom förbundet meddelade i slu-
tet av år 1940 via cirkulär 50/1940 att lO:s cirkulär 1144 fortfarande gällde är det 
rimligt att anta att dessa av taktiska skäl inte tog striden. Kommunister skul-
le ändå aldrig få beträda några förtroendeposter. Förmodligen gjordes bedöm-
ningen att en strid bara ökade sympatierna för kommunisterna.

Kommunisternas gradvist stärkta ställning inom Svenska Metallindustriar-
betareförbundet sedan sensommaren 1940, inte minst inom Hoforsavdelning-
en, tvingade förbundets ledning till handling för att stävja denna utveckling. I 
slutet av januari 1941 skickade den ut cirkulär 3/1941. I det förbjöds medlem-
mar i sKP/Ki inneha förtroendeuppdrag inom förbundet. 

Om metallavdelningens ledning kan betraktas som passiv när frågan om cir-
kulär 1144 behandlades på avdelningsmötet i januari var den desto aktivare i att 
organisera kampen mot kommunisterna på det kommande årsmötet. Bland an-

767 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 26/1 1941.

768 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, brev från avdelningen till justitieministern, daterad 28/1 1941.
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nat kontaktades förbundsordförande Oscar Westerlund för hjälp och råd, med 
följden att han bjöd in sig själv till årsmötet. I brevet till Oscar Westerlund be-
klagade J V Engvall att cirkulär 1144 bara uppmanade avdelningarna att inte 
utse kommunister till fackliga förtroendeuppdrag. Han efterlyste reella möjlig-
heter att en gång för alla skicka dem ut ur fackföreningsrörelsen.769 Utvecklingen 
inom metallavdelningen följdes med oro även av fCO-ledningen. I och med att 
cirkulär 1144 upphävdes uppstod risken att avdelningen endast skulle utse om-
bud som var kommunister. Eftersom fCO antagit cirkuläret skulle den bli tvung-
en att vägra dem tillträde till representantskap, och då fanns det en uppenbar 
risk att metallavdelningen lämnade fCO. Mot denna bakgrund begärde fCO-sty-
relsen råd från lO.770 Vad lO svarade framgår inte, men möjligen verkade denna 
typ av insända farhågor för tillkomsten av cirkulär 3/1941 och liknande cirkulär 
inom en stor del av de andra lO-förbunden.

Oscar Westerlund besöker Hofors
Metallavdelningens årsmöte dominerades av frågan om kommunisternas ställ-
ning inom fackföreningsrörelsen.771 Oscar Westerlund redogjorde för förbun-
dets syn på saken och grunden för cirkulär 3/1941. Mötet diskuterade frågan 
i över fem timmar och trots att förbundsordföranden gjorde sitt yttersta för 
att få avdelningen att ställa sig bakom cirkuläret gjorde den inte det. Det hela 
uppmärksammades i tidningen Ny Dag.772 Motståndet till trots, cirkuläret 
gällde också för avdelningen i Hofors.

Kommunisternas allt starkare ställning inom avdelningen förklaras av det 
växande missnöjet med den pris- och lönepolitik som regeringen förde, vilken 
lO ställt sig bakom. Därtill hade organisationen tecknat ett samarbetsavtal med 
arbetsgivarna som ansågs ofördelaktigt för arbetarna. Eftersom regeringen och 
lO i mångt och mycket var synonymt med socialdemokratin och kommunis-
terna var de enda som ur ett vänsterperspektiv kritiserade den förda politiken 
blev följden att de kunde flytta fram sina positioner. I det facklig-politiska läge 

769 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, brev från avdelningens ordförande till Oscar Westerlund, daterad 29/1 1941.

770 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, Korrespondens E2:1, brev till lO 2/2 1941.
771 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 2/3 1941.
772 Ny Dag, 4/3 1941, s 1.
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som uppkommit blev effekten av lO-ledningens och Svenska Metallindustri-
arbetareförbundets åtgärder mot kommunisterna att de sistnämndas ställning 
i Hofors stärktes. De kunde peka på cirkulären och säga att socialdemokratin 
med odemokratiska medel försökte krossa all opposition inom fackförenings-
rörelsen. På så sätt kunde de iklä sig rollen som förföljda och förtryckta. 

Även ortens socialister vände sig mot cirkulär 3/1941. De såg lO: s och för-
bundsstyrelsens agerande som ett försök från socialdemokratin att slå ner all 
opposition inom fackföreningsrörelsen. Kommunisterna idag – socialisterna 
imorgon, därför talade och röstade de mot cirkuläret. 

Det framväxande ”kommunisthotet” fick den lokala socialdemokratin att 
samla sig till motangrepp. Under våren 1941 arrangerades bland annat ett of-
fentligt möte där socialdemokraternas partisekreterare Torsten Nilsson talade 
i ämnet.773 I samband med att han inbjöds rådfrågade arbetarekommunen ho-
nom i vilken mån den i organiserad form skulle debattera med kommunister. 
Torsten Nilsson rådde den att inte inlåta sig i dylikt, med det taktiska syftet att 
försöka osynliggöra kommunisterna. Arbetarekommunen följde rådet. 

Valet av styrelse för metallavdelningen och ombud till fCO blev en viktig 
moralisk seger för kommunisterna. En kommunist och en kommunistsym-
patisör valdes in i styrelsen, men av kända skäl fick den förste inte tillträda.774 
Vid valet av avdelningens 15 ordinarie ombud till fCO gick de tre arbetarekom-
munerna fram med egna listor och den mest framgångsrika blev kommunis-
ternas. 11 kommunister och en kommunistsympatisör valdes, men på grund 
av cirkulär 3/1941 kunde ingen kommunist bli ombud i representantskapet. 
Kommunisternas 11 platser besattes av socialdemokrater.

Från socialistiskt håll riktades skarp kritik mot kommunisterna för att de 
istället för att ge sitt stöd till socialisternas kandidater drev sina namn till om-
röstning, detta trots att dessa inte fick inneha förtroendeposter.775 Socialister-
na menade att detta var ett typiskt exempel på hur kommunisterna ställde 
sina organisationsegoistiska intressen framför arbetarklassens. Konsekvensen 
av kommunisternas handlande, enligt socialisterna, blev att socialdemokra-

773 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, e1:1 Korrespondens, brev från 
partistyrelsen 6/2 1941.

774 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 2/3 1941.

775 Tidens röst, 15-30/4 1941, s 7.
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terna ostört fick sitta kvar och driva en facklig linje som visade större hänsyn 
till kapitalet än till arbetarklassen. De menade att kommunisternas agerande i 
förlängningen innebar att medlemmarna slutade se nyttan med att bedriva ett 
fackligt opinionsarbete eftersom det ändå slutade med att socialdemokrater-
na, trots sin minoritetsställning, besatte alla förtroendeposterna. Resultatet sa-
des bli att den ”rådande slöheten” bland medlemmarna fördjupades och bred-
dades. En utveckling som ansågs öka risken för en nazistisk seger.

Metallavdelningen utesluter kommunister
Kommunisternas ökande förtroende bland metallavdelningens medlemmar 
och konsekvenserna av cirkulär 3/1941 bildade grund för hårda och uppslitan-
de strider mellan socialdemokrater och kommunister. Strider som bland an-
nat innebar att tre kommunister, Adrian Andersson, Bror Zetterberg776 och 
Olof Sandberg uteslöts ur Svenska Metallindustriarbetareförbundet.

Bror Zetterberg uteslöts för att han på årsmötet 1941 utbrast ”fy fan” när det 
stod klart att en partikamrat som valts in i styrelsen inte fick tillträda sin post. 
Olof Sandberg uteslöts för att han hävdade att förbundsordföranden Oscar 
Westerlund ljugit på årsmötet, därtill kallade Olof Sandberg honom och avdel-
ningsstyrelsen för quislingar.777 Båda uteslöts i slutet av mars.778 Olof Sandbergs 
utfall betraktades ”som illojalt uppträdande i enlighet med förbundsstadgarnas 
§ 13”. Argumentet för att utesluta Bror Zetterberg var att utslungandet av ett ”fy 
fan” om cirkulär 3/1941 ansågs liktydigt med ”en uppmaning till medlemmar att 
vägra ställa sig till efterrättelse av förbundsstyrelsen utfärdade föreskrifter på sätt 
stadgarnas § 13 och 29 angiver.” Jämte detta krävde förbundsledningen att sty-
relsens ledamöter skulle lämna lojalitetsförklaringar och om någon vägrade skul-
le dessa uteslutas. Åtgärden kan ha varit ett försök att tvinga Edvin Olsson ut ur 
styrelsen. Denne var så kallad partilös men stod kommunisterna nära.

776 Zetterberg, Bror, kommunist. Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetare förbundets 
avdelning 169, e1:13 Korrespondens, brev mellan avdelningen och förbundet daterat 29/1 
1941, 1/2 1941, 5/2 1941, 10/2 1941 och 18/3 1941.

777 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 16/3 1941, e1:13 Korrespondens, brev från avdelningens ordförande 
J. V. Engvall till förbundsstyrelsen, daterad 18/3 1941.

778 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, brev från förbundsstyrelsen till avdelningsstyrelsen, daterad 22/3 1941.
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Adrian Andersson uteslöts i slutet av april.779 På Drageri- och pressverks-
klubbens möte i april uttalade han att de som drev igenom cirkulär 3/1941 en 
dag skulle få stå till svars för sina handlingar.780 Uttalandet kom till förbunds-
ledningens kännedom i mitten av april. Också Adrian Andersson uteslöts med 
hänvisning till förbundsstadgarnas § 13 och 29. 

Mot bakgrund av vad som blev sagt i frågan och hur stadgarna var formu-
lerade framstår grunderna för uteslutningarna som tvetydiga och vaga. ”Brot-
tet” de uteslutna egentligen dömdes för var medlemskapet i sKP/Ki. Det som 
sades vara orsakerna till uteslutningarna tjänstgjorde som förevändningar. I 
kampen mot kommunisterna kan det tyckas att förbundsstyrelsen över- och 

779 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, brev från förbundsstyrelsen till avdelningen daterad 25/4 1941.

780 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, från avdelningsstyrelsen till förbundsstyrelsen daterad 22/4 1941.

Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 169 har medlemsmöte året 1941. 
(Bilden tillhör Hofors hembygdsförening.)
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vantolkade stadgarna. Uteslutningen av Bror Zetterberg kan idag ses som en 
ren kränkning. Samtidigt vittnar det om hur allvarligt ledarskiktet inom fack-
föreningsrörelsen såg på det ”kommunistiska hotet”, och att man var beredd 
att ta till drastiska metoder i kampen. Denna kan sägas ha förts på ett tvivel-
aktigt sätt och med odemokratiska metoder, vilket var en paradox i sig efter-
som kommunisterna bekämpades för att de var icke-demokrater och ansågs 
utgöra ett hot mot demokratin.

Totalt uteslöt Svenska Metallindustriarbetarförbundet 34 medlemmar med 
anledning av cirkulär 3/1941.781 Ur en numerär synvinkel var inte det särskilt 
många, men på de platser där uteslutningarna förekom skulle det med tiden slå 
tillbaka mot förbunds- och avdelningsledningen. Syftet med åtgärden var att 
minska sKP/Ki:s inflytande, men på sikt blev effekten den motsatta. I Hofors 
stärkte uteslutningarna partiets ställning inom metallavdelningen. Bland annat 
manifesterades detta av att kommunisterna, med hjälp av socialisterna, kunde 
driva fram ett beslut om att avdelningen inte skulle delta i fCO:s Förstamajtåg.782 
De förstnämnda förordade en bojkott av demonstrationen med hänvisning till 
att fCO:s representantskap inte var en demokratisk församling, eftersom inga 
kommunister kunde väljas in som ombud. Socialisterna ansåg att Förstamajtå-
get skulle bojkottas därför att den svenska flaggan skulle finnas i det. Enligt deras 
mening var det en nationalistisk symbol som inte passade in i ett Förstamajtåg. 

Ytterligare exempel på kommunisternas växande inflytande inom metallav-
delningen är att två kommunistsympatisörer valdes som ombud till Svenska 
Metallindustriarbetareförbundets kongress sommaren 1941.783 Den ene var hytt-
arbetaren Edvin Olsson784, så kallad partilös. Den andre var Karl Bergkvist, tidi-
gare medlem av sP och i denna stund medlem i saP. Det senare till trots, betrak-
tade kommunisterna honom som en av de sina. Inom den socialdemokratiska 
arbetarekommunen ifrågasattes Karl Bergkvists partilojalitet och det restes krav 

781 Back 1977, s 151.
782 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 26/4 1941.
783 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 31/8 1941; Hofors Socialistiska arbetarekommun, Protokoll a1:1, med-
lemsmötesprotokoll 8/5 1941.

784 Olsson, Edvin, socialist under i alla fall första hälften av 1930-talet, kommunist 1944–. Fol-
kets Dagblad 23/12 1932, s 8; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, styrelsemötesprotokoll 12/7 1944 och 4/4 1946.
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på att han skulle uteslutas. En icke-arbetarekommunlojal uppfattning i fackliga 
frågor ansågs dock inte utgöra ett tillräckligt skäl för uteslutning. Hans lojalitet 
till partiet skulle bli föremål för flera diskussioner inom arbetarekommunen och 
våren 1943 beslutades att Karl Bergkvist skulle uteslutas.785

Inför valet av ombud till förbundskongressen kontaktade företrädare för den 
kommunistiska arbetarekommunen den socialistiska för att diskutera ett even-
tuellt samarbete.786 Flera socialister ställde sig avvaktande till ett sådant, dels för 
att kommunisterna aldrig försatte en möjlighet att smutskasta dem, dels för att 
erfarenheterna av ett samarbete med kommunisterna var dåliga. Trots detta in-
leddes samtal, och inledningsvis såg det ut som att arbetarekommunerna skul-
le komma överens. Tanken var att socialisterna skulle nominera Elis Bloom och 
en partilös som var kommunistvänlig till kandidater. På så vis skulle socialde-
mokraternas misstänksamhet undvikas och minska deras utrymme för motåt-
gärder. Så långt var allting gott och väl, men vart efter tiden gick och valet när-
made sig, utvecklades samarbetsförsöket i den riktning flera socialister varnat 
för.787 Kommunisterna kom med nya namnförslag och andra taktiska upplägg, 
och i slutändan visade det sig att kommunisterna inte var villiga att kompromis-
sa. Som en konsekvens av detta avbröt socialisterna samarbetsförsöket.

Utvecklingen inom metallavdelningen under första hälften av år 1941 sågs 
med oro från den socialdemokratiska arbetarekommunen och frågan diskute-
rades grundligt. I akt och mening att på ett bättre sätt än tidigare organisera 
det socialdemokratiska arbetet inom metallavdelningen beslutades att en soci-
aldemokratisk metallfackklubb skulle bildas.788 

Som ovan beskrivits stärkte kommunisterna, från andra hälften av år 1940 
och framåt, efterhand sin ställning inom metallavdelningen. Behandlingen av 
kommunisterna inom fackföreningsrörelsen och transportförbudet för kommu-
nistiska tidningar togs till och från upp till behandling på avdelningens möten 

785 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 2/2 1943.

786 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 30/3 1941.

787 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 8/5 1941.

788 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 2/5 1941.
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och oftast drev kommunisterna framgångsrikt sin sak. I detta sammanhang in-
ställer sig frågan om hur utvecklingen såg ut i ortens övriga fackliga avdelningar, 
och en genomgång av deras material visar att dessa frågor inte diskuterades.

Enhetsfrontspolitikens pånyttfödelse 
Den socialdemokratiska arbetarekommunen var först i Hofors med att berö-
ra den politiska situation som uppkom med Tysklands anfall på Sovjetunio-
nen midsommaren 1941.789 På ett möte i slutet av juli orienterade en av länets 
socialdemokratiska riksdagsledamöter om det utrikespolitiska läget och Sveri-
ges position. Mötet uttalade kraftig kritik mot partiledningen för att den inte 
i tid informerade arbetarekommunerna om grundvalen för den svenska reger-
ingens, enligt arbetarekommunens, tvetydiga agerande i samband med anfal-
let och den tyska begäran om att få transportera trupper genom Sverige. Det 
tog nästan fem veckor innan arbetarekommunerna informerades och socialde-
mokraterna i Hofors menade att informationsvakuumet skapade ett aktions-
utrymme för politiska motståndare och femtekolonnare. Kritiken framfördes 
i ett brev till partistyrelsen och som exempel på effekten av informationsbris-
ten togs situationen Hofors, där partistyrelsens senfärdighet ansågs ha fram-
kallat ett politiskt läge som kommunisterna kunnat utnyttja.790

I början av hösten lämnade metallavdelningens kongressombud sin rapport 
till avdelningens medlemmar. Från socialdemokratiskt håll restes kritik mot om-
buden för att de, enligt kritikerna, inte tog strid för avdelningens motioner och 
att de i samband med valet av förbundsstyrelse skulle ha agerat till förmån för 
en lista som de själva var uppsatta på. Några menade att ombudens insatser på 
kongressen helt saknade värde, för såväl förbundet som avdelningen. Kritiker-
na hade rätt då de hävdade att ombuden inte var särskilt aktiva i debatten. Karl 
Bergkvist gick inte upp i en enda debatt och Edvin Olsson begärde bara ordet i 
debatten om cirkulär 3/1941.791 Med andra ord tog ombuden inte strid för avdel-
ningens motioner, vilket kan anses vara ett rimligt krav från avdelningens sida 

789 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 27/7 1941.

790 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, e1:1 Korrespondens, brev från 
arbetarekommunen till partistyrelsen, daterad 29/7 1941.

791 Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Protokoll fört vid Svenska Metallindustriarbetareför-
bundets 20:de kongress i Stockholms konserthus 20–27 juli 1941. Stockholm 1942, s 313 och 315.
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på sina ombud. Samtidigt ska det framhållas att ombuden inte var passivare än 
de som skickades till förbundskongresserna år 1935 och år 1938.792 När det gällde 
kritiken att deras insatser inte var till gagn för förbundet måste det hållas i min-
net att det i detta fanns tydliga perspektivskillnader mellan kritikerna och de 
kritiserade. De förstnämnda var socialdemokrater lojala med förbundsledning-
en, medan ombuden var en del av den politiska opposition som fanns inom för-
bundet, därav den skilda synen på vad som gagnade förbundet.

Under hösten 1941 blev det än mer tydligt att av den förr så inflytelserika so-
cialistiska arbetarekommunen återstod bara spillror.793 Valen av ombud till för-
bundskongressen och till järnbrukskonferensen bekräftade att den konstanta 
nedgången i medlemsantal och inflytandegrad arbetarekommunen haft sedan år 
1938 blev till ett fritt fall under andra hälften av år 1941.794 Arbetarekommunens 
medverkan på partiets sista kongress i november 1941 var ett av de sista teck-
nen på dess existens. Från Hofors socialistiska arbetarekommun närvarade Jo-
han Öberg och Helmer Lundgren. Med sig bar de arbetarekommunens krav på 
Nils Flygs och partiledningens avgång samt beskedet att blev det inte så skulle 
arbetarekommunen lämna partiet. På kongressen var Johan Öberg en av parti-
ledningens skarpaste kritiker. Partiledningen kritiserades för sin tyskvänliga håll-
ning. Frågor om var partiets antinazistiska inställning tagit vägen och hur det 
kom sig att partiledningen föredrog en tysk seger framför en sovjetisk, ställdes. 

Kritiken till trots, när det var dags för beslut om deklarationer, uttalanden 
samt val av partiledning och centralkommitté slöt ombuden upp bakom Nils 
Flyg, så även Johan Öberg.795 I endräkt fattades alla beslut. Frågan är varför de 
gjorde det? Ett delsvar är, som tidigare nämnts, att Nils Flyg i sitt inledningsan-
förande betonade att han var antinazist och att partiets glidande hållning i frå-
gan bara var en nödvändig och tillfällig taktik. 796 Denna förklaring räcker dock 

792 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid förbundets 18:de kongress i Fol-
kets hus A-sal, Stockholm 15–22 september 1935. Stockholm 1935; Svenska Metallindustriarbe-
tareförbundet Protokoll fört vid Metallindustriarbetareförbundets 19:de kongress i Stockholms 
konserthus 23–30 juli 1938. Stockholm 1938.

793 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialistiska arbetarekommun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesproto-
koll 25/1 1941.

794 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a3:1 Verksamhets- och revi-
sionsberättelser, verksamhetsberättelse år 1941.

795 Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Socialistiska Partiet, a1:1 Protokoll, kongressprotokoll 
15–16/11 1941.

796 Blomqvist 1999, s 327, 330 och 334.
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inte. Jag tolkar kongressens agerande som ett uttryck av partidisciplin och par-
tilojalitet. För att förstå det måste det göras en återblick som sträcker sig nästan 
25 år tillbaka i tiden. En stor del av kongressombuden, däribland Johan Öberg, 
hade varit med sedan den dagen då det vänstersocialdemokratiska partiet bil-
dades. För dem var den frihetliga socialismen och partiet en del av dem själ-
va. Alla deras förhoppningar om en bättre och rättvisare värld var så hårt sam-
manflätade med partiet att de inte hade förmågan och kraften att se varthän 
det hamnat. Föreställningen om partiet skymde möjligheten att se vad det bli-
vit. Tungt vägde den lojalitet och trohet flera av dessa kände för sitt parti och 
sin ledning, och det fällde i slutändan avgörandet. Därför valde kongressen att 
ge partiledningen ansvarsfrihet samt omvälja Nils Flyg till partiledare.

Statspolisens slutsats efter kongressen var att sP mer öppet kom att fram-
träda som ”en för de nazistiska idéerna verkande arbetarorganisation”.797 Med 
utgångspunkt från det uppdrag ombuden från Hofors bar med sig från sin ar-
betarekommun när de åkte till kongressen och med tanke på den utveckling 
de själva kunnat se att partiet haft de senaste åren är det svårt att tänka sig att 
Helmer Lundgren och Johan Öberg egentligen drog en annan slutsats, kon-
gressbesluten till trots. En tid efter kongressen somnade också Hofors socialis-
tiska arbetarekommun in.

Exsocialisterna äger  
fortsättningsvis ett lokalfackligt förtroende 
Efter att Hofors socialistiska arbetarekommun upphörde att existera slutade den 
absoluta huvuddelen av medlemmarna att vara politiskt organiserade. Genom-
gången av den socialdemokratiska arbetarekommunens material pekar på att 
en handfull tidigare kända socialister inträdde i densamma. Hur stor övergång-
en var från den socialistiska till den kommunistiska arbetarekommunen är, på 
grund av luckor i materialet, inte lika enkel att fastställa. Av allt att döma var till-
strömningen av före detta socialister under de första åren efter den socialistiska 
arbetarekommunens hädanfärd inte särskilt stor. Samtidigt ska det hållas i min-
net att under perioden våren 1940 till våren 1944 var det inte möjligt för kom-
munister att inneha förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen, något som 

797 Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, Äldre aktsystem, 7 T Svenska Socialistiska 
partiet s. 17–100, pärm 1, Skrivelser.
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med stor säkerhet innebar att några före detta socialister med fackliga uppdrag 
och som sympatiserade med kommunisterna inte gick in i sKP/Ki, eftersom de 
då skulle förlora sina fackliga förtroendeuppdrag. Samtidigt verkar det som en 
stor del av de fackligt aktiva exsocialisterna förblev politiskt oorganiserade fram 
till i alla fall början av 1940-talets andra hälft, vilket kan tolkas som att de inte 
såg vare sig socialdemokraterna eller kommunisterna som några politiskt attrak-
tiva alternativ.798 Studerar vi den fackliga och politiska linje som de tidigare soci-
alisterna drev inom metallavdelningen så påminner den om det praktiskt-kon-
kreta förhållningssättet till fackligt arbete som kännetecknade den socialistiska 
arbetarekommunen. De mer kända och lokalt bemärkta exsocialisterna inom 
metallavdelningen agerade ofta samfällt. De tycks närmast ha utgjort en parti-
politiskt obunden vänstergruppering inom avdelningen.

Kommunisternas inflytande i metallavdelningen ökar
Under hösten 1941 ökade motståndet inom den fackliga rörelsen mot kris-
politiken. Metallavdelningen krävde i ett uttalande till regeringen att de för-
dyringar som kriget medförde skulle bäras av alla. Enligt deras mening fick 
”småfolket” dra tyngsta lasset, medan exempelvis storbönder gavs full kom-
pensation, via rätten att fritt höja sina priser.799 På förslag från kommunister-
na skickade avdelningen en skrivelse till förbundsstyrelsen och lO i vilken det 
krävdes ett bättre avtal än 1941 års ramavtal. Jämte detta beslutade ett enhäl-
ligt avdelningsmöte, också det på förslag från kommunisterna, att sända en 
skrivelse till regeringen. I den protesterade metallavdelningen mot förslaget 
att förbjuda sKP/Ki.800 Gjutareavdelningen tog upp frågan om transportförbu-
det för kommunistiska tidningar på sitt årsmöte i slutet av februari. Mötesdel-
tagarna kom överens om detta var en fråga för fCO att uttala sig i, samtidigt 
som de inte sade sig vara mot att transportförbudet upphävdes.801 Bland gju-
taravdelningens medlemmar växte det efter hand fram ett missnöje med lO. 

798 Dalin, Stefan, Från SSV till SSP. Hofors Socialistiska arbetarekommun och nazifieringen av Socia-
listiska Partiet. Uppsats presenterad vid Svenska historikermötet i Uppsala, 22–24 april 2005.

799 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 14/12 1941.

800 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, e1:13 Korrespon-
dens, brev från Karl Klintberg, Ragnar Hansson och Algot Sundberg till avdelningsstyrel-
sen, daterad 10/12 1941, a1:3 Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 14/12 1941.

801 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:3 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 21/2 1942.
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De ansåg att lO:s befogenheter blivit för stora, vilket verkade menligt på med-
lemmarnas självbestämmande. Avdelningens medlemmar ansåg snarare att lO 
bromsade arbetarnas krav, än stred för dessa.802 

Inför metallavdelningens årsmöte 1942 lät sig kommunister återigen nomi-
neras till valet av ombud i fCO, trots att dessa inte kunde utses. Att de oaktat 
lät sig nomineras ska dock inte tolkas som en obetänksam handling, tvärtom. 
Kommunisterna önskade helt enkelt manifestera sitt stöd bland avdelningens 
medlemmar och på så sätt stärka sin informella makt samt öka legitimiteten 
för sin politik. Nu samlade inte de kommunistiska kandidaterna lika många 
röster som vid valet år 1941, och även om inte cirkulär 3/1941 funnits skulle 
ingen av dem ha blivit ordinarie ombud. Däremot hade alla valts till supplean-
ter.803 Frågan är om detta ska ses som ett tecken på att kommunisternas popu-
laritet inom avdelningen var vikande. Jag menar att det inte ska tolkas så. Del-
vis handlade det om att socialdemokraternas arbete inför årsmötet blivit bättre 
och att de lyckades mobilisera sina sympatisörer, men framför allt var det ett 
uttryck för att en del avdelningsmedlemmar såg det som meningslöst att rösta 
på kommunisternas kandidater. Hade dessa kunnat bli valda skulle de kom-
munistiska kandidaterna ha fått fler röster, till och med kanske flest röster.

Under våren inkom det vid tre tillfällen skriftliga begäranden från ett par av 
de kommunister som uteslutits ur avdelningen om att få återinträda.804 Första 
gången hänvisade mötet till förbundsstyrelsen. Andra gången önskade de ute-
slutna få en rekommendation från avdelningen att bifoga sina ansökningar. Av-
delningsstyrelsen avslog deras begäran, men tvärtemot styrelsens rekommenda-
tioner beslutade avdelningsmötet, efter omröstning, att rekommendera dem för 
medlemskap. Slutligen meddelades det på ett medlemsmöte i mitten av maj att 
förbundsstyrelsen behandlat och avslagit ansökan. Avsikten med ansökningarna 
var inte att återfå medlemskapet, eftersom det var omöjligt. Sannolikt ville man 
”påvisa” klyftan mellan den av det borgerliga samhället anfrätta förbundsled-
ningen och medlemmarna, vilkas villkor bäst förstods av kommunisterna.

802 Arkiv Gävleborg, Svenska Gjutareförbundets avdelning 86, a1:3 Protokoll, avdelningsmötes-
protokoll 24/11 1942.

803 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Styrelsepro-
tokoll, styrelsemötesprotokoll 7/3 1942.

804 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 22/3, 19/4 och 17/5 1942, a2:1 Styrelseprotokoll, styrelsemötespro-
tokoll 13/4 1942.
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Hoforskommunisterna har stor framgång i kommunvalet
För socialdemokraterna blev kommunalvalen år 1942 en tillbakagång, såväl i 
Hofors som i riket. I Hofors fick partiet 57,3 procent av rösterna, vilket i jäm-
förelse med valet år 1940 var en minskning med 6 procentenheter.805 I jämfö-
relse med valet år 1938 tappade partiet 0,6 procentenheter. För sKP/Ki blev valet 
en stor framgång. I Hofors samlade partiet 29,3 procent av rösterna, vilket ska 
jämföras med de 17,9 partiet fick vid valet år 1940. I jämförelse med resultatet 
från valet år 1938 ökade partiet sin röstandel med 19,5 procentenheter. 

Socialdemokraternas tillbakagång och kommunisternas framgång kan till 
en del förklaras av en övergång av röster från sP till sKP/Ki, men också av det 
växande missnöjet med samlingsregeringens prispolitik och lönestopp. En po-
litik som de ledande personerna inom fackföreningsrörelsen stödde men som 
kommunisterna opponerade sig mot. Betydelsefullt för den kommunistiska 
valframgången var också det att folk börjat känna sympati för kommunisterna 
på grund av arbetslägren, transportförbudet för deras tidningar och att kom-
munister inte fick beträda förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen. Till 
detta ska Sovjetunionens kamp mot Tyskland adderas.

Valresultatet kommenterades av Anders Lif, numera en av Gävleborgs läns 
ledande socialdemokrater. I en artikel i Arbetarbladet beskrev han den poli-
tiska situationen i Hofors.806 Kommunisternas starka ställning förklarade han 
med hoforsarnas benägenhet att falla för radikal propaganda som kom sig av 
att en väldigt stor del av dem inte härstammade från landskapet. Dessa skulle 
därför känna en rotlöshet som gjorde dem mottagligare för radikala locktoner. 
Påståendet bevisades enligt Anders Lif av att Hofors var den plats i Gästrik-
land som hade störst andel kommunister och störst andel nyinflyttade, samt 
att alla ledande kommunister i Hofors inte kom från Hofors eller Gästrikland. 
Anders Lifs slutsats påminner om Edward Bulls ”radikaliseringstes”. Med tan-
ke på att den lanserades år 1922 är det inte utan att tanken snuddar vid att An-
ders Lifs slutsats bär visst släktskap med Edward Bull d:ä tes. 

805 Härnösands Landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunalfullmäktigevalen 1942 a 
Viii.b nr 6, röstsammanräkningen för Hofors kommun.

806 Arbetarbladet, 5/10 1942, s 9.
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Att Hofors sedan 1900-talets början haft en stor inflyttning av arbetare och 
att det funnits en utbredd radikalism där sedan arbetarrörelsens första dagar 
var en riktig iakttagelse, men huruvida det berodde på att arbetarna kände sig 
rotlösa eller inte var gästrikar kan diskuteras. Statsvetaren Sven Rydenfelt för-
klarar också radikalismen med stor inflyttning, rotlöshet och främlingskap, vil-
ket gjorde ”dem bittra och upproriska och därmed mottagliga för appellerna 
från en bitter och upprorisk rörelse som kommunismen”.807 Han pekar också 
på att ”man på ort och ställe” förklarar kommunisternas starka ställning i Ho-
fors med att dessa kom från de ”röda” delarna av Norrland och därigenom bar 
med sig en radikal politisk uppfattning.808 Detta är uppenbart en uppfattning 
som fanns bland socialdemokratiska fackföreningsmän i Hofors, men huvud-
delen av ortens ledande vänstersocialdemokrater, kommunister och socialister 
härstammade inte från något av de fyra nordligaste länen. Faktum är att den 
absoluta majoriteten var född i Gästrikland och av den resterande delen kom 
huvuddelen från Svealand.809 Rimligt att anta i detta sammanhang är att bil-
den över de ledande vänstersocialdemokraternas, kommunisternas och socia-
listernas härkomst även gällde för Hofors i stort. Påståendet om att radikalis-
men i Hofors var rotad i den ”röda” myllan i övre och mellersta Norrland är 
oriktig. På kort sikt var mekanismerna bakom radikaliseringen samlingsreger-
ingens pris- och lönepolitik samt lO:s samarbetsavtal med saf. Därtill hade ar-
betarrörelsens radikala delar alltid haft ett starkt fäste i Hofors, vilket betyder 
att den radikalism som uttrycktes var någonting mer än en dagspolitisk nyck. 
Den var en del av ortens politiska och fackliga kultur och traditioner.

Vad som också skymtar fram i Anders Lifs uttalande är att socialdemokra-
tin anser sig vara den sanna uttolkaren av arbetarklassens behov och hur det 
ska fyllas. Enligt denna bild drevs ”oppositionen” inom den fackliga rörelsen 
av en önskan att förstöra, rasera och föröda för socialdemokratin, vilket enligt 
dem var liktydigt med att motarbeta socialdemokratin. En problematik som 
inte minst var föremål för diskussion i Åsa Linderborgs avhandling om den 
svenska socialdemokratins historieskrivning. Att ”oppositionen” skulle drivas 

807 Rydenfelt 1954, s 259.
808 Ibid, s 184.
809 Personuppgifterna för ledande vänstersocialister, kommunister och socialister har körts 

mot Sveriges dödbok 1947–2003. Utgiven av Sveriges släktforskarförbund 2005. 
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av samma engagemang som de själva, tycktes inte ha slagit socialdemokrater-
na. När arbetare valde andra fackliga och politiska företrädare än socialde-
mokrater, sågs det som ett uttryck för okunskap och oförstånd. Inte som en 
konsekvens av att de i betraktelsen av deras gemensamma verklighet drog an-
dra slutsatser än socialdemokraterna och därför valde exempelvis kommunis-
ter till fackliga förtroendemän. Inte heller tycktes tanken snudda vid en sådan 
möjlighet som att när medlemmarna i en facklig avdelning valde kommunis-
ter som fackliga företrädare gjordes det därför att dessa uppfattades som dug-
liga företrädare och personer vilka de kände tillit och förtroende för. I dessa 
sammanhang blev deras politiska hemvist ointressant.

 
Mer vind i seglen för kommunisterna
Från andra hälften av år 1940 gick det att skönja en försiktig ökning av kom-
munisternas aktivism inom metallavdelningen. Från våren 1941 ökade deras 
aktivitetsgrad allt kraftigare. På ett avdelningsmöte våren 1942 fördes en dis-
kussion om bidrag till Röda korsets finska barnhjälp. I samband med den fick 
kommunisterna avdelningen att anta ett uttalande som sade att det bästa för 
de finska barnen var om Finland fick fred samt hemställde åt lO att göra vad 
den kunde för att bilda opinion för fred åt Finlands folk. I detta sammanhang 
betydde det att Finland skulle upphöra med sitt krig mot Sovjetunionen.810 
Under år 1942 tog också kommunisternas verksamhet på orten fart, bland an-
nat arrangerade de ett politiskt föredrag i veckan och deras partilokal stod var-
je kväll öppen för allmänheten.811

I slutet av år 1942 beslutade metallavdelningen att ordna en debatt mellan 
lO:s andre ordförande Gunnar Andersson och den kommunistiska riksdagsle-
damoten, tillika chefredaktören för Norrskensflamman, Hilding Hagberg om 
pris- och lönestoppsfrågan.812 Detta klandrades av förbundsstyrelsen. Med hän-
visning till cirkulär 3/1941 meddelades att något möte med Hilding Hagberg 
som talare inte fick ordnas. Förbundsledningens beslut ogillades av ett stort an-

810 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 22/2, 22/3 och 20/12 1942.

811 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/10 1942; Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Proto-
koll, medlemsmötesprotokoll 25/3 1944.

812 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 20/12 1942
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tal medlemmar. De vände sig mot att förbundsstyrelsen skulle bestämma vilka 
medverkande avdelningen valde att ha på sina möten, men i slutändan böjde av-
delningen sig för förbundsledningen. När det tänkta mötet inte blev av arrang-
erade den kommunistiska arbetarekommunen ett eget diskussionsmöte kring 
pris- och lönestoppsfrågan. Till det inbjöds den socialdemokratiska arbetare-
kommunen, men den avböjde med argumentet att den inte diskuterade med 
kommunister, en hållning arbetarekommunen haft sedan början av år 1940.813 

I början av februari 1943 aktualiserades åter frågan om Karl Bergkvists ställ-
ning inom det socialdemokratiska partiet.814 Kritiken kom från metallavdel-
ningens ordförande, socialdemokraten Sven Hammarberg815. Vid de tidigare 
tillfällena hade kritiken mot Karl Bergkvist handlat om att denne brast i sin par-
tilojalitet i fackliga frågor, vilket inte var uteslutningsgrundande. Denna gång 
gällde det att han allt som oftast kritiserade regeringen och partiet för den inri-
kespolitik som fördes. Därtill påtalades att Karl Bergkvist vid fackliga val kandi-
derade som kommunisternas kandidat. Sven Hammarberg krävde att arbetare-
kommunens styrelse skulle göra någonting åt saken och i februari 1943 uteslöts 
Karl Bergkvist ur det socialdemokratiska partiet för illojalt uppträdande.

Inför metallavdelningens årsmöte 1943 nominerade kommunisterna inga 
personer till någon förtroendepost. Skälen för detta redovisas inte, förmodli-
gen ansåg de det som meningslöst. Möjligtvis fann de sin informella makt-
ställning så stark att den inte behövde bekräftas på detta sätt. Enligt ett mötes-
referat publicerat i Arbetarbladet försökte kommunisterna få en partimedlem 
utsedd till mötesordföranden, något som avvisades med hänvisning till cir-
kulär 3/1941.816 Kommunisterna hade, enligt tidningen, menat att mötet inte 
behövde ta hänsyn till cirkuläret eftersom ingen behövde få reda på det. 
Kommunisterna skulle med andra ord ha uppmanat mötet att agera mot för-
bundsstyrelsens direktiv. Vid en granskning av protokollet från det omtalade 

813 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, e1:1, Korrespondens, brev 
från partisekreteraren Torsten Nilsson i februari 1940; Arbetarbladet, 15/2 1943, s 3.

814 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 2/2 1943.

815 Hammarberg, Sven (f. år 1913), socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska 
arbetarekommun, a1:1-2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 28/1 1933, 20/1 1937, 10/4 1940 
och 28/2 1946; Lodenius 2002, s 300.

816 Arbetarbladet, 2/3 1943, s 3.
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mötet framkommer inget av det som påstås i Arbetarbladet.817 Det sår tvivel 
kring sanningshalten i det som stod i tidningen. Rimligtvis borde kommunis-
ternas nominering och yrkande ha berörts i protokollet, även om det tillba-
kavisades med hänvisning till 3/1941. Agerandet, som det beskrivs i tidningen, 
kunde bara få negativa konsekvenser för kommunisterna i Hofors. Det fak-
tum att socialdemokraterna inte utnyttjade kommunisternas påstådda ageran-
de och anmälde dem till förbundsledningen för illojalt agerande mot förbun-
det reser ännu mer tvivel kring sanningshalten i påståendet.

Ytterligare ”moraliska” framgångar för kommunisterna var att de, för tred-
je årsmötet i rad, fick metallavdelningen att skriva till regeringen och kräva 
ett upphävande av transportförbudet för kommunistiska tidningar.818 Även de 
paroller som avdelningen beslutade att bära i Förstamajtåget (”Enig front mot 
fascismen”, ”Rättvis fördelning av krisbördorna” och ”Slut på transittrafiken”) 
bar en tydlig kommunistisk prägel. fCO: s styrelse godkände de två förstnämn-
da parollerna. Den som krävde ett ”Slut på transittrafiken” godkändes inte. 
Orsaken till det framkommer inte.

Hösten 1943 höll Svenska Metallindustriarbetareförbundet sin årliga järn-
brukskonferens.819 I centrum för de kommande diskussionerna stod den stun-
dande avtalsrörelsen, och med anledning av det vädjade förbundsstyrelsen till 
avdelningarna att de skulle ge sina ombud ett öppet mandat. Denna vädjan 
diskuterades livligt inom Hoforsavdelningen. Avdelningens socialdemokrater 
talade för ett sådant. Kommunister och före detta socialister ansåg däremot att 
den linje i avtalsfrågan som avdelningen beslutade sig för skulle vara bindan-
de för ombuden. De sistnämnda pläderade också för en uppsägning av kol-
lektivavtalet. Intressant att notera är att de kommunister som deltog i debat-
ten var alla förutvarande socialister. Någon större betydelse för deras hållning 
i frågan hade det nog inte, men det låg definitivt i deras tradition att förhålla 
sig misstänksamma mot en centralisering av makten inom fackföreningsrörel-
sen samt att vurma för medlemsomröstningar i avtalsfrågor. Till ombudsvalet 

817 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll, 28/2 1943.

818 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 18/4 1943.

819 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 22/8 1943.
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nominerades Sven Hammarberg, Sven Jakobsson820, Edvin Olsson och Albert 
Hellström821. De två förstnämnda var socialdemokrater. De två sistnämnda 
var partilösa, men av allt att döma sympatiserade de med kommunisterna. 
De betraktades av kommunisterna som ”sina”. I detta sammanhang ska det 
nämnas att båda varit medlemmar av den socialistiska arbetarekommunen. 
Edvin Olsson skulle vid upphävandet av cirkulär 3/1941 ansluta sig till kom-
munisterna. Nomineringarna av honom och Albert Hellström vittnar om att 
kommunisterna bytt taktik vid nomineringarna. Istället för att nominera par-
timedlemmar som inte kunde bli valda såg de till att nominera partilösa kom-
munistsympatisörer, med det fanns det istället en formell möjlighet för kom-
munisterna att få ett direkt inflytande. Till avdelningens representanter valdes 
Albert Hellström och Sven Hammarberg.

I slutet av oktober rapporterade ombuden från konferensen och en lång 
debatt följde.822 Huvuddelen av talarna var kritiska till att avtalet inte blev 
uppsagt. Flera menade att förbundsledningen saknade kampvilja. Några för-
svarade uppgörelsen och menade att läget måste accepteras och att kompen-
sation skulle komma efter kriget. Diskussionen slutade med att rapporten la-
des till handlingarna.

Kommunisternas väg till reell facklig makt öppnas
I slutet av januari 1944 deklarerade Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
styrelse att cirkulär 3/1941 återkallades. I och med det kunde kommunister 
återigen inneha förtroendeposter inom förbundet och de som uteslutits på 
grund av cirkuläret kunde beviljas återinträde.823 Det var en motvillig för-
bundsstyrelse som fattade beslutet. Till stor del gjordes det därför att inställ-
ningen till kommunisterna inom övriga fackföreningsrörelsen blivit mer posi-
tiv och den kände sig tvingad att följa efter. Därtill hade lO och några ledande 

820 Jakobsson, Sven, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekom-
mun, a1:2 Protokoll, medlemsmötesprotokoll, 18/10 1932, 11/5 1944 och 28/2 1946.

821 Hellström, Albert, kommunist 1927–1929, socialist 1929–1941. Folkets Dagblad Politiken, 
24/12 1927, s 9; Folkets Dagblad, 23/12 1932, s 7, 24/12 1937, s 6 och 22/12 1939, s 6.

822 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 24/10 1943.

823 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 26/2 1944.
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socialdemokrater inlett ett visst samarbete med kommunisterna, en utveck-
ling Oscar Westerlund inte var särskilt nöjd över.824

För den socialdemokratiska arbetarekommunen kom upphävandet av cir-
kulär 3/1941 oväntat. Någon beredskap för det uppkomna läget fanns inte. Även 
om det under våren 1942 bildades en facklig s-klubb för att förbättra arbetare-
kommunens fackliga arbete, hade det facklig-politiska arbetet gått på sparlåga 
under en längre tid, till en del beroende på beredskapen men kanske också på 
grund av cirkulär 3/1941. Arbetarekommunen förlitade sig på att den skulle gäl-
la under överskådlig tid och hade inte lagt så mycket arbete på detta.

På den socialdemokratiska arbetarekommunens medlemsmöte i februari 
1944 diskuterades det förändrade fackliga och politiska läget. Det konstatera-
des att det socialdemokratiska styret inom metallavdelningen och fCO var hotat, 
och inför metallavdelningens årsmöte uppmanades alla partimedlemmar som 
tillhörde avdelningen att närvara.825 Trots den socialdemokratiska arbetarekom-
munens motstånd kom det ett kommunistiskt maktövertagande. I flera av me-
tallavdelningens klubbstyrelser valdes det in kommunister. Av avdelningens 15 
ombud i fCO:s representantskap utsågs åtta kommunister och i avdelningsstyrel-
sen invaldes två kommunister samtidigt som två tidigare partilösa styrelseleda-
möter meddelade att de var kommunister.826 Utöver detta bestod avdelningssty-
relsen av två partilösa före detta socialister som kan betecknas som radikala.

Utgången av valen vid metallavdelningens årsmöte diskuterades ingående av 
den socialdemokratiska arbetarekommunen. Slutsatsen blev att arbetarekommu-
nens dåliga medlemsvård, bristfälliga agitationsverksamhet, kommunisternas väl 
fungerande arbetsplatsombudssystem och deras goda medlemsvård avgjorde va-
let till deras fördel. 827 Som exempel på det sistnämnda pekades på att kommu-
nisternas expedition var öppen flera kvällar i veckan medan den socialdemokra-
tiska expeditionen kunde vara stängd flera veckor i rad. Det ansågs att de hade 
någonting att lära av kommunisterna ifråga om hur de skulle ta hand om sina 
medlemmar och hur de gjorde sig mer tillgängliga för blivande medlemmar.

824 Back 1977, s 155-157. 
825 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 19/2 1944.
826 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 26/2 1944; Hyttarbetarklubben, a1:1 Protokoll, medlemsmötespro-
tokoll 19/2 1944; Valsverksklubben, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 20/2 1944. 

827 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 25/3 1944.
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Utvecklingen fick socialdemokraterna i Hofors att se över sitt arbetssätt. Den 
mer eller mindre insomnade s-fackklubben placerades i malpåse och ersattes 
med ett fackligt utskott. Den fick till uppgift att arbeta med fackliga frågor i 
stort, även om dess sammansättning visar att arbetet i första hand riktades mot 
metallavdelningen.828 Jämte detta övergav arbetarekommunen strategin att inte 
debattera mot kommunisterna. Taktiken ansågs inte framgångsrik.829

Kommunisternas politiska genombrott har i allmänhet förklarats med Sov-
jetunionens krigsframgångar, missnöjet med samlingsregeringens ekonomiska 
politik samt kommunisternas förmåga att i sin agitation slå mynt av de två först-
nämnda orsakerna. Dessa faktorer hade naturligtvis även betydelse för kommu-
nisternas framgångar i Hofors. Att framgången i Hofors blev så exempellöst stor 
ska också kopplas till den radikala tradition som fanns bland ortens arbetare. 
Det fanns en god resonansbotten för kommunisternas agitation och politik. 

Det faktum att kommunisterna återigen gavs möjlighet att inneha fackliga 
uppdrag öppnade möjligheten för kommunisterna i Hofors att på allvar ta strid 
om makten över metallavdelningen och fCO. Under de närmsta åren gjorde 
kommunisterna flera misslyckade försök att få en kommunist vald till fCO-ord-
förande.830 Kommunisterna hade ett relativt stort stöd inom fCO:s representant-
skap men vann aldrig majoritetens gillande. Närmast att vinna ordförandestri-
den var de vid årsmötet 1945, då deras kandidat fick 16 röster av 35. Även om 
en del kommunister satt i styrelsen under dessa år dominerades den av social-
demokrater. Att kommunisterna inte lyckades få huvudinflytandet över fCO be-
rodde på att deras ställning inom övriga fackförbund var svag. Med hjälp av de 
begränsningsregler som fanns för hur många ombud en avdelning fick ha i re-
presentantskapet kunde socialdemokraterna behålla sitt inflytande. 

Utvecklingen inom metallavdelningen under våren 1944 var att socialde-
mokraterna tappade allt mer av sitt inflytande. På styrelse- och avdelningsmö-
ten förlorade de viktiga voteringar mot en förhållandevis sammanhållen radi-
kal majoritet och som en konsekvens av denna utveckling avgick avdelningens 

828 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 11/5 1944.

829 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, E1:3 Korrespondens, ”Rap-
port till Gävleborgs läns Socialdemokratiska partidistrikt ang. kampen mot kommunister-
na på orten”, daterat 9/5 1944.

830 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 19/3 1944, 
25/3 1945.
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socialdemokratiska ordförande i början av sommaren.831 Den utlösande fak-
torn var att kommunisterna Karl Jonsson832 och Edvin Olsson segrade stort 
över ordföranden Sven Hammarberg och avdelningens expeditör Harald Mo-
berg i valet av ombud till förbundskongressen, men i ett längre perspektiv var 
det den politiska radikalisering avdelningen genomgått under en längre tid 
som var grunden för hans avgång.833

Till ny ordförande nominerades Karl Jonsson och Helmer Lundgren, 
den ene var kommunist och den andre partilös före detta socialist.834 Helmer 
Lundgren avsade sig kandidaturen och med det valdes Karl Jonsson till avdel-
ningens ordförande. Efter 15 år satt återigen en kommunist som ordförande 
för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169.

fCO:s ledning oroades av händelseutvecklingen inom metallavdelningen. 
Inte minst var den orolig över utvecklingens betydelse för utgången av höstens 
andrakammarval.835 Maktskiftet inom avdelningen rapporterades omedelbart 
till lO. I rapporten redogjordes också för vilka åtgärder som planerats för att 
möta den kommunistiska frammarschen i Hofors. I sitt svar förklarade lO sig 
beredd att på alla sätt bistå fCO:s ledning i arbetet mot kommunisterna. 836

Ännu en valframgång för kommunisterna
För socialdemokraterna i Hofors innebar andrakammarvalet år 1944 ett fort-
satt minskat väljarstöd. Partiet fick 51,6 procent av rösterna, vilket var en 
minskning med 11,7 procentenheter.837 För ortens kommunister innebar va-
let ännu en framgång. Partiet tog 37,6 procent av rösterna, vilket ska jämföras 
med de 17,9 partiet samlade vid valet år 1940.

831 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 21/5 1944.

832 Jonsson, Karl, kommunist. Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelnings arkiv, IV. C, pärm Gäv-
leborg, skrivelser s. 1–487; Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, a1:1 
Protokoll, styrelsemötesprotokoll 21/5 1938, 13/4 1944 och 9/9 1945.

833 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 16/4 1944.

834 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 25/5 1944.

835 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, E2:2 Korrespondens, brev från fCO till lO, daterat 27/3 och 
4/5 1944.

836 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, E2:1 Korrespondens, brev från fCO till lO, daterat 7/6 1944.
837 SOS 1945 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1941–1944, s 95.
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Inför valet var den antikommunistiska propagandan i Arbetarbladet om-
fattande. Kritiken fördes fram på bred front och berörde kommunisternas 
agerande såväl i världen, i Sverige som i regionen.838 Ett återkommande argu-
ment i tidningen var att kommunisterna riktade sin valkampanj mot social-
demokraterna, att de inte förde fram någon kritik mot borgerligheten och att 
deras splittringsverksamhet inte på något sätt gynnade arbetarnas sak. Sant är 
att kommunisterna i huvudsak satsade sitt krut på att ta röster från socialde-
mokratin. Huvudparollen i kampanjen var ”De rika har blivit rikare och de 
fattiga har blivit fattigare” och kampanjen tog sin utgångspunkt i den gång-
na mandatperiodens politik.839 Bitvis var kommunisternas kampanj aggressiv, 
men den var inte aggressivare än den som socialdemokraterna förde mot kom-
munisterna i Arbetarbladet. Socialdemokraternas kampanj till trots, förlorade 
de runt 6 000 röster i Gävleborgs län och tappade ett av sina riksdagsmandat i 
Gävleborgs län.840 Kommunisterna mer än tredubblade antalet röster.

Hofors socialdemokratiska arbetarekommunen uttryckte i sin eftervalsdis-
kussion ett stort missnöje över Arbetarbladets insatser i valrörelsen.841 Enligt de-
ras mening hade tidningen inte gjort allt den kunnat göra och inför framtiden 
ansågs en förbättring nödvändig. Även om en del av skulden för tillbakagång-
en i valet lades på Arbetarbladet pekades också beredskapen och löne- och pris-
politiken som en faktor bakom tillbakagången. En sammankoppling gjordes till 
utvecklingen inom den lokala fackföreningsrörelsen och partiets tillbakagång. 
Den ansågs ha spelat en stor roll. Inför framtiden slogs det fast att agitations- 
och upplysningsarbetet måste förbättras, men det sades ingenting om hur.

Vid metallavdelningens möte i september lämnade kongressombuden sin 
rapport och från socialdemokratiskt håll möttes de av hård kritik.842 Kritiken 
artikulerades också i Arbetarbladet.843 Ombuden klandrades för sina bristan-

838 Exempel på det är Arbetarbladet, 7/9 1944, s 10-11; 12/9 1944, s 5; 14/9 1944, s 8; 15/9 1944, s 
7 och 10; 16/9 1944, s 13.

839 Esaiasson 1990, s 165.
840 SOS 1941 al 2, Riksdagsmannavalen åren 1937–1940, s 104; SOS 1945 al 2, Riksdagsmanna-

valen åren 1941–1944, s 99; Arbetarbladet, 18/9 1944, s 9.
841 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 30/9 1944.
842 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 19/9 1944.
843 Arbetarbladet, 23/9 1944, s 7.
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de insatser och det påpekades hur stora dessa var i orden innan de reste men 
att de vid hemkomsten var ”slokörad” och att ”oppositionsgruppens mungi-
por hängde långa” efter avlagd rapport. Enligt artikeln var besvikelsen över de 
kommunistiska ombudens insatser stor bland avdelningens medlemmar. Det 
var säkert så att det fanns de som var missnöjda med ombudens insatser. Näs-
tan ingenting av avdelningens uppfattningar i olika frågor vann majoritetens 
gillande på kongressen, men det hade mer att göra med svårigheten för om-
buden att få en majoritet för dessa, än att de inte försökte. Hur som helst kan 
inte så många, som det från socialdemokratiskt håll hävdades, ha varit miss-
nöjda med deras insats. Vid valet av ombud till järnbrukskonferensen år 1944 
samma höst segrade kommunisterna Algot Sundberg och Edvin Olsson över 
socialdemokraterna Sven Jakobsson och Sven Hammarberg.844 Noterbart är 
att i artikeln betraktas kommunisterna inom metallavdelningen i Hofors som 
en oppositionsgrupp. Ser vi till kommunisternas styrka, jämfört med socialde-
mokraternas inom fackföreningsrörelsen i landet som helhet var det en riktig 
iakttagelse, men betraktar vi metallavdelningen i Hofors och dess historia ut-
gjordes de ”oppositionella” snarare av socialdemokraterna. Endast mellan års-
mötet 1938 och årsmötet 1944 hade avdelningsstyrelsen en socialdemokratisk 
majoritet, och det sista åren enbart med stöd av lO:s cirkulär 1144 och Svens-
ka Metallindustriarbetareförbundets cirkulär 3/1941.

Verkstadskonflikten 1945
Metallavdelningen i Hofors berördes inte direkt av verkstadskonflikten, men 
eftersom järnbruksavdelningarna hade sin avtalsrörelse samtidigt som verk-
stadsarbetarna påverkade det förhandlingarna. Till skillnad från verkstadsar-
betarna biföll, som bekant, järnbruksarbetarkonferensen förbundsledningens 
lönekravförslag. I mitten av februari 1945 var järnbruksavdelningarna återsam-
lade för en fortsatt avtalskonferens. På den skulle de ta ställning till det avtals-
förslag förhandlingsdelegationen förhandlat fram, vilket innebar en löneök-
ning med 6 öre i timmen. Ombud från flera avdelningar, däribland de från 
Hofors, fordrade en offensiv linje och krävde att järnbruksarbetarna skulle ha 
samma lönekrav som verkstadsindustriarbetarna. Därtill ansåg de att ett god-

844 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid fortsatta avtalskonferensen för 
järnbruksindustrin hållen i Stockholm den 15 februari 1945. Stockholm 1945, s 4.

••



Från antikommunism till Efterkrigsprogram

217

tagande av förhandlingsdelegationens förslag var en dolkstöt i ryggen på de 
strejkande.845 Ett av ombuden ansåg att även järnbruksarbetarna skulle över-
väga strejkvapnet för att få sina krav tillgodosedda. Kampen mellan de som 
krävde mer än förhandlingsdelegationen och de som stödde den stod mellan 
socialdemokrater och radikalare krafter inom förbundet, och i den gick för-
bundsordförande Oscar Westerlund hårt fram mot de radikala krafterna.846 
Han anklagade dem för att för sKP/Ki:s räkning göra avtalsrörelsen till en po-
litisk angelägenhet och att de drev på med syftet att göra den så svår som möj-
ligt för förbundsledningen att hantera. Vidare anklagade han oppositionen 
för att segla under falsk flagg. De uppträdde som opolitiska och kallade sig för 
”Fria fackföreningsmän” för att få så många anhängare som möjligt, men att de 
egentligen var kommunister som arbetade för kommunistpartiets räkning. 

Gruppen så kallade oppositionella bestod i huvudsak av kommunister, ett an-
tal före detta socialister som gått över till sKP/Ki samt några partilösa tidigare soci-
alister, men till skillnad från verkstadskonferensen var de radikala i minoritet.

Förslaget om en löneökning på 6 öre i timmen bifölls av järnbrukskonfe-
rensen och sändes ut för omröstning bland medlemmarna. På Hoforsavdel-
ningens styrelsemöte i slutet av februari 1945 redogjorde Edvin Olsson för av-
talsarbetet och turerna kring det. Genomgången avslutades med att han till 
förmån för avtalskonferensens krav förordade ett avslag på förslaget.847 Ytter-
ligare argument som Edvin Olsson framförde var att förslaget minskade de 
strejkande metallarbetarnas möjlighet att få igenom sina krav. Av den diskus-
sion som följde framgår det att huvuddelen av styrelsens medlemmar ansåg att 
förhandlingsdelegationens förslag i stort var bra, bland dessa hittades ordfö-
randen, kommunisten Karl Jonsson. Dennes ställningstagande ska delvis ses i 
ljuset av den förändringsprocess sKP/Ki var inne i. En ny partilinje som hand-
lade om att vara en ”vänlig pådrivare” till socialdemokratin, för att citera par-
tiets ledare Sven Lindroth. Partiet skulle framstå som mindre revolutionärt 
och mer samarbetsvilligt. Fackligt betydde det, bland annat, att partiet släpp-
te fraktionskampen inför fackliga val och börja betrakta ickekommunistiska 

845 Ibid, s 8ff.
846 Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1945, s 25.
847 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Styrelsepro-

tokoll, styrelsemötesprotokoll 20/2 1945.
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fackliga förtroendemän som representanter för arbetarna och inte som fiender 
till arbetarna.848 Det handlade också om att visa att partiet såsom en växande 
del av arbetarrörelsen var beredd att ta ansvar. Karl Jonssons agerande ska del-
vis kopplas till den nya linjen, dock fanns det de inom den kommunistiska ar-
betarekommunen som uttryckte ett visst missnöje över detta.

Avtalsförslaget togs också upp till behandling på ett extrainsatt medlems-
möte i slutet av februari.849 Huvuddelen av dem som yttrade sig ogillade för-
slaget. Det ansågs ge för lite samt försvåra verkstadsarbetarnas kampsituation. 
Kommunisterna gick hårt åt förslaget. De ansåg att förhandlingsdelegationens 
förslag var ynkligt. I princip var det bara socialdemokraterna som ställde sig 
positiva till förslaget, men även bland dem höjdes kritiska röster mot försla-
get. Karl Jonsson deltog inte i diskussionen.

I medlemsomröstningen deltog 73,9 procent av medlemmarna och i den 
segrade avtalsförslaget med 14 401 röster mot 12 497.850 I Hofors deltog drygt 80 
procent av medlemmarna i omröstningen och där segrade avslagslinjen. Av de 
1 426 avlagda rösterna röstade 1 047 för avslag och 364 för bifall.851 15 röster för-
klarades ogiltiga. Utgången av omröstningen i Hofors tolkar jag som en yttring 
av den radikalism som var ett av metallavdelningens kännemärken. Den var 
också ett bevis på att kommunisternas arbete inom avdelningen var framgångs-
rikt. Detta bekräftades på årsmötet 1945, då kommunisterna stärkte sitt grepp 
om metallavdelningen. Av de nio ledamöter som valdes var fyra med bestämd-
het medlemmar i sKP/Ki, två var före detta socialister som vanligtvis gick på den 
kommunistiska linjen och tre var socialdemokrater. Huvuddelen av ombuden 
avdelningen utsåg till fCO: s representantskap var kommunister.852 

848 Bolin, Jan, ” ’Vi måste ha en viss nationell känsla’. Den kommunistiska försvenskningens 
dilemma – första maj i Karlskoga”. Kommunismen, hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av 
Sovjetunionen 1917–1991. Red. Blomqvist, Håkan & Ekdahl, Lars. Stockholm 2003, s 141

849 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-
delningsmötesprotokoll 25/2 1945.

850 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a2:1 Styrelsepro-
tokoll, styrelsemötesprotokoll 12/3 1945.

851 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a14:1 Verksam-
hetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1945.

852 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, avdel-
ningsmötesprotokoll 17/3 1945. a14:1 Verksamhetsberättelser, verksamhetsberättelse år 1945.
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På fCO:s representantskapsmöte i april 1945 togs frågan om Förstamajtalare 
upp till behandling. Från styrelsens sida föreslog man Svenska Gruvindustriar-
betareförbundets ombudsman Erik Gornäs. Från ombud tillhörande metallav-
delningen och den kommunistiska arbetarekommunen kom ett förslag om att 
de skulle ha en talare som kunde berätta om Verkstadskonflikten.853 De föreslog 
Roland Tyrell. Han satt i styrelsen för Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
avdelning 1 och var ledande i avdelningens strejkutskott i samband med Metall-
strejken.854 Förslagen drevs till votering där fCO:s ordförande med sin utslagsröst 
fällde kommunisternas förslag. Omröstningen blev senare föremål för diskus-
sion inom den socialdemokratiska arbetarekommunen.855 Sven Hammarberg 
ville veta vilka partimedlemmar i fCO:s representantskap som röstat på kom-
munisternas förslag. Han ansåg att dessa skulle få en tillsägelse. Röster höjdes på 
mötet för att de som givit sitt stöd till kommunisternas förslag skulle uteslutas 
ur partiet. Nu blev det inga uteslutningar men diskussionen vittnar om djupet 
och oförsonligheten i konflikten mellan kommunister och socialdemokrater.

Socialdemokraterna söker  
fackligt samarbete med kommunisterna
Inför järnbrukskonferensen hösten 1945 tog socialdemokraterna inom metallav-
delningen upp en diskussion om att kommunister och socialdemokrater, istället 
för att genomföra de sedvanliga ombudsvalen, skulle enas om två namn, en soci-
aldemokrat och en kommunist.856 Argumentet var att de skulle bortse från deras 
politiska konflikt och enbart se till den rent fackliga dimensionen. Socialdemo-
kraternas förslag visar att deras ställning inom avdelningen var svag. De visste 
att vid ett regelrätt val hade deras kandidater inte en chans mot kommunister-
nas, enda möjligheten att få någon representation på konferensen var en dy-
lik överenskommelse med kommunisterna. Att socialdemokraterna vädjade till 
kommunisterna med argumentet att de politiska aspekterna skulle lämnas åt si-

853 Arkiv Gävleborg, FCO Hofors, a1:1 Protokoll, representantskapsmötesprotokoll 10/4 1945.
854 Beckholm, Kuno, Hundra år med Metall-Ettan, del ii 1928–1982. Stockholm 1986, s 102 och 

114.
855 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 23/4 1945.
856 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 16/8 1945.
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dan till förmån för de fackliga var nästan 
ironiskt med tanke på lO:s cirkulär 1144 
och Svenska Metallindustriarbetareför-
bundets cirkulär 3/1941. Kommunister-
na tillbakavisade förslaget och avdelning-
ens medlemmar valde kommunisterna 
Algot Sundberg och Karl Jonsson, den 
förstnämnde var ordförande i den kom-
munistiska arbetarekommunen och den 
andre var som sagt avdelningens ordfö-
rande, till sina ombud.857 

Även denna konferens dominerades 
av socialdemokrater och förbundsled-
ningstrogna, men i jämförelse med förra 
avtalskonferensen var de inte lika domi-
nanta, vilket visade sig vid avtalsför-
slagsomröstningen. Oppositionen fick 
till stånd några smärre förändringar av 
förbundsledningens förslag till avtals-
krav, men oppositionens krav på 10 öre 
mer i timmen, mot förbundsledningens 
sju öre, vann inte majoritetens stöd.858 
Hoforsavdelningens medlemmar ogilla-
de avtalet och avdelningsmötet i janu-
ari beslutade på initiativ av Karl Berg-
kvist att till förbundsledningen uttala 
sitt missnöje.859

Verkstadskonfliktens lösning reste en hel del kritik inom förbundet mot 
hur förbundsledningen skött den. Anklagelserna kulminerade under hösten 
och för att diskutera konflikten kallade förbundet till extrakongress i februari 

857 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll förda vid avtalskonferenser för järnbruksindu-
strin i Örebro den 24 september 1945 och i Stockholm den 10 januari 1946. Stockholm 1946, s 4.

858 Ibid, s 59, 47-55 och 91.
859 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 20/1 1946.

I september 1945 utkom skriften ”Metallkonflikten” 
där förbundsledningen gick till angrepp mot Ny Dag 
och dess skriverier om Metallstrejken.
(Bilden tillhör IF Metall.)
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1946.860 Vid Hoforsavdelningens ombudsval segrade kommunisternas kandi-
dater Karl Jonsson och Algot Sundberg.861 Inför kongressen förde avdelningen 
inga diskussioner om vilken hållning den skulle ha i frågan, men avdelningen 
hade sedan tidigare en uttalat kritisk syn på förbundsledningens sätt att han-
tera strejken. På kongressen tillhörde Hoforsombuden den radikala minoritet 
som var kritisk till förbundsledningens hantering av frågan.862

Metallavdelningens årsmöte 1946 innebar inga förändringar vad det gäll-
de maktförhållandet inom styrelsen. Kommunister och partilösa vänstermän 
ägde även i fortsättningen huvudinflytandet. Den enda större förändringen av 
styrelsen var att Sven Hammarberg lämnade den, uppenbarligen trött på op-
positionsrollen. Istället satsade han på kommunalpolitiken.863 Däremot för-
lorade kommunisterna sin majoritetsställning bland avdelningens ombud till 
fCO:s representantskap. Socialdemokrater kom att besätta huvuddelen av des-
sa. Kommunisterna tog endast 3 av 14 platser.864

Den socialdemokratiska  
arbetarekommunen kraftsamlar i kommunvalet
År 1946 präglades tidigt av höstens kommunalval och debatterna kretsade kring 
arbetarrörelsens efterkrigsprogram och de borgerliga partiernas och arbetsgivar-
föreningens motstånd mot detsamma. Hofors socialdemokratiska arbetarekom-
mun planerade tidigt sin valrörelse med inställningen att tillbakagången vid va-
let år 1944 inte skulle återupprepas. De satsade stora ekonomiska resurser samt 
reorganiserade sin valorganisation.865 Från kommunistiskt håll gjordes försök att 
få till stånd ett valtekniskt samarbete med den socialdemokratiska arbetarekom-

860 Back 1963, s 318.
861 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, a1:3 Protokoll, av-

delningsmötesprotokoll 20/1 1946.
862 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallindustriarbetare-

förbundets extra kongress i Medborgarhuset, Stockholm 11–13 februari 1946. Stockholm 1946, s 
18-29 och 147-153.

863 Arkiv Gävleborg, Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 169, A1:4 Protokoll, 
avdelningsmötesprotokoll 2/3 1946; Lodenius 2002, s 302.

864 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, E1:3 Korrespondens, ”Hofors 
arbetarekommuns kommunalgrupp 1946”; Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdel-
ning 169, a1:3 Protokoll, avdelningsmötesprotokoll 2/3 1946.

865 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 13/6 och 6/8 1946.
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munen. Eftersom båda partierna stod bakom efterkrigsprogrammet fanns det 
enligt dem inte några principiella meningsskillnader dem emellan.866 Socialde-
mokraterna avvisade deras förfrågan, men ställde sig positiv till gemensamma 
aktioner riktade mot de borgerliga partierna samt sade sig välkomna en valrörel-
se där kommunister och socialdemokrater inte agiterade mot varandra.867

Den socialdemokratiska viljeinriktningen till trots, innebar 1946 års val en 
fortsatt tillbakagång. I landet som helhet fick socialdemokraterna 44,4 pro-
cent av rösterna, vilket betydde att partiet backade med 2,2 procentenheter.868 
I Hofors backade partiet socialdemokraterna också. Det erhöll 52,6 procent 
av rösterna, vilket i jämförelse med kommunalvalet år 1942 var en minskning 
med 4,7 procentenheter.869 För sKP/Ki innebar valet en framgång såväl på riks-
planet som i Hofors. Partiet gick fram med 0,9 procentenhet och samlade 11,2 
procent av rösterna. I Hofors fick partiet 34,5 procent och gick fram 5,2 pro-
centenheter. I detta sammanhang ska det understrykas att socialdemokrater-
nas tillbakagång och kommunisternas framgång görs i jämförelse med kom-
munalvalet år 1942. Gör vi däremot en jämförelse mellan kommunalvalet år 
1946 andrakammarvalet år 1944 var det socialdemokraterna och inte kommu-
nisterna som gick framåt i Hofors. 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen var nöjd med valresultatet 
och ökningen med 1,7 procentenheter. Inom arbetarekommunen infann sig 
en känsla av optimism och flera medlemmar menade att detta var en vänd-
punkt.870 Valsegern tillskrevs det väl utförda valarbetet och socialdemokrater-
nas förmåga att locka huvuddelen av ortens ungdomsväljare. Frågan är om 
kommunisternas tillbakagång i Hofors var ett uttryck för att dessa kommit så 
långt det gick ifråga om formell makt och inflytande på orten och att parti-
ets utveckling skulle bli snarlik den som Socialistiska partiet genomgick un-
der 1920- och 1930-talen, det vill säga en stark position inom metallavdelning-

866 Arkiv Gävleborg, Hofors Kommunistiska arbetarekommun, e1:1 Korrespondens, brev till Ho-
fors Socialdemokratiska arbetarekommun, daterad 29/6 1946.

867 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-
tesprotokoll 6/8 1946.

868 SOS 1947 al 1, Kommunala valen år 1946, s 48*.
869 Härnösands landsarkiv, Landskansliet i Gävleborgs län, Kommunalfullmäktigevalen 1946 a 

Viii.b nr 8a, röstsammanräkningen för Hofors kommun.
870 Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekommun, a1:2 Protokoll, medlemsmö-

tesprotokoll 26/9 1946.
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en men en gradvis minskning av stödet i allmänna val. Att kommunisternas 
inflytande inom metallavdelningen var orubbat vittnar valet av ombud till 
Järnbruksindustrins avtalskonferens i slutet av september 1946 om. Kommu-
nisternas kandidater, Karl Jonsson och Algot Sundberg segrade över socialde-
mokraternas Thure Olsson871 och August Sund. 

Valresultatet gav hur som helst utrymme för positiva tolkningar för såväl 
socialdemokrater som kommunister, och tillförsikt inför framtiden var någon-
ting som båda arbetarekommunerna uttalade.

Sammanfattning
Kännetecknande för den tidsperiod kapitlet behandlar är kommunisternas re-
markabla resa. Från en marginell facklig och politisk kraft till ett parti som do-
minerade styrelsen för ortens viktigaste fackliga avdelning och som ägde mer 
än en tredjedel av lokalbefolkningens röster i riksdags- och kommunalval. 

Perioden utmärks också av den socialistiska arbetarekommunens utrade-
rande. Mellan åren 1930 och 1937 hade den socialistiska arbetarekommunen 
en stark facklig och politisk ställning på orten. Den dominerade metallavdel-
ningen, hade en stark ställning inom gjutareavdelningen och ägde en stor del 
av väljarkårens röster. Från våren 1938 ändrades detta och arbetarekommunen 
tappade efter hand allt mer av sin fackliga och politiska ställning. Partiets po-
litiska tillbakagång och arbetarekommunens förlust av flera viktiga politiska 
och fackliga företrädare var några av orsakerna till detta. Hösten 1941 stod det 
klart att den socialistiska arbetarekommunen i praktiken hörde historien till. 
Ett av dess sista livstecken är deltagandet på partiets sista kongress i november 
1941. Med arbetarekommunens definitiva försvinnande våren 1942 upphörde 
också den frihetliga socialism som funnits i Hofors sedan år 1917 att existera, 
i alla fall i organiserad form. 

Från 1930-talets sista år blev, som tidigare framgått, Nils Flygs kritik mot Sov-
jetunionen och kommunismen massiv. Hoforssocialisterna reagerade starkt mot 
detta trots att mer än ett decennium hade passerat sedan de lämnade Komintern 
och kommunismen, trots att sP från mitten av 1930-talet tog avstånd från Sovjet-
unionen, och trots kommunisternas beskyllningar och anklagelser mot socialis-

871 Olsson, Ture, socialdemokrat. Arkiv Gävleborg, Hofors Socialdemokratiska arbetarekom-
mun, a1:1 Protokoll, medlemsmötesprotokoll 18/2 1940, och 28/2 1946.
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terna om att de var fascister och klassförrädare. Detta till trots kunde en stor del 
av socialisterna i Hofors aldrig frigöra sig från tanken, drömmen och förhopp-
ningen om att Sovjetunionen var svaret på deras bästa stämningars längtan. Som 
synes hade flera av dem alltid betraktat sig som kommunister. Nils Flygs med fle-
ras allt hätskare kritik av Sovjetunionen och välkomnandet av Tysklands anfall 
mot detsamma ogillades av stora delar av socialisterna i Hofors.

För kommunisterna i Sverige innebar Molotov-Ribbentroppakten sen-
sommaren 1939 och Sovjetunionens angrepp på Finland i slutet av novem-
ber samma år början på en drygt tre år lång politisk och facklig ökenvandring. 
Kommunisterna isolerades politiskt, de utestängdes från möjligheten att inne-
ha fackliga förtroendeuppdrag och på en del arbetsplatser trakasserades kom-
munister. Även i Hofors innebar utvecklingen under andra hälften av år 1939 
att partiets ställning på orten kraftigt försämrades och fördömandet från övri-
ga arbetarrörelsen var hårt, bland annat fick den kommunistiska arbetarekom-
munen inte gå med i Förstamajtåget år 1940. Samtidigt var inte inställning-
en till kommunisterna bland ortens fackliga avdelningar entydigt negativ. När 
cirkulär 1144 diskuterades ute i avdelningarna beslutade Målarna och Gjutar-
na att inte godkänna cirkuläret. Inom metallavdelningen fanns det en bety-
dande minoritet som vände sig mot innehållet i detsamma. Det lokala mot-
stånd som fanns mot cirkulären bland en del icke-kommunister ska nog ses 
som ett uttryck för att den svarta och diaboliska bild av kommunister som 
bland annat borgerlig och socialdemokratisk press målade upp inte stämde 
med deras erfarenheter av kommunister, företrädesvis de i Hofors.

Intressant med utvecklingen i Hofors var att kommunisterna redan i slutet 
av sommaren 1940 tydligt stärkt sin ställning där, en utveckling som står i kon-
trast mot den bild som bland andra historikern Werner Schmidt målar av kom-
munisternas ställning i Sverige under 1940-talets första år. Han menar att anti-
kommunismen, ända fram till att tyskarna började möta motgångar i kriget, 
hade en stark ställning i Sverige.872 Uppenbart är att det inte gällde för Hofors. 
Vän av ordning kan med tanke på att Hofors var en politiskt ”röd” bygd hävda 
att den inte är representativ, något det kan sägas ligga en del i. Icke för ty stärk-
tes kommunisternas ställning i Hofors kraftigt under en tid där Werner Schmidt 
menar att det motsatta gällde. Därtill framgår det av undersökningen att den 

872 Schmidt 2002, s 167.
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allmänna synen på Sovjetunionen och på kommunisterna också bland icke-
kommunister i Hofors gradvis blev positivare under andra hälften av år 1940.

Utvecklingen inom metallavdelningen från sensommaren 1940 gick mot 
ett kommunistiskt problemformuleringsprivilegium och från år 1944 ägde de 
det politiska och fackliga tolkningsföreträdet. Socialisternas roll som fackligt 
och politiskt alternativ övertogs nu av kommunisterna. I detta sammanhang 
ska det framhållas att i ortens övriga fackliga avdelningar hade kommunister-
na en svag ställning. 

Socialdemokraternas fackliga och politiska ställning i Hofors var vid bör-
jan av 1940-talet stark. Den socialdemokratiska arbetarekommunen domine-
rade i mångt och mycket ortens politiska och fackliga församlingar. Som ti-
digare nämnts erövrade man inflytandet över metallavdelningen genom att 
två tidigare socialistiska styrelsemedlemmar lämnade socialisterna till förmån 
för socialdemokraterna. Det, tillsammans med den socialistiska arbetarekom-
munens upplösning och cirkulär 1144 och liknande cirkulär från olika lO-för-
bund, gav socialdemokraterna en majoritetsställning inom ortens fackliga av-
delningar och i fCO. I och med att synen på kommunisterna började svänga 
mot en mer positiv sådan från andra hälften av år 1940 är det tydligt att från år 
1942 var det bara i kraft av dessa cirkulär som socialdemokraterna behöll ma-
joritetsställningen inom metallavdelningen. Dock hade partiet av egen kraft 
skapat sig en stark ställning i många av ortens övriga fackliga avdelningar, där 
kommunisterna aldrig kunde hota deras position. Det i sin tur innebar att so-
cialdemokraterna hade en dominerande position inom fCO.

Att metallavdelningens medlemmar svek socialdemokraterna berodde till 
en del på missnöjet över hur kommunister behandlades inom fackförenings-
rörelsen, men framför allt var det ett uttryck för missbelåtenheten med det 
löne- och samarbetsavtal som slöts mellan Svenska Metallindustriarbetareför-
bundet och Verkstadsindustrin. Kommunisterna var framgångsrika i sin kritik 
av avtalet och kunde till fullo nyttja det framväxande missnöjet till sin fördel. 
Den svenska industrin hade högkonjunktur och gjorde storvinster men över-
skottet innebar inga reallöneökningar.
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Avslutande diskussion 
Denna studie har undersökt en lokalfacklig miljö där viktiga delar av den fackli-
ga makten under lång tid innehades av politiska partier till vänster om socialde-
mokraterna. Det övergripande syftet har varit att problematisera och diskutera 
vad som kännetecknade en sådan miljö och vad som gjorde avvikelsen mot den 
gängse bilden av en fackföreningsrörelse dominerad av socialdemokratin möj-
lig. Fokus i undersökningen har ställts på lokal politisk kultur och norm samt 
frågan om maktens förutsättningar och utövning. En utgångspunkt har varit att 
det finns en koppling mellan lokal politisk kultur och norm, och den delvis sär-
präglade politiska och fackliga miljö som fanns i Hofors.

Faktorerna bakom radikalismen i Hofors hittas i den lokala fackliga och po-
litiska kontexten. Undersökningen pekar bland annat ut följande orsaker; den 
vänstersocialdemokratiska arbetarekommunens, och dess efterföljares, organisa-
toriska försprång, att arbetarekommunens fackliga arbetssätt låg nära det som 
har betraktats som ”socialdemokratiskt”, att dess företrädare ägde en stor del av 
hoforsbornas förtroende och tillit samt framväxten av en lokal radikal tradition.

Den politiska kultur och de normer som efterhand etablerades utgick från 
en vänstersocialdemokratisk tradition. Den socialdemokratiska arbetarekom-
mun som år 1917 lämnade det socialdemokratiska partiet för att ansluta till 
det vänstersocialdemokratiska var, trots sina namn och partibyten under 1920- 
och 1930-talen, samma arbetarekommun. Den kom att bli den lokala arbetar-
rörelsens traditionsbärare och representerade kontinuiteten i den lokala fack-
liga miljön. Trots arbetarekommunens partibyten och delningar var den alltså 
en och samma arbetarekommun. Med andra ord ändrades mycket men ing-
enting förändrades, vilket bidrog till att det vänstersocialistiska projektet blev 
långlivat i Hofors. I centrum stod det fackliga arbetet inom i första hand 

Kapitel Fem
Kap 5: s 227-241 Mellan massan och Marx Stefan Dalint

Arbetets söner, sluten er 
alla till våra bröder i Syd och 
i Nord! Hören I ej hur mäk-
tigt de skalla ut över världen, 
befrielsens ord? Ur den förned-
rande träldomens grift, upp till 
en hedrande ädel bedrift! Oket 
med påskriften: ”Bed och för-
saka!” länge oss nertryckt i 
mörker och nöd; Människo-
värdet vi fodra tillbaka. Käm-
pa för rättvisa frihet och bröd! 
Människovärdet vi fodra till-
baka. Kämpa för rättvisa frihet 
och bröd!

Icke naturen hårdhänt har 
dragit gränser som skilja fattig 
och rik; hjärtlöst har makten 
under sig slagit alla dess håvor, 
rovdjuret lik. Mot den förö-
dande guldkalven stod kam-
pen med glödande känslor och 
mod. Käckt mot förtrycket ett 
värn vi oss dana. Fältropet ge-
nom nationerna går. 

Sluten er under vår enig-
hetsfana, fällen ej modet och 
segern är vår! 

Sluten er under vår enig-
hetsfana, fällen ej modet och 
segern är vår! 
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metallavdelningen och den praktiskt-konkreta tradition som efterhand växte 
fram inom arbetarekommunen. 

Att utröna varför den socialdemokratiska arbetarekommunen valde att föl-
ja vänstersocialdemokraterna vid partidelningen år 1917 är inte alldeles enkelt. 
Att den tidigt sympatiserade med vänsteroppositionen inom socialdemokra-
tin står klart, men i den frågan utgjorde inte Hofors något unikt exempel. En 
stor del av de socialdemokratiska arbetarekommunerna i Gästrikland följde 
vänstersocialdemokraterna vid partidelningen år 1917, dock kom huvuddelen 
av dessa att tidigt återgå till det socialdemokratiska partiet. Däremot dröjde 
det fram till 1900-talets andra hälft innan socialdemokraterna vann både en 
politisk och facklig majoritetsställning i Hofors. En delförklaring till arbetar-
ekommunens vägval år 1917 är att när det lokala fackliga och politiska ledar-
skapet följde vänstersocialdemokraterna drog de också med sig övriga med-
lemmar. Ett fackligt och politiskt ledarskap som kanske i sin tur följde sina 
fackliga och politiska förebilder. Av Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
ledning och funktionärer kom flera att följa vänstersocialdemokraterna.873 Yt-
terligare en delförklaring är den självbild järnbruksarbetarna i Hofors hade. 
Vänstersocialdemokraternas, därefter kommunisternas och socialisternas mer 
radikala och handlingsinriktade retorik och metod svarade kanske bättre upp 
mot deras bild av sig och sin klass. Det vill säga hårt arbetande män med far-
liga och tunga arbeten och som inte tvekade att ta till handling om så krävdes 
för att förverkliga sina fackliga och politiska krav.

Historikern Bo Stråth har som omnämns i inledningskapitlet behandlat 
radikalismen i Göteborg. Han kopplar den till en stor och snabb tillström-
ning av yngre och okvalificerade arbetare med låga löner samt till att arbets-
givarna drev en antifacklig linje. I stort ansluter han sig till Edward Bulls ra-
dikaliseringstes. Hofors hade visserligen en stor och snabb befolkningstillväxt 
under 1900-talets första decennium men där slutar likheten med Göteborg. 
Huvuddelen av de yrkesverksamma på orten var metallarbetare med relativt 
höga löner och någon tydlig antifacklig linje från arbetsgivarens sida går inte 
att skönja, bortsett från det motstånd bruksledningen bjöd i samband med att 
metallavdelningen bildades. Detta till trots fanns där en stark radikalism, och 
därför stämmer inte Bo Stråths slutsatser in på Hofors. Flera av de faktorer 
han pekat på som grogrund för radikalism existerade inte i Hofors. 

873 Lindgren, Tingsten & Westerståhl 1948, s 667.
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Bo Stråth menar även att radikalismen i Göteborg var facklig och inte ska 
betraktas som en grund för politiska handlingar av samhällsomstörtande karak-
tär. Vad det gäller Hofors kan frågan om radikalismen ska ses ur ett fackligt el-
ler politiskt perspektiv alltid diskuteras. Från 1930-talets början och framåt hade 
inte partierna till vänster om socialdemokratin någon möjlighet att hota social-
demokraternas majoritetsställning vid politiska val i Hofors. Samtidigt ska det 
hållas i minnet att dessa ”vänsterpartier” hade ett 30-40 procentigt väljarstöd vid 
kommun- och riksdagsval i Hofors. Således går det inte att som Bo Stråth del-
vis gör, betrakta de fackliga och politiska arenorna som opåverkade av varandra. 
Uppenbart fanns det i Hofors en stor grupp väljare som såg partierna till vänster 
om socialdemokratin som ett fackligt och politiskt alternativ. Ett förringande 
av den växelverkan som fanns mellan det fackliga och politiska arbetet innebär 
en underskattning av dessa partiers väljare. Den fackliga och politiska radikalis-
men i Hofors var också ett utslag av rådande samhällsförhållanden, det ojämna 
maktförhållandet mellan arbete och kapital och klassamhällets existens. Det sto-
ra och långa stöd de kommunistiska och socialistiska rörelserna hade i Hofors 
var en konsekvens av detta. Blotta förekomsten av socialistiska och kommunis-
tiska partier och av fackföreningar är i sig ett utslag av det.

Organisatoriskt försprång – en nyckel till framgång
En grundläggande orsak till utvecklingen i Hofors var det organisatoriska för-
språng vänstersocialdemokraterna fick år 1917. Den politiska arbetarrörelsen i 
Hofors kom då helt under vänstersocialdemokratiskt inflytande och den orga-
niserade socialdemokratin utraderades. Det dröjde fram till mitten av 1920-ta-
let innan det åter fanns en socialdemokratisk arbetarekommun med förmåga 
att hävda sig politiskt och delvis fackligt. Partidelningen innebar också att de 
ledande personerna inom ortens större fackliga avdelningar gick till vänsterso-
cialdemokraterna, eller bättre uttryckt, de stannade kvar i den socialdemokra-
tiska arbetarekommun som blev vänstersocialdemokratisk. Detta kom att vara 
betydelsefullt för Hofors fackliga och politiska utveckling. Genom att vänster-
socialdemokraterna fick makten över ortens viktigaste politiska och fackliga or-
ganisationer och genom en relativt lång frånvaro av organiserad socialdemokra-
ti kunde en växelverkan mellan huvuddelen av ortens fackliga avdelningar och 
den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunen växa fram. Detta lade grun-
den för vänstersocialdemokraternas och deras efterföljares starka ställning på or-
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ten. De kunde bygga upp ett förtroendekapital bland ortens arbetare och skapa-
de tillit för sina lokala företrädare samt fick tid att konsolidera sin makt och sitt 
inflytande. De satte normen och fick i mångt och mycket värdedominans. De 
kom att äga det fackliga, och delvis också det politiska, tolkningsföreträdet.

För den i Hofors som önskade medverka i ett fackligt och politiskt för-
ändringsarbete fanns det fram till mitten av 1920-talet i praktiken bara den 
vänstersocialdemokratiska, sedermera kommunistiska arbetarekommunen att 
tillgå. Den ”ägde” makten i ortens viktigaste fackliga avdelningar och i kom-
munfullmäktige, och för den fackligt och politiskt intresserade blev det na-
turligt att ansluta sig till den. Jämte det fanns det under samma period bara 
ett politiskt ungdomsförbund på orten, det vänstersocialdemokratiska som 
sedan blev kommunistiskt, vilket också spelade en viktig roll i befästandet 
av vänstersocialdemokraternas, sedermera kommunisternas och socialisternas 
position. Detta rotade den radikala arbetarrörelsens ställning på orten. Arbe-
tarrörelsens olika ungdomsförbund utgjorde viktiga sociala arenor för bruks-
ungdomen under 1900-talets första hälft. När det som i Hofors under lång 
tid bara fanns en politisk ungdomsklubb blev det dit många av ortens ungdo-
mar sökte sig. I en miljö av klubb- och diskussionsmöten, studiecirklar, basa-
rer, danser och utflykter fostrades många ungdomar i en radikal riktning. Här 
knöts vänskaps- och lojalitetsband till kamraterna inom klubben och till den 
rörelse som på olika sätt kom att ha betydelse för dem. På så vis reproducera-
des radikalismen och en radikal tradition formades.

Med resultat, pragmatism och tillit vinns massorna
Viktigt var också på det sätt som den vänstersocialdemokratiska arbetarekom-
munen, och dess efterföljare, förvaltade sitt maktinnehav. De hade en resultat-
inriktad och pragmatisk syn på fackligt arbete, drev krav som var möjliga att få 
igenom och vinnlade sig om att ha en resonabel relation till arbetsgivaren. En 
taktik och ett arbetssätt som vanligtvis förknippas med socialdemokratin. Ge-
nom att visa på resultat fick de medlemmarnas förtroende. De fackliga före-
trädare som var anslutna till denna arbetarekommun kan antas ha varit indivi-
der som motsvarade den traditionella och vedertagna bilden av de kvalitéer en 
facklig företrädare skulle äga, det vill säga äga god vandel, vara pålitlig, ha stor 
arbetsförmåga, vara plikttrogen, trofast, lojal samt vara en solidarisk och god 
kamrat. Denna iakttagelse stämmer väl med den norm som enligt ekonomhis-
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torikern Göran Salomonsson tidigt etablerades inom Svenska järn- och me-
tallarbetareförbundet.874 En norm vars beståndsdelar bland annat var att en 
god och riktig metallarbetare uppträdde manligt, lugnt och självbehärskat.875

Historikerna Tom Olsson och Sten Andersson hävdar att kommunisternas 
fackliga maktinnehav byggde på deras förmåga att ta kontroll över de spontan-
fackliga stämningarna. Den förstnämnde menar också att avgörande för att det 
skulle uppstå en spontan-facklig rörelse var att viktiga delar av makten inom 
ett fackförbund låg på lokal nivå och att avdelningarna på så vis utgjorde vikti-
ga maktresurser inom förbunden. Maktresurser med vilka kommunister kunde 
forma ett alternativ till den socialdemokratiska, fackliga linjen. Sten Andersson 
understryker i sitt resonemang de lokala förhållandenas betydelse för kommu-
nisternas möjlighet att utgöra ett fackligt alternativ. Att de lokala förhållandena 
hade en avgörande betydelse för den fackliga och politiska miljön i Hofors rå-
der det inget större tvivel om, men frågan är om det helt förklarar utveckling-
en i Hofors? Vänstersocialdemokraternas, kommunisternas och därpå socialis-
ternas makt inom fackföreningsrörelsen i Hofors var delvis ett resultat av deras 
förmåga att få inflytande över de spontan-fackliga yttringarna, men det är inte 
huvudförklaringen. Minst lika viktigt var att deras fackliga linje många gång-
er låg nära den traditionellt socialdemokratiska, vilket begränsade socialdemo-
kraternas möjlighet att få ett fackligt inflytande. Detta betyder inte att vänster-
socialdemokraternas, kommunisternas och socialisternas fackliga linje alltid låg 
nära den socialdemokratiska, eller att de medvetet lade sig nära den. I grunden 
var det en radikal facklig linje, men den drevs inte längre än vad som accepte-
rades av exempelvis medlemsmajoriteten inom metallavdelningen. I fokus stod 
det resultatinriktade och praktiskt-konkreta fackliga arbetet. Detta sammanta-
get förklarar den vänstersocialdemokratiska, kommunistiska och sedermera den 
socialistiska arbetarekommunens långa tid av stort lokalfackligt inflytande samt 
varför socialdemokratin inte förmådde erövra makten inom viktiga delar av den 
fackliga rörelsen i Hofors. Arbetarekommunens fackliga arbetssätt gav de fack-
liga ledare som kom från detta led en hög tillitsfaktor bland metallavdelningens 
medlemmar. Det höll dem kvar som en ledande kraft inom metallavdelningen 
och gav relativt goda resultat i kommun- och riksdagsval. 

874 Salomonsson, Göran, Den förståndiga viljan Svenska järn- och metallarbetareförbundet 1888–
1902. Uppsala 1998.

875 Ibid, s 284f
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En brytpunkt för kommunisternas nära nog ohotade fackliga och politis-
ka maktställning i Hofors kom i mitten av 1920-talet. Den socialdemokratis-
ka arbetarekommunen hade då en anmärkningsvärd medlemstillströmning 
och passerade den kommunistiska arbetarekommunen i fråga om medlems-
antal. Den utvecklingen stärkte den socialdemokratiska arbetarekommunen 
ekonomiskt och organisatoriskt. Samtidigt med detta blev Hofors en egen 
kommun, vilket innebar att det uppstod en ny arena på vilken socialdemo-
kraterna kunde ta upp kampen mot kommunisterna om den lokala värdedo-
minansen. Med kommunalpolitiken som utgångspunkt öppnades en möjlig-
het för den socialdemokratiska arbetarekommunen att växa som politisk, och 
bitvis också som facklig, kraft i Hofors. Via den förmådde socialdemokrater-
na på allvar utmana kommunisterna om hegemonin på orten. Möjligheten 
ökade med delningen av sKP/Ki hösten 1924, vilken innebar att den kommu-
nistiska arbetarekommunen förlorade rollen som största parti i den nybildade 
kommunens kommunalfullmäktige till socialdemokraterna. Därtill förlora-
de den några betydelsefulla och kunniga fackliga och politiska förtroendemän 
till socialdemokraterna. Med detta uppstod en möjlighet för socialdemokra-
terna att genomdriva kommunala reformer som förbättrade livet och livsom-
ständigheterna för befolkningen i Hofors. De fick möjlighet att visa att deras 
politik var liktydigt med tydliga och relativt snabba resultat och de konsoli-
derade sin kommunalpolitiska ställning, vilket avspeglades i de goda resultat 
den socialdemokratiska arbetarekommunen uppnådde i de kommunala valen 
under 1920-talets andra hälft och framåt. Det fanns helt enkelt inte möjlighet 
för kommunister och socialister att hävda sig på den kommunalpolitiska are-
nan. Delningen av sKP/Ki år 1924 fick också till följd att några av de mindre 
fackliga avdelningarna i Hofors hamnade i händerna på socialdemokraterna. 
Trots detta stannade Hofors viktigaste fackliga organisationer i kommunis-
ternas händer och socialdemokraternas väg till det lokalfackliga huvudinfly-
tandet var även i fortsättningen blockerad. Dock hade man fått in några kilar 
i den fram till nu kommunistdominerade fackliga rörelsen i Hofors. Därtill 
hade kommunisternas politiska dominans på orten brutits. 

I slutet av 1920-talet skedde ännu en förändring i Hofors fackliga miljö som 
skulle bli bestående. Under år 1928 stötte kommunisterna inom metallavdel-
ningen och i fCO på patrull i flera fackliga frågor, bland annat förlorade man 
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kontrollen över vem eller vilka som skulle få tala vid ortens Förstamajfirande. 
Motgångarna var visserligen relativt små och i stort isolerade till denna tidsperi-
od, men de indikerar ännu en förskjutning av den fackliga och politiska makten 
i Hofors, från kommunisterna till socialdemokraterna. Noterbart är det att des-
sa motgångar kom samtidigt som kommunisterna gjorde ett starkt andrakam-
marval i Hofors. Möjligtvis kan kontradiktionen mellan valframgång och fack-
liga motgångar förklaras av att det var två olika grupper av människor som fällde 
avgörandet inom respektive arena. Valframgången förklaras av att kommunis-
terna lyckades få en stor del av ortens kvinnliga väljare att rösta på partiet, med-
an den tillfälliga nedgången i förtroendet bland metallavdelningens medlemmar 
förmodligen var en reaktion på sKP/Ki:s ultravänsterlinje.

Historikern Börje Henningsson berör i sin avhandling betydelsen av sKP/Ki:
s delningar och den dränering av fackliga och politiska förtroendemän som par-
tiet genomgick på grund av dessa. Enligt honom hade det betydelse för social-
demokratins möjlighet att växa sig starkare. Kompetenta ledare gick efterhand 
från kommunisterna till socialdemokraterna, vilket försvagade de förstnämnda 
och stärkte de sistnämnda. För Hofors del är det en sanning med viss modifi-
kation. Sant är att partidelningarna innebar att duktigt folk lämnade den vän-
stersocialdemokratiska, sedermera kommunistiska och därefter socialistiska ar-
betarekommunen, men eftersom den hade en relativt stor kader av skolade och 
föreningsvana medlemmar som kunde ta vid innebar delningarna aldrig någon 
ledarkris, i alla fall inte före år 1938. Där fanns folk som kunde fylla de luck-
or som uppstod. Däremot innebar delningen att den socialdemokratiska arbe-
tarekommunen gradvis förstärktes, vilket på sikt verkade i en negativ riktning 
för den vänstersocialdemokratiska, sedermera kommunistiska och därefter so-
cialistiska arbetarekommunen. Delningen av den socialistiska arbetarekommu-
nen våren 1938 och förlusten av flera ledande figurer fick en avgörande betydelse 
för det lokala fackliga och politiska landskapets framtida utformning. Efter del-
ningen försvagades arbetarekommunen snabbt, den tappade en stor del av sitt 
inflytande och upphörde att existera i början av år 1942. Skillnaden mellan del-
ningen år 1938 och tidigare delningar var att när dessa skedde fanns det en tydlig 
lokalfacklig roll att fylla för den kommunistiska arbetarekommun som följde på 
den vänstersocialdemokratiska. Detsamma gällde för den socialistiska arbetar-
ekommun som föddes ur den kommunistiska. När socialisternas arbetarekom-
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mun delades hade den politiska utvecklingen i mångt och mycket gått den för-
bi, och det fanns ingenting politiskt eller fackligt att knyta den till.

Ett syfte med undersökningen är att fastställa de lokala maktresurserna, 
tydliggöra resursanvändningen, belysa det resursförstärkande arbetet samt 
klargöra maktresursernas fördelning. Dessa frågor har berörts tidigare men 
problematiken förtjänar ett mer direkt resonemang.

De lokala maktresurserna och hur de användes
Vilka var då de lokala maktresurserna? Generellt sätt var det ortens fackliga 
avdelningar samt fCO. Av dessa var metallavdelningen den definitivt viktigas-
te. I fråga om ekonomisk och medlemsmässig styrka var den överlägsen de an-
dra. År 1936 hade fCO Hofors runt 2 200 medlemmar och av dessa tillhörde 
ca 1 500 metallavdelningen. Metallavdelningens styrelse mellan åren 1917 och 
1938 dominerades av den arbetarekommun som gick från att vara vänstersoci-
aldemokratisk till att bli socialistisk. Även om det formellt var tre olika parti-
er som stod i ledningen för metallavdelningen var det en och samma arbetar-
ekommun som dominerade Hofors viktigaste fackliga maktresurs. Från våren 
1938 fram till våren 1944 leddes metallavdelningen av en socialdemokratiskt 
dominerad styrelse. När förbudet mot kommunister att inneha fackliga upp-
drag försvann valdes ett par kommunister in i metallavdelningens styrelse. 
Samtidigt framträdde några av de så kallade partilösa inom densamma som 
kommunister och med det övergick metallavdelningens styrelse i deras hän-
der. En ställning kommunisterna i alla fall kom att inneha 1940-talet ut. 

Vad det gäller de övriga fackliga avdelningarna var de så ekonomiskt och 
medlemsmässigt svaga att de inte utgjorde några stora och direkta maktresur-
ser. Visserligen kunde de inom fCO, från ungefär mitten av 1930-talet, bjuda 
metallavdelningen motstånd. Tillsammans hade de fler ombud inom dess re-
presentantskap. Samtidigt var de fackliga frågor och de ekonomiska resurser 
fCO rådde över små. Vad det gäller huvuddelen av de övriga fackliga avdel-
ningarnas styrelser dominerades dessa från 1920-talets andra hälft av socialde-
mokraterna eller personer vilkas politiska hemvist inte kunnat fastställas, men 
kan antas ha sympatiserat med socialdemokratin. Fackföreningsfolk som sym-
patiserade med vänstersocialdemokraterna, kommunisterna och socialisterna 
var nära nog alltid anslutna till det parti de sympatiserade med. När det gäl-
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ler gjutareavdelningen stärkte dock socialisterna sin ställning i styrelsen under 
1930-talet och under det årtiondets andra hälft dominerade dessa styrelsen. 
fCO Hofors kom fram till slutet av 1920-talet att ledas av först vänstersocialde-
mokrater och sedan av kommunister. Någonstans vid sKP/Ki:s delning i slu-
tet av nyssnämnda årtionde gick ledningen för fCO över i socialdemokratiska 
händer. Visserligen dröjde det fram till efter andra världskriget innan fCO som 
institution fick något reellt lokalt fackligt inflytande. En makt som kom med 
centraliseringen av den fackliga makten och stärkandet av lO:s roll inom fack-
föreningsrörelsen, men helt maktlös var inte fCO. Ett exempel på en fråga som 
fCO Hofors ägde var organiserandet av ortens Förstamajfirande och maktför-
skjutningen fick ett direkt uttryck i hur det organiserades. Socialdemokrater-
na utnyttjade sitt inflytande och ”bannlyste” så kallade politiska talare, vilket 
i praktiken innebar att kommunistiska och socialistiska talare inte fick före-
komma vid fCO:s Förstamajmanifestationer.

En lokal maktresurs som inte berörs direkt i denna studie, men som spe-
lade roll i kampen mellan arbetarrörelsens olika partier om den lokala mak-
ten och inflytandet, är den kommunalpolitiska arenan. Socialdemokraternas 
kontroll över den kommunala apparaten borde ha spelat en positiv roll i den 
socialdemokratiska arbetarekommunens strävan att även vinna facklig domi-
nans på orten, men som bekant var så inte fallet. Den lyckades inte vinna ma-
joritetsställning inom metallavdelningens styrelse förrän två socialister i den-
samma lämnade den socialistiska arbetarekommunen år 1938 och gick med i 
den socialdemokratiska. Från år 1942 krävdes ett förbud mot kommunister att 
inneha fackliga förtroendeuppdrag för att socialdemokraterna skulle behål-
la sin majoritetsställning inom metallavdelningens styrelse. Den slutsats man 
kan dra av detta är att från 1920-talets slut och framåt ansåg väljarkåren, av 
vilken en stor del var medlemmar i metallavdelningen, att det bästa för dem 
själva var att socialdemokraterna skötte det kommunala och den arbetarekom-
mun som slutade som socialistisk fick ta hand om det fackliga.

Vänstersocialdemokraternas organisatoriska försprång innebar för deras 
del en direkt resursförstärkning och för socialdemokraterna en resursförsvag-
ning. Detta accentuerades av att vänstersocialdemokraterna, sedermera kom-
munisterna, fick huvudinflytandet över ortens största fackföreningar. Deras 
fackliga och politiska dominans de tio första åren efter år 1917 gav dem ut-
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rymme för kulturell och ekonomisk resursförstärkning. Genom sin ställning 
hade de möjlighet att forma den lokala normen samt få politiskt och fackligt 
tolkningsföreträde, bland annat handlade det om kontrollen över vilka poli-
tiska och fackliga föredragshållare metallavdelningen och fCO bjöd in till sina 
möten. Det var talare och föredragshållare som bekräftade de vänstersocialde-
mokratiska och kommunistiska förklaringsmodellerna, vilket innebar en kul-
turell och normmässig förstärkning till förmån för partierna till vänster om 
socialdemokratin. Kontrollen av metallavdelningen innebar också att arbetar-
ekommunen kunde stärkas ekonomiskt via bidrag från metallavdelningen.

De två delningar den vänstersocialdemokratiska, sedermera kommunis-
tiska arbetarekommunen genomgick innebar en resursförsvagning av den-
samma. Förlusten av några ledarfigurer och medlemmar till den socialdemo-
kratiska arbetarekommunen innebar däremot en resursförstärkning för den 
sistnämnda. Den vann över individer som uppbar formell makt i lokalsam-
hället och inom den lokala fackföreningsrörelsen, vilket i sin tur stärkte de-
ras ställning, på bekostnad av kommunisternas, inom några av Hofors mindre 
fackliga avdelningar. För socialdemokraterna i Hofors innebar kommunbild-
ningen en lokal resursförstärkning. Med detta fick de ett tydligt grepp om 
kommunpolitiken och ett instrument med vilket de kunde ta upp kampen 
om den lokala normen och värdedominansen.

En strategi partierna inom arbetarrörelsen använde sig av för att stärka sin 
egen ställning och försvaga motståndarens var att försöka få fackförenings-
medlemmarna att identifiera sig med sitt parti och de krav det drev. Samtidigt 
önskade man framställa motståndarna som allt ifrån klassförrädare till främ-
mande och icke önskvärda element inom den svenska arbetarrörelsen som 
inte ställde medlemmarnas behov och krav i centrum. Det senare var en stra-
tegi socialdemokraterna ofta använde sig av, dock utan större framgång i Ho-
fors. Misslyckandet förklaras av den kommunistiska, sedermera socialistiska 
arbetarekommunens praktiskt-konkreta syn på fackligt arbete samt dess för-
måga att balansera mellan revolutionär retorik och det som var möjligt att dri-
va fackligt, och det utan att förlora i trovärdighet. Arbetarekommunens folk 
i metallavdelningens styrelse var framgångsrika i sitt fackliga arbete och upp-
skattade av avdelningens majoritet, vilket också förklarar det långa maktinne-
havet och socialdemokraternas oförmåga att av egen kraft vinna en majoritets-
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ställning i metallavdelningens styrelse. År 1938 vann dock socialdemokraterna 
majoritetsställningen i styrelsen genom att två ledande socialister, bland an-
nat avdelningens ordförande, lämnade den socialistiska arbetarekommunen 
och gick till socialdemokraterna. Samtidigt med detta började den socialistis-
ka arbetarekommunen förlora sitt stöd i Hofors. I kraft av den tillit som av-
delningens medlemmar kände för de två före detta socialisterna kunde soci-
aldemokraterna erövra majoritetsställningen. Mellan åren 1941 och 1944 ägde 
socialdemokraterna sin maktställning inom avdelningen på grund av att kom-
munister var förbjudna att inneha fackliga förtroendeuppdrag. 

Historikern Lars Kvarnströms resonemang om maktlösheten som en med-
veten strategi där den nyttjades i syfte att uppnå ett visst resultat är intressant i 
tolkningen av undersökningens resultat. Jag syftar på sKP/Ki:s situation under 
andra världskriget då kommunisternas tidningar var belagda med transport-
förbud, kommunister förbjöds inneha förtroendeposter inom fackförenings-
rörelsen och att det i riksdagen fördes en diskussion om ett eventuellt partiför-
bud. Försöken att tysta kommunisterna genom att i formell mening göra dem 
maktlösa fick, i alla fall av utvecklingen i Hofors att döma, motsatt effekt. Det 
snarare stärkte den kommunistiska arbetarekommunens fackliga och politiska 
inflytande. Maktlösheten blev en maktresurs med vilken de kunde mobilisera 
sympatier och stöd för sin politik och organisation.

Hofors fackliga och politiska kultur
Den politiska och fackliga kulturen och normerna i Hofors var vänsterradi-
kal. Den var praktiskt-konkret med en radikal udd. Den var resultatinriktad. 
Den strävade efter att så mycket makt som möjligt inom fackföreningsrörel-
sen skulle ligga på lokal nivå och den innehöll ett motstånd mot centralisering 
av makten. Detta manifesterades av socialdemokraternas svaga fackliga ställ-
ning och vänstersocialdemokraternas, sedermera kommunisternas och socia-
listernas starka ställning. Den ideologiska grunden var vänstersocialistisk och 
vänstersocialdemokratisk, vilken historikern Jan Bolin beskriver som en ide-
ologi vilken ställer folkets självständighet och myndighet i centrum och att 
förutsättningen för det vilar på en genomgripande demokratisering av sam-
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hället.876 Ett demokratiskt parti med demokratiska människor och en grund-
murad uppfattning om att arbetarklassens frigörelse skulle vara dess eget 
verk.877 Till skillnad från det vänstersocialdemokratiska partiet vilket vid 1930-
talets början slutade som en osjälvständig sektion i Komintern, kom partiets 
arbetarekommun i Hofors att sluta som en del av Socialistiska partiet och med 
stora delar av sin vänstersocialistiska ideologi och tradition i behåll. Betydelse-
fullt för den utvecklingen var att arbetarekommunens politiska identitet for-
mades utifrån en stark lokal maktposition. Arbetarekommunen hade vunnit 
makten genom att vara vänstersocialdemokrater och kunde behålla den bland 
annat just därför att man aldrig släppte sitt vänstersocialdemokratiska arv. 
Den gradvisa politiska isolering som ssV och dess efterföljare hamnade i förde 
dem närmare Komintern, vilket i sin tur bidrog till att partiet formade en po-
litisk identitet som allt starkare knöts till Sovjetunionen. Kopplingen till den 
kommunistiska världsrörelsen gav mening och betydelse åt partiet och dess 
medlemmar. Den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunen, och dess ef-
terföljare, i Hofors behövde inte en moskvakommunistisk identitet för att för-
svara och förklara sin existens. Den legitimerades av ett stort lokalt stöd.

Historikern Jan Bolin menar att sKP/Ki i början av 1930-talet förvandlats till 
ett ”hårt” parti, hårt i meningen enhetlig, tydlig och hård organisationsstruktur. 
Att det vänstersocialistiska rörelseinslaget försvann och att partiet blev ett parti 
av ”bolsjevikisk typ”.878 I stort gällde det också för den kommunistiska arbetare-
kommun som efter partidelningen år 1929 bildades i Hofors i början av år 1930. 
Arbetarekommunens och dess medlemmars förhållande till sKP/Ki, Komintern 
och Sovjetunionen var från början av 1930-talet och framåt osjälvständigt och 
lydigt. Under perioden fram till operation Barbarossa var också den kommunis-
tiska arbetarekommunens lokalfackliga och politiska inflytande litet. I takt med 
den allmänt positiva inställningen till Sovjetunionen som växte fram under an-
dra världskrigets andra hälft, de svenska kommunisternas i alla fall uttalat ökade 
självständighet gentemot Sovjetunionen och den kommunistiska arbetarekom-
munens återknytning till Hofors vänstersocialistiska fackliga tradition vann den 
sistnämnda också ett lokalfackligt inflytande. Återknytningen förklaras av att ti-

876 Bolin 2003, s 395.
877 Ibid, s 392.
878 Ibid, s 397ff.
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digare socialister efterhand gick in som medlemmar i den kommunistiska arbe-
tarekommunen och av att arbetarekommunen inte allt igenom blivit marxist-
leninistisk utan fortfarande omfattades av den fackliga tradition som växte fram 
ur Hofors vänstersocialdemokratiska arbetarekommun. 

Sven Rydenfelt har som tidigare nämnts berört radikalismen i Hofors. 
Han menar att det var en stor inflyttning från det ”röda Norrland” som ut-
gjorde grunden för den radikalism som präglade arbetarrörelsen i Hofors. Att 
tillströmningen av arbetskraft till Hofors var stor under denna period är riktig, 
men det finns ingenting som tyder på att den i någon särskilt stor utsträckning 
härrörde från de så kallade röda bygderna i norr. Därtill har det kunnat kon-
stateras att huvuddelen av Hofors ledande vänstersocialdemokrater, kommu-
nister och socialister var födda i Gästrikland.

Hofors i nationens ljus
Hur förhåller sig då utvecklingen och förhållandena i Hofors till den natio-
nellt? I inledningskapitlets avsnitt om forskningsläget konstateras att forsk-
ningen rörande den politiska kampen om makten över fackföreningsrörelsen 
samt förutsättningarna och utfallet av denna kamp kan delas in i två förkla-
ringsgrupper: Den ena lägger tonvikten vid det strukturella och framhäver de 
socioekonomiska faktorernas lokala art som avgörande för arbetarepartiernas 
möjligheter att få inflytande över den lokala fackföreningsrörelsen. Den andra 
menar att det var den lokala fackföreningens inre förutsättningar och utveck-
ling som spelade den viktigaste rollen i hur utfallet av denna kamp blev. För 
Hofors del ska den socialdemokratiska, sedermera vänstersocialistiska, kom-
munistiska och slutligen socialistiska arbetarekommunens starka fackliga och 
politiska ställning under lång tid förklaras såväl strukturellt som inomfackligt. 
I Hofors fanns det en tydlig och stor arbetsgivare, ett stort, och relativt sett, 
radikalt fackförbund och en stor och snabb befolkningsökning. Där fanns 
en fackföreningsrörelse som leddes av partier till vänster om socialdemokra-
tin och som levde upp till de krav och förväntningar en majoritet av fackför-
eningsmedlemmarna hade. Detta knyter delvis an till historikerna Bo Stråths 
och Edward Bulls (d:ä) tidigare berörda resonemang om radikalismens förut-
sättningar. Viktigt var också att Svenska Metallindustriarbetareförbundet och 
Svenska Gjutareförbundet, till skillnad från många andra fackförbund, dröj-
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de med att ta bort medlemmarnas rätt att rösta om bland annat avtalsförslag, 
vilket var en möjlighet för fackliga avdelningar och dess medlemmar att direkt 
påverka utformningen av centrala beslut. Historikerna Sten Andersson och 
Tom Olsson har, som tidigare nämnts, pekat på detta som en viktig faktor för 
kommunistiskt inflytande och makt inom den lokala fackföreningsrörelsen. 

Undersökningen visar således att vänstersocialdemokraternas, sedermera 
kommunisternas och därefter socialisternas starka fackliga, och politiska, ställ-
ning i Hofors inte förklaras enbart strukturellt eller inomfackligt, utan det var 
kombinationen av dessa som utgjorde en viktig förutsättning för deras makt-
ställning. Detta räcker dock inte som förklaring till utvecklingen i Hofors. För-
klaringen till deras starka ställning ska även sökas i den lokala kontexten och lo-
kalspecifika omständigheter. Dessa var den vänstersocialdemokratiska, därefter 
kommunistiska arbetarekommunens organisatoriska övertag från år 1917 fram 
till 1920-talets mitt. Att arbetarekommunen hade politiska och fackliga företrä-
dare med hög lokal tillitsfaktor och ett fackligt arbetssätt som var resultatinrik-
tat, men samtidigt rotat i den vänstersocialdemokratiska idériktningen.

I det fackliga och politiska arbetet utgick arbetarekommunen från två per-
spektiv, ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Det förstnämnda handlade om att 
göra och kräva det som var möjligt för stunden, det senare var en faktisk strävan 
efter den frihetliga socialismens förverkligande och att hålla det närvarande i det 
dagliga förändringsarbetet och i diskussionerna. Det fanns en strävan efter att i 
det lokalfackliga och politiska arbetet få teori och praktik att korrelera, vilket i 
sig skapade trovärdighet. Ur detta formades en lokalfacklig radikal tradition och 
en politisk kultur där arbetarekommunen, via sina politiska och fackliga före-
trädare, blev en normbildare och definierare av vad som var det gemensamt an-
gelägna. I första hand gällde det inom metallavdelningen, men till en del också 
inom andra lokalfackliga organisationer och Hofors i allmänhet. Via ett i första 
hand framgångsrikt fackligt arbete vann arbetarekommunen och dess fackliga 
företrädare ett starkt och långsiktigt stöd hos en stor del av den lokala fackfören-
ingsrörelsens medlemsmassa och befolkningen i Hofors. 

Tiden mellan åren 1938 och 1942 utgjorde ett interregnum i Hofors radi-
kala historia. Den socialistiska arbetarekommunens tillbakagång och fall samt 
Sovjetunionens ickeangreppspakt med Tyskland, och den antikommunism 
som följde, innebar en nedgång för radikalismen i Hofors. Men i takt med 
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kommunisternas tillbakasvängning mot antinazism och för enhetsfront, pris- 
och löneutvecklingen i landet, den utrikespolitiska utvecklingen från somma-
ren 1941 och framväxten av ett fackligt ledarskap inom Hofors kommunistiska 
arbetarekommun som knöt an till ortens fackliga tradition, kunde kommu-
nisterna vinna makten i metallavdelningens styrelse. 

Mot denna bakgrund går det konstatera att även om det nära nog alltid var 
omöjligt för partierna till vänster om socialdemokratin att under en längre tid 
äga en lokal facklig och politisk maktställning som var starkare än socialdemo-
kratins var det inte helt omöjligt. Det går också konstatera att för fackfören-
ingsmedlemmen som sådan utgjorde en kommunistisk eller socialistisk tillhö-
righet inte ett egentligt hinder vid valet av fackliga förtroendemän. Fokus var 
i första hand ställt på de tilltänktas personliga kvalitéer och deras möjligheter 
att svara upp mot de krav och förväntningar medlemmarna hade på dem, inte 
så mycket på deras ideologiska hemvist.
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Summary
Between the Masses and Marx  

– A Study of the Political Struggle in  
the Labour Movement in Hofors 1917–1946

The thesis concentrates on Hofors and a local trade union environment where 
important parts of the trade union’s power were held by parties to the left of 
the social democrats. The overall aim is to problemize and discuss the issue of 
what characterised and made possible this deviation from the usual picture of 
a trade union movement dominated by social democracy. What characterised 
the conditions in such a local trade union environment and to what extent 
can local norms and political culture be linked to the conditions and the de-
velopment in the trade union movement in Hofors? This study also deals with 
the prerequisites for and the exercise of power.

The factors behind the radicalism in Hofors can be found in the local union 
and political context. The investigation points out the following main reasons: 
the left-wing local council of the Social Democratic Party and its successors’ 
organisational lead, the local labour council’s working method being close to 
what has been considered “social democratic”, their representatives being highly 
trusted in the local community, and the growth of a local radical tradition.

The political culture and the norms that gradually developed were based 
on a left-wing social democratic tradition. The local council of the Social 
Democratic Party that left the party in 1917 to join the left-wing social dem-
ocratic faction was the same local council, despite their names and change of 
parties in the 1920s and 1930s. It became the local labour movement’s bearer 
of traditions and represented the continuity in the local trade union environ-
ment, which contributed to the left-wing socialist project being long-lived in 
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Arise! ye starvelings, from 
your slumbers; Arise! ye priso-
ners of want. For reason in re-
volt now thunders. And ends 
at last the age of cant. Away 
with all your superstitions ser-
vile masses, arise! arise!

We’ll change henceforth 
the old tradition and spurn the 
dust to win the prize. No sa-
viour from on high delivers; 
No faith have we in prince or 
peer. Our own right hand the 
chains must shiver: Chains of 
hatred, greed and fear. E’er the 
thieves will out with their boo-
ty And give to all a happier lot. 
Each at his forge must do his 
duty. And strike the iron whi-
le it’s hot! 

The law oppresses us and 
tricks us, the wage slave system 
drains our blood; 

The rich are free from obli-
gation, the laws the poor delu-
de. Too long we’ve languis-
hed in subjection, equality has 
other laws; “No rights,” says 
she “without their duties, No 
claims on equals without cau-
se.”
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Hofors. The central aspects were the trade union work and the practical-con-
crete tradition that developed.

To find out why the local council of the Social Democratic Party at Ho-
fors chose to follow the left-wing social democrats in the party division in 1917 
is not so easy. It is evident that the local council sympathised with the party’s 
left-wing opposition, but Hofors was not a unique example in this respect. A 
large number of the local councils of the Social Democratic Party followed 
the left-wing social democrats in the party division in 1917, but the majority 
soon returned to the Social Democratic Party. In Hofors, on the other hand, 
it was not until the latter half of the 20th century that the social democrats 
won both a political and a labour union majority position. One explanation 
of the choice of political allegiance is that the labour movement’s local trade 
union and political leadership followed the left-wing social democrats and 
that, through the trust they enjoyed among their members, they caused them 
to join the left-wing social democrats. Yet another explanation is the self-im-
age that the steel mill workers in Hofors had. The radical and action-orient-
ed rhetoric and methods of the left-wing social democrats, and later on of the 
communists and socialists, corresponded better to the steel mill workers’ self-
image. That is to say, hard-working men who did not hesitate to take action, 
if necessary, in order to realise their trade union and political demands.

The trade union and political radicalism in Hofors should also be seen as 
a reaction to the conditions in society, the unequal power relation between 
labour and capital and the existence of class society. The great and long-last-
ing support that the communist and socialist movements had in Hofors was 
a consequence of this.

Yet another factor behind the development in Hofors was the organisation-
al lead that the left-wing social democrats got. The political labour movement 
in Hofors became totally influenced by the left-wing social democrats and or-
ganised social democracy was wiped out. It was not until the mid-1920s that 
there emerged a local council of the Social Democratic Party again, which was 
able to assert itself politically and to some extent in trade union matters. The 
party division meant that the leading persons in the major trade union sec-
tions in the community remained in the local council of the Social Democrat-
ic Party, which became left-wing social democratic. This was important for the 

••



Summary

245

trade union and political development of Hofors. Through the left-wing so-
cial democrats gaining power over the community’s most important political 
and trade union organisations and a relatively long absence of organised so-
cial democracy, interaction could develop between the main body of the local 
trade union sections and the left-wing social democratic, later on communist, 
local council. This laid the foundation of their and their successors’ strong po-
sition in the community. They were able to create trust among the commu-
nity’s workers and confidence in their local representatives and they also had 
time to consolidate their power and influence. They came to own the trade 
union, and partly also the political preferential right of interpretation.

The way in which the left-wing local council of the Social Democratic Par-
ty and its successors handled their possession of power was also important. They 
had a result-oriented and pragmatic view of trade-union work, raised demands 
that were possible to realise, and took pains to have a reasonable relation to the 
employer, a tactic and a working method usually associated with social democ-
racy. By demonstrating results they gained the members’ confidence, which gave 
them a lasting possession of power. The trade-union representatives that were 
members of this local council of the Social Democratic Party may be assumed to 
have been individuals corresponding to the traditional and accepted picture of 
the qualities a trade union representative was supposed to possess, that is, good 
conduct, great capacity for work, dutifulness and being a loyal mate.

There is no major doubt that the local conditions were of decisive impor-
tance for the trade union and political environment in Hofors, but the ques-
tion is whether this can completely explain the development in the commu-
nity. The power of the left-wing social democrats, the communists and later 
on the socialists in the trade union movement in Hofors was partly a result 
of their ability to gain influence over the spontaneous trade union manifes-
tations, but this is not the chief explanation. An important circumstance was 
that their trade union policy was often close to that of traditional social de-
mocracy, which limited the social democrats’ chances of gaining trade union 
influence. This does not mean that the trade union policy of the left-wing so-
cial democrats, communists and socialists was always close to that of the so-
cial democrats, or that they consciously adopted such a policy. Basically they 
had a radical trade union policy, but it was not pursued further than what was 
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accepted by the majority. The result-oriented and practical concrete trade un-
ion work was in focus. Taken together this explains the left-wing social demo-
cratic, communist and later on socialist local labour council’s great local trade 
union influence and the social democrats’ difficulties in gaining power in im-
portant parts of the trade union movement in Hofors.

In the mid-1920s there was a turning point in the communists’ almost un-
threatened trade union and political position of power in Hofors. The local 
council of the Social Democratic Party then had a strong influx of members and 
became larger than the local communist branch. In addition, a social democrat-
ic youth club was formed in the community. This development strengthened 
the local council of the Social Democratic Party both financially and organisa-
tionally. At the same time Hofors became a municipality in its own right, which 
turned it into a new arena on which the social democrats could take up the fight 
against the communists about the local value hegemony. On the basis of munic-
ipal politics, the local council of the Social Democratic Party got an opportuni-
ty to grow as a political and partially also a trade union force. This opportuni-
ty increased with the division of the Swedish Communist Party, a section of the 
Communist International (sKP/Ki) in the autumn of 1924, which meant that 
the local communist labour council was no longer the largest party in the mu-
nicipal council. Another consequence of the party division was that some of the 
smaller trade union sections in Hofors came to be controlled by the social dem-
ocrats. In spite of this, the most important trade union organisations in Hofors 
remained in the communists’ control, and the social democrats were still pre-
vented from getting the principal local trade union influence. They had how-
ever managed to some extent to split up the trade union movement in Hofors, 
which so far had been dominated by the communists.

In the late 1920s there was a change that was to last in the trade union en-
vironment of Hofors. In 1928 the communists in the metal workers’ section 
and in the Regional Trade Union Organisation (fCO) of Hofors met with op-
position in several trade union issues; among other things they lost control of 
who should make the May-Day speech in the community. The setbacks were 
relatively small and took place on the whole only in this period, it is true, but 
they indicate yet another shift of the trade union and political power in Ho-
fors, from the communists to the social democrats. It should be noted that 
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these setbacks occurred at the same time as the communists were successful in 
the local election to the Lower House of the Swedish Parliament. The contrast 
between the election success and the trade union setbacks might be explained 
by there being two different groups of people making the decisions on their 
respective arena. The election success is explained by the communists manag-
ing to make a large number of the local female voters vote for the party, while 
the temporary decrease in confidence among the members of the metal work-
ers’ section was a reaction to sKP/Ki’s ultra left-wing policy.

What were then the local power resources? Generally they consisted of the 
trade union sections of the community and of fCO. The metal workers’ sec-
tion was the most important of these. In terms of financial and membership 
strength it was superior to the others. Between 1917 and 1938 the board of the 
metal workers’ section was dominated by the local labour council that changed 
from being left-wing social democratic to becoming socialist. Even though it 
was three different parties that constituted the leadership of the metal work-
ers’ section, it was one and the same local council. From the spring of 1938 to 
the spring of 1944 the metal workers’ section was led by a board dominated by 
social democrats, whereupon the board came to be led by the communists, a 
position they kept at least till the end of the studied period.

As for the other trade union organisations, they were so weak in terms of 
funding and membership that they did not make up any large and direct pow-
er resources. Those in fCO were able, however, to offer resistance to the metal 
workers’ section from the mid-1930s onwards. Together they had more shop 
stewards in its representative assembly. At the same time the trade union is-
sues and the financial resources controlled by fCO were small. From the latter 
half of the 1920s onwards, most of the other trade union sections’ boards were 
dominated by the social democrats or by persons whose political belonging is 
unknown, but there are good reasons to believe that they sympathised with 
social democracy. Trade union people who sympathised with the left-wing so-
cial democrats, the communists and the socialists were nearly always members 
of the party they were in sympathy with. As regards the foundry workers’ sec-
tion, the socialists strengthened their position on the board in the 1930s, how-
ever, and dominated it in the latter half of that decade. Up to the late 1920s 
fCO in Hofors came to be led at first by left-wing social democrats and then 
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by communists. At about the time of sKP/Ki’s division at the end of this dec-
ade, the social democrats took over the leadership of fCO.

A local power resource that is not directly dealt with in this study, but played a 
role in the fight among the labour movement’s different parties about local pow-
er and influence, is the arena of municipal politics. The social democrats’ con-
trol of the municipal administration ought to have played a positive role in the 
local social democratic council’s attempts also to gain trade union dominance in 
the community, but this did not happen, as described above. It did not succeed 
in gaining a lasting majority position on the board of the metal workers’ section. 
My conclusion is that, from the end of the 1920s onwards, the electorate, a large 
number of whom were members of the metal workers’ section, thought that it 
was best for them if the social democrats handled municipal matters and the lo-
cal labour council ending up as socialist took care of trade union issues.

The left-wing social democrats’ organisational lead gave them a direct 
strengthening of resources while weakening the social democrats’ resources. 
This was accentuated by the left-wing social democrats, later on the commu-
nists, gaining the chief influence over the community’s largest trade unions. 
Their trade union and political dominance during the first ten years after 1917 
gave them scope for cultural and financial strengthening of their resources. By 
dint of their position they were able to shape the local norm and get political 
and trade union preferential right of interpretation. Among other things, it 
was a matter of controlling what political and trade union speakers the met-
al workers’ section and fCO invited to their meetings. These were speakers and 
lecturers confirming the left-wing social democratic and communist explica-
tory models, which meant a cultural and normative strengthening in favour 
of the parties to the left of social democracy. The control of the metal workers’ 
section also meant that the local labour council could be financially strength-
ened by means of contributions from the metal workers’ section.

The two divisions that the left-wing social democratic, later on communist, 
local labour council underwent resulted in a weakening of its resources. The 
loss of some leading persons and members to the local council of the Social 
Democratic Party thus led to a strengthening of the latter’s resources. It took 
over individuals with formal power in the local community and in the local 
trade union movement, which strengthened its position in some of the small-
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er trade union sections in Hofors. To the social democrats in Hofors the estab-
lishment of the municipality also meant a local strengthening of resources. This 
gave them solid control of municipal politics and an instrument with which 
they could take up the fight about the local norm and value hegemony.

A strategy used by the labour movement to strengthen its own position 
and weaken that of the opponent was to try to make the trade union mem-
bers identify with its party and the demands it pursued. At the same time the 
opponents were described as anything from class traitors to alien and undesir-
able elements in the Swedish labour movement. The latter was a strategy that 
the social democrats often resorted to, albeit with little success in Hofors. This 
failure may be explained by the members of the left-wing social democratic, 
later on communist and subsequently socialist local labour council, above all 
on the board of the metal workers’ section, being successful in their trade un-
ion work and hence appreciated by the majority of the members, which ex-
plains their lasting possession of power and the social democrats’ inability to 
gain a majority position on the board of the metal workers’ section by their 
own efforts. In 1938 the social democrats gained majority on the board, how-
ever, through two socialists sitting on the board, one of whom was the sec-
tion’s chairman, going over to the social democrats. By dint of the trust that 
the latter enjoyed among the members, among other things, the social demo-
crats were able to keep their majority position until the spring of 1944. From 
the autumn of 1940 onwards the communists’ position in the metal workers’ 
section was gradually being strengthened, and from 1942 onwards they were 
able to challenge the social democrats in the struggle for power over the sec-
tion. But because the trade union movement prohibited communists from 
holding trade union positions of trust between 1940 and 1944, the social dem-
ocrats dominated the section’s board during these years as well.

When the prohibition was abolished in February 1944, the communists 
rapidly gained a majority position in the metal workers’ section. The prohi-
bition against holding trade union positions of trust, the distribution ban on 
communist newspapers, the debate in the Swedish Parliament about a par-
ty ban, and the Soviet Union’s success in the war against Nazi-Germany were 
some of the factors behind the communists’ success. The attempts to silence 
the communists had the opposite effect. An important factor behind the in-
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creased trade union and political influence of the local communist branch in 
Hofors was that during the 1940s they gradually adopted the community’s 
trade union tradition and culture.

The political and trade union culture in Hofors was left-wing radical. It 
was practical and concrete with a radical profile. It was result-oriented and 
strived for as much power as possible in the trade union movement being lo-
cally based. This was manifested by the social democrats’ weak trade union 
position and the strong position of the left-wing social democrats and later on 
the communists and socialists. The ideological basis was left-wing socialist and 
left-wing social democratic. A democratic party with a firmly rooted convic-
tion that the liberation of the working class should be their own achievement. 
Unlike the Left-wing Social Democratic Party, which in the early 1930s ended 
up as a dependent section of the Comintern, the party’s local labour council 
in Hofors finally became a part of the Socialist Party and with large parts of its 
left-wing socialist ideology and tradition intact. It was important for this de-
velopment that the local labour council’s political identity was shaped on the 
basis of a strong local position of power. The local labour council had gained 
power by being left-wing social democratic and was able to keep it partly for 
the very reason that it never abandoned its left-wing socialist heritage. The 
gradual political isolation that the left-wing social democrats and their succes-
sors ended up in brought them closer to the Comintern, which contributed to 
the party shaping a political identity that became increasingly strongly linked 
to the Soviet Union. The connection to the communist world movement gave 
meaning and significance to the party and its members. There was no need in 
Hofors for a Moscow communist identity helping to defend and explain their 
existence. It was legitimated by strong local support.

The study shows the that strong trade union and political position of the 
left-wing social democrats, the communists and the socialists in Hofors can-
not solely be explained structurally or in terms of internal trade union condi-
tions. It was a combination of these that constituted the prerequisite for their 
power position. The explanation should also be sought in the local context 
and specific local circumstances.

The trade union and political work of the local labour council was based 
on two perspectives, one of which was short-term and the other long-term. 
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The former was about doing and demanding what was momentarily possible, 
while the latter was an actual striving for the realisation of libertarian social-
ism and for keeping this vision alive in the daily work for change and discus-
sions. There was a striving for correlating theory and practice in the local trade 
union and political work, which in itself created credibility. Out of this there 
emerged a radical local trade union tradition and a political culture, where, 
via their political and trade union representatives, the local labour council be-
came a norm creator and definer of what was commonly urgent. This was true 
in the first place of the metal workers’ section, but also partly of other local 
trade union organisations and of Hofors in general. Primarily through suc-
cessful trade union work, the local labour council and its trade union repre-
sentatives gained strong and long-term support from a large proportion of the 
local trade union movement’s members and the population of Hofors.

Against this background it may be stated that, even though it was often 
impossible for the parties to the left of social democracy to maintain a local 
trade union and political power position that was stronger than that of the so-
cial democrats for a lengthy period of time, it was not entirely impossible. It 
may also be stated that for the trade union member as such, a communist or 
socialist party affiliation was not a real obstacle in the election of shop stew-
ards. Their focus was primarily put on the would-be representatives’ person-
al qualities and ability to live up to the demands and expectations placed on 
them by the members, and not so much on their ideological persuasion.
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Hofors Vänstersocialdemokratiska arbetarekommun
 a1:1 Protokoll

Svenska Byggnadsträarbetareförbundet, avdelning 174
 a1:1 Protokoll

Svenska Gjutareförbundet, avdelning 86
 a1:1 Protokoll

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, avdelning 169
  a1:1-3 Protokoll
  a2:1-2 Styrelseprotokoll
  a14:1 Verksamhetsberättelser 
  e1:8-13 Korrespondens 
  Mekaniska klubben, a1:1 Protokoll
 Kontrollarbetarklubben, a1:1 Protokoll
 Valsverksklubben, a1:1 Protokoll
 Martinarbetarklubben, a1:1 Protokoll
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 Byggnadsklubben, a1:1 Protokoll
 Hyttarbetarklubben, a1:1 Protokoll

Svenska Målareförbundet, avdelning 177
 a1:1 Protokoll

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet, avdelning 147
 a1:1 Protokoll

Landsorganisationen i Sveriges arkiv
 Cirkulär 618
 Cirkulär 638
 Cirkulär 807
 Cirkulär 1144 
 Cirkulär 1214

IF Metalls arkiv
 Cirkulär 50/1940 
 Cirkulär 3/1941

Hofors kommunarkiv
Kommunfullmäktige
 D1:1, Förteckning över förtroendevalda
 Kommunfullmäktigemötesprotokoll 1924–1953
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Tryckta källor
Fackliga organisationer 
Landsorganisationen i Sverige, Stadgar för Landsorganisationen i Sverige. Stock-
holm 1936.

Svenska Gjutareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Gjutareförbundets tionde 
ordinarie kongress i Stockholm den 12–17 augusti 1929. Stockholm 1929.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets 17:de kongress i Folkets hus A-sal, Stockholm 21–28 au-
gusti 1932. Stockholm 1932.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets 18:de kongress i Folkets hus A-sal, Stockholm 15–22 sep-
tember 1935. Stockholm 1935.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Metallindustriar-
betareförbundets 19:de kongress i Stockholms konserthus 23–30 juli 1938. Stock-
holm 1938.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets 20:de kongress i Stockholms konserthus 20–27 juli 1941. 
Stockholm 1941.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid den fortsatta av-
talskonferensen för järnbruksindustrin hållen i Stockholm den 15 februari 1945. 
Stockholm 1945.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll förda vid avtalskonferensen 
för järnbruksindustrin i Örebro den 24 september 1945 och i Stockholm den 10 ja-
nuari 1946. Stockholm 1946.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Protokoll fört vid Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundets extra kongress i Stockholm 11–13 februari 1946. Stock-
holm 1946.

Enhetlig facklig kamp. Resolutioner och protokoll från Enhetskonferensen i 
Göteborg den 23–24 januari 1926. Stockholm 1926.
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Riksdagstryck
Proposition 31:1935, ”Förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder”. 
Stockholm 1935.

Proposition 57:1940, ”Förslag till förordning rörande förbud mot befodran av 
vissa periodiska skrifter med statliga transportmedel mm.”. Stockholm 1940.

Statens offentliga utredningar
sou 1934:16, ”Lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder mm”. Stockholm 1934.

Statens offentliga statistik
sos 1918 al 2 Riksdagsmannavalet år 1917 

sos 1921 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1918–1920

sos 1922 al 2 Riksdagsmannavalet år 1921 

sos 1925 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1922–1924 

sos 1929 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1925–1928 

sos 1933 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1929–1932 

sos 1937 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1933–1936

sos 1941 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1937–1940

sos 1945 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1941–1944

sos 1949 al 2 Riksdagsmannavalen åren 1945–1948

sos 1936 al 1 Kommunala valen åren 1934 och 1935

sos 1939 al 1 Kommunala valen år 1938

sos 1947 al 1 Kommunala valen år 1946

Svensk författningssamling 
sfs 1998:204 Personuppgiftslagen.

sfs 2003:460 Lagen om etikprövning av forskning som avser människor.
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Tidningar
Arbetarbladet
24/9 1921, 30/11 1937, 1/3 1938, 31/5 1938, 29/4 1940, 30/4 1940, 3/5 1940, 5/10 
1942, 15/2 1943, 2/3 1943, 7/9 1944, 12/9 1944, 14/9 1944, 15/9, 16/9 1944, 18/9 
1944, 23/9 1944

Arbetaren
1/12 1937, 6/12 1937,

Folkets Dagblad
24/12 1931, 23/12 1932, 24/12 1934, 24/12 1935, 24/12 1936, 30/11 1937, 24/12 1937, 
24/12 1938, 22/12 1939

Folkets Dagblad Politiken
23/12 1919, 23/12 1920, 23/12 1925, 23/12 1926, 24/12 1927, 24/12 1928, 24/12 
1929, 24/12 1930

Ny Dag
24/12 1936, 30/11 1937, 24/12 1938, 21/12 1939, 4/3 1941

Stormklockan
21/12 1918, 4/3 1922, 9/12 1922, nr 49/1922, 31/3 1923, nr 49/1924, nr 51-51/1925, 
nr 51-52 1927

Tidens Röst
15–30/4 1941 och nr 22/1941
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Lars Forsling, Hofors
Conny Klack, Sundsvall
Åke Söderblom, Hofors

Namnregister
Uppgifterna på respektive persons politiska ställning bygger på vad som kan 
beläggas via det källmaterial som används i avhandlingen.

Ahlin, Oskar (f. år 1882), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 
1917-1921, kommunist 1921-1929 och socialist 1929–1941.

Andersson, Adrian (f. år 1907), kommunist.
Andersson, Enok (f. År 1890), kommunist -1929, socialist 1929–1940.
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1926, socialdemokrat 1926–.

Andersson, Lars Johan, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–
1924, socialdemokrat 1925–.

Andersson, Verner (f. år 1895), kommunist 1927–1929, socialist 1929–1940.
Bergkvist, Karl (f. år 1878), kommunist 1928–1929, socialist 1929–1938, so-
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Berglöf, Johan (f. år 1895), kommunist 1925–?, socialdemokrat 1930–.
Björklund, Artur (f. år 1904), socialist från tidigt 1930-tal till år 1941.
Björn, Arvid (f. år 1894), kommunist.
Blomqvist, Albert, kommunist 1925–
Bloom, Elis (f. år 1892), vänstersocialdemokrat 1921, kommunist 1921–
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Dandanell, Fredrik (f. år 1879), socialdemokrat.
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Dandanell, Waldemar (f. år 1893), socialdemokrat.
Elfsberg, Henrik (f. år 1902), kommunist
Ekroth, Gustav, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–.
Engvall, Johan Valfrid (f. år 1893), vänstersocialdemokrat 1918–1921, kom-

munist 1921–1929, socialist 1929–1938, socialdemokrat 1938–.
Eriksson, Sven (f. år 1902), kommunist.
Hammarberg, Oskar (f. år 1878), socialdemokrat.
Hammarberg, Sven (f. år 1913), socialdemokrat.
Hedman, K G, socialdemokrat.
Hellström, Albert, kommunist 1927–1929, socialist 1929–.
Hellström, Axel, kommunist 1925–1929, socialist 1929–1940.
Hultman, Oskar, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, 

kommunist 1921–1929, socialist 1929–.
Högström, Georg, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921-1924, 

höglundare 1924–1926, socialdemokrat 1926–.
Jakobsson, Sven, socialdemokrat.
Jonsson, Karl, kommunist.
Karlsson, David, kommunist 1921–1929, socialist 1929–1940.
Karlsson, E G, kommunist.
Karlsson, Herman, kommunist.
Karlsson, Helmer (f. år 1897), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommu-

nist 1921–1929, socialist 1929–1938 och socialdemokrat 1938–.
Klang, Richard, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1920.
Klintberg, Karl (f. år 1897), kommunist.
Källberg, Gunnar, socialdemokrat.
Lans, Edvard, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–1921, 

vennerströmmare 1921–1923, socialdemokrat 1923–.
Lindberg, Ivar, socialdemokrat.
Lif, Anders (f. år 1906), socialdemokrat.
Lif, Nils (f. år 1909), socialdemokrat.
Lundgren, Helmer (f. år 1906), socialist 1935–1941.
Lundin, Carl, kommunist 1926–1929, socialist 1929–1940.
Magnusson, Henning (f. år 1891), vänstersocialdemokrat 1919–1921, kom-

munist 1921–1924, socialdemokrat 1930–.
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Magnusson, Karl, vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921-1923.
Moberg, Harald (f. år 1897), vänstersocialdemokrat 1918–1921, kommunist 

1921–1929, socialist 1929–1939.
Norbäck, Gottfrid (f. år 1883), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemo-

krat 1917–1921, kommunist 1921–1924, höglundare 1924–1926, social-
demokrat 1926–.

Norling, Felix (f. 1892), kommunist.
Olsson, Axel, vänstersocialdemokrat 1918–1921, kommunist 1921.
Olsson, Edvin, kommunist.
Olsson, Ture, socialdemokrat.
Pira, Carl, kommunist 1926–1929, socialist 1929-1939.
Rosenqvist, Hans, socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–

1921, vennerströmmare 1921–1923, socialdemokrat 1923–.
Sandberg, Olof (f. år 1910), kommunist.
Skärström, Sigfrid (f. 1886), vänstersocialdemokrat 1919-1921, kommunist 

1921–.
Sund, August (f. år 1888), vänstersocialdemokrat 1919–21, kommunist 

1921–1924, höglundare 1924–1926, socialdemokrat 1926–.
Sundberg, Algot (f. år 1906), kommunist 1925–1929, socialist 1929–1938, 

kommunist 1938–.
Söderlund, Einar, vänstersocialdemokrat –1921, kommunist 1921–.
Söderlund, Klas, vänstersocialdemokrat 1919–1921, kommunist 1921–1930.
Söderlund, Johan Axel (f. år 1870), socialdemokrat –1917, vänstersocialde-

mokrat 1917–1921, kommunist 1921–.
Tidlund, Gösta (f. år 1900), socialdemokrat.
Uggla, Karl, socialdemokrat
Uhlaner, Gerhard (f. år 1895), kommunist 1921–.
Wahlberg, Bertil (f. år 1903), socialist 1930–1941.
Zetterberg, Bror, kommunist.
Åberg, Joel (f. år 1894), socialdemokrat –1917, vänstersocialdemokrat 1917–

1921, kommunist 1929–1937, socialdemokrat 1943–.
Öberg, Johan (f. år 1889), kommunist 1926–1929, socialist 1929–1941, 

kommunist 1945–.
Österberg, Erik (f. år 1882), kommunist.
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Förklaringar
Cirkulär

Landsorganisationen i Sveriges arkiv
Cirkulär 618 fördömde kommunisternas fraktionsarbete inom fackfören-

ingsrörelsen. 
Cirkulär 638 förklarade att ett medlemskap i Enhetskommittén var ofören-

ligt med medlemskap i ett lO-förbund. Fackliga avdelningar, sektioner 
och klubbar förbjöds att lämna ekonomiskt stöd till kommittén. Brott 
mot detta renderade i uteslutning.

Cirkulär 807 förklarade sKP/Ki som ”fackliga skadegörare” och underströk 
vikten av att bekämpa dem. Måltavlan var RfO, men riktades sig mot 
alla som ansågs uppträda ”illojalt och skadegörande” mot lO och till 
den anslutna fackförbund. 

Cirkulär 870 fastslogs att Arbetarnas urtima landskonferens vara skadlig för 
den fackliga rörelsen och ett deltagande på den betraktades som en il-
lojal handling. Avdelningar och medlemmar som deltog riskerade att 
uteslutas ur lO.

Cirkulär 1144 uppmanade lO-anslutna fackliga organisationer att bekäm-
pa kommunisterna inom den fackliga rörelsen och se till att inga kom-
munister fick fackliga förtroendeuppdrag.

Cirkulär 1214 meddelade att cirkulär 1144 fortfarande gällde.

IF Metalls arkiv
Cirkulär 6/1929 förklarade att ett medlemskap i Enhetskommittén var oför-

enligt med medlemskap i ett Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Fackliga avdelningar, sektioner och klubbar förbjöds att lämna ekono-
miskt stöd till kommittén. Brott mot detta renderade i uteslutning

Cirkulär 50/1940 meddelade att cirkulär 1144 fortfarande gällde.
Cirkulär 3/1941 förbjöd kommunister att inneha förtroendeposter inom 

förbundet.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Cirkulär 338 uppmanade avdelningarna att ta avstånd från Arbetarnas ur-

tima landskonferens.
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Förkortningar

DNA, Det Norske Arbeiderpartiet, bildades år 1887. Partiet anslöts i sin hel-
het till Komintern, vilket var unikt bland de socialdemokratiska partier-
na. Det splittrades 1921 vid tillkomsten av Norges Socialdemokratiska Ar-
beiderparti. År 1923 bröt Dna med Komintern. Det ledde till bildandet av 
Norges Kommunistiske parti. År 1927 gick det dåvarande Dna och Nor-
ges Socialdemokratiska Arbeiderparti samman till.

FCO, Facklig Centralorganisation, bildades år 1922. Den var sammansatt av de 
fackliga avdelningar som verkade inom en kommun. Dess uppgift var att be-
driva agitations-, bildnings- och upplysningsverksamhet, vara en förmedlan-
de länk mellan den lokala fackföreningsrörelsens olika delar samt se till att den 
lokala fackföreningsrörelsen följde lO:s riktlinjer och stadgar.

FPF, Fackliga Propagandaförbundet, bildades år 1919 av ssV och var en facklig 
oppositionsorganisation.

HFS, Hofors Fackliga Samorganisation, bildades våren 1920. Syftet med den var 
att samordna det lokala fackliga arbetet, koordinera de lokala stridsåtgärder-
na samt lösa försörjningsfrågan vid lokala arbetsmarknadskonflikter.

LO, Landsorganisationen i Sverige, bildades år 1898 och är en sammanslut-
ning av fackliga arbetstagarorganisationer. Organisationen är en del av ar-
betarrörelsen.

NKP, Norges Kommunistiske Parti, bildades i samband med delningen av Dna 
år 1923. Partiet var ett till Moskva knutet parti.

PIA, Partiets informationsbyrå, bildades år 1930. Syftet med denna byrå var 
att skapa ett renodlat antikommunistiskt informationsinstitut som skul-
le betjäna partiledningen och de lokala organisationerna med arbets- och 
agitationsmatriel. På grund av att sKP/Ki splittrades innan byrån komma 
igång med sitt arbete blev den aldrig en renodlad antikommunistisk infor-
mationsavdelning. Dess uppgifter breddades och arbetet med att ta fram 
informations matriel om kommunisterna blev en av byråns uppgifter.

RFI, Röda Fackliga Internationalen, var Kommunist Internationalens fackliga 
världsorganisation och den bildades år 1921.

RFO, Röd Facklig Opposition, var moskvakommunisternas lokalfackliga op-
positionsenhet. Existerade mellan år 1922 och 1933.

SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation, är en syndikalistisk fackförening. 
Bildad år 1910.

•



SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen, arbetsgivarorganisation som bildades år 
1902. Gick år 2001 samman med Sveriges Industriförbund och bildade 
Svenskt Näringsliv.

SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, är Sveriges äldsta politiska par-
ti. Grundat år 1889. Partiet delades våren 1917 med det att vänsteropposi-
tionen uteslöts.

SEB, Stockholms Enskilda Bank, grundades 1856 av A.O. Wallenberg.
SFO, Svenska Fackoppositionen, bildades våren 1917 och var en radikal men 

partipolitisk obunden inomfacklig organisation. Syftet med den var att ra-
dikalisera den fackliga kampen.

SHfS, Svenska Hjälpkommittén för Spanien, bildades hösten 1936. Organisa-
tionen koordinerade det svenska hjälparbetet för den spanska republiken 
under spanska inbördeskriget.

SKF, Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, grundad 1907.
SKP, Sveriges Kommunistiska Parti, bildades i samband med delningen av sKP/

Ki år 1924. Partiet var ett av Moskva oberoende kommunistparti. Upplös-
tes år 1926. Partiets anhängare kallades för ”höglundare” efter partiets le-
dare Zeth Höglund.

SKP/KI, Sveriges Kommunistiska Parti sektion av Kommunistiska Internationa-
len, konstituerades år 1921 efter en konflikt i Sveriges Socialdemokratiska 
Vänsterparti. Partiets historia präglas delvis av ideologiska och organisatoris-
ka motsättningar med bland annat splittrades partiet åren 1924 och 1929.

SP, Socialistiska Partiet, bildades år 1929 av den majoritet som uteslöts ur 
sKP/Ki i samband med partidelningen hösten 1929. sP var ett oberoende 
svenskt kommunistparti. Åren 1929–1934 hette partiet Sveriges Kommu-
nistiska Parti sektion av Kommunistiska Internationalen men tog år 1934 
namnet Socialistiska Partiet. År 1937 splittrades partiet och en majoritet av 
medlemmarna lämnade det.

SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, är saP:s ungdomsförbund 
och bildades hösten 1917 sedan det tidigare Socialdemokratiska Ungdoms-
förbundet uteslutits ur saP våren 1917.

SSV, Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti, bildades år 1917 av den vänsterop-
position som uteslöts ur saP samma år. År 1919 anslöt partiet till den Kom-
munistiska internationalen. År 1921 ändrade partiet namn till Sveriges Kom-
munistiska Parti, sektion av Kommunistiska Internationalen. I samband med 
detta uteslöts en minoritet ur partiet, de så kallade ”vennerströmmarna”.

SSV/V, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti/Vennerström, bildades i sam-
band med delningen ssV år 1921. Partiet var ett vänstersocialdemokratiskt 
parti. Partiet uppgick i saP år 1923. Dess anhängare kallades för ”venner-
strömmare” efter partiets ledare Ivar Vennerström.
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