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FÖRORD 
När jag började läsa historia i Lund 1978 hade jag redan under 
gymnasieåren på Lars Kaggskolan i Kalmar skrivit om lantarbetarstrejken 
i Möre. Den där strejken har följt mig genom livet. De senaste fem åren 
alltmer intensivt vilket nu har resulterat i denna licentiatavhandling. 

När jag i april 1983 började på forskarutbildningen i historia i Lund 
blev Lars Olsson min handledare. Efter mitt ”avhopp” till folkbiblioteket 
i Gnosjö 1988 blev vår kontakt mer sporadisk. När Lars kom till Växjö 
1998 för en professur började vi planera för en bok om Gnosjö kommuns 
historia. Vår familj flyttade emellertid till Nybro, och efter några år 
återupptog jag forskarstudierna om Mörestrejken. Cirkeln var sluten. 
Tack Lars för att du efter tjugofem år har lotsat mitt arbete i hamn! På 
Historiska institutionen i Lund var Marion Leffler och jag doktorand-
kollegor, i Växjö blev Marion min biträdande handledare. Ett stort tack 
till Marion för ditt kritiskt granskande öga som hjälpt mig att föra arbetet 
i mål. Genom ett generöst bidrag från Ingenjör August Åhslunds stiftelse 
fick jag möjlighet att göra den sista bearbetningen av texten. De sista 
redigeringarna underlättades väsentligt genom FD Magnus Perssons 
tålamod och mycket goda IT-kunskaper. 

Till min älskade Anita vill jag säga: tack för allt stöd! Till våra 
tvillingar Ebba och Hugo vill jag säga att nu ska pappa ägna mindre tid 
vid datorn!  

 
Boken tillägnas de människor i åminnelse som på åkrar och ängar, på 

ladugårdens mjölkpall, bakom hästar och på traktorer formade sin 
historia i jordbruksbygden kring Kalmar.  

 
Nybro i Hanemåla i januari 2008 
Mats Johansson 
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Text om kartan 
 

Den svenska statens officiella karta från slutet av 1800-talet som 
visar trakten som berördes av Mörekonflikten. Järnvägarna var 
ännu inte anlagda när kartan trycktes. Väster om Kalmar ligger 
församlingarna Ljungby, Hossmo och Dörby som var belägna inom 
strejkens kärnområde.  
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PROLOG, SYFTE OCH 
DISPOSITION 
Södra Möre i september 1929. På den gamla landsvägen mellan Ljungby-
holm och Harby marscherade en mäktig människomassa med röda 
flaggor bakom Pukebergs musikkår från arbetarstaden Nybro. På Torsås-
banan hade extratåg satts in från Kalmar för att transportera deltagare till 
den stora demonstrationen som samlade 5 000 deltagare. Sverige var i en 
brytningstid. Industriskorstenarna blev alltfler i de större städerna. 
Disponenterna i de gamla brukssamhällena anammade och utvecklade 
nya produktionsförhållanden. År 1921 kunde både män och kvinnor rösta 
i de politiska valen, och de politiska församlingarna utformades som ett 
parlamentariskt styrelseskick. Men samhället var instabilt. Motsätt-
ningarna mellan samhällsklasserna var tydliga, och på landsbygden levde 
tusentals obesuttna med sina familjer i stor fattigdom. År 1930 var ännu 
34 % av den sysselsatta befolkningen verksamma inom jord- och 
skogsbruk.1

 
Den sjätte augusti 1931. På Hossmo säteri på Möreslätten mellan Kalmar 
och Ljungbyholm hade sex sammanbitna män samlats. De kände var-
andra sedan lång tid. Här möttes under- och överklass på den småländska 
landsbygden. Den bittra klasskonflikten hade pågått i över två år, och de 
inblandade ville göra upp. Konsulent Sjögren visade ett dokument. En 
kortare diskussion följde. Männen i rummet konstaterade att de var 
överens om lydelserna i avtalet. Men först måste lantarbetarna rösta om 
detta var en godtagbar uppgörelse. De tre bönderna och de tre förtroende-
valda arbetarna vände hemåt. Det var en torsdagskväll i högsommaren 
och skördetid.2

 
Sommaren 1984. Under min uppväxt i Ljungbyholm på 1970-talet fick 
jag av min konfirmationsprost Tage Roos höra berättelserna om Möre-
strejken. Nu satt jag hemma hos en gammal man strax intill vägen där 
demonstrationen drog fram 55 år tidigare. Han hade dömts i Södra Möre 
häradsrätt i Vassmolösa för skadegörelse under strejken och suttit av 
straffet på Kalmar fängelse. Lugnt och sakligt berättade han om den 
gamla tiden, om de mäktiga storbönderna på Möreslätten och om strejken 
som levt kvar i människornas sinnen under alla år. Därför kunde man i 

 
1 Lennart Schön En modern svensk ekonomisk historia, tabell 4:6 s 233.  
2 Veckodagsbestämningen att 6/8 1931 var en torsdag är gjord med kalenderprogrammet Nordiska 

kalendrar. 



juni 2005 i redaktör Kurt Lundgrens på Kalmar Läns Tidning blogg Östra 
Ölands fria horisont läsa följande:  

 
Jag sitter och tittar på ett svart-vitt foto från 1930-talet. Det är taget 
inte långt från den plats där jag bor, här i Dörby gamla socken på 
den bördiga Möreslätten. Bilden visar ett flyttlass med möbler: en 
häst är spänd för en gammal kärra. Vid sidan av lasset står en liten 
pojke med keps. Han är iklädd en trasig tröja, han har kortbyxor 
och står barfota i leran. Jag vet att kortet togs i oktober för det var 
då lantarbetarna vräktes under Mörestrejken. Den lille pojken, 
kanske är han 7–8 år, ser ledsen ut och jag undrar vad det blev av 
honom, en granne jag frågar säger att den lille pojken fortfarande 
lever, att han blev en framgångsrik och mycket omtyckt facklig 
kämpe och att han satt många år i kommunfullmäktige. Om jag 
någonsin kommer till skott skall jag ta kontakt med honom och 
fråga hur det kändes den där dagen han stod vid flyttlasset.3

  
Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att dels analy-

sera den klassformeringsprocess och agrara kapitalism som var en förut-
sättning för den historiska händelse och manifesta konflikt i jordbruket 
som gått till hävderna som Mörekonflikten, dels att analysera strejkens 
händelser 1929–1931. 
 

 
 
 
 
 
 
Jag har disponerat framställningen på följande vis. Efter de inledande 

kapitlen kring tidigare forskning och utgångspunkter följer i kapitel tre en 
analys av den svenska historiska kontexten och i synnerhet de lokala 
förhållandena i Möre beträffande jordbrukets struktur och klassmässiga 
indelningar. Detta för att kunna förstå den manifesta konflikten åren kring 
1930. I kapitel fyra ges andra viktiga bakgrunder: de svenska 
lantarbetarnas och böndernas organisering under början av 1900-talet. I 
kapitel fem är själva strejken 1929–1931 ämnet. Kapitel sex och sju är två 
specialstudier. Dels en analys av tidningarnas opinionsbildning kring 
strejken, dels en studie av riksdagens andra kammares debatt och beslut 
med anledning av den småländska konflikten. Slutligen har jag skrivit en 
övergripande sammanfattning som knyter samman licentiatavhandlingens 
resultat. 

Någon historiker har ännu inte ägnat en hel monografi åt de svenska lant-
arbetarnas strejker under 1900-talet. En ambition som jag har är därför att
lyfta fram dessa händelser och de människor som deltog i de dramatiska
strejkerna i det svenska jordbruket ur historiens glömska. 

För att kunna göra dessa analyser och precisera frågeställningarna ska 
jag först redovisa och diskutera vad den arbetarhistoriska forskningen har 
nått för resultat i studiet av fackliga konflikter i Sverige. 

 12

                                                 
3 http://kurtlundgren.webblogg.se/m_062005.html. 
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1. TIDIGARE FORSKNING 
OM ARBETSKONFLIKTER I 
SVERIGE 

Studiet av den svenska arbetarklassens historia har engagerat historiker, 
ekonomhistoriker, litteraturvetare, etnologer, sociologer m fl discipliners 
forskare. Det är en imponerade kunskapsmassa som är under ständig till-
växt.4 Följande avsnitt kommer att diskutera teoretiska och ämnes-
mässiga förutsättningar för den här texten i anslutning till några forskare 
som diskuterat frågor kring arbetskonflikten som gemensam nämnare 
samt några studier som har funnit inspiration i brukssamhällets sociala 
hierarkier. Sammantaget ska denna breda ingång till ämnet ge mig 
verktyg för forskningsuppgiften. De flesta böckerna i litteratur-
genomgången omfattar tidsspannet från 1800-talets andra hälft till 1900-
talets första decennier, den senare eran är min egen forskningsperiod. 

Den framväxande socialistiska rörelsen inom arbetarklassen fick till 
följd att även kapitalägarna organiserade sig. Tidigast skedde denna 
utveckling inom hantverksbaserade näringar för att fortsätta in i städernas 
fabriker.5 Mitt forskningsobjekt är jordbrukets arbetare, en grupp som 
relativt sent kom med i de svenska arbetarnas organisationsprocess. 
Forskningen har analyserat den samlade arbetarklassens historia med 
olika ämnesmässiga och teoretiska infallsvinklar. Den historiemateria-
listiska tradition som fick fäste i forskarvärlden fr o m 1970-talet har 
särskilt intresserat sig för arbetarhistoria, och särskilt har teori och metod 
intresserat de akademiska forskarna. Genom de två specialtidskrifterna 
Arbetarhistoria och Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia har det 
funnits ett institutionellt utrymme för socialhistoria med ett historie-
materialistiskt perspektiv. Sedan 1980-talet har flera studier analyserat 
arbetet och arbetsprocessen med replipunkt i Harry Bravermans bok 
Arbete och  monopolkapital. Bravermans omdiskuterade hållning är att 
arbetets innehåll nedgraderades genom arbetsdelning och att makten över 
produktionen i ett historiskt perspektiv alltmer kommit att domineras av 

 
4 För en syntes av arbetarklassens historia baserad på forskningsresultat se Ekdahl, Lars & Olsson, 

Lars Klass i rörelse, 2002. Se också Berggren, Lars ”Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?”, 
2003, s 181–200. 

5 Se Tage Lindbom Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872–1900, 
1938. 
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kapitalisterna.6 Genusperspektivet har lyfts fram av flera forskare i 
anslutning till det ökade intresset för kvinnohistoria.7 Ny kunskap har 
tillförts om klassens kulturella uttrycksformer och bildningssträvan.8 De 
fackliga organisationerna och de politiska partierna som framträdde som 
arbetarklassens representanter har också intresserat de akademiska 
forskarna.9 I det följande referatet och diskussionen av forskningen foku-
serar jag på en del av detta omfattande forskningsfält – det som haft 
strejker och arbetskonflikter samt brukssamhället som tema. 

1.1 Varför strejkar arbetarna? 
Efter den stora LKAB-konflikten 1969–1970 ställde sig sociologen 
Walter Korpi frågan: Varför strejkar arbetarna? Han konstaterade att 
bakom varje manifest konflikt på arbetsmarknaden finns en grund-
läggande motsättning mellan arbete och kapital. För att kunna förstå 
sådana skeenden måste man därför utgå från denna grundläggande 
motsättning – den latenta konflikten.10 Att reglera förhållanden i ett avtal 
är alltså ett medel för att skjuta upp de oundvikliga konflikterna i tiden. 
Fredsplikten i ett kollektivavtal illustrerar detta . 

I boken Arbetarklassen i välfärdskapitalismen: arbete, fackförening 
och politik i Sverige utvecklade Korpi sina tankar i en maktskillnads-
modell. Den är uppbyggd av elva hypotessteg. Den styrande principen är 
emellertid skillnaden i maktresurser mellan parterna. Teoretiskt ökar 
möjligheten för konflikt ju mindre skillnaden i maktresurser är mellan 
parterna. En svag fackförening söker sannolikt inte konflikt med en stark 
kapitalist. Däremot kan en välorganiserad part tänkas söka konflikten i ett 
läge där skillnaden i maktresurser har minskat. Det är då att bemärka att 
upplevelsen att maktresurserna har minskat kan vara ett tillräckligt 
incitament för att den manifesta konflikten ska bryta ut. I ett 
konfliktscenario är den upplevda nyttan och relativa försakelsen också 
centrala variabler. Ett högt åtråvärt mål kan vara förenat med stora upp-
offringar vilka då upplevs vara värda försakelserna. När maktresurserna 
balanserar varandra är sannolikheten för konflikter som minst. Det upp-
står en ”terrorbalans” mellan parterna. När detta jämviktsläge passeras till 
den ena partens fördel ökar åter sannolikheten för manifesta konflikter.11

 
 
 

 
6 Se t ex Lars Berggren Ångvisslans och brickornas värld, 1991, och Mats Greiff Kontoristen – från 

chefens högra hand till proletär, 1992. 
7 Se t ex Lena Sommestad Från mejerska till mejerist, 1992, och Ulla Wikander Kvinnor och mäns 

arbeten, 1988, Marion Leffler ”Lillebror eller kamrat – men aldrig syster?”, 1997. 
8 Se t ex Ronny Ambjörnsson Den skötsamme arbetaren,1988 och Marion Leffler Böcker, Bildning, 

Makt, 1999.  
9 Se Ekdahl & Olsson Klass i rörelse och Berggren “Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?” 

och där anförd litteratur. 
10 Se Walter Korpi Varför strejkar arbetarna?, 1970. 
11 Walter Korpi Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, 1978, s 46–58. 



Figur 1. Walter Korpis maktskillnadsmodell
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Modellen visar ”orsaksband mellan faktorer som antas påverka sanno-
likheten för att part A skall mobilisera maktresurser i en möjlig konflikt-
situation med part B”.12 Där samvarierar subjektiva faktorer som relativ 
försakelse med objektiva faktorer som parternas maktresurser, men det 
helt avgörande här är skillnaden i maktresurser mellan t ex en fack-
förening och en industriägare. 

Korpi för sina teser i hamn med en mycket sofistikerad sociologisk 
metod.13 Vad jag kan konstatera är att ett studium av strejker såväl i 
produktionsindustrin som på ett stort gods på den skånska slätten på ett 
vetenskapligt fruktbart vis kan dra nytta av Korpis modell. I den här 
forskningen återkommer jag till maktskillnadsmodellen.  

Jag kommer flitigt att använda ordet strejk. I terminologin kring 
konflikter definieras strejken som en s k manifest konflikt. Men vad är en 
strejk för socialt fenomen? Enligt Jane Cederqvist är definitionen: ”Med 
strejk avses i detta arbete en arbetsnedläggelse som företas för att 
genomdriva vissa krav och där avsikten är att arbetet skall återupptas av 
de arbetare som lade ned det”.14 Jag ansluter mig till en sådan precisering 
av strejkbegreppet. I strejkforskningen diskuterar man också olika typer 
av strejker. Den offensiva strejken karakteriseras av långtgående krav på 
förändring riktade mot arbetsgivaren. Det är ofta en välplanerad aktion 

                                                 
12 Korpi Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, s 51. 
13 Korpi Arbetarklassen i välfärdskapitalismen, kap 1–3. 
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14 Jane Cederqvist Arbetare i strejk, 1980, s 140.  
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som bygger på att arbetarnas maktresurser har mobiliserats. Den 
defensiva strejken däremot tillgrips ofta spontant för att förhindra löne-
sänkningar, för att få ut utebliven lön eller dylika frågor. Konflikten är 
oftast framprovocerad av arbetsledningen. Arbetarklassens styrkeposition 
är inte avsevärd. Taktiskt kan manifesta konflikter få olika förlopp. Den 
partiella strejken innebär att man lägger ned arbetet på en eller ett par 
platser i taget. Men den kan också innebära att man väljer ut vissa 
betydelsefulla företag; sedan pågår strejken tills alla företag går med på 
kraven. Den allmänna strejken däremot innebär att arbetet återupptas på 
de arbetsplatser där arbetarnas villkor förbättras.15 Generalstrejken var 
syndikalisternas strategiska vapen – en samlad kraftig attack på det 
kapitalistiska samhället.16  

Den manifesta konflikten har följaktligen studerats ingående i några 
större undersökningar om svensk 1800- och 1900-tals historia. Det är 
framförallt förhållandena inom industrin som där har beskrivits, medan 
de våldsamma strejkerna inom jord- och skogsnäringarna med binäringar 
bara till dels har studerats. Vad har då historikerna ställt för frågor och 
vad har historieforskningen bidragit med i undersökningar kring 
klasskonflikter och strejker? 

I Storstrejken 1909: förhistoria och orsaker undersöker Bernt Schiller 
den mest kända av svenska arbetsmarknadskonflikter. Arbetsgivarna 
inom SAF proklamerade lockouter liksom man hade gjort 1908. På 
sommaren 1909 var det på sju arbetsplatser inom hela produktions-
industrin. Det är en traditionellt empirisk och källkritisk studie som ger 
svar på två övergripande frågor: 1/ Varför proklamerades lockouterna? 
samt 2/ Varför besvarades lockouterna med storstrejk. Inom arbets-
givarnas led var man övertygad om den egna styrkepositionen, och att 
konjunkturnedgången skulle minska strejkbenägenheten hos arbetarna 
samt att lockouten var ett överlägset stridsmedel i kampen på arbets-
marknaden.17 Att saken blivit känd under namnet storstrejken beror på 
det svar som LO gav arbetsgivarna inom SAF: en strejk initierades 
motvilligt av ledningen, men det var de lokala fackföreningarna ute i 
landet som drev på i radikal riktning. LO räknade dessutom med att Arvid 
Lindmans högerregering skulle ingripa. Det gjorde den inte, och den 
samlade arbetarrörelsens nederlag försvagade fackföreningarna för lång 
tid framåt.18 Schillers bok utkom 1967, några år före det starka 
uppsvinget för arbetarhistoria, och i den finner man ingen omfattande 
teoretisk diskussion. 

I Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering 
under industrialismens genombrott: Stockholm 1850–1909 har Jane 
Cederqvist tagit sig före att undersöka manifesta konflikter i Stockholm 

 
15 Cederqvist Arbetare i strejk, s 140 ff. 
16 Lennart K Persson Syndikalismen I Sverige 1903–1922, s 39 ff. Hinke Bergegrens ungsocialister 

och SAC som bildades 1910 är syndikalistiska exempel i svensk arbetarhistoria. 
17 Bernt Schiller Storstrejken 1909, 1967, s 202 ff. 
18 Schiller Storstrejken 1909 s 234 f. 



 17

                                                

mellan 1850 och 1909. Liksom i Ingemar Johanssons undersökning delas 
arbetarna in i tre grupper:  

 
1. Hantverkare, 2. Oskolade arbetare, 3. Fabriksarbetare. Utifrån en 

omfattande statistik visar författaren hur gruppernas strejkmönster skiljer 
sig åt beroende på fyra variabler: 

 
1/ tradition, ställningen i det förindustriella samhället, 
2/ ställningen i industrisamhällets produktionsprocess,  
3/ strukturella karaktäristika, 
4/ förhållandet gentemot arbetsgivarna. 
 
Enligt Cederqvist är den andra faktorn den viktigaste. Hantverks-

arbetarnas starka position i arbetsprocessen ges t ex ett högt förklarings-
värde för gruppens strejkbeteende. Studien är värdefull genom att den 
visar olika strejktyper belysta med konkreta exempel såsom offensiv, 
defensiv och partiell strejk. Den saknar dock det genomarbetade teore-
tiska perspektivet som finns i Ingemar Johanssons avhandling.19

Ingemar Johansson har i sin avhandling Strejken som vapen: fack-
föreningar och strejker i Norrköping 1890–1910 studerat strejkmönstret i 
industristaden Norrköping 1870–1910. Arbetarnas mobiliseringsprocess 
är basen för författarens analys. Till denna ställs en maktrelationsmodell 
upp i anslutning till Walter Korpis diskussion. Tre grupper av arbetare ur-
skiljs: 1/ Fabriksarbetare, 2/ Hantverksarbetare, 3/ Grovarbetare. I den 
empiriska analysen kategoriseras strejkerna och bildar tre olika strejk-
typer. Strejktyp 1 riktades mot lönesänkningar eller andra problem på 
arbetsplatsen och uppstod akut. Konflikten var inte organiserad och den 
var kortvarig. Arbetarna förlorade oftast sådana kraftmätningar, men i en-
staka fall kunde den spontana strejken ge framgångar. Strejktyp 2 in-
leddes med förhandlingar om ekonomiska frågor eller föreningsrätten. 
Den manifesta konflikten leddes av en facklig organisation. Arbetarna 
fick ekonomiska bidrag under strejken som oftast pågick flera månader. 
Resultatet var beroende av parternas mobiliserade maktresurser, men 
strejkerna kröntes ofta med framgång för arbetarklassen. 

Strejktyp 3 utgjordes av konflikter om arbetsinnehållet eller 
anställningsrutiner. Den skiljde sig således från de andra kategorierna. 
Arbetarna var bra organiserade, strejken var spontan utan kontakter 
mellan parterna. Sådana strider kunde bli mycket långdragna men hade 
ofta ett akut förlopp. Liksom i strejktyp 2 var resultatet beroende av 
maktresurserna. Kraven på förändringar i arbetsprocessen genomdrevs 
dock ofta av arbetarna. Här ska inte redogöras ingående för avhand-
lingens resultat,20 men jag kan konstatera att Johansson på ett intressant 
vis kunnat koppla samman arbetarnas mobilisering av resurser som under 

 
19 Se Cederqvist Arbetare i strejk, 1980. 
20 Ingemar Johansson Strejken som vapen, 1982, s 9–62 och 303–319.  
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specifika maktförhållanden utfallit i olika strejkmönster för de tre arbetar-
kategorierna. 

Yngve Tidmans avhandling Spräng Amalthea!: Arbete, facklig kamp 
och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870–1914 tar utgångs-
punkt i en av den svenska arbetarhistoriens mest kända händelser. I juli 
1908 sprängdes strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmö hamn. Tidman 
diskuterar orsakerna till de förändrade maktförhållandena i hamnarna 
under andra hälften av 1800-talet, och han finner att tekniska samt 
organisatoriska förändringar bidrog till en maktförskjutning som påtagligt 
gynnade redarekapitalet. Redarna samarbetade internationellt, och på så 
vis kunde ett omfattande och organiserat strejkbryteri förekomma i 
nordvästeuropeiska hamnar. I Sverige tog dessa processer slut när 
Amalthea sprängdes i Malmö hamn och en engelsk brytare avled. Med 
inspiration från Korpis maktteorier samt Bravermans tes om arbetets 
degradering för Tidman resonemang kring maktbalanser mellan arbete 
och kapital i hamnarna, men forskningen visar också att hamnarbetaren 
blev en respekterad medlem av den svenska arbetareklassen under eran 
före det första världskriget.21  

I avhandlingen Vanmakt och styrka: studier av arbetarrörelsens till-
komst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 
1880–1909 har Hans-Olof Ericson utforskat Jönköpingstraktens arbetar-
historia 1880–1909. Med inspiration i Cederqvists och Johanssons 
arbeten tar ett kapitel upp konfliktmönstret, och Ericson ser i Jönköping 
liknande förhållanden som i Stockholm och Norrköping. Hantverks-
arbetarna var de mest framgångsrika att använda strejkvapnet, medan de 
oskolade fabriksarbetarna inte rönte samma framgångar. Generellt kan 
Ericson också konstatera att organiserade och fackföreningsledda kon-
flikter var mer framgångsrika än de spontana och oorganiserade. Ericsons 
resultat visar också att det är i industristaden Jönköping som strejker 
förekom. I de undersökta bruksorterna Huskvarna och Norrahammar med 
rådande patriarkala förhållanden kunde endast tre strejker i Huskvarna 
noteras.22

Arbetskonflikten vid Skyllbergs bruk i södra Närke 1925–1930 är en 
av de mest långvariga i svensk historia. Annette Thörnquist har i Gammal 
företagskultur och nya partsrelationer I: arbetskonflikterna vid Skyll-
bergs bruk under 1920-talet undersökt bakgrunden till strejken.23 I 
Skyllberg hade det patriarkala brukssamhället överlevt när en ny 
industrikapitalism tog form i Sverige. Bruket sörjde för människornas 
hela livssituation: arbete, bostad, mat och social omvårdnad. Ledningens 
oförmåga att rationalisera produktionen efter de goda åren under det 
första världskriget ledde till allt skarpare konflikter med en medveten 

 
21 Se Yngve Tidman Spräng Amalthea!, 1998. 
22 Hans-Olof Ericson Vanmakt och styrka, 1987, s 134–163. 
23 Se Anette Thörnquist, Gammal företagskultur och nya partsrelationer, 1994. En andra ej 

utkommen del av projektet ska analysera konflikten och dess betydelse för framväxten av nya 
partsrelationer inom den svenska kapitalismen. 
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arbetarklass. Genom det komplicerade mönster som förspelet till den 
långa strejken var visar Thörnquist en brytningstid, där förkapitalistiska 
relationer höll på att försvinna. Men det var ett system som båda parter, 
enligt Thörnquist, hade fördelar av och som fackföreningsfunktionärerna 
i Metallindustriarbetareförbundet inte insåg hela vidden av. Det efter-
strävade kollektivavtalet innebar ju också att den nedärvda tryggheten att 
vara knuten till bruket försvann, men inom de nya arbetsmarknads-
relationerna var Skyllbergsarbetarna kollektiva erfarenhet som brukets 
folk en styrka. Författarens tes är att patriarkalismen skapade en homogen 
klass som främjade den fackliga organiseringen vid Skyllbergs bruk.24

Även Christer Ericsson har i ”Vi är alla delar av samma familj”: 
Patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880–1940 studerat en 
bruksmiljö i Mellansverige, det sörmländska Nyby bruk. Här undersöks 
hur det paternalistiska systemet fungerade 1880–1940: hur relationerna 
mellan människorna fungerade och hur maktförhållandena var i en 
hierarkisk miljö styrd genom en patron.25 Det utvecklades en ”didaktisk 
paternalism” vid Nyby när verksamheten utökades och befolkningen 
växte kraftigt. Det var inte en auktoritet som skarpt motarbetade arbetar-
rörelsen utan denne patron och fackföreningen kunde samverka, och 
Ericsson ser Nyby som en förbindelselänk mellan brukskultur och folk-
hemsbygge. Att ta hand om individen ”från vaggan till graven” gjorde 
patronen i en bruksmiljö som Nyby, och i det kommande socialdemo-
kratiska folkhemmet skulle staten få denna uppgift.26 Christer Thörnqvist 
analyserar i avhandlingen Arbetarna lämnar fabriken strejkrörelser i 
Sverige under efterkrigstiden, men han diskuterar också mer generella 
och källmässiga problem kring svenska strejker för första hälften av 
1900-talet. Det finns enligt författaren uppenbara brister i den officiella 
strejkstatistiken både före och under undersökningsperioden.27 Med en 
källkritisk granskning av källorna och delar av Cederqvists och Korpis 
resultat visar Thörnqvist att det inte alltid finns empiriskt underlag för de 
tolkningar som lyfts fram i strejkforskningen. Det gäller t ex åren kring 
1930 – som ju står i centrum för den här studien – där det socialde-
mokratiska maktövertagandet på hösten 1932 anses ha bidragit till att 
strejkerna minskade i antal.28 För mina forskningars generella relevans är 
diskussionen av källorna till strejkfrekvensen, viktig eftersom jag berör 
brytningstiden åren kring 1930 där viktiga politiska och sociala händelser 
var skotten i Lunde i Ådalen i maj 1931, Kreugerkraschen i början av 

 
24 Se Thörnquist , Gammal företagskultur och nya partsrelationer. 
25 Christer Ericsson ”Vi är alla delar av samma familj” , 1997, s 48 ff.. 
26 Ericsson ”Vi är alla delar av samma familj”, s 218–231. 
27 Christer Thörnqvist Arbetarna lämnar fabriken, 1994, s 85–95. Strejkstatistiken grundades till stor 

del på insamlade tidningsuppgifter från några stora Stockholmstidningar. Bilden för hela landet 
blev delvis missvisande. 

28 Thörnqvist Arbetarna lämnar fabriken, s 92. Huvudundersökningen i avhandlingen är en kvanti- 
tativ och kvalitativ analys av strejker under svensk efterkrigstid vilken har liten relevans för mina 
studier. 



 20

                                                

1932, SAP:s valseger i september 1932 och krisuppgörelsen mellan 
socialdemokratin och Bondeförbundet på försommaren 1933.  

1.2 Potatisriket i Stora Bjurum och trädgårds-
strejken i Malmö  
Arbetskonflikter inom agrarnäringen är inte särskilt uppmärksammade av 
forskningen. Men det finns historiker som studerat saken. I Potatisriket: 
Stora Bjurum 1857–1917: Jorden, makten, samhället har Lars Nyström 
avhandlat ett gods i Skaraborg i brytningsskedet mellan förkapitalistiska 
och kapitalistiska produktionsförhållanden. I slutet av Nyströms 
undersökningsperiod inträffade två strejker på Stora Bjurum, 1907 och 
1917. Konflikterna är intressanta eftersom de fördes utan en organisation 
och kan närmast karakteriseras som spontana. Intressant är också att 
arbetarna och torparna hade framgångar för att öka lönerna när 
strejkvapnet tillgreps; framförallt blev 1917 års konflikt en seger genom 
att inspektor och lantarbetsgivare godtog de krav som arbetarparten hade 
framfört. Diskussionen kring patriarkalism är central för Nyström, och 
han ser en ändring över tiden på godset. En sträng patriarkal relation 
godsherre – underlydande utvecklas till en patriarkalism där integration 
och lojalitet är centrala faktorer. Det illustrerades på våren 1907 när 
patronen Jönsson hade fått slut på strejken genom hot om uppsägning och 
vräkning, varefter han samlade hela godssamhället och i ett tal 
accepterade kortare arbetstid och högre löner. I strejken 1917 hade 
torparna på Bjurum – liksom trädgårdsarbetarna i Malmö och, som vi ska 
se, lantarbetarna i Möre – stöd av den lokala politiska arbetarrörelsen och 
västsvenska arbetarpressen. Arbetarna återgick emellertid till de 
integrerade patriarkala relationerna men nu manifesterade genom 
patronänkan Tyra Jönsson. Lantarbetarna på Stora Bjurum bildade en 
varaktig avdelning av SLF så sent som 1943.29  

Åke Sundells ämne är trädgårdsnäringen – ett område som både stod 
hantverk och jordbruk nära; efter 1924 organiserade Svenska 
Lantarbetareförbundet (SLF) också trädgårdsarbetarna, och både strejken 
och avhandlingen är därför av särskilt intresse för mig. Förutsättningarna 
var här annorlunda än inom den varuproducerande industrin. I 
avhandlingen Patriarkalism och föreningsrätt: om produktion och facklig 
kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 
1936 binds trådar samman från olika ansatser inom den arbetarhistoriska 
forskningen. Sundell är både inspirerad av forskningen kring 
maktrelationer och strejker samt de undersökningar som gjorts av 
arbetsprocessens förändringar. Som titeln antyder står också begreppet 
patriarkalism i centrum för avhandlingen. 

Sundell ser kampen i Malmös trädgårdsnäring som en 
föreningsrättsstrid som drevs fram av två oresonliga parter; den manifesta 

 
29 Lars Nyström Potatisriket, s 243–319. 
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konflikten pågick från mars 1935 t o m april 1936. Trots strejkens 
karaktär av en kamp om föreningsrätten, stödde Allmänna arbetsgivare-
föreningen (AAF) de näringsidkare som var inblandade med bidrag. Den 
Malmöbaserade AAF hade sedan lång tid erkänt arbetarnas rätt att ingå i 
förening. De lokala tidningarna visade helt olika bilder av händelserna. 
Konflikten liknar strejktyp 2, enligt Ingemar Johanssons indelning. 
Organiseringen, långvarigheten, parternas mobilisering av maktresurser 
och karaktären av en kraftmätning av principiell natur visar detta. Sundell 
menar att konflikten blev möjlig så sent som under 1930-talet genom att 
traditionell patriarkal organisation fanns kvar i trädgårdsodlingen. 
Samtidigt förändrades arbetet, och storodlingar med industriliknande drag 
började att uppstå. I detta spänningsfält med en medveten och organiserad 
arbetarklass utbröt strejken. Författaren placerar slutligen, inspirerad av 
Walter Korpi, in skeendet i en maktrelationsmodell. Arbetarklassen i de 
malmöitiska trädgårdsmästerierna mobiliserade, med stöd av en lokalt 
stark arbetarrörelse, för strejk. Det nationella fackliga förbundet SLF:s 
styrka ökade. Förändringar i arbetet gynnade arbetarnas maktposition, de 
patriarkala banden blev tunnare när arbetsplatserna blev större. Men 
samtidigt kraftsamlade trädgårdsodlarna med stöd av arbetsgivarnas 
föreningar. Parternas maktresurser hade följaktligen närmat sig varandra 
och därmed också sannolikheten för en manifest konflikt. Men på så vis 
var Malmökonfliktens lösning också en förutsättning för 
Saltsjöbadsavtalet 1938.30

1.3 Lantarbetarforskning 
Flera forskare har studerat organiseringen av de svenska lantarbetarna. 
Pär-Erik Back gav 1961 på SLF:s uppdrag ut en monografi över 
utvecklingen från 1800-talets slut framtill efterkrigstiden, En klass i 
uppbrott: den fackliga lantarbetarrörelsens uppkomst och utveckling. Det 
är en traditionell fackföreningshistorik om än skriven av en forskare. 
Boken har ett individrelaterat perspektiv, och Back uppehåller sig ofta vid 
vad de manliga fackföreningspionjärerna åstadkom. Boken är mycket 
värdefull som översiktsarbete. Curt Johansons avhandling Lantarbetarna 
i Uppland 1918–1930: en studie i facklig taktik och organisation om 
Upplands lantarbetare behandlar den fackliga splittringen i den tidiga 
lantarbetarrörelsen. Johansons studie är en gediget genomförd källkritisk 
analys av det självständiga uppländska fackförbundet ULF. En av de mer 
omfattande strejkerna i lantarbetarnas historia analyseras – den 
uppländska skördestrejken 1925. Det är fackföreningens taktik, strategi 
och organisation som står i centrum. Annette Thörnquists avhandling 
Lönearbete eller egen jord?: den svenska lantarbetarrörelsen och 
jordfrågan 1908–1936 studerar i första hand jordfrågans ideologiska 
betydelse för den fackliga och politiska arbetarrörelsen men berör också 

 
30 Se Åke Sundell Patriarkalism och föreningsrätt., 1997. 
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klassorganiseringen. I Thörnquists bok har jag funnit empiriska avsnitt 
med relevans för min studie. Hennes huvudundersökning om jordfrågan 
ligger dock vid sidan om min forskningsansats.  

Lars Olsson har i flera arbeten tagit upp lantarbetarnas historia och där 
kommit in på organiseringen av klassen och genusaspekter. Olsson har 
tillsammans med skånska lantarbetare ”grävt” i historien i två böcker. De 
östeuropeiska galizierna som lantarbetare i Skåne har Olsson studerat och 
skrivit en artikel om det ok som Ivar Lo-Johansson kallade den ”vita 
piskan” – statarkvinnornas mjölkningsplikt.31 Åke Sundell har i sin 
studie över trädgårdsarbetarna i Malmötrakten analyserat utvecklingen 
under de första decennierna av 1900-talet, se ovan. Sundells avhandling 
är av betydelse för min studie, eftersom den framförallt är en 
undersökning av konflikter på arbetsmarknaden i ett 
maktrelationsperspektiv, där SLF var indraget. Lars Nyström har som vi 
sett analyserat strejkerna på Stora Bjurum. Marion Leffler har i ett 
genusperspektiv diskuterat bilden av lantarbetarna som den framgick i 
LO:s tidning under mellankrigstiden. De välorganiserade 
industriarbetarna betraktade klassbröderna i jord- bruket som dels 
varande opålitliga i klasskampen särskilt när orga- nisationen var i en 
svaghetsperiod. Men man betraktar också statkarlen som en kamrat – en 
arbetare med potential att fostras av och bli en jämlike med 
industriarbetaren. Det är emellertid männen på gods och gårdar som 
diskussionen gäller – de många kvinnorna i de svenska lant- 
arbetarklassen tillskrivs inte möjligheter att föra klassens position 
framåt.32  

En fråga som återkommer i forskningen är varför de svenska 
jordbruksarbetarna organiserades i större omfattning först efter det första 
världskriget? Eller annorlunda uttryckt och för att tala med Karl Marx: 
hur skedde övergången från att ha varit ”en klass i sig” till att bli ”en 
klass för sig”? Kunskapen som vi har om manifesta konflikter i 
jordbruket kan sammanfattas i några meningar. Inledningsvis kan vi 
redan här slå fast att kraftmätningarna ofta var långvariga; se vidare 
avsnittet om Lantarbetarrörelsen nedan. Rätten att få tillhöra och att bli 
företrädd av en fackförening var en återkommande konfliktanledning. 
Jordbrukets särskilda karaktär av modernäring och producent av 
livsmedel gjorde att allmänhetens – tredje mans – syn på konflikterna var 
viktigare än inom industrin. Det handlade om den livsviktiga maten och 
husdjuren som var grundstenen för människornas existens. 

 
31 Se antologin Skånska lantarbetare och berättar, 1985 (ny upplaga 1995 och 2004); ”Skånska 

godsägare och galiziska Roepiger”, 1987; ”Den vita piskan”, 1994; Säbyholmarna – red av Lars 
Olsson och Jonna Eriksson , 2002. 

32 Se Sundell, Patriarkalism och föreningsrätt och Marion Leffler ”Lillebror eller kamrat – men 
aldrig syster?”, 1997. Se också Lefflers ”Från statarkvinna till lantarbetarhustru”, 2002, som tar upp 
efterkrigstidens kvinnliga identiteter i tidningen Lantarbetaren. 
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1.4 Sammanfattning och frågeställningar 
Sammanfattningsvis finns det som vi har kunnat se flera viktiga 
vetenskapliga arbeten som ökat förståelsen för strejken som fenomen och 
strejkers historiska kontexter i Sverige. De större undersökningarna har 
framförallt rört industrikapitalistiska miljöer. I Stockholm, Norrköping 
och Jönköping var hantverksbaserade arbetarna mest framgångsrika när 
strejk tillgreps. Andra delar av arbetarklassen som inte hade samma 
starka ställning i arbetsprocessen och i de lokala maktrelationerna var inte 
lika framgångsrika. Inom den svenska konfliktforskningen är Walter 
Korpi ett centralt namn. Flera av de ovan relaterade undersökningarna är 
inspirerade av Korpis tankar om maktrelationernas avgörande inflytande 
på historiska processer. Det kommer jag också att vara i den här texten. 
Forskarna har inte i någon större utsträckning tagit sig an statarnas och 
lantarbetarnas konfliktfyllda historia. En viktig uppgift för mig är att 
analysera en strejks hela kontext. På så vis kommer lantarbetarforsk-
ningen att erhålla ny kunskap. Det är nu dags att ringa in den här forsk-
ningens kärna. Vad är det som ska undersökas?  

Den vetenskapliga problematiken i den här studien rör konflikter 
mellan klasser i en agrar miljö. Min första tes är att en konflikt mellan 
arbete och kapital i jordbruket till dels var av ett annat slag än de strejker 
som förekom inom produktionsindustrin. Jordarbetarna kämpade ännu på 
1930-talet om rätten att tillhöra en fackförening som samtidigt företrädde 
dom i förhandlingar om arbetsvillkoren. Lantarbetarstrejkerna hade också 
en tendens att bli långvariga som i Skåne 1924–1925 och i Möre 1929–
1931. Att jämföra strejktyper inom olika näringar blir ett delresultat i den 
här forskningen. Eftersom jordbruket utvecklades i kapitalistisk riktning 
under 1800- och 1900-talen är min andra tes att detta förhållande fick 
inflytande på strejkernas karaktär. Mitt forskningsobjekt är den 
långvarigaste lantarbetarstrejken i svensk historia33 – Mörekonflikten 
1929–1931. Som ett raster till mina forskningar ligger ett förhållande som 
man bör finna orsakerna till: 

Varför uppstod dessa konflikter i jordbruket senare än inom industrin 
när arbetarrörelsen hade börjat att erövra den politiska makten? Eller för 
att anknyta till Korpi: att maktrelationerna redan hade börja att utjämnas 
och förskjutas till arbetarklassens fördel. En tredje tes i den här studien är 
att klassmedvetandet hos både arbetare och bönder stärktes under 
konfliktåren 1929–1931. Bönderna gav t ex ut en bok 1936, vars syfte var 
att försvara det egna agerandet för omvärlden och som ett skriftligt 
vittnesbörd stärka den egna moraliska positionen. De folkligt kulturella 
uttryck som uppkom i samband med lantarbetarstrejker under 1900-talets 
första decennier har etnologen Mats Hellspong analyserat. I Mörestrejken 
är det framförallt visor med innehåll som anspelade på strejken som 
framfördes och som kom ut i tryckt upplaga. Det var texter till kända 

 
33 Den långvarigaste arbetskonflikten i modern svensk historia är strejken vid Skyllbergs bruk i 

Närke som pågick i fem år – 1925–1930. 
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melodier skrivna med konfliktens händelser som klangbotten. Det var en 
kamp om opinionen med kulturen som vapen, men ett viktigt moment var 
också att stärka den egna klassens moral.34 

För att komma vidare och få svar på detta historiska problem är 
klassformeringen en nyckel att öppna upp med; om klasser finns mer 
utvecklade resonemang nedan. Jag kommer genomgående i den här 
forskningen att ge infallsvinklar till och förslag på lösningar på två större 
problemkomplex: 

 
• Hur formerades lantarbetarklassen och bondeklassen i Möre-

häradena under 1900-talets tre första decennier? 

• Hur var sambanden mellan klassformeringen och den akuta 
klasskonflikten Mörestrejken samt vad hände under 
strejkens två år? 

 
De första processerna är primära i förhållande till den andra punkten. 

Följaktligen är det klassformeringen som står i centrum för de empiriska 
avsnitten nedan. Delundersökningarna i min licentiatavhandling ska be-
lysa dessa övergripande frågor till den svenska och småländska historiska 
kontexten.  
 
 
 
 
 
 

 
34 Herrgårdskultur och statarromantik, s 233–266. I intervju J i mitt arkiv sjunger informanterna 

några av strejkvisorna med klara och höga röster. Detta kulturarv var man stolt över!  
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2. TEORETISKA UTGÅNGS- 
PUNKTER, KÄLLOR OCH 
METOD 
”Vem skulle neka en annan människa ett glas vatten idag?” Detta var 
rubriken till en artikel om Mörekonflikten som jag skrev till Byteaterns 
programblad för teaterpjäsen Trassel på Kersti Rumpas krog som 
spelades i Kalmar vintern och våren 2005. Det är en burlesk skröna om 
människorna och hur livstrådarna är sammanflätade, skriven av Johan 
Sanne. I en scen talar en mjölkerska från Södra Möre om hur hon nekades 
att hämta vatten när familjen hade vräkts under strejken, om hur hennes 
lilla blomland var nedtrampat – dvs hur bonden symboliskt hade trampat 
på hennes familj.35 I det här kapitlet ska jag teoretiskt motivera min 
forskning kring lantarbetarstrejken i Småland.  

2.1 Något om teori 
För att kunna analysera de ställda frågorna är begreppet klass ett viktigt 
analytiskt redskap. Jag har övervägt men avstått från att också beakta 
specifika genusaspekter på strejken, och jag är djupt medveten om de 
implikationer som finns i materialet; bl a var det tidigare arbetsnamnet för 
den här avhandlingen, ett citat av SLF:s ordförande C A Falk, ett sådant 
exempel: ”Här är icke fråga om syföreningsrätt utan om fackförenings-
rätt!”36 Jag vill gärna återkomma till genusanalyser i framtiden. Jag an-
sluter mig annars till den arbetarhistoriska tradition som vuxit fram i 
opposition till en forskning som sett konsensus som en drivkraft i det 
historiska skeendet. Konflikten ser jag därför som ett återkommande 
inslag i mänskliga relationer och när klasser och grupper förhåller sig till 
varandra. På så vis växte den politiska och fackliga arbetarrörelsen fram i 
konfrontation med de rådande samhällsförhållandena. Mitt särskilda 
intresse är att se på den processen i jordbruket. Detta utesluter inte att 
samförstånd har präglat specifika skeenden i historien. Jag ansluter mig 
till en historiematerialistisk tradition, eftersom jag menar att konflikterna 
som jag kommer att beskriva berodde av de materiella förhållanden som 
människor befann sig i och hade att hantera. 

 
35 Byteaterns programblad nr 1 2005. Byteatern i Kalmar är Kalmar läns länsteater. 
36 Orden kommer från en ledarartikel av lantarbetarnas ordförande C A Falk i tidningen 

Lantarbetaren på hösten 1929. 
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Frågan om den enskilda människan som medskapare i en utveckling 
intresserar mig, vilket den skönlitteräre författaren ofta återkommer till 
som motiv. I Folke Fridells böcker om Rivar-Bom – den alienerade ar-
betaren i ett småländskt industrisamhälle – är individen i kamp med om-
givningen,37 och Ivar Lo-Johansson skrev en novell om strejken i Möre – 
om den udda Anshelm visdiktaren38 – som är ett annat sätt att skriva 
historien. Detta är verkligheten speglad genom temperamentet hos en 
konstnär. Jag har valt att försöka skriva historien från ett underifrån-
perspektiv: att lyfta fram människorna i den småländska samtiden. Min 
ambition är att analysera de klassrelationer som hade vuxit fram i detta 
agrara klassamhälle. Varför tänkte och agerade bönder och arbetare på 
den bördiga slätten i östra Småland som de gjorde medan deras 
uppländska bröder agerade annorlunda? 

2.2 Till frågan om klasser 
Jag anser det rimligt att se klasserna som skapade genom ekonomiska 
förhållanden och konflikter i historiska samhällen. Det är ofta långvariga 
processer när klasser växer fram. På så vis kan förändringar i dagens 
svenska och globala verklighet ge upphov till att klasser uppkommer och 
att andra försvinner eller minskar. Klasstrukturen förändras således över 
tid.39 Eftersom klassformeringen är central för min studie är Ira Katznel-
sons modell för att studera arbetarklassen en viktig ingång. Där urskiljs 
fyra saker som utgångspunkter för en studie av klassformeringen i en 
historisk kontext. Den första nivån är det kapitalistiska samhällets struk-
tur. Ur denna följer en social organisation, hur samhällets har inretts av 
de människor som lever där. Ett tredje kriterium rör medvetandet – hur 
klassen delar vissa specifika levnadsomständigheter och hur man förhål-
ler sig till andra klasser. Den fjärde utgångspunkten är möjligheten att 
agera kollektivt. I kapitalistiska samhällen har fackföreningen varit det 
vanligaste instrumentet för att samla klassen i kollektiva aktioner. Men 
det är viktigt att påpeka att arbetarklassen i givna samhälleliga kontexter 
inte alltid valt att genom gemensamt handlande förbättra sina levnads-
omständigheterna.40 En fråga för mig i anslutning till dessa antaganden är 
följaktligen varför det uppstod en arbetskonflikt just i östra Småland och 
just under mellankrigstiden. Katznelson påpekar att vilken vikt de fyra 
nivåerna har avgörs av hur samhällena ser ut som studeras och att 
förhållandet mellan dem måste problematiseras.41 I min studie ska både 
arbetare och bönder tas med i analyserna. 

 
37 Se t ex Tack för mig Grottekvarn 1945; Död mans hand 1946; Syndfull skapelse 1948 och Greppet 

hårdnar 1948. 
38 Ivar Lo-Johansson Statarnoveller II, 1945, s 333–340. 
39 Se E P Thompson The Making of theEnglish Working Class, 1991. Här studeras den engelska 

arbetarklassens framväxt i ett långt tidsperspektiv. 
40 Ira Katznelson “Working-Class Formation”, s 3–22, 1986. 
41 Katznelson “Working-Class Formation”, s 21 f, 1986. 
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Klass används i mina texter för att beskriva bakgrunden till och 
kontexten för strejken i Norra och Södra Möre. I ett studium där den 
ekonomiska basstrukturen är ett framväxande kapitalistiskt jordbruk i 
mellankrigstidens Sverige är det mest fruktbara synsättet att dela in 
människorna i ägare av jord och dess motsats icke-ägare av jord; det är 
här viktigt att påminna om arrendatorn som brukare utan vara ägare. Men 
detta är inte tillräckligt för att kunna analysera klassers agerande. En 
klass kan inte enbart förstås utifrån ställningen i ett visst produktions-
system. Hur individerna handlar kan förklaras genom de processer som 
sker när klasserna formeras. Genom tradition och tankesätt förmedlas 
kulturella vanor som kan påverka medvetandet och därigenom män-
niskors handlande.42  

Att studera hur klasser har vuxit fram – klassformeringen – är en viktig 
del av den socialhistoriska forskningen. I det här arbetet gäller det statare, 
lantarbetare och andra associerade arbetare och deras familjer samt 
bönderna och deras familjer på gårdarna i strejkområdet i Kalmars om-
land. Delar av den arbetarhistoriska forskningen har – inspirerade av E P 
Thompson – visat att detta inte är tillräckligt för att kunna förstå den hist-
oriska utvecklingen. Men varken bönder eller arbetare är alltså bara ett 
objekt – en klass i sig – utan också en klass för sig.43 De utvecklar ett 
eget medvetande om sin ställning till andra klasser i samhället. Indi-
viderna går samman kring klassens specifika intressen och agerar i saker 
som anses vara till nytta för de egna. Fackföreningar är exempel på en 
sammanslutning där en klass går samman och gör gemensam sak i vissa 
frågor. Klassformeringen och framväxten av ett klassmedvetande behöver 
inte vara saker som sker kronologiskt så att det ena kommer först och det 
andra sedan. Det kan röra sig om en dynamik där processerna är 
parallella. Denna kulturella ingång är viktig i min historiesyn. Kvinnor 
och män var medskapande aktörer i det historiska drama som de deltog i. 
Ett historiskt exempel med relevans för mitt ämne är statarna som fanns 
som en klass i delar av det svenska jordbrukssamhället fr o m mitten av 
1700-talet t o m mitten av 1900-talet. Statarna hade några attribut som var 
särskiljande: staten och bostad som avlöning, kravet på att städslade 
arbetare skulle vara gifta och årsanställningen fram till Mickelsmäss i 
slutet av oktober. Genom sin proletära situation, genom det stora 
kulturella och ideologiska genomslag som de skönlitterära skildringarna 
av 1930-talets arbetarförfattare fick, lever ännu idag uppfattningen att 
statarna och deras familjer satt på nedersta trappsteget i samhällets klass-
trappa.44 År 1945 försvann statarna som en definierad lönearbetargrupp i 
lantarbetarkollektivet.45 Den senare delen av 1900-talet innebar så stora 

 
42 Se E P Thompson The Making of theEenglish Working Class. 
43 Begreppen kommer ursprungligen från Karl Marx. Lars Edgren och Marion Leffler är t ex 

svenska historiker som inspirerats av E P Thompson i avhandlingarna Lärling – gesäll – mästare, 
1987, respektive Böcker, bildning, makt , 1999.  

44 Herrgårdskultur och statarromantik, 2004, s 11–22. 
45 Jordfolket, s 62. 
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förändringar av de ekonomiska förhållandena i Sverige att andelen 
människor som arbetar inom skogs- och jordbruk idag är några procent av 
den totala arbetskraften.46 Andelen lantarbetare har följt denna 
nedgående trend, och 1999 upphörde Svenska Lantarbetareförbundets 
verksamhet och medlemmarna överfördes till Svenska 
Kommunalarbetareförbundet.47 I avhandlingen är de klasser som jag 
framförallt skriver om den svenska arbetarklassen i jordbruket och den 
svenska bondeklassen vilka detaljstuderas i den lokala östsmåländska 
kontexten.   

2.3 Agrar kapitalism 
I en stor översikt av den svenska ekonomiska historien diskuterar Lars 
Magnusson ingående den omvandling av jordbruket som börjar under 
1700-talet och som var viktig för industrialiseringen av landet. Produk-
tionsfaktorerna hade inte utvecklats på ett avgörande vis sedan medeltid-
en, men fr o m mitten av 1700-talet började långsiktiga förändringspro-
cesser av den agrara sektorn av ekonomin. Den agrara revolution som 
dessa processer resulterade i innebar att nya produktionsförhållanden 
infördes vilka på ett genomgripande sätt förändrade den jordbrukande 
befolkningens levnadsförhållanden. Under 1700-talet tilltog också torp-
bildningen genom förändringar i reglerna om hemmansklyvning. Den 
brukade jorden ökade, och åkerarealen expanderade från 1,5 miljoner 
hektar till 2,6 miljoner hektar mellan 1800 och 1850. Framförallt var 
nyodlingarna i delar av landet intensiva, och med förbättrad teknik som 
dräneringar och nya redskap kunde produktiviteten höjas. Växelbruket 
blev allmänt fr o m andra hälften av 1800-talet bl a genom att nya grödor 
som den viktiga potatisen började att odlas.48 Den svenska jorden började 
skiftas i ökande grad under 1800-talet. Kortfattat innebar skiftena detta. 
Storskiftet i mitten av 1700-talet syftade till att varje bonde skulle få så 
stort jordskifte som möjligt. Enskiftesreformen utvecklade skiftena så att 
varje bonde kunde bygga en gård på sitt skifte. Den viktigaste reformen 
var laga skifte 1827. Genom att värdera marken kunde takten i skift-
ningen ökas. Den som fick sämre jord fick större areal etc. Reformerna 
ökade påtagligt produktiviteten i jordbruket. Sammantaget kunde produk-
tiviteten ökas, och marknaden för avsalu för jordbrukets produkter blev 
större. Bönderna producerade inte enbart för självhushållet.49 Under 
första hälften av 1800-talet växte Sveriges befolkning kraftigt. Befolk-
ningsökningen skedde samtidigt med den stora agrara revolutionen. 
Eftersom de nya produktionsförhållandena innebar att inte alla bond-

 
46 År 2003 var 2,1 % av den sysselsatta befolkningen verksam inom jordbruk, skogsbruk och fiske – 

www.scb.se. 
47 Se antologin av Isaksson och Kassman Land och stad som gjordes inför nedläggningen av 

lantarbetarnas eget fackförbund. Under mitten av 1990-talet hade SLF ca 15 000 medlemmar, och 
då hade ”nyare” grupper som hästskötare, avbytare och golfbanearbetare tillkommit. 

48 Lars Magnusson Sveriges ekonomiska historia, s 181–214. 
49 Magnusson Sveriges ekonomiska historia, s 181–214. 
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söner- och döttrar själva kunde bli bönder och bondhustrur fick många 
söka sig andra utkomstmöjligheter. Det blev ett reellt alternativ att sälja 
sin arbetskraft mot lön, att arbeta åt någon annan. Det är denna process 
som vi brukar beteckna som proletarisering. Denna innebar att en 
egendomslös arbetarklass skapades. Antalet obesuttna ökade dramatiskt, 
och nya underklasser uppkom på landsbygden. Proletariseringen av 
allmogen innebar att det skapades en ny klass i objektiv mening – det 
fanns människor som för sin existens måste sälja sin arbetskraft.50 Peter 
Aronsson beskriver sammanfattande i sin forskning om sockenstämman 
och den lokala demokratin om framväxten av en bondeklass som under 
1700-talet och början av 1800-talet formeras till en klass av hemmans-
ägare.51 Ägobytena av egendom i en utvecklingsfas mot en utvecklad 
agrar kapitalism är en annan aspekt på jordbrukets historia. 
Hemmansägarnas andel av befolkningen minskade relativt under de stora 
befolkningsökningarna under 1800-talet, men deras makt ökade genom 
det koncentrerade jordägandet och proletariseringen av landsbygdens 
underklasser. På Närkeslätten ägdes jorden till övervägande del av skatte-
bönder; den strukturen i bondeekonomin var dominant också i Möre som 
vi ska se i kapitel tre. Ulla Rosén har kunnat visa hur jorden blev en 
handelsvara när alla förutsättningar för en kapitalistisk utveckling förelåg 
inom jordbruket. Förkapitalistiska hinder – ägorättsliga, tekniska och 
organisatoriska – förekom i allt mindre utsträckning, och jordinnehavet 
kunde därmed koncentreras. Jorden var inte alltid inriktad på att brukas. 
Dessa omfördelningar av jord mellan bönder skedde i stor utsträckning 
utanför släktkretsarna. Jorden kapitaliserades.52 Det är denne medvetne 
och mäktige ägare av ett hemman – en betydande gård – som är statarnas 
motpart. 

2.4 Källor och metod 
Det material som jag har använt i de följande undersökningarna är här 
grupperat och kommenterat kapitelvis. I kapitel tre, Jordbruk och klass-
struktur, är tryckta källor – de s k jordbruksundersökningarna 1927 och 
1932 – basen för de resonemang som förs om jordbruksekonomierna i det 
aktuella området. I analyserna av den sociala strukturen och klass-
formeringen i Ljungby socken är skattematerial i form av mantalslängder 
huvudkällorna. Kapitel fyra, Lantarbetares och bönders organisering, 
baseras på en genomgång av litteraturen. I kapitlena sex till åtta om 
Mörekonflikten 1929–1931 är mina källor av olika karaktär. De intervjuer 
som jag gjorde med människor kring strejkens i Möre händelser använder 
jag framförallt i dessa kapitel. Jag har också excerperat fem tidningar för 

 
50 Christer Winberg har utrett begreppet i sin avhandling Folkökning och proletarisering, 1975. 

Frälsebönderna försvann successivt som klass och nya grupper som torpare och statare uppkom 
under 1700-och 1800-talen som sålde sin arbetskraft i en ekonomi styrd av marknaden. Detta är 
proletarisering i den historiska kontexten; Hans Seyler Hur bonden blev lönearbetare, s 63 ff. 

51 Peter Aronsson Bönder gör politik, 1992, s 306–325. 
52 Ulla Rosén Himlajord och handelsvara, s 74–91 och passim, 1994.  
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den här studien. Dagstidningarna Barometern, Kalmar-Kalmar Läns Tid-
ning och Östra Småland har jag läst för åren 1929–1931. Dessutom ingår 
lantarbetarnas fackliga tidskrift Lantarbetaren och lantarbetsgivarnas 
Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Medlemsblad i det tryckta 
källmaterialet. I analysen av opinionerna är det tryckta riksdagsmaterialet 
viktigt. Den film som SLF producerade hösten 1929 är en visuell 
kvarleva som jag har tagit del av. På ARAB finns ett par kapslar med 
SLF:s bevarade dokument från strejken som ger mig goda möjligheter att 
följa konflikttiden. På Folkrörelsearkivet i Kalmar finns också källma-
terial från arbetarrörelsen lokalt. De många handskrivna breven från 
fackliga förtroendemän om denna konfliktfyllda tid stärker min ambition 
att kunna lyfta fram människorna i detta sociala drama.53 Källkritiska och 
metodiska resonemang kring materialet tas som regel upp i den löpande 
framställningen. 

Metoder som används i vetenskapliga arbeten är nära länkade till ett 
aktuellt källmaterial. I kapitlet om social och ekonomisk struktur har 
statistiskt material varit viktigt, och här har jag ägnat mycket tid åt att 
beräkna olika parametrar för att kunna beskriva jordbruksekonomin i det 
aktuella området i östra Småland. Analyserna har gjorts med siffror från 
tryckta källor vilket underlättar en intersubjektiv prövning. 

För att kunna nå kunskap om den sociala strukturen och hur klasserna 
växte fram i denna del av landet har mantalslängderna varit primära 
källor. Jag har använt yrkesbeteckningarna eller den definierade sociala 
beteckningen som individerna behäftats med för att se i vilken mån den 
sociala strukturen i Ljungby församling förblivit stabil eller förändrats 
under några årtionden före den manifesta konflikten i bygden. I det 
arbetet har andra forskares metoder och resultat varit värdefulla. Fram-
förallt har historikern Christer Winberg och geografen Tomas 
Germundsson gjort förfinade analyser av mantalslängdernas material för 
att bättre förstå de komplicerade bitar som det agrara samhällets mosaik 
bestod av. 

De tidnings- och tidskriftsartiklar som är en viktig del i källmaterialet 
om strejken är excerperade på traditionellt vis genom en närläsning av de 
aktuella årgångarna. Metoden för att redovisa dessa delar i avhandlingen 
är induktiv. Efter läsningen av de enskilda artiklarna och genom min be-
dömning och kunskaper om den historiska kontexten har ett antal ämnen 
framstått som centrala för att belysa den långvariga strejken. Jag gör 
däremot inga kvantitativa sammanställningar av detta pressmaterial.  

 
Under mina forskningar kring Mörekonflikten har jag gjort intervjuer 
med människor som på olika sätt personligen upplevde händelserna. Det 
är elva intervjuer som jag gjorde somrarna 1984 och 1985. De intervjuade 

 
53 En fråga som jag funderat över är om det finns bevarat källmaterial från bondefamiljerna. Jag har 

inte haft tid att systematiskt eftersöka arkiv på t e x gårdar., men min förmodan är att t ex privat 
korrespondens skulle kunna fördjupa bilden av strejken. 
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informanterna med personliga minnen av strejken är idag alla döda. Ett 
vanligt förhållande i muntlig historia är att intervjuerna har gjorts lång tid 
efter de händelser som det berättas om. Det finns alltså sannolika skäl för 
att man inte minns hela händelseförlopp, att man placerar in saker i en 
felaktig kronologi samt att den mänskliga hjärnans förmåga avtar med 
åldern. Mina intervjuer om strejken i Möre är gjorda i mitten av 1980-
talet. Då hade det förflutit mellan 45 till 55 år. Å andra sidan kan det 
minnesvärda vara det mest väsentliga, det som snabbt kommer fram ur 
minnesbanken är det som säger något väsentligt. Min reflektion kring 
dessa intervjuer är att det var oerhört spännande att träffa dessa 
människor som upplevt de händelser som jag fascinerats av och att jag 
vid intervjusituationerna inte tänkte så mycket på den långa tid som hade 
gått. Vid en näranalys kan jag se att i vissa fall var jag mer inläst än 
informanterna på händelseförloppen under konflikten samt att några sam-
tida kända fenomen inte tycktes ha varit viktiga för alla i intervjugruppen. 
Min fråga om krisuppgörelsen 1933 – av de politiska motståndarna kallad 
kohandeln – är ett exempel på detta fenomen. Metoden som jag använde 
med klart definierade frågor gjorde att intervjuerna styrdes i en viss 
riktning. Bandspelaren störde några personer på så vis att inte en helt 
naturlig samtalston uppstod.   

Enligt Paul Thompson kan muntlig historia tolkas i tre olika kontexter. 
Som exempel på enskilda personers levnadsöden, som skildringar av ske-
enden eller förhållanden eller som tväranalyser för att uppställa teorier 
om det förflutna.54 I min forskning är intervjuerna framförallt ett komple-
ment till det traditionella skriftliga källmaterialet. Jag bidrar således inte 
till forskningsinriktningen muntlig historia som är en viktig del i dagens 
historieforskning. 

2.5 Sammanfattning 
Min teoretiska ansats är grundad i uppfattningen att klassers kulturella 
uttrycksformer är essentiella i klassformeringen. Det räcker inte att dela 
in mänskliga samhällen i klassbaserade strukturer. Dessa strukturer är 
basala vid en analyser av historiska kontexter, men uppfattningen att 
människan också är aktör fann jag hos den engelske historikern E P 
Thompson som hävdade att arbetaren också är subjekt som kan påverka 
genom sitt agerande – individuellt och kollektivt. Ira Katznelson har i 
fyra delar ringat in hur ett studium av klassformering kan läggas upp. 
Första byggstenen är att analysera det kapitalistiska samhällets struktur. 
Ur denna struktur följer en social organisation. Den tredje nivån är 
klassmedvetandet och förhållandet till andra klasser. Den fjärde delen i 
modellen är hur man agera kollektivt. Den agrara kapitalismen i Sverige 
är central i en studie av svenskt jordbruk under 1800- och 1900-talen. 
Allmogen delades förenklat uttryckt i två huvudklasser: hemmansägare 

 
54 Paul Thompson Det förgångnas röst, s 194 f. 
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och jordbruksarbetare. Proletariseringen innebar således att också delar 
av bondeklassen fördes till de egendomslösa som behövde sälja sin 
arbetskraft på landsbygden eller i städernas industrier för att överleva. 
Jordbrukets produktion och jorden blev försäljningsvaror inom denna 
kapitalism.  

Materialet till den här studien består av officiella statliga källor som 
statistik och skatteuppbördens efterlämnade dokument. Men jag har också 
använt mig av periodika som tidningar och tidskrifter samt intervjuer med 
människor som var med om händelserna i Möre. Arbetarrörelsen har 
också ett stort efterlämnat material av betydelse medan källor som 
belyser bondeklassen är betydligt sparsammare. Metodiska kommentarer 
och resonemang finns insprängda i de kommande kapitlen.  

  
Genom att anknyta till Ira Katznelson kriterier för studier av 

klassformeringsprocessen ska jag nu gå till källorna. I nästa kapitel ska 
jag således beskriva den agrara kapitalismens framväxt i Sverige för att 
sedan landa i en omfattande analys av strejkområdets ekonomiska och 
sociala struktur. Detta blir de tyngsta empiriska avsnitten i den här boken.  
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3. JORDBRUK OCH 
KLASSTRUKTUR 
Forskningen har i det skånska jordbruket kunnat visa framväxten av 
kapitalistiska drag framförallt fr o m 1800-talets första hälft. Den nya 
produkten potatis betydde också att effektivare produktionsmetoder gyn-
nades. Mot bakgrund av att produktionen förbättrades förändrades även 
sammansättningen av den arbetskraft som näringen var beroende av. 
Uppkomsten av statarklassen samtidigt som andelen torpare minskade var 
en spegling av dessa förhållanden. Andelen torpare var dock större i 
skogsbygder. Torparen var både en arbetare och arrendator av jord. Till 
bönder och godsägare betalade torparen med sin arbetskraft, penningränta 
eller med produkter från jordbruket.55 På godsen behövde man utnyttja 
arbetskraften under hela året; på de stora slätterna i Malmöhus län blev 
detta tydligast. Industrikapitalisten Frans Suell i Malmö var också en stor 
jordägare, som på sina jordar gjorde stora ansträngningar att öka pro-
duktiviteten genom skiftesreformer.56 Det var således förändringar i 
produktionsförhållandena som ledde till att nya klasser uppkom på den 
svenska landsbygden. På dessa stora jordegendomar närmade sig för-
hållandena de som var rådande inom den framväxande produktions-
industrin. De största egendomarna påminde om brukssamhällena, och 
statarnas antal kunde uppgå till ett femtiotal. Med djurskötare, special-
arbetare och tjänare samt inkluderat familjerna kunde arbetarklassen på 
ett större gods utgöra 200–300 människor.57

Delar av landsbygden i Södermanland präglades också av stora gods, i 
flera fall ägda av den svenska högadeln. Framväxten av statarklassen 
under 1800-talet inom ett jordbruk som alltmer producerar för marknaden 
är en utvecklingslinje. I den ideala agrarkapitalismen är egendomsägandet 
och arbetet separerade. En arbetarklass liknande den inom produktions-
industrin skapades och det tidigare agrarsamhällets olika former av 
dagsverksskyldigheter och arrendeformer upphörde. I en studie visas hur 
komplex bilden i själva verket var. Tillsammans med det ständiga hotet 
om degradering dämpade föreställningsvärlden eventuella tendenser till 
social oro. Möjligheten att avancera bedömdes i regel som större än 
möjligheterna att framgångsrikt vältra systemet över ända. De olika 
räntor som togs upp av jordägarna var ett betydande inslag i godsens 

 
55 Mats Morell Jordbruket i industrisamhället 1870–1945, s 31. 
56 Lars Olsson ”Agrar kapitalism i Skåne 1790–1945”, 1992. 
57 Se t ex Säbyholm strax utanför Landskrona som avhandlas i antologin Säbyholmarna. 
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ekonomi under 1800-talet. Naturaräntorna minskade starkt, medan 
penningräntan blev den dominerande. Ett stort inslag av arbetsränta – 
dagsverksskyldigheter – var emellertid viktigt under hela perioden sam-
tidigt som en jordbrukets arbetarklass i ökande grad sålde sin arbetskraft. 
De stora godsen uppvisar således drag av renodlad kapitalism men också 
rester av feodala förhållanden. Analysen av jordbrukets utveckling måste 
ta hänsyn till näringens specifika förutsättningar. Det biologiskt betingade 
arbetet i geografiskt särpräglade miljöer ger agrarsektorn en särställning, 
och jämförelserna med den kapitalistiska, varuproducerande industrin 
måste bygga på denna vetskap.58

Hur den svenska bondeklassen transformerades under övergången från 
ett feodalt agrarsamhälle till 1900-talets kapitalistiska jordbruk har 
intresserat forskare. I det första skedet förändras basen för småbruket vars 
innehavare tvingas att delvis sälja sin arbetskraft inom jord- och/eller 
skogsnäringen. Slutligen slår utslagningen helt igenom, och småbrukaren 
och med honom likställda som hemmasöner blir arbetare inom jordbruk 
eller industri. Processen är en del av urbaniseringen av det svenska sam-
hället under 1900-talet. Som i alla historiska processer finns motstridande 
drag; i Norrland ökade antalet småbruk under de första decennierna av 
1900-talet i motsats till utvecklingen i södra Sverige. Staten understödde 
en nykolonisation av den norrländska jorden och skogen samtidigt som 
egnahemsrörelsens etablerades fr o m 1904. Analysen utmynnar i slut-
satsen att allmogen dels blev en rekryteringsbas för olika egendomslösa 
skikt i det framväxande kapitalistiska samhället, dels att de jordbruk som 
anammade de kapitalistiska relationerna – ackumulation av kapital, 
mekanisering och anställningsformer fria från feodala former – blev 
framgångsrikast inom den krympande agrara sektorn.59

 

3.1 Statarnas epok 
Redan under 1700-talet uppstod ett nytt socialt skikt i Stockholmstrakten 
– statarna.60 Statdrängen var i regel en gift manlig jordbruksarbetare med 
årsanställning. Ersättning för det nedlagda arbetet utgick i en kontant del 
samt i staten, som var bostad, vedbrand, vatten, vissa matvaror samt 
potatisland och mark för höns och svin. Stattorparen var en torpare med 
större dagsverksskyldighet än jordtorparen; han kunde med sin familj 
föda en ko i motsats till statdrängen på huvudgården.61 Inom statar-
systemet var hustrun förpliktigad att mjölka, framförallt fr o m slutet av 
1800-talet. Symboliskt har denna könsarbetsdelning kallats ”den vita 
piskan” av författaren Ivar Lo-Johansson. Detta förhållande växte fram 

 
58 Se Ulf Jonsson, Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800–1880, 

1980. 
59 Se Hans Seyler, Hur bonden blev lönearbetare.  
60 Allmänt om statarsystemets uppkomst se Gustaf Utterström Jordbrukets arbetare del I, s 781–

830, samt Lars Furuland Statarna i litteraturen kap 1. 
61 Furuland Statarna i litteraturen, s 17–50. 
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under 1800-talet och var under statarsystemets höjdpunkt oftast ett krav 
för anställningen. På så vis tyngdes kvinnorna av den dubbla 
arbetsbördan i koladugårdar och statarhem. När mjölkproduktionen 
alltmer teknifierades fick männen makten över arbetsprocessen. De 
många kvinnornas arbetsinsatser behövdes i alltmindre utsträckning.62 
Genom 1833 års legostadga, som hade rötter i stormaktstidens 1600-tal, 
fanns ett patriarkalt förhållande mellan husbonde och hans underlydande. 
Statdrängen arbetade i denna sociala position ofta under ett helt arbetsliv. 
Hans liv liknade inte arbetarens i produktionsindustrin men inte heller 
arbetsformer av tillfällig art i ekonomiska system före kapitalismen.63 
Tabell 1 visar utvecklingen av statarklassen i Sverige och särskilt i Skåne 
1860–1940. 

I slutet av 1800-talet var statarklassen som störst i hela Sverige, medan 
flest antal statare i Skåne förekom under 1900-talets första decennier – i 
Småland kom nedgången senare som vi ska se nedan. 

 
Tabell 1. Antal statare i Sverige och i Skåne 1860–1940. (absoluta tal) 
 1860 1880 1900 1910 1920 1930 1940 

Sverige 23 800 34 100 33 400 25 000 26 700 19 500  3 800 
Skåne ----- 4 800  5 500  5 300  5 500  3 500    700 

Källa: Lars Olsson Agrar kapitalism i Skåne 1790–1945, s 46 tabell 3, 
1991. 

 
Mats Morell har i bokserien Det svenska jordbrukets historia skrivit 

bandet Jordbruket i industrisamhället 1870–1945 som är en syntes 
baserad på modern historisk forskning. Morell drar in de flesta tänkbara 
aspekter på den agrara utvecklingen: teknik, sociala förhållanden, genus-
arbetsdelning, politik och organisationer, vetenskap och produktion. 
Perioden är det svenska jordbrukets storhetstid. I den nationella agrara 
utvecklingen framstår inte det av emigrationen hårt drabbade Kalmar län 
som nydanande.64 Med perspektiv på utvecklingen kan med fog sägas att 
detta verkligen var jordbrukets storhetstid. Bönderna drogs in i den indu-
striella utvecklingens produktions- och arbetsmässiga framsteg. Organi-
seringen av produktionen och bondeklassen tog avgörande steg särskilt 
under mellankrigstiden, och krisuppgörelsen med socialdemokraterna i 
maj 1933 – samtidigt som nazisterna släppts fram till makten med våld 
konsoliderat sitt maktinnehav i Tyskland – gav bönderna ett stort in-

                                                 
62 Lars Olsson ”Den vita piskan”, 1994., s 46–76. 
63 Marion Leffler ”Lillebror eller kamrat – men aldrig syster?”, s 99. I övergången till ett 

kapitalistiskt samhälle förekom sådana strukturer som var rester av feodala förhållanden. 
Legostadgan är ett tydligt exempel. Det s k kost- och logisystemet är en annan sådan struktur som 
fanns kvar in på 1900-talet inom andra näringar. Se t ex Lars Hansson Blod och stål, 2001 samt Bill 
Sund Nattens vita slavar, 1987 (slakterier respektive bagerier). 

64 Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870–1945, s 300. Andelen slåtter- och 
skördemaskiner för Kalmar län ca 1900 var klart under genomsnittet i riket. 
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flytande på den nationella politikens utformning.65 Forskningsläget 
antyder att detta verkligen var en viktig period i det svenska jordbrukets 
utveckling vilket gör min forskningsansats än mer intressant. Har dessa 
avgörande förändringar i bondeekonomierna och böndernas klassmed-
vetande som forskningen visar en stor relevans för mina resultat? Jag 
återkommer till detta.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den agrarhistoriska forsk-
ningen har betraktat det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, där 
jordbruksarbetarklassen utgjorde en stor andel av befolkningen, som en 
brytningstid: 

  
Jordbrukarna var dock inte avoga till alla nyheter. De tog livligt till 
sig teknikens landvinningar. På traktorn körde de in i moderniteten. 
De läste prisnoteringarna, de specialiserade sin saluproduktion, de 
organiserade sig. Förädlingen industrialiserades i andelsslakteriet, 
stadskvarnen och andelsmejeriet. De små produktionsenheterna 
bestod visserligen, men som kontrakterade mejeri- eller svin- eller 
sockerbetsproducenter vävdes bönderna under mellankrigstiden 
alltmer in i en mer eller mindre sammanhållen storskalig, indu-
striell organisation.66

 
Efter denna kortfattade översikt av den agrarkapitalistiska utvecklingen 

i Sverige vänder vi nu blicken mot östra Småland och slättbygden kring 
Kalmar.

3.2 Jordbrukets struktur i Norra och Södra Möre 
För att skapa förutsättningar för att kunna besvara frågorna till den här 
avhandlingen ska nu en detaljerad redogörelse göras av jordbrukets 
struktur och förändringar på Möreslätten i början av 1900-talet. Med de 
kunskaperna kan problematiken kring klassformering och manifesta kon-
flikter på ett bättre vis kunna penetreras. 

Södra och Norra Möre härader präglas av fullåkersbygd i de för-
samlingar som gränsar till Kalmarsund, den s k Kalmarslätten som breder 
ut sig norr, väster och söder om staden Kalmar. Denna smala remsa av 
slättbygd övergår till skogsbygd i församlingarna i inlandet. Denna öst-
liga del av Småland är väl lämpad för jordbruk med binäringar. Det 
odlade landskapet etablerades under vikingatid med tvåsädesbruk. 
Genom analys av bebyggelsenamnens efterleder kan koloniseringens 
faser följas. Under högmedeltid var en agrar struktur väletablerad i Möre. 
Dessa jordbrukssamhällen genomgick inga större utvecklingar före 1700- 
och 1800-talens agrara och demografiska förändringar. Redan under 
medeltid var andelen skattehemman högre i Möre än i de närliggande 
Stranda och Handbörds härader där frälsets jordinnehav var betydande. 

 
65 Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870–1945, s 337 ff. 
66 Morell Jordbruket i industrisamhället 1870–1945, s 342. 
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Den självägande bonden i Möre har således djupa rötter i det medeltida 
feodalsamhället.67  

 I Södra Möre var den brukade landarealen 1927 356,66 km2, och 1920 
var 50,5 % av befolkningen verksam inom jord- och skogbruk. I det 
mindre Norra Möre härad var den brukade landarealen 149,63 km2, och 
1920 var 62,3 % av befolkningen verksam inom jordbruk med binär-
ingar.68 I det större Södra Möre härad ingick den stora socknen Madesjö 
och Nybro köping, vilka genom glasbruk och trä- och metallindustri hade 
en stor andel arbetare inom industrin.69

 
På uppdrag av riksdagen genomförde Statistiska Centralbyrån två om-
fattande undersökningar av det svenska jordbruket 1927 och 1932. 
Materialet publicerades 1930 och 1936. Allmänt sett ges en mycket detal-
jerad bild av den agrara sektorn. Inom vissa kategorier förs excerperade 
data ända ned till sockennivå. För översiktliga strukturer på nationell och 
regional nivå är källvärdet stort. I räkningarna, som byggde på taxerings-
material och kompletterande uppgifter inhämtade av hushållnings-
sällskapen, är brukningsdelen en avgörande variabel.70 Samtidigt ska 
man vara observant på att de insamlade uppgifterna dikterades av statens 
uttalade vilja att kontrollera jordbruksnäringen. Idag tolkar vi materialet 
utifrån ett annat syfte än den som den politiska byråkratin avsåg. På 
samma vis används t ex husförhörslängderna i kyrkoarkiven av den 
moderna forskaren för att göra analyser över befolkningens nativitet, 
sociala kategoriseringar mm. Det här måste den kritiske forskaren vara 
medveten om. 

3.2.1 Ett landskap utan stora gods 
Tabell 2–4 visar Kalmarslättens arealfördelning 1927 samt de tre försam-
lingarnas – Ljungby, Hossmo och Dörby – fördelning av brukningsdelar 
och åkerjord 1927 och 1932. 

 
67 Sven-Olof Lindquist ”Möre i ett något större rum”, 2001, s 459–484. 
68 Svensk uppslagbok, 2 uppl, band 20 och 27 1929–1937. 
69 För en översikt av Kalmar läns industrikapitalistiska historia se Jan Christensen Industrins 

tidevarv, 2001. Nybro erhöll stadsrättigheter 1/1 1932. 
70 Brukningsdel = jordbruk med > 0.25 ha åker som drivs som ett företag med en enhetlig 

arbetsstyrka.  
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Tabell 2. Brukningsdelarnas fördelning i procent efter  
arealstorlek på Kalmarslätten 1927 och 1932. (procent) 
          1927           1932
0.26 – 1 ha          

11.86 
          

12.24 
1 – 10 ha          

36.94 
          

45.51 
10 – 50 ha          

44.66 
          

37.68 
50 – ha            

6.55 
            

4.57 
 100 % 100 % 

Källa: Jordbruksräkningarna 1927 tabell 6 och 1932 tabell 8.71

 
Tabell 3. Brukningsdelar och åkerjord i Dörby, Hossmo och                
Ljungby församlingar 1927. (absoluta tal)

 Brukningsdelar Åkerareal 
Dörby   59 1 492 ha 
Hossmo   29 1 010 ha 
Ljungby 212 4 981 ha 
S:a 300 7 483 ha 

Källa: Jordbruksräkningen 1927 tabell 3, s 182. 
 
Tabell 4. Antal brukningsdelar och åkerjord i Dörby, Hossmo och 
Ljungby församlingar 1932. (absoluta tal) 

            0.26–2              2–10            10–50               50-                 Åker 
Dörby 19 22 13  9 1 497 ha 
Hossmo  7  4 10  8    987 ha 
Ljungby 53 55 70 25 4 900 ha 
S:a 79 81 93 42 7 384 ha 

Källa: Jordbruksräkningen 1932 tabell 3 och 4, s 81 och s 158 f. 
 
Små och medelstora jordbruk tenderade att öka i området. För två 

andra utpräglade jordbruksdistrikt som Östgötaslätten och slätten i 
Malmöhus län var andelen brukningsdelar över 50 ha 1932 9.41 % 
respektive 5.16 %. Om man däremot mäter brukningsdelarnas andel av 
åkerarealen för kategorin 50 ha och mer blir siffrorna följande: 

 

                                                 
71 I Jordbruksräkningen 1932 är begreppet Kalmarslätten utvidgat. I räkningen 1927 är det totala 

antalet brukningsdelar 1 619 medan det i räkningen 1932 anges till 3 063 brukningsdelar. Området 
 som inräknades 1932 var kustremsan från Långemåla och Fliseryds församlingar i mellersta Kalmar 

län ned till Blekingegränsen. 
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• Kalmarslätten  30.4 % 
• Östgötaslätten  44.1 % 
• Slättbygden Malmöhus län           33.9 %72 
 

De största godsen och gårdarna var arealmässigt följaktligen betydligt 
större i Malmöhus län och på Östgötaslätten än på Kalmarslätten. De 
församlingar som mer eller mindre berördes av strejken i Möre var Dörby 
i Norra Möre härad och Hossmo och Ljungby i Södra Möre härad. 
Ljungby var den klart största socknen med drygt 200 brukningsdelar. 
Men hur stora var gårdarna? Var detta en storbondebygd? I Jordbruks-
räkningen 1932 justerades statistiken så att storleken på gårdarna kan 
följas ned på församlingsnivå. Under de fem åren minskade åkerarealen 
med 99 ha; antalet brukningsdelar minskade från 300 till 295. Bygdens 
struktur var således stabil åren kring 1930. Det framgår klart av 
statistiken att de medelstora och stora gårdarna var många. Jordens för-
delning som redovisats ovan kan jämföras med rikets medelvärden 1932. 
I de tre Möresocknarna var den relativa andelen jordbruksenheter enligt 
följande:  

 
1/  < 2 ha 26.8 % (Sverige 28.3 %); 
2/  2 – 10 ha 27.4 % (Sverige 49.5 %); 
3/  10 – 50 ha 31.6 % (Sverige 20.4 %); 
4/  > 50 ha 14.2 % (Sverige 1.8 %). 

 
Andelen medelstora gårdar och stora gårdar på slätten söder om 

Kalmar var ca 45 %. I hela riket utgjordes de större jordbruken endast av 
ca 22 %.73 Det var således en betydande avvikelse från Sveriges genom-
snittliga agroekonomiska förhållanden. Vi kan alltså förvänta oss en 
jordbruksdrift i Möre som avviker från det generella, och vi kan 
reflektera över hur detta påverkade klassformeringen som studeras i den 
här boken.  

3.2.2 Spannmål, potatis och kossor i Möre 
Vilken inriktning hade den agrara näringen i Kalmars omland under mel-
lankrigstiden? I materialet urskiljs drygt 20 kategorier för åkerjordarnas 
nyttjande. Jag har bearbetat data för Dörby, Hossmo och Ljungby 1932 
inom följande användningsområden: 

 
 
 
 
 

 
72 Jordbruksräkningen 1932 tabell C, s 22. 
73 Jordbruksräkningen 1932, s 23. 
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1/  Höstsäd, råg och vete. 
2/  Vårsäd, råg och vete. 
3/  Korn och havre. 
4/  Potatis. 
5/  Helträda. 

 
Resultatet redovisas i tabell 5. Hela rikets medelvärden redovisas också 

som jämförelse. Dessa vegetabilier är valda för att spegla agrarpro- 
duktionen i landet. Det gamla trädesbruket finns med som en kategori. 
 
Tabell 5. Åkerjordens användande för ett urval kategorier i Dörby, 
Hossmo och Ljungby samt rikets medelvärden 1932. (procent)    

   Möresocknar  Sverige 
Höstsäd 19.3 % 11.2 % 
Vårsäd   6.6 %   1.9 % 
Korn och havre 18.7 % 21.1 % 
Potatis   3.4 %   3.7 % 
Helträda   4.4 %   6.2 % 
S:a 52.4 % 44.1 % 

Källa: Jordbruksräkningen 1932 tabell K och 4, s 43 och 158 f. 
 
Av grödorna dominerade således spannmål i undersökningsområdet. 

Både höst- och vårsäd producerades i stor mängd i de tre församlingarna. 
Däremot odlades korn och havre i mindre utsträckning jämfört med hela 
Sverige. Detta gällde även potatis. Att trädan skulle ha mindre omfattning 
i ett distrikt med goda naturliga förutsättningar för jordbruk var för-
väntat.74 Husdjurens antal på gårdarna sammanfattas nedan i tabell 6. 
Redovisat är det totala antalet för djurslagen. 

 
Tabell 6. Husdjurens fördelning i Dörby, Hossmo och  
Ljungby församlingar 1932. (absoluta tal) 

Dragare     920 
Nöt   5 252 
Får och getter     236 
Svin   2 740 
Höns 11 142 
Summan 20 290 

Källa: Jordbruksräkningen 1932 tabell 4, s 159. 
 

                                                 
74 Åkerproduktionen i övrigt var inriktad på animaliedriften. Så var odlingar av baljväxter och 

sockerbetor försumbar. Grönfoder och vall odlades på 39.3 % av åkerarealen 1932. 
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Antalet djur på Möregårdarna kan i nästa steg jämföras med större geo-
grafiska enheter och åkerareal. Inräknas hela Kalmarslätten var den s k 
nötkreatursenheten 92.5 per 100 ha åker och äng.75 För Östgötaslätten 
var nötkreatursenheten 76, och för slättbygden i Malmöhus län var nöt-
kreatursenheten 99.4. Ett medelvärde 1932 för riket var 95.4. Generellt 
var animalieproduktionen av större betydelse i södra Sveriges skogs-
trakter och i Norrland, vars åkrar inte kunde ge samma avkastning som de 
bördiga slätterna. Produktiviteten var naturligtvis högre i områden som 
hade bäst förutsättningar för jordbruk. Relaterar man antalet husdjur i för-
hållande till befolkningen i agrarsektorn blir bilden annorlunda. Kalmar 
län har i en sådan jämförelse 203 nötkreatursenheter på 100 personer 
(Sverige 174). För mjölkproduktionen var det bondeägda mejeriet i 
Ljungbyholm en indikator på marknadsproduktionen och en viktig länk i 
jordbrukets produktionskedja inom strejkområdet. 

3.2.3 Bönder och arbetare på åkrar och i ladugårdar 
I 1932 års jordbruksräkning gjordes för första gången en beräkning av 
arbetskraftens numerär. Tyvärr har inte statistiken i likhet med andra 
variabler i utredningen redovisats på församlingsnivå. Däremot finns upp-
gifter för lokala jordbruksdistrikt, varav Kalmarslätten är ett. Genom att 
korsa siffrorna för areal och arbetskraft kan dock relationstal för hela 
Kalmarslätten erhållas. I tabell 7 jämförs dessa tal med Sveriges medel-
värde för arbetskraft per 100 hektar. 

 
Tabell 7. Arbetskraften per 100 hektar för Kalmarslätten och Sverige 
1932. (absoluta tal) 

Kalmarslätten 10.2 6.2 16.4 
Sverige 15.3 5.5 20.8 

Källa: Jordbruksräkningen 1932, tabell G sid 34 och tabell 7 s 254. 
 
Jag har gjort beräkningar enligt ekvationen X/100 x A = B, där X = 

arbetskraft per 100 ha, A = antal ha för brukningsdelar med redovisad 
arbetskraft och B = arbetskraftens numerär. I excerpterna räknas anställda 
som arbetar till minst hälften inom jordbruk; husligt arbete medräknas 
inte. Fullständiga uppgifter erhölls för fastigheter över 10 ha. För bruk-
ningsdelar mellan 2 och 10 ha har en beräkning gjorts av de insamlade 
uppgifterna. Arbetskraftens andel var lägre på Kalmarslätten än för riket, 
16.4 respektive 20.8 per 100 ha åker. Däremot var andelen lejda arbetare 
högre i området jämfört med Sverige som helhet, vilket överensstämmer 
med den generella bilden av landets jordbruksstruktur. I slättbygderna var 
andelen arbetare högre, medan ägarfamiljen stod för merparten av det 
nedlagda arbetet i skogsbygden. I norra Sverige var 88.6 % av arbets-

                                                 
75 En nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt och kalvar, 2/3 vuxen häst, 4/3 unghästar 

och föl, 4 svin, 10 får eller getter. Jordbruksräkningen 1932, s 59. 
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kraften medlemmar i jordbrukarens familj, enligt Jordbruksräkningen 
1932. Lantarbetarnas löner i södra Kalmar län var 1929 för körkarlar 44 
öre/tim (riket 46 öre/tim), för kreatursskötare 55 öre/tim (riket 50 öre/tim) 
samt för motorskötare o dyl 58 öre/tim (riket 52 öre/tim). Den kontanta 
årslönen var lägre än rikets genomsnitt för de tre kategorierna: för 
körkarlar 622 kr (riket 631 kr), kreatursskötare 698 kr (riket 727 kr) samt 
motorskötare o dyl 730 kr (riket 787 kr).76 Enligt utredaren Bertil Ny-
ström, som i en del av Jordbruksutredningen studerade arbetarnas för-
hållanden inom jordbruket, var den kontanta årslönen den viktigaste för 
jordbruksarbetarna. I södra Kalmar län var således lönenivåerna för 
arbetarna inom jordbruket totalt sett lägre än för landets genomsnitt.77 
Slutsatsen som jag drar är att den relativt låga lönen var en möjlig an-
ledning till att söka en konflikt för jordbruksarbetarna i östra Småland. 

Till bilden av Mörejordbruket kan läggas den beskrivning som en av 
de ledande bönderna under strejken 1929–1931 gav i en hembygdsbok i 
slutet av 1940-talet: Enok Fransén Ljungby socken i Kalmar län.: 

 
Jorden är av jämförelsevis god beskaffenhet, ganska slät så att 
maskinell drift i stor utsträckning kan användas. Några större gods 
gårdar. Störst är Köhlby med 264 har åker, varav 233 har i Ljungby 
socken, men finnas dessutom 13 gårdar, som hava en areal av 100 
har och däröver. Dessa äro: Ljungbyholm, Kranklösa, Kvigerum, 
St. Tomteby, Öbbestorp, Sundtorp, Holmsberg, Nygård, 
Vassmolösa nr 4, Vassmolösa nr 1, Bottorp nr 1, Ljungby Boställe 
och Ljungby Norregård. […] Jordbruket står på en relativt hög 
ståndpunkt och producerar mycken spannmål, såväl brödsäd som 
fodersäd. […] Jordbrukets tyngdpunkt ligger dock på den animala 
produktionen, företrädesvis å mjölkproduktionen.78

3.3 Klasstruktur i Möre 
För att kunna gå vidare i den här studien ska vi nu skaffa oss en bild av 
det lokala klassamhället – framförallt i Ljungby församling, som var 
strejkens kärnområde. Befolkningstalens utveckling i Södra och Norra 
Möre härader åren 1880, 1900 samt 1930 illustreras i tabell 8.

 
76 Bertil Nyström Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket, 1932, s 86. 
77 Nyström Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket, s 93. 
78 Enok Fransén Ljungby socken i Kalmar län, s 13 ff, 1948.  
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Tabell 8. Befolkningsmängd i Södra och Norra Möre härader 1880–
1930. (absoluta tal) 

 Södra Möre  Norra Möre  Summa  
1880 47 796 16 030 63 826 
1900 42 101 13 539 55 640 
1930 39 934 11 285 51  219 

Källa: Lennart Andersson Palm: Folkmängden i Sveriges socknar och 
kommuner 1571–1997: Med särskild hänsyn till perioden 1571–1751, 
2000, s 215 f; Demografiska databasen Umeå universitet 
www.karna.ddb.uu.se. 

 
I siffrorna speglas länets befolkningsmässiga nedgång i samband med 

emigrationen fr o m 1880-talet. Omfördelningen av befolkningen från 
landsbygd till städer och större samhällen har ännu inte börjat att 
accelerera. I tabell 9 kan vi följa invånarantalet 1880 – 1930 i 
strejkområdets tre huvudsakliga församlingar Ljungby, Hossmo och 
Dörby.  

 
Tabell 9. Befolkningsmängd i Ljungby, Hossmo och Dörby för- 

samlingar. 1880–1930. (absoluta tal) 
 Ljungby Hossmo Dörby Summa 
1880 3 834 739 1 194 5 767 
1910 3 852 559 1 253 5 664 
1930 3 565 598 1 254 5 417 

Källa: Demografiska databasen Umeå universitet www.karna.ddb.uu.se. 
 
Under de femtio åren mellan 1880 och 1930 minskade befolkningen 

med ca 6 %. Dörby avvek genom att öka något i folkmängd; 
stationssamhället Smedby i församlingen etablerades under perioden 
vilket kan förklara siffrorna. Det lilla Hossmo hade ökat något mellan 
1910 och 1930, medan den största församlingen Ljungby ökade 
marginellt t o m 1910 för att sedan minska kraftigt vid räkningen 1930.  

3.3.1 Statdrängar, stathustrur och hemmansägare på den 
småländska slätten 
För att kunna visa samhällets sociala karta i undersökningsområdet under 
1900-talets första decennier har mantalslängderna varit mitt centrala 
källmaterial. Skatten beräknades efter jorden, som var det dominerande 
produktionsmedlet, och den betalades av bönderna i förhållande till 
egendomens avkastning. Gårdarna och deras skatt antecknades i 
jordeböcker. Från 1635 blev mantalspengarna en stående skatt, dvs den 
behövde inte längre beviljas av riksdagen. Därmed infördes 
mantalslängden, som fanns kvar till 1991. 

http://www.karna.ddb.uu.se/
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Mantal var från början ett mått på jord. En gård på ett mantal skulle 
kunna föda en familj med tjänstefolk. Senare delades gårdarna så att en 
normalstor gård var på 1/2, 1/4 eller 1/8 mantal. Det fanns även mindre 
brukningsdelar på 1800-talet, men de födde knappast en hel familj utan 
extrainkomster. Mantal lades också samman till större och bärkraftigare 
gårdar. Mantalslängderna upptog varje hushåll, men som regel an-
tecknades endast hushållsföreståndaren med namn. Hushållsföreståndaren 
ansvarade för mantalspenningarna, som betalades för varje arbetsför män-
niska mellan 15, senare 18, och 62 år. Mantalspenningen var en personlig 
skatt och den fanns kvar till 1938. Indelta soldater betalade inte skatten 
men skulle betala för sina hustrur samt eventuella pigor, drängar och 
vuxna hemmavarande barn. Utfattiga personer och kroniskt sjuka be-
friades. Omkring sekelskiftet 1900 ändrades skattesystemet. Grundskat-
terna avskaffades och självdeklaration infördes 1902 som grundval för 
taxering, dvs skatt på inkomster blev det vanliga även om skatt på fast 
egendom fanns kvar. Vid det laget fanns det inte bara statlig skatt utan 
även kommunal-, landstings- och kyrkoskatt.79  

För att kunna analysera den sociala strukturen och klassformeringen 
har jag excerperat mantalslängderna för år 1900, 1905 och 1930 för 
Ljungby församling – Mörekonfliktens centrum. För att kunna se föränd-
ringar har två årtal valts för tiden några decennier före strejken samt ett 
årtal under konflikttiden. Av arbetsekonomiska skäl har inte Hossmo och 
Dörby socknar undersökts. Jag har valt att granska skattematerialet både 
för år 1900 och 1905 för att nå rimlig säkerhet i de handskrivna läng-
derna. Rimligtvis bör bilden vara liknande för dessa två årgångar med 
endast fem års mellanrum. Längden för 1930 är betydligt mer adekvat 
utformad och lättolkad. Analysen har genomförts som en detaljerad 
genomgång av antecknade yrken i skattelängderna. Detta har sedan 
sammanställts i tablåer som redovisas i slutet av den här texten. 

Den indelning i klasser som jag valt att göra följer en grov indelning i 
tre huvudklasser. I grupp I finns traditionell agrar överklass och andra 
jordägare, företagare och akademiska yrken. Som vi har sett ovan var 
jordbruket klart präglat av stora och medelstora gårdar, vilket motiverar 
att föra jordägare till grupp I; i småbrukens Norrland hade en sådan 
indelning inte varit möjlig. Till grupp II har jag fört mellangrupper som 
hantverkare med egna företag, agrara tjänstemän, kyrko- och statsan-
ställda m fl. Även arrendatorer har jag fört hit. Dessa var visserligen 
brukare av jorden och kunde ha köpt arbetskraft, men principen om 
ägande överväger i min analys. Grupp III utgörs av arbetarklassen och 
andra proletariserade grupper. Jag har valt att räkna torparna till grupp III, 
eftersom dessa var beroende av att sälja sin arbetskraft om än kombinerat 
med ett eget jordbrukande. Det har inte alltid varit självklart till vilken 
grupp som varje yrkesbeteckning ska föras. Efter noggranna 
överväganden har den systematiska redovisningen i tabellerna och 

 
79 Faktauppgifter från www.ra.se 2006-05-28. 

http://www.ra.se/
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tablåerna nedan störst fog för sig. Här har jag inte haft möjlighet att föra 
en ingående teoretisk diskussion kring klassindelningen. Mitt syfte är att 
komma åt generella drag i de sociala förhållandena i Ljungby. Dessa ba-
sala fakta ska vara ett som instrument för att analysera klassformeringen 
och den stora lantarbetarstrejken.80  

När det gäller de klasser som var beroende av jordbruket har jag dock 
gått ett steg längre och gjort en mer detaljerad indelning, inspirerad av 
historikern Christer Winberg och geografen Tomas Germundsson. I 
Winbergs banbrytande studie om det svenska agrara samhällets omdaning 
under 1700- och 1800-talen genomförs en ingående penetrering av källor-
nas kvalitet. Han urskiljer fem distinkta klasser: a/ mycket stora jord-
brukare; b/ jordbrukare med överskottsproduktion och anställda; c/ 
självhushållande jordbrukare; d/ obesuttna jordbrukare; e/ jordlösa.81 
Germundssons undersökning ligger tidsmässigt närmare min egen 
forskningsperiod. Hans indelning av de agrara samhällsklasserna 1880–
1910 är enligt följande: a/ Bönder, b/ Torpare, c/ Statare, d/ Drängar och 
pigor, e/ Backstugusittare, lägenhetsinnehavare och inhyseshjon.82 Ger-
mundssons modell innefattar ingen indelning av bondeklassen i gods-
ägare, storbönder och småbönder. I mitt material finns en skillnad i 
uppgifternas kvalitet. I mantalslängden för år 1900 har civila titlar 
kopplade till ägandet av jord endast antecknats av häradsskrivaren i några 
enstaka fall.83 Ur längden har jag därför räknat antal brukningsdelar 
vilket inte är lika med antalet jordägare. År 1900 var brukningsdelarna i 
Ljungby 163 till antalet. År 1905 har något fler ägare antecknats, men det 
metodiska problemet är detsamma. För detta år har jag inte räknat 
brukningsdelar. I 1930 års mantalslängd är yrkeskategoriseringen mer 
omfattande, och i längden har jag skiljt ut dessa typer av ägande: 1/ 
Godsägare; 2/ Hemmansägare; 3/ Lantbrukare; 4/ Jordägare; 5/ Kvarn-
ägare; 6/ Lägenhetsägare; 7/ Husägare. Kvarnägare, lägenhetsägare och 
husägare har jag valt bort, eftersom de enligt min tolkning inte i första 
hand ägde och brukade jord. Enligt Germundsson bör lägenhetsägarna 
snarast räknas till trasproletariatet om än oftast daglönare, medan 
Winberg betecknar lägenhetsägare som jordägare som inte var mantals-
skriven på ungefär samma klassnivå som torparna.84 De fyra första 
ägarkategorierna i Ljungby redovisas i tabell 10.   

 

 
80 För en diskussion av sociala kategoriseringar se t ex Winberg Folkökning och proletarisering, s 

32–49; Mats Greiff Kontoristen : Från chefens högra hand till proletär, 59–67. 
81 Winberg, Folkökning och proletarisering, s 44. 
82 Tomas Germundsson Landsbygdens egnahem, 1993, s 27–39. Indelningarna har analyserats fram 

genom en analys av den stora Emigrationsutredningen från 1900-talets början. Dessutom har Hans 
Seylers resultat i den ovan nämnda boken om de svenska böndernas utveckling mot ett 
kapitalistiskt jordbruk kombinerats med detta samtida källmaterial.  

83 Benämningen häradsskrivare på den tjänsteman som skrev mantalslängderna och jordeböckerna 
kom i bruk på 1600-talet, men själva befattningen är äldre. Tidigare kallades han bara skrivare eller 
fogdeskrivare, dvs han var privat anställt biträde till kungens fogde. www.ra.se 2006-05-28. 

84 Germundsson Landsbygdens egnahem, s 37 f; Winberg Folkökning och proletarisering, s 42 f. 

http://www.ra.se/
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Tabell 10. Ägarkategorier år 1930 i Ljungby församling. (absoluta 
tal) 

Godsägare    9 
Hemmansägare   99
Lantbrukare   35
Jordägare   17
Summa  160  

Källa: Mantalslängder för Ljungby församling år 1930, VALA. 
 
Med reservation för det metodiska problemet vid komparationen 

mellan 1900 och 1930 kan jag konstatera att antalet jordägare var stabilt i 
Ljungby under de första decennierna av 1900-talet, ca 4.5 % av befolk-
ningen. Enligt tabell 4 nedan var andelen brukningsdelar i Ljungby 203 år 
1932. Antalet bör alltså även 1930 vara högre än 163. Min tolkning är att 
mantalslängden inte har med alla små brukningsdelar under 2 hektar. Det 
sannolika och för min analys väsentliga är att alla stora ägare är 
antecknade i mantalslängden. När detta är sagt kan konstateras att vi inte 
med säkerhet vet om alla som jag har tolkat vara ägare verkligen också 
ägde jorden. Lantbrukaren kunde naturligtvis också vara en arrendator till 
den brukade jorden. Genom en analys av taxeringslängder kan vi 
förmodligen nå längre i fastställandet av de här diskuterade sociala 
kategorierna. Poängen här är emellertid att visa översiktliga strukturer i 
dessa mellankrigstida jordbrukstrakter och inte att nå full visshet om 
bonden i Ljungby socken ägde eller arrenderade den jord som han 
brukade med hjälp av sina statdrängar och deras familjer. Att kunna visa 
hur klassernas ungefärliga storlekar och hur de samtida maktrelationerna 
bestämde människornas villkor är i denna analys avgörande. I en för-
djupad klassanalys är polerna ägare – icke-ägare viktiga, men jordarren-
datorernas ställning som aktiva brukare men icke-ägare måste hållas i 
minnet. I tablåerna 1 – 3 i bilagorna till denna avhandling finns samman-
ställningar med det antal individer som antecknats under en viss yrkes-
beteckning/titel år 1900, 1905 och 1930. Tabell 11 redovisar det totala 
antalet individer för undersökningsåret och i varje huvudkategori.  

 



Tabell 11. Klasser redovisade i kategori I–III 1900, 1905 och 1930 i 
Ljungby församling. (absoluta tal) 

                                                      1900                  1905                  1930 
Kategori I   15   17    193 

Kategori II 181 194    314 

Kategori III 493 532    647 

Summa  689 853 1 154   

Källa: Mantalslängder för Ljungby församling 1900, 1905 och 1930, 
VALA. 

 
I tabell 9 visade jag hur befolkningen minskade i Ljungby under 

perioden. Att antalet namnregistrerade med attribut ökar från 690 1900 
till 1 119 1930 beror naturligtvis på att skattebyråkratin utvecklats. För 
kategori I är den stora uppgången från 15 1900 till 193 1930 ett tydligt 
exempel på detta. Kategori II har relativt ökat mest – från 181 1900 till 
314 1930. De proletära grupperna i kategori III har en stabilare numerär 
utveckling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det bondeägda mejeriet i Ljungbyholm blockerades av fackföreningarna 
under strejken i Möre. Foto från 1920. 
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp
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I den här forskningen står de agrara klasserna i centrum, och deras 
numerärer har jag räknat fram ur excerpterna. Kommer stabiliteten i 
antalet jordägare att också avspeglas i antal statare och ladugårdskarlar 
under 30-årsperioden 1900 – 1930? Tabell 12 sammanfattar år 1900, 
1905 och 1930 för de grupper som jag har fört till kategori I – III. 
 
Tabell 12. Agrara yrken enligt kategori I–III i Ljungby församling år 
1900, 1905 och 1930. (absoluta tal) 

Kategori I 
1900 1905 1930 

Inspektor 1 Inspektor 4 Inspektor 1 
Förvaltare 2 Förvaltare 2 Förvaltare 1 
 Lantbrukare 3 Lantbrukare 35 
 Agronom 1 Kvarnägare 1 
  Jordägare 17 
  Hemmansägare 

99 
  Godsägare 9 
  Husägare 3 
Summa: 3 Summa: 10 Summa: 166 
 
 

Kategori II 
1900 1905 1930 

Mjölnare 6 Mjölnare 4 Mjölnare 6 
Slaktare 1 Slaktare 3 Slaktare 7 
Rättare 8 Rättare 14 Rättare 8 
Bokhållare 4 Bokhållare 4  
Arrendator 12 Arrendator 13 Arrendator 15 
Mejerist 1 Mejerist 2 Mejerist 2 
Mejerska 2  Mejerska 2 
  Biinstruktör 1 
Mejerimaskinist 
1 

  

  Lantbruksinspektör1
  Skogsplanterare 1 
  Lantbruksassistent 1
Summa: 35 Summa: 40 Summa: 44 
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Kategori III 
1900 1905 1930 

Statdräng 110 Statdräng 110 Statdräng 195 
Backstugusittare 22 Backstugusittare 18  
  Jordbruksarbetare 109 
Kusk 3 Kusk 3 Kusk 7 
Trädgårdselev 1 Trädgårdselev 1  Trädgårdselev 1 
Statpiga 2 Statpiga 2  
Dräng 22 Dräng 22 Dräng 19 
Torpare 46 Torpare 40 Torpare 15 
Hästslaktare 1   
  Lantbruksbiträde 1 
  Ryktare 1 
  Ladugårdsskötare 1 
  Mjölkerska 8 
  Ladugårdspiga 1 
  Lantbrukselev 1 
  Mejerielev 1 
  Ladugårdskarl 7 
  Mjölnaredräng 1 
  Mjölkpiga 1 
  Maskinmjölkare 1 
  Kördräng 2 
  Piga 1 
  Arbetspiga 6 
Summa: 207 Summa: 196 Summa: 377 
Källa: Mantalslängder för Ljungby församling 1900, 1905 och 1930, 
VALA. 

 
En nära granskning av materialet ger flera intressanta resultat. 

Jordbruket i bygden har utvecklats på så vis att de agrara yrkena blir 
fler.85 En möjlig tolkning är att det har skett en ökad arbetsdelning. 
Under de trettio åren visar de proletära grupperna en klar tendens att 
breddas och att öka i antal. De yrkesbeteckningar som jag räknar till 
grupp II har däremot ungefär samma antal år 1900/1905 som 1930. Det 
bondeägda mejeriet i Ljungbyholm, som var utbildningsanstalt för 
mejerskor, genererar några yrkesutövare som jag valt att räkna till grupp 
                                                 
86 Industrisamhällets intrång på landsbygden och ett gammalt klassamhälles upplösning speglas på 

ett tydligt sätt i mina excerpter. De gamla indelta båtsmännen försvinner nästan under perioden,  
 medan grupper med anknytning till mekanisk industri och telenäringen endast förekommer i längden 

för 1930. 
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II. Möjligen ska dessa delas mellan grupp II och grupp III. Hantverkets 
grupper har jag generellt fört till grupp II. Jag förutsätter då att de var 
egna företagare. Här finns naturligtvis individer som arbetar med 
hantverksliknande uppgifter utan att vara företagare. Genom 
mantalslängden kan jag dock inte avgöra det reella förhållandet. Källans 
karaktär gör att en fullständig visshet om ställning i produktionsprocessen 
är svår att erhålla. Är slaktaren alltid en man med egen rörelse? Torparnas 
antal var 46 1900 för att sjunka till 15 1930. Denna linje följs också i ett 
generellt agrarhistoriskt sammanhang med allt färre torpare under 1900-
talet.86

Huvudresultatet av undersökningen är emellertid den klara ökning som 
lönearbetande arbetarklassmän- och kvinnor, knutna till jordbruket, 
uppvisar. Det kan vara så att mjölkerskorna inte kom med i den tidigare 
statistiken. Kvinnliga arbetare med anknytning till jordbruket 
förekommer i materialet för 1930 men knappast 1900/1905. 
Källmaterialet tiger även här om kvinnornas arbete.87 Som jag har nämnt 
tidigare hade byråkratin utvecklats, och de som skapade statistik var 
under mellankrigstiden medvetna om arbetarklassens heterogena 
sammansättning och kan ha ett syfte med att definiera individerna. Staten 
fick på så vis en detaljerad bild av befolkningens sammansättning för 
politiska reformbeslut. År 1900 utgjorde jordbruksproletärerna 207 
individer i en socken med 3 685 invånare, vilket utgör 5.6 % av befolk-
ningen. År 1905 var antalet 196. År 1930 var gruppens numerär betydligt 
större: 377 individer i en församling som då hade 3 565 invånare. Den 
relativa andelen arbetarklass i agrarsektorn var 1930 10.6 %. Vid en 
första anblick har det skett en fördubbling av jordarbetarna. Här måste 
påpekas att 1930 års mantalslängd är mycket mer detaljerad, vilket 
innebär att resultatet av analysen av längderna år 1900/1905 är svårare att 
korrekt värdera. Med säkerhet finns det individer som ska inkluderas i 
gruppen men som endast är uppräknade med namn utan social bestäm-
ning eller yrkesbeteckning, t ex mjölkerskorna.  

Som ett delresultat till genomgången av längderna kan vi tydligt se att 
arbetarklassen i vid mening tillväxer. Industrialismens samhällstyp bröt in 
i Kalmarbygden under tidsperioden. I tablå 1–3 i bilagorna är både arbet-
are som representerar det agrara och arbetare som representerar det indu-
striella samlade. Beteckningen ”arbetare” har 201 individer fått 1900, 203 
st 1905 samt 58 st 1930. För år 1930 är bredden på beteckningar mycket 
större vilket kan ses i tablå 3. Det finns följaktligen en möjlighet att den 
agrarproletära klassen i bygden var större men knappast att den var 
mindre – kvinnor är t ex med största sannolikhet en större grupp – än vad 
som med säkerhet kan vaskas fram ur mantalslängderna! 

 

 
86 Se t ex Morell Jordbruket i industrisamhället 1870–1945, s 69–70. 
87 I Mats Johanssons arkiv intervju C vittnar informanten om statarnas kvinnor som var helt 

utarbetade av slitet i koladugårdar och annat arbete. Se också Olsson, ”Den vita piskan”, 1994. 
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Med hjälp av Germundssons modell har jag också lyft fram alla agrara 

grupper för de tre åren. Resultatet kan ses i tabell 13. 
 
Tabell 13. De agrara klasserna enligt Tomas Germundssons modell i 
Ljungby församling 1900, 1905 och 1930. (absoluta tal) 

                    1900                   1905  1930 
Bönder 163* - - - 160 
Torpare   46   40   15 
Statare, 

jordbruksarbetare,  
ladugårdskarlar mm 

107 114 335 

Drängar och pigor   18   24   29 
Backstugusittare, 
lägenhetsinnehavare
och inhyseshjon 

  22   18 - - - 

Summa 356 196 539 
Källa: Mantalslängder för Ljungby församling 1900, 1905 och 1930, 
VALA. 
* Antal brukningsdelar i enlighet med resonemanget ovan. 

 
Jordproletärernas antal har således ökat dramatiskt under de första 

decennierna av 1900-talet i Ljungby församling. Kan det finnas några fel-
källor i materialet som delvis kan förklara detta förhållande? Härads-
skrivarens terminologi när han har antecknat de olika personerna i 
mantalslängden har med all sannolikhet ändrats över tiden. Den grupp 
som Germundsson betecknar som backstugusittare m fl kan förmodligen 
räknas in bland statare m fl och/eller drängar och pigor år 1930. Med 
detta sagt kan man ändå klart konstatera att arbetarklassens numerär inom 
jordbruket i bygden var betydligt större 1930 än ca 30 år tidigare. Detta 
var ett led i utvecklingen mot ett kapitalistiskt jordbruk, där gårdarna i allt 
högre grad sålde produkter på marknaden, vilka producerades av köpt 
arbetskraft i en växande arbetarklass. I analysen av jordbrukets karaktär i 
östra Småland ovan visade det sig att andelen lejda arbetare var något 
högre än rikets genomsnitt. 

Resultaten från Ljungby församlings mantalslängder kan jämföras med 
Lars Olssons undersökning av godset Säbyholm i västra Skåne. Där min-
skade antalet statare under 1920-talet, medan de i det småländska ex-
emplet ökade. Klassens utveckling uppvisade således klara regionala sär-
drag.88 Kan den teknologiska utvecklingen i Kalmar läns jordbruk ligga 
efter landet som helhet, vilket Morell hävdade ovan, vilket därmed gav en 

                                                 
88 Se Lars Olsson, ”I sockerkapitalets tjänst” i Säbyholmarna. 
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mera arbetskraftsintensiv produktion? Detta medförde att introduktionen 
av ny teknologi försenades i förhållande till de stora godsbygderna. 

Mörebygdens agrara näringar har ovan analyserats utifrån samtida 
statistik. Den bild som framträder kan sammanfattas enligt följande. Stora 
familjejordbruk med anställda arbetare och arbeterskor blev typiska i 
bygden under 1900-talets första decennier. Produktionen var inriktad mot 
spannmål, och animaliedriften var på liknande nivå som rikets medel-
värde. Lantarbetarnas löner i östra Småland var lägre än rikets medel-
värde. Den köpta arbetskraften utgjorde en större andel på Kalmarslätten 
jämfört med näringens generella bild, trots ett mindre antal stora gods.89  

3.4 Sammanfattning 
Genom mantalsländernas uppgifter har jag rekonstruerat klassamhället i 
Ljungby församling 1900–1930. Detta har genomförts på så vis att jag 
har antecknat samtliga yrkesbeteckningar/civila titlar för åren 1900, 1905 
och 1930. Tolkningen av den sociala strukturens utveckling i bygden är 
att de agrarproletära grupperna ökade från 1900 till 1930 med ca 82 % – 
från 207 till 377 individer. Detta framgår tydligt av primärkällorna. Borde 
vi inte då också se en utveckling av den agrara kapitalismen i östra 
Småland under mellankrigstiden? Antalet statare år 1930 var 195 – år 
1900 var den siffran 102. Med reservation för källornas kvalitet kan vi 
konstatera att statarklassen ökade kraftigt i antal i Ljungby, men i det 
nationella sammanhanget minskade den i antal. Vi vet dock att arbetarna 
var relativt många på Kalmarslätten jämfört med ägarfamiljernas 
nedlagda arbetstid. Här producerades inte bara för självhushållet. Man 
producerade för marknaden. Att den agrara strukturen dominerades av 
större bönder var förväntat. Antalet jordägare hade inte förändrats mellan 
1900 och 1930 i Ljungby församling. De stora förändringarna var att 
arbetarklassen med anknytning till jordbruk påtagligt ökat sin numerär 
vilket hypotetiskt innebar en mindre arbetsmängd för böndernas 
familjer.90 Ser vi här en orsak till konflikten sommaren 1929? Hade 
avståndet mellan bonde och arbetare blivit längre under de första 
decennierna av 1900-talet? För att svara på den frågan räcker det inte 
med en analys av de objektiva förhållandena. I anslutning till Ira 
Katznelsons syn på arbetarklassens formering ska vi nu komplettera bil- 
den med hur klassformeringen gestaltade sig och hur man kunde agera 
kollektivt. Låt oss därför vända blicken mot den här studiens centrala ak- 
törer: 1/ bönderna som ägde jorden och hade makten på landsbygden – 2/ 
ladugårdsfolk, körkarlar, mjölkerskor och drängar – den svenska lantar-
betarklassen. Jag ska nu analysera hur de svenska lantarbetarnas fackliga 
organisering gestaltade sig samt ge en bild av hur den svenska bonde- 
klassen formerade sig som ett svar på detta. 

 
89 Inom det definierade området Kalmarslätten ligger dock de stora godsen Strömsrum och 

Värnanäs. Dessa var emellertid inte belägna inom strejkområdet. 
90 Tabell 7 stödjer detta antagande där Kalmar län ligger under riksgenomsnittet 
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4. LANTARBETARES OCH 
BÖNDERS ORGANISERING 

4.1 Lantarbetarnas fackliga organisering 
Organiseringen av landsbygdens arbetare skedde relativt sent jämfört 
med andra grupper i den svenska arbetarklassen. Till storleken var dessa 
grupper av obesuttna i landets skogs- och jordbruksområden betydande. 
Tabell 14 illustrerar utvecklingen.  
 
Tabell 14. Andelar av sysselsättningen inom olika sektorer 1890 och 
1930. (procent respektive procentenheter i förändringskolumnen) 

 1890 1930 Förändring 
Jordbruk med 
binäringar 

58 % 34 % - 41 % 

Industri, 
hantverk 
och byggnation 

24 % 35 % + 46 % 

Transporter och 
kommunikation 

  3 %   6 % +  100 % 

Privata och 
offentliga tjänster

16 % 25 % +  56 % 

S:a 101 % 100 %  
Källa: Schön En modern svensk ekonomisk historia, s 233. Summan 1890 
blir avrundad 101 %.  

 
År 1930 var andelen inom jordbruk med binäringar och inom industrin 

verksamma arbetande ungefär lika stor, omkring 35 %. Det var således 
många människor som 1930 fann sin utkomst av vad jord och skog gav. 
Under 40 år hade industrirelaterade arbeten endast ökat med drygt 46 %, 
medan transporter och kommunikationer samt tjänstesektorn ökade med 
100 % respektive 56 %. 

4.1.1 Varför var statkarlen så svår att fackligt organisera? 
LO gjorde 1923 en statistisk beräkning av den svenska arbetarklassens 
organisationsgrad på grundval av fackförbundens insamlade uppgifter 
samt officiell statistik. Enligt denna analys hade lantarbetarna en organi-
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seringsgrad enligt följande mönster: 10 376 medlemmar i SLF/130 000 
jordbruksarbetare i riket = 8 %.91

Sociologen Anders Kjellberg konstaterar i sin undersökning Facklig 
organisering i tolv länder att lantarbetarnas organisationsgrad var låg 
men att de skandinaviska länderna avviker med en högre andel organi-
serade under 1920- och 1930-talet. För Kjellberg har förhållandena i den 
politiska överbyggnaden stor betydelse som förklaring till skillnaderna, 
och i Sverige får SAP:s makttillträde 1932, krisuppgörelsen 1933 samt 
Saltsjöbadsavtalet 1938 betydelse för de svenska arbetarnas ökade 
organiseringsgrad. Under 1940-talet betydde SLF:s ökade numerär inom 
en minskande arbetarklass i agrarnäringen att lantarbetarnas andel av den 
totala ökningen av organiseringsgraden var betydande.92  

I litteraturen har ett antal faktorer lyfts fram som förklaringar till den 
sena organiseringen av lantarbetarna. Den samlade arbetarrörelsen inrikt-
ades tidigt på att organisera industrins och hantverkets manliga arbetare i 
den fackliga och politiska kampen. Landets första fackliga sam-
manslutningar hade bildats i städer av hantverksarbetare. Jordfrågan 
engagerade SAP under 1910-talet, men det var först under 1920- och 
1930-talen som partiet på allvar förde fram landsbygdsfrågor i politiken. 
De undersökningar av bostadssituationen för arbetarklassen på svenska 
gods och gårdar som gjordes av Clarté i Lund och Stockholm 1929 och 
Lubbe Nordströms avslöjanden under 1930-talet om den svenska smutsen 
fokuserade lantarbetarnas sak.93 Vi kan skönja en ambivalent inställning 
från industriarbetarna när det gäller synen på klassbröderna i jordbruket 
under 1920-talet.94  

Tjänstehjonstadgan eller med ett annat ord legostadgan som band de 
obesuttna till husbonden skapade ett patriarkalt förhållande mellan hus-
bonde och underlydande. Statdrängen kunde inte söka sig ett nytt arbete 
när som helst under året; han och hans familj fick vänta till Mickelsmäss i 
slutet av oktober under förutsättning att han sagt upp sig tre månader före 
flyttningen. Legostadgan hade uppkommit redan under stormaktstiden 
1664, och den reviderade stadgan från 1833 levde kvar fram till 1926. För 
statarna och deras familjer var dessa juridiska förutsättningar av största 
betydelse. Det fanns ett starkt disciplinerande element i det förhållandet 
att husbönderna på landsbygden både ”gav” arbete och omsorg för 
tjänstehjonen. Rätten att aga var dock starkt begränsad fr o m 1858.95 De 
relativt hårdare arbetsvillkoren på landsbygden med arbetsdagar på 12–15 
timmar under delar av året försvårade också en samverkan mellan 

 
91 Sigfrid Hansson Den svenska fackföreningsrörelsen, 1934, s 179 f. Det självständiga 

fackförbundet i Uppland, som inte var medlem i LO, räknades inte in i LO:s beräkning! Den 
verkliga organiseringsgraden var alltså något högre än 8 %. 

92 Anders Kjellberg Facklig organisering i tolv länder, 1983, kap 5 och 7. 
93 Se Back En klass i uppbrott och Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930.  
94 Leffler “Lillebror eller kamrat – men aldrig syster?”. 
95 Lars Furuland Statarna i litteraturen, s 45 f.  
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jordarbetarna. Dessutom var oftast avstånden mellan gårdarna så långa att 
de var ett hinder för det fackliga arbetet.

4.1.2 Skåningarna var först 
De första agitatorerna bland jordbrukets arbetare var verksamma i 
Östergötland och i Skåne omkring 1890. Landets första organisationer för 
lantarbetare bildades i Krageholm i södra Skåne den 11 maj och i 
Kvillinge socken norr om Norrköping den 8 juni 1890. Den upplöstes 
efter två veckor eftersom arbetarnas krav då hade uppfyllts.96 Den senare 
finansministern F V Thorsson lyckades till viss del organisera arbetarna 
på godsen i trakterna kring Ystad, men först 1904 kunde ett skånskt lant-
arbetareförbund organiseras med tyngdpunkt i landskapets södra delar: i 
Ystad den 3–4 april 1904 beslutade 300 ombud att bilda Skånska Lant-
arbetarförbundet. Tidningarna Arbetet i Malmö och Aurora i Ystad var 
från början ett viktigt opinionsmässigt stöd för de sydsvenska jord-
arbetarna.97

Vitbetan hade börjat odlas i större omfattning i Skåne under slutet av 
1800-talet på de bördiga lerjordarna. Sockerbruk byggdes i orter som 
Säbyholm, Örtofta och Karpalund. Betodlingen var oerhört arbets-
kraftsintensiv under delar av produktionsåret. Kring betproduktionen 
uppstod flera konflikter, dels mellan sockerindustrins direktörer och bet-
odlande bönder, dels mellan den spirande lantarbetarrörelsen och bet-
producenterna. Under 1900-talets första årtionde importerades dessutom 
arbetare från Galizien i nuvarande södra Polen och västra Ukraina.98 
Inom södra Skandinavien förekom också talrika arbetsvandringar till 
bland annat jordbruksdistrikten i Skåne. Den mobila arbetargruppen var 
således svår att organisera genom dess heterogena karaktär och genom att 
de hade rötter kvar i småbondeklassen.99 Att etablera fackföreningen som 
en erkänd part blev Skånska Lantarbetarförbundets primära uppgift. 
Bittra strider om föreningsrätten utkämpades i nordost på Råbelövs gods 
1907 och på Trolle-Ljungby 1908. I nordväst rasade den s k skånska 
skördestrejken i Luggude härad sommaren 1907. Dessa tidiga konflikter 
var delvis framgångsrika för lantarbetarna. De partiella framgångarna 
ledde också till en lägre mobilisering av klassen och nedgång i 
medlemsantalet. Många jordarbetare tyckte att man hade uppnått högre 
löner genom det fackliga arbetet, den ökade lönen var följaktligen det 
viktigaste för lantarbetarna. Detta minskade engagemang gjorde att 
förtroendemannen Albin Hansson lämnade sin befattning.100 Han skulle 
senare spela en stor roll som SLF:s ordförande under 1920-talet. 

 
96 Se Jordfolket, s 15 samt Ivar Lo-Johansson Statarnas liv och död, 1963, s 38. 
97 Back En klass i uppbrott, s 11 f. 
98 Om galizierna se Lars Olsson ”Skånska godsägare och galiziska roepiger”, s 263–292, 1987. Se 

också Säbyholmarna, s 131–144, 2002. 
99 Back En klass i uppbrott, s 20–26. 
100 Back En klass i uppbrott, s 67–93. 
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4.1.3 Organisering i Mellansverige och storstrejken 1909 
I Mellansverige inleddes också en facklig organisering av jordarbetarna 
åren kring 1905. Mellersta Sveriges Lantarbetareförbund bildades i slutet 
av 1906 med basen i Södermanland och Västmanland. Liksom i Skåne 
hade man ett starkt stöd i arbetarpressen genom tidningen Folket i Eskils-
tuna. MLF uppnådde vissa framgångar genom att några kollektivavtal 
kunde tecknas, och i slutet av 1908 var ca 4 000 arbetare i 100 
avdelningar medlemmar.101

I ådalarna i mellersta Norrland organiserades ett förbund för både lant- 
och skogarbetare samt småbrukare genom att Västernorrlands läns 
lantarbetareförbund bildades i Sollefteå 1906. I Norrland var klassbasen 
annorlunda än i södra och mellersta Sverige, och bönderna och arbetarna 
stod ofta i gemensam konfrontation gentemot skogsbolagen. Den breda 
anslutningen till föreningen byggde in motsättningar mellan socialister 
och liberaler, men agitationen ledde till att avdelningar kom till stånd 
också i Jämtland. Sommaren 1907 var ca 1 000 personer organiserade 
inom det norrländska förbundet. Kontakter togs mellan dessa regionala 
organisationer, och målet var att bilda en nationell fackförening för lant-
arbetarna.102

Den konstituerande kongressen hölls i Mjölby i augusti 1908, och 
Svenska Lantarbetareförbundet bildades därmed samtidigt som MLF:s 
tidning Lantarbetaren blev SLF:s tidning. Kommitterade från de skånska 
och mellansvenska förbunden hade hållit en förberedande kongress i 
Norrköping i juli 1907. Dessutom deltog LO och några företrädare för det 
socialdemokratiska partiet samt en representant för det norrländska 
förbundet. Partiet spelade en stor roll vid lantarbetarnas tidiga organi-
sering. Malmö arbetarekommun var drivande för det skånska förbundets 
formering och utveckling. Detta första svenska lantarbetarförbund blev i 
praktiken ett samgående mellan Skånska Lantarbetareförbundet och 
Mellersta Sveriges Lantarbetareförbund, eftersom norrlänningarna valde 
att inte gå med, men först år 1909 anslöts SLF till LO. SLF:s förste 
ordförande blev Carl Svedberg från MLF. Ledningen av SLF placerades i 
Eskilstuna, medan tre ombudsmän skulle utgå från Eslöv, Örebro och 
Gävle. Det nya förbundet räknade ca 10 000 medlemmar. I en relativ 
jämförelse var således endast knappt 5 % av de svenska jordbruksarbet-
arna organiserade. Det var en stor uppgift som förelåg för SLF: att över-
tyga den heterogena gruppen av jordarbetare, torpare, statare m fl om 
nyttan av en facklig organisation som stred för deras intressen. Samtidigt 
var den samlade arbetarrörelsen i uppbyggnadsskedet inte starka nog att 
kunna prioritera lantarbetarnas kamp. Det agrara kapitalets företrädare 
hade också börjat formera sig i analogi med den organisering som skett 
inom den varuproducerande industrin. Svenska Lantarbetsgivarefören-

 
101 Back En klass i uppbrott, s 36–46. 
102 Back En klass i uppbrott, s 47–54. 
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ingen blev motpart till de fackliga företrädarna, men organiseringsgraden 
var låg också bland bönder och godsägare, se nedan.  

Genom medlemskapet i LO drogs SLF in i storstrejken hösten 1909. 
Arbetarnas nederlag i kraftmätningen försvagade hela arbetarrörelsen, 
och den ideologiska kampen mellan reformisterna i SAP:s och LO:s 
ledningar och oppositionen till vänster gynnade industri- och jordägare 
samt den politiska borgerligheten. Lantarbetarnas organisationer kom in i 
en långvarig och djup svaghetsperiod, men SLF upplöstes aldrig formellt. 
Eftersom SLF inte kunde betala sin kontingent till LO uteslöts det i au-
gusti 1911. När världskriget bröt ut hade all facklig verksamhet upphört, 
och förbundets tidning Lantarbetaren upphörde att utkomma under 
1912.103

I tabell 15 har jag gjort en lista på de olika fackföreningar för 
jordbrukets arbetare som var verksamma under klassens formering åren 
1900–1940.  

 
Tabell 15. Fackliga organisationer inom jordbruket med binäringar 
under 1900-talet. 

Skånska Lantarbetareförbundet   1904–1908 
Mellersta Sveriges Lantarbetareförbund   1906–1908 
Svenska Trädgårdsarbetareförbundet   1918–1924 
Västernorrlands Lantarbetareförbund med  1906–1909 
avläggare i Norrland och Mellansverige  
Svenska Lantarbetareförbundet104               (1908–1912) 1918–1999  
 
Upplands Lantarbetareförbund    1918–1930 
Mellersta Sveriges Skogs- och lant-    1919–1921 
arbetareförbund/Sveriges skogs- 
och lantarbetareförbund 
Smålands Lantarbetareförbund    1919-1920 

Källa: Back En klass i uppbrott; Annette Thörnquist Lönearbete eller 
egen jord?, 1989, s 23.  

 
Landsbygdens arbetare har som framgått företrätts av ett antal mer 

eller mindre långlivade organisationer. De första organiseringarna skedde 
inom geografiskt begränsade områden, de s k landskapsförbunden i 
Skåne, Mellansverige och delar av Mellannorrland 1904-1907. Den ideo-
logiska splittringen inom arbetarrörelsen speglades bland jordbrukets 
arbetare dels genom de till viss del borgerligt influerade förbunden i norra 

                                                 
103 Back. En klass i uppbrott, s 94–112. 
104 År 1999 upphörde SLF som självständigt fackförbund och blev en del av Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. SLF blev enligt den egna historiska självbilden 81 år. Två större 
monografier finns om lantarbetarnas organisationshistoria – Backs En klass i uppbrott samt Land 
och stad som är en journalistantologi utgiven av SLF inför samgåendet med Kommunal 1999. 
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Sverige, dels genom vänstersocialistiskt präglade förbund i Mellansverige 
och i Småland åren kring 1920. Partisprängningen 1917, där vänstern 
bildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), fick avtryck 
också inom den fackliga organiseringen av landets lantarbetare. Det 
syndikalistiska SAC, som hade bildats 1910, var också en facklig konkur-
rent för de reformistiska fackföreningarna under 1920- och 30-talen, 
framförallt i landets mellersta och norra delar.105 Upplands Lantarbetare-
förbund bildades vintern 1918/1919 som en facklig kamporganisation i 
Uppland och Stockholms län. Jag återkommer till den. 

I maj 1917 hade SLF 176 medlemmar i 10 avdelningar. De fackliga 
veteranerna Albin Hansson och Carl Svedberg hävdade att LO måste 
tvingas att agera för jordbrukets arbetare. Inom den vänstersocialistiska 
oppositionen arbetades också för att agitation bland de obesuttna på 
landsbygden skulle ges prioritet. Vid LO:s kongress i augusti 1917 
beslutades att LO aktivt skulle arbeta för att organisera landets arbetare; 
kongressen ställde 10 000 kronor till SLF:s förfogande.106 I oktober 1918 
samlades delegerade för att nybilda SLF i Mjölby. Som avlönad förtro-
endeman och ordförande utsågs Albin Hansson, den facklige veteranen 
från Skåne som hade ledande positioner i lantarbetarfacket i 25 år. SLF:s 
expedition förlades till Nyköping, och organisationen indelades i distrikt. 
Ett viktigt skäl för detta var att kunna svara mot lantarbetsgivarnas 
geografiska indelning.107  

4.1.4 Splittringen mellan SLF och ULF 
Folkskolläraren Oscar Sjölander i Bro socken valdes in i Andra 
kammaren för SAP i valet 1914. Vid samma tid hade han börjat engagera 
sig för statarna och deras familjer i södra Uppland, och han sökte ett 
samarbete med det vilande SLF och med LO. Som reformistisk socialist 
och fackföreningsman var det, enligt Curt Johanson, som skrivit en 
avhandling om Upplands Lantarbetareförbund (ULF) 1918–1930, aldrig 
Sjölanders avsikt att agera splittrande inom den svaga lantarbetarrörelsen. 
Emellertid bildades på Sjölanders initiativ ULF i december 1918. Det 
blev det dittills framgångsrikaste fackförbundet för arbetarklassen på 
landsbygden.108  

Konjunkturerna inom jordbruket var gynnsamma åren efter första 
världskriget. ULF såg därmed möjligheten att agera offensivt i löne-
rörelsen 1919 och sökte samverkan med SLF. De stridsmedel som fanns 
för lantarbetarna var dels såningsstrejken på våren, dels skördestrejken i 
augusti-september. Genom ett skickligt taktiskt agerande kunde Sjölander 
och ULF pressa lantarbetsgivarföreningen till rätt betydande eftergifter 
genom en veckostrejk i skördetiden. 

 
105 Lennart K Persson Syndikalismen i Sverige, 1975, s 118. Hans bok omfattar tiden 1903–1922. 
106 Back En klass i uppbrott, s 115 ff. 
107 Back En klass i uppbrott, s 122 f. 
108 Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930, s 13–47. 
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SLF:s splittrade agerande berodde på olika uppfattningar om det 
taktiska agerandet. I Västmanland och Södermanland ville avdelningarna 
strejka för kraven om höjning av lön och naturaersättningar, medan 
ledningen och skåningarna föredrog ett måttfullare förhållningssätt. De 
vänstersocialistiska strömningarna fick också till följd att Västmanland-
Dalarna bröt sig ur SLF 1919 och bildade Mellersta Sveriges Skogs- och 
Lantarbetareförbund (MSS & LF)109, som stod det vänstersocialistiska 
politiska partiet SSV nära. Hur kampen skulle föras mot SLA var således 
det som splittrade den fackliga rörelsen bland jordbrukets obesuttna. Den 
personliga motsättningen mellan Hansson och Sjölander spelade en viss 
roll, men båda var socialdemokrater och både SLF och ULF måste, enligt 
min tolkning, betecknas som reformistiska fackliga organisationer, om ej 
medlemmar i LO.110

Vid lönerörelserna under första hälften av 1920-talet söktes alltid ett 
samarbete mellan SLF och ULF, men det var endast 1922 som förbunden 
agerade samstämmigt och undertecknade ett gemensamt avtal med SLA. 
Efter framgången 1919 var ULF och Sjölander försiktiga och mycket 
kraft fick läggas på att övertyga otåliga lantarbetare om att man skulle 
agera måttfullt. SLF å sin sida gick ut i konflikt dels hösten 1923, dels vid 
den s k obstruktionskonflikten under senhösten 1924 som berörde tusen-
tals arbetare framförallt i Skåne.111 ULF valde att säga upp avtalet i 1924 
års förhandlingar men utan att ta en konflikt. Det svaga SLF tvangs 
acceptera försämringar i avtalen, att söka strid efter den 24 oktober, när 
avtalen löpt ut, visade åter att Hansson och SLF:s ledning hade grovt 
missbedömt den aktuella maktrelationen. Situationen inför 1925 års löne-
rörelse var följaktligen att SLF hade avtal, medan ULF:s medlemmar 
arbetade i ett avtalslöst tillstånd.112 

Efter ULF:s inledande framgång 1919 hade villkoren för körkarlar, 
djurskötare m fl pressats tillbaka av de samlade lantarbetsgivarna och av 
de försämrade jordbrukskonjunkturerna. Men det var fortfarande det 
starkaste lantarbetareförbundet, och många medlemmar krävde radikala 
åtgärder mot godsägare och bönder. Sjölander, som alltid tvekade om 
strejkvapnets kraft, blev bunden av omröstningarna inom ULF i förhand-
lingarna inför statens förlikningsman sommaren 1925. Lantmännen i 
ULA ville för sin del inte kompromissa upp kontantlönen trots att det 
endast skiljde 50 kronor mellan buden samt oenighet om de allmänna 
arbetsvillkoren och naturaersättningens storlek. I mitten av juli 1925 gick 
tusentals jordarbetare i Uppland och på Södertörn ut i strejk. Taktiken var 
att splittra fronten bland lantarbetsgivarna genom att teckna separata avtal 
med i första hand oorganiserade lantmän, och 164 jordarbetsgivare köpte 
på så vis arbetsfred. Några medlemmar i ULA tecknade också separat-

 
109 Ledaren i Västmanland C A Falk blev 1929 SLF:s ordförande och den ledande fackförenings- 

mannen i strejken i Småland. Han gjorde en ideologisk vandring från vänstersocialist till reformist. 
110 Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930, s 65–82. SLF blev återigen medlem i LO 1930. 
111 Jordfolket, s 45 ff. 
112 Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930 , s 177–234.  
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avtal med ULF, men ULA hade byggt en organisatorisk fasthet som 
skulle kunna klara de fackliga vapnen. Inför hotet om arbetslöshet föll 
många statare undan inför husböndernas krav, särskilt i mera isolerade 
trakter där de inte hade ett direkt stöd av den övriga arbetarrörelsen. På 
slätterna norr om Mälaren, som var ULF:s kärnområde, och på bruken i 
norra Uppland var maktkampen som hårdast. Fackföreningsföreträdarna 
visste att kortvariga strejker var gynnsammast för jordarbetarna – så var 
det i Skåne i början av 1900-talet och i Uppland 1919. Långvariga strider 
tärde på sammanhållningen inom klassen, var ett ekonomiskt vågspel för 
föreningen samt underlättade för strejkbrytare att ersätta strejkande lant-
arbetare. ULF och Sjölander tvingades att kompromissa sommaren 1925. 
De organiserade godsägarna höll solidariskt samman, och när strejk-
brytarnas organisationer anlände i allt större skaror rann tiden ut för 
lantarbetarna. Strejken hade också inletts strax före skördesäsongen vilket 
försvagade ULF:s förhandlingsposition. En medlemsomröstning i ULF 
gav med knapp majoritet utslag för förlikningsmannens kompromissför-
slag. Konflikten hade pågått i 25 dagar.113

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att ULF 1925 mötte en 
motståndare vilken var organiserad. I likhet med industrikapitalisterna i 
SAF hade godsägarna formerat sig för att möta den socialistiska 
fackföreningsrörelsen i maktkampen på arbetsmarknaden. I likhet med 
arbetarnas organisering var SLA byggt efter geografiska principer som i 
stort motsvarade lantarbetarnas. Följaktligen var lantmännen inom ULA 
hemmahörande i Uppsala och Stockholm län, västmanlänningarna på 
bruken i Bergslagen hade sin regionala motpart och i Skåne var för-
hållandet liknande. De delar av jordbruket som hade en mer industri-
liknande produktion – de stora godsen i Skåne och Mälarlandskapen – 
utvecklade som framgått tidigare de relationer som kännetecknar kapita-
listiska samhällen. Några drag inom jordbruket var emellertid specifika: 
blandning av kontant lön och naturaersättning, arbetstidens variation 
under året samt de årsbundna kontrakten i anslutning till legostadgan som 
avskaffades 1926. De här förkapitalistiska inslagen gjorde att jord-
brukskonflikter fick vissa karakteristiska inslag. Lantarbetarna riskerade 
dessutom alltid att få den allmänna opinionen mot sig eftersom hotet mot 
modernäringen och den livsviktiga matproduktionen och -priser var ett 
bärande tema i borgerliga tidningars rapportering.   

4.1.5 Brytningstiden åren kring 1930 
Under andra hälften av 1920-talet gjordes flera försök att sammanslå SLF 
och ULF, men först hösten 1929 blev detta möjligt. Den för ULF typiska 
medlemsomröstningen resulterade i 698 ja-röster och 469 nej-röster. 
ULF:s ledning var splittrad. Ordföranden A E Elmroth var inte för en 

 
113 Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930, s 238–280. Jan Fridegårds debutroman En natt i 

juli från 1933 har skördestrejkens händelser som en ram för bokens dramatiska handling. 
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sammanslagning på de framlagda villkoren, medan ombudsmannen 
Gustav Andersson öppet förordade ett samgående med SLF. Den 1 
januari 1930 uppgick ULF som ett distriktsförbund inom SLF, och SLF:s 
ordförande C A Falk blev den enade rörelsens första ordförande. Det 
hade gått 26 år sedan det första lantarbetareförbundet hade bildats i Ystad 
1904. När sammanslagningen skedde med ULF var SLF sedan sommaren 
1929 indragen i den stora strejken i Södra Möre. Den riksbekanta kon-
flikten användes vid flera tillfällen som argument för behovet av ett starkt 
nationellt förbund för landets lantarbetare.114 Tabell 16 visar medlems-
utvecklingen för de fackförbund som organiserade jordbruksarbetare 
1900–1940.  

 
Tabell 16. Antal medlemmar 1900–1940 i fackförbund för 

lantarbetare. (absoluta tal) 
1900 - - - 
1908   8 000 
1910 - - - 
1920 23 500 
1922   9 500 
1930 10 000 
1933 16 000 
1940 40 000 

Källa: Åmark Facklig makt och fackligt medlemskap, 1986, s 205–217; 
SLF:s verksamhetsberättelse 1948, s 129. 

 
I översikten ovan är Skånska Lantarbetareförbundet, Mellersta Sveri-

ges Skogs- och Lantarbetareförbund, Norrlands skogs- och lantarbetare-
förbund, SLF och ULF medräknade. Jag har avrundat medlemstalen till 
närmaste 500-enhet. Framgången före 1910 följdes av ett förlorat 1910-
tal. Under högkonjunkturen efter första världskriget rekryterades många 
medlemmar, men 1922 var medlemsantalet mer än halverat. Resten av 
1920-talet sker inget genombrott för det fackliga arbetet; genombrottet 
kom under 1930-talet. Ur fackligt organisatorisk synvinkel var den 
svenska lantarbetareklassen enad vid ingången till 1930-talet. Under 
decenniet rekryterades också breda grupper, vilket ledde till att SLF 1939 
var det sjunde största förbundet inom LO med ca 40 000 medlemmar.115 
Tiden för Mörestrejken var här en brytpunkt; 1930 beräknas medlems-
antalet till 10 200 för att 1933 ha ökat till 16 300. 

I samtidens debatt var män i fackföreningsrörelsen som Alfred Kämpe, 
Axel Uhlén, Albin Hansson och Per Bergman medvetna om vikten av att 

                                                 
114 Se Johanson Lantarbetarna i Uppland 1918–1930. 
115 Klas Åmark Facklig makt och fackligt medlemskap, s 142. Åmark påpekar ett flertal gånger den 

sena organiseringen av landets grovarbetare dit han räknar bl a lant- och skogsarbetare. Någon 
specialanalys av förhållandena inom jordbruket görs emellertid inte i Åmarks studie. 
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vinna lantarbetarna för socialismen. Hindrande för denna mission stod, 
enligt dessa fackföreningsfunktionärer, godsägare och bönder, staten samt 
arbetarkvinnorna som under 1920-talet ännu inte förstått att stå eniga 
bakom sina män i kampen för bättre levnadsvillkor.116  

För att bättre kunna förstå den historiska kontexten i 1920-talets 
svenska klassamhälle ger statens eget utredningsväsende viktig kunskap. 
På uppdrag av den stora Jordbruksutredningen, som tillkom som ett 
resultat av jordbrukskrisen och de rikspolitiska konsekvenser som detta 
medförde, utreddes Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket av 
tjänstemannen på Socialstyrelsen Bertil Nyström. Det är en noggrann 
statistisk undersökning som byggs på med kvalitativa analyser. Slutsatsen 
av utredningen är bl a att de sociala skillnaderna ökade under 1920-talet 
mellan de stora grupperna av industriarbetare respektive lantarbetare.117 
Detta gäller faktorer som löner, levnadsstandard, bostäder, arbetstids-
frågan och arbetarskydd, vilka efter konjunkturuppgången 1919–1920 
med påföljande depression 1921–1922 påverkades i riktning mot ökade 
klyftor. För index 100 1913 för lantarbetarnas löner hade dessa stigit till 
index 174 1930. För industriarbetarna med index 100 1913 motsvarade 
ökningen index 284 1930. För den viktiga årslönen som jordbrukets 
arbetare erhöll var ökningen 1913–1930 från index 100 till index 160.118 
I ett maktrelationsperspektiv fanns således mycket att vinna för 
lantarbetarna. Var denna del av arbetarklassen också strejkmotiverad? 
Var man beredd till stora uppoffringar för att erhålla ett bättre liv? 

4.1.6 Lantarbetarrörelsen i Småland 
Det skånska pionjärförbundet hade några avdelningar som inte var 
belägna i Skåne. I bruksorten Lessebo i Kronobergs län samt i Storebro 
och Lofta i Kalmar län fanns sommaren 1908 avdelningar inom det 
Skånska Lantarbetarförbundet.119 Enligt Uno Johansson fanns ett 
kollektivavtal inom jordbruket i Kronobergs län 1907.120

I högkonjunkturen efter det första världskriget bildades ett själv-
ständigt Smålands Lantarbetareförbund i augusti 1919. Detta förbund 
hade sin tyngdpunkt i trakterna kring Jönköping och var vänstersocia-
listiskt influerat, men redan i januari 1920 inträdde man i SLF som 
Smålands distrikt. I Småland fanns då drygt 800 organiserade lantarbetare 
i ett tjugotal avdelningar. Det fanns fackligt organiserade lantarbetare 
från norr till söder i Kalmar län: Östra och Västra Ed, Loftahammar, 
Verkebäck, Vallnäs och Gamleby i norr; Mönsterås och Högsby i 
mellanlänet; i söder Ljungbyholm och Bergkvara samt i Hulterstad på 

 
116 Se Leffler, ”Lillebror eller kamrat – men aldrig syster?” 
117 Nyström Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket, s 101–107. 
118 Nyström Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket, s 80. 
119 Back En klass i uppbrott, s 63. 
120 Uno Johansson Lantarbetarna I Småland, 1954, s 12. 
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Öland.121 Vid SLF:s kongress i Norrköping 1921 fanns ombud från 
Gamleby, Tveta och Hulterstad på plats.122 SLF:s ordförande Albin 
Hansson ingrep personligen för att snabbt förmå organisationen att 
inträda i SLF och därigenom motverka splittring inom lantarbetarnas 
fackliga strävanden.123 Smålänningarna följde med i SLF:s nedgång 
under 1920-talet, och under 1922 upphörde distriktets verksamhet.124  

Under vinterhalvåret 1926/1927 bedrevs agitation i landskapet, och i 
Ålems socken i mellersta Kalmar län bildades en avdelning som efter en 
kortvarig konflikt tvingade baronen Rappe till Strömsrums gods att 
teckna kollektivavtal med SLF i maj 1928. Detta var ett exempel på en 
framgångsrik lantarbetarstrejk som berörde över 100 lantarbetare.125 
Grunden var lagd för jordbruksarbetarnas organisering i Småland, och 
fortsatt agitation av ombudsmannen Per Albin Strid ledde till att 
avdelningar kom till i Läckeby, Ljungbyholm, Smedby och Kalmar.126 
Under våren 1929 fördes förhandlingar med de organiserade lantmännen 
inom SLA om tecknande av ett kollektivavtal. Detta s k Kalmarlänsavtal 
skrevs under av parterna den 11 maj 1929. I samband med dessa 
organisatoriska framgångar hade Småland-Blekinge distriktet av Svenska 
Lantarbetareförbundet bildats den 14 april 1929.127

Detta kollektivavtal hade förhandlats fram av parternas främsta 
företrädare: direktör Carell i SLA och SLF:s ordförande C A Falk. Det 
anknöt till riksavtalet 1925. Arbetstiden var 10 timmar under april t o m 
16 oktober och som lägst 8 timmar under december t o m 15 februari. För 
mjölkerskor stadgades att ”Där mjölkningsmaskiner ej användas, kan 
mjölkerska icke åläggas att mot sin vilja mjölka mer pr dag än 150 liter 
vid tre gångers mjölkning.”128 För hel stat ingick 200 kg höstvete, 900 kg 
råg, 250 kg havre, korn eller blandsäd samt 1 280 liter oskummad mjölk 
alternativt 1 095 liter oskummad och 730 liter skummad mjölk. Mini-
miavlöningens intervall fastställdes till 630 kr till 775 kr beroende på 
ställning i arbetsprocessen. För ”fullt duglig och arbetsför kvinnlig 
arbetare” betalades för mjölkning två gånger per dag en månadslön på 40 
kr, medan eftermjölkningen ersattes med 32 öre per timme och timlönen 
för övrigt arbete utfört av kvinnor var 30 öre. Avtalets giltighetstid var t o 
m 23/10 1930, enligt den klassiska modellen med ett avslut under den s k 
slankveckan.129 I en särskild protokollsanteckning noterades: 

 
121 Uno Johansson Lantarbetarna I Småland, s 17 samt Back, s 63. 
122 Jordfolket, s 32. 
123 Back, En klass i uppbrott, s 134 f. 
124 Uno Johansson Lantarbetarna i Småland,s 22. 
125 Back En klass i uppbrott, s 269 f. 
126 I SLF:s arkiv i ARAB är korrespondensen bevarad för Strids agitation i Småland. Det går att 

rekonstruera agitationens upplägg och de lokala krafternas oftast besvärliga arbete. 
127 Uno Johansson Lantarbetarna i Småland, s 29. Ombuden kom från Kalmarorten, Ljungbyholm, 

Läckeby, Smedby, Ruda och Ålem. 
128 Kalmarlänsavtalet 11/5 1929 är avtryckt i Johansson Lantarbetarna i Småland, s 31 ff. Det är 

denna avskrift som jag använder här. 
129 Johansson Lantarbetarna i Småland, s 31 ff. 



 
att då förlikningsmannen i sitt förslag hemställt till parterna att vid 
godkännande av medlingsförslaget alla stridsåtgärder skulle hävas, 
denna hemställan uppenbarligen avsåg jämväl alla förefintliga 
blockader vid egendomar, tillhörande eller brukade av medlemmar 
i arbetsgivareföreningar. En fortsättning av dessa blockader måste 
givetvis betecknas som avtalsstridig. Avtalsstriden är nu att 
betrakta som i allo bilagd.130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetare och hästar rastar från harvandet på Norrgården i 

Vassmolösa, Ljungby socken. Ingen uppgift om årtal. 
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp

 
I texten nämndes inget om rätten att få tillhöra en fackförening eller 

bondeorganisation. Det var uppenbarligen inget problem för parterna. 
Avtalet var kollektivt för SLF:s och SLA:s medlemmar och omfattade ca 
400 arbetare.131

4.2 Bönderna 
De svenska bönderna var en betydande samhällsklass när de stora 
omvälvande sociala processerna hade förändrat livsvillkoren i landet i 
början av 1900-talet. Den agrara kapitalismen och skiftesreformerna i 
kombination med folkökningen i början av 1800-talet gjorde att stora 
grupper inom allmogen proletariserades. Samtidigt utökades under 1800-
talet en klass av större bönder. Bönderna fick ett ökat inflytande genom 
den parlamentariska reformen 1866, och särskilda partibildningar 
                                                 
130 Johansson Lantarbetarna i Småland, s 34. 
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131 Johansson Lantarbetarna i Småland, s 35. Totalt bedömdes att avtalets ökade lönenivåer skulle 
komma att kosta bönderna mellan 16 000 kr och 20 000 kr. 

http://www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp
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uppkom som grundades på agrara intressen ofta i motsats till 
liberalismen. Jordbrukets produktion stod i centrum av den nationella 
politiken under det sena 1800-talet; frihandel eller protektionistiska tull-
hinder var medel för en nationell jordbrukspolitik.132  

4.2.1 ”Baronklubben” 
Vägen till ett organisationsväsende såg annorlunda ut för den svenska 
bondeklassen jämfört generellt med arbetarklassen i landet och särskilt 
för jordbrukets arbetare. Det var en medveten och mäktig klass, vars väg 
till organisationsbildande och maktkamp med andra i samhället var 
annorlunda än den för arbetarna. Böndernas organisationer har till stor del 
berört de ekonomiska villkoren för jordens brukande och det är dessa som 
forskningen på området har tagit upp,133 men som en direkt följd av 
lantarbetarnas organisering bildades lantarbetsgivareföreningar som en 
gren på böndernas och godsägarnas organisationsträd. När det Skånska 
lantarbetareförbundet hade bildats i Ystad i april 1904 reagerade några 
skånska godsherrar blixtsnabbt, och Skånska Lantmännens Arbetsgivare-
förening tillkom i juni 1904.134

Som en källa till kunskap om böndernas strategier för att möta den 
framväxande socialistiska arbetarrörelsen har jag excerperat lantarbets-
givarnas tidskrift – Svenska Lantarbetsgivarnes Medlemsblad (SLM) – i 
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. Vi kan notera att utveck-
lingen har skett parallellt med lantarbetarnas regionala organisering: en 
startpunkt i Skåne följs av landskapsföreningar i Mellansverige. Enligt 
årsredovisningen för 1929 fanns tio regionala organisationer anslutna till 
Svenska Lantarbetsgivarnes Centralförening. Dessa redovisas i tabell 17. 
Eftersom medlemmarnas avgifter till dels grundades på gårdarnas och 
godsens storlek redovisades antal hektar för regionföreningarna och 
totalt. Kalmarföreningen bildades 1929 när ett första kollektivavtal 
förelåg på våren samma år. Övriga delföreningar var gamla medlemmar, 
och i samtliga regioner fanns kollektivavtal som reglerade relationerna 
mellan parterna. 

 
 
 
 
 
 

 
132Se Morell Jordbruket i industrisamhället 1870–1945. 
133 Per Thullberg och Reine Rydén är forskare som behandlat föreningsväsende och kooperation i 

flera monografier. Se Per Thullberg Bönder går samman och Landsbygdens Folk under världs- 
krisen 1929–1933, 1977; Reine Rydén ”Att åka snålskjuts är icke hderligt”, 1998, samt den av 
Rydén redigerade Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt 
perspektiv, 2004. Lars Hansson har analyserat de bondekooperativa slakterierna i Skåne under 
första hälften av 1900-talet – Slakt i takt, 2004. 

134 SLM 1929, s 89. 
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Tabell 17. Svenska Lantarbetsgivarnes Centralförening 1929 –  
delföreningarna redovisar totalt antal hektar.  (absoluta tal) 

Bergslagens förening     2 667 
Gävle-Dalaföreningen     3 482 
Kalmar läns förening     3 049 
Skaraborgsföreningen     4 335 
Skåneföreningen   51 054 
Sörmlandsföreningen   27 535 
Upplandsföreningen   38 531 
Västmanlandsföreningen     7 333 
Örebro läns förening     8 928 
Östergötlandsföreningen     6 614 
Enskilda medlemmar     4 283 
Summa 157 811  

Källa: Svenska Lantarbetsgivarnes Medlemsblad 1930, s 72. 
 

Centralföreningen var en arbetsgivarorganisation i första hand. I vidare 
mening var den en intresse- och solidaritetssammanslutning för den 
svenske bonden, men i tidskriften blottläggs en motsättning mellan de 
som anammat och anpassat sig till samhällsförändringarna och de som 
inte gjort det. Den verkställande direktören A H Carell, som även 
fungerade som medlemsbladets redaktör, ansåg att kollektivavtalet var 
bra för jordbruket och att bönderna behövde upplysas om detta. Han 
menade att det enbart var en tidsfråga innan industrins strukturer för att 
reglera arbetsmarknaden skulle få totalt genomslag inom agrarnäringen. 
Som vi ska se nedan var detta en helt central fråga för den här 
avhandlingens ämne.135 I klassformeringsprocessen hade Carell och de 
bondeintressen som han företrädde utvecklats så att man insåg fördelarna 
med de nya relationerna på arbetsmarknaden med kollektiva avtal som 
gav arbetsfred. Man kalkylerade med ett antal nackdelar och fördelar och 
försökte att se längre än de sociala strider mellan arbete och kapital som 
hade dominerat 1920-talet i Sverige.136

4.3 Sammanfattning 
Jag har här tecknat de svenska lantarbetarnas historia under de första 
decennierna av 1900-talet med tonvikt på organisationsprocessen och 
manifesta konflikter. Efter en snabb uppgång i medlemsantalet åren efter 
1905 bryts utvecklingen helt av 1909 års storstrejk. När första 

                                                 
135 Se SLM, 1929 och 1930. Till SLM återkommer jag i kapitlet om opinionsbildningen. 
136 Begreppet kalkylerbarhet har använts för att beskriva sådana överväganden av historikerna Klas 

Åmark och Berit Bengtsson. 
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världskriget var slut återbildades SLF 1918 och sammanräknat med för-
bundet i Uppland uppnådde den organiserade fackliga lantarbetarrörelsen 
över 20 000 medlemmar under tidigt 1920-tal. Den uppgången bröts av 
en lågkonjunktur, och man kunde inte behålla de bättre avtal som 
uppnåtts. Lantarbetareklassens villkor försämrades under decenniet vilket 
en statlig utredning kunde visa med ett omfattande statistiskt material. 
Åren framtill 1930 var fortfarande endast ca 10 000 av Sveriges 
lantarbetare organiserade i fackföreningar. Den dramatiska vändningen 
sker under 1930-talet – framförallt dess senare hälft – och år 1940 är SLF 
ett stort LO-förbund med ca 40 000 medlemmar. SAP:s valseger 1932 
och den följande krisuppgörelsen stärkte den samlade arbetarrörelsen. 
Under 1930-talet röstade lantarbetarklassen – manliga och kvinnliga 
arbetare och deras familjer – i ökande utsträckning på SAP. För 
riksdagsvalen i Ljungby kommun 1924–1936 – Mörekonfliktens 
kärnområde – var SAP:s andel av rösterna enligt följande: 

 
• 1924: 21 % 
• 1928: 25 % 
• 1932: 38 % 
• 1936: 49 %137 

 
Småland var förvisso inte ett stort distrikt för den fackliga 

lantarbetarrörelsen, men runt staden Kalmar bildades 4–5 livskraftiga 
avdelningar av SLF 1928–1929. Min bild av denna historiska kontext är 
att det fanns en avsevärd skillnad i maktresurser mellan klasserna i 
jordbruket att möjligheten till manifesta konflikter var mindre troligt, 
men lantarbetarnas mobilisering genom ett bygge av fackliga avdelningar 
ökade förstås denna partens maktresurser. 

Den historiska forskningen har i mycket liten grad studerat de svenska 
böndernas organisationer för arbetsgivarrelaterade frågor, men vi kan 
konstatera att de svenska bönderna mötte den socialistiska fack-
föreningsrörelsens framväxt på den svenska landsbygden med att bilda 
egna föreningar som skulle handha alla förhandlingar med fack-
föreningarna. Man agerade pragmatiskt, men det var godsägare från de 
stora egendomarna i Skånes och Mälardalens slättbygder som 
dominerade Svenska Lantarbetsgivarnes Centralorganisations styrelse.138 
Jag har inte haft tillgång till material som kunnat rekonstruera organi-
seringen av bönderna i Kalmartrakten under mellankrigstiden vilket hade 
varit betydelsefullt för min forskning.

 
 
 

 
137 Se Anders Emilsson ”Mörekonflikten 1929–1931”, s 27, 1998. 
138 Per-Ola Karlsson ”Från Baronklubb till modernt arbetsgivareförbund – om de svenska 

lantarbetsgivarna”, 2005. 
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Nästa kapitel ägnas den långvariga strejken i Möre som bröt ut i 
skördetiden på sommaren 1929. En växande klass av jordarbetare på 
slätterna kring Kalmar kom där att utmana en mäktig storbondeklass – vi 
kommer alltså till min forsknings avgörande frågor om klassformeringen 
och strejken i Södra och Norra Möre härader 1929–1931. 
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5. MÖREKONFLIKTEN 
1929–1931 
Syftet med det här kapitlet är att översiktligt analysera Mörekonfliktens 
historia. I mitten av 1930-talet utkämpade trädgårdsarbetarna i Malmö-
trakten och lantarbetarna på Asa gård norr om Växjö strider för rätten att 
bilda och få företrädas av en förening.139 Den här typen av konfrontation 
kring föreningsrätten levde alltså kvar inom jordbrukssektorn långt fram 
under mellankrigstiden. Lantarbetarstrejkerna under de första decennierna 
av 1900-talet var sällan framgångsrika med undantag av några strejker i 
Skåne och Mellansverige 1904–1907.140 Legostadgans tradition som 
band arbetaren till husbonden var stark, och det var inte genomgående 
som arbetare på ett fritt vis kunde uppnå avtal om arbetets villkor. Den 
fackliga lantarbetarrörelsen var försvagad vid 1920-talets slut av strejker 
utan påtagliga framgångar och dåliga tider för jordbruket.141  

För att beskriva strejken har jag bl a använt minnesskrifter om 
lantarbetarna i Småland, författade av Uno Johansson 1949 och 1954. Det 
är en segerhistoria: SLF är då ett stort LO-förbund, statarsystemet upp-
hörde 1945 och SAP innehar den politiska makten. Johanssons böcker är 
skrivna ca 20 år efter händelserna och bygger med stor sannolikhet på 
samtal med fackliga veteraner. Medveten om detta använder jag med 
försiktighet Uno Johanssons beskrivning av strejkens händelseförlopp. 
Ernst Blomkvist som var facklig funktionär i avd 103 Ljungbyholm skrev 
ned sina minnen av strejken – ett material som jag också har använt. 
Några år efter konfliktens upplösning gav Mörebönderna ut en bok som 
redovisade lantmännens syn på händelserna. Det är en bitter inlaga, ett 
tidsdokument i en historisk brytningstid. Skriften gavs ut 1936 och har 
bilder på symbolbyggnader i trakten som Kalmar slott och folkhögskolan 
Högalid, grundad 1875. Bönderna i Möre uppfattade att de förvaltade det 
historiska arvet, och det hade man också gjort genom att strida med de 
socialistiska fackföreningarna. När Mörekonflikten 1929–1931 gavs ut 
hade det gått några år sedan arbetare och bönder ingått krisuppgörelsen. 
Därför är det värt att notera den antisocialistiska retorik som Möre-
bönderna företräder – flera var anhängare till Bondeförbundet som var 

 
139 Se Åke Sundell  Sista striden det var, 1988, och Pär-Erik Back En klass i uppbrott, 1961, s 302 

ff. 
140 Back En klass i uppbrott, s 21–46. 
141 Back En klass i uppbrott, s 197–224; Marion Leffler ”Lillebror eller kamrat – men aldrig syster”, 

1997, s 99 ff.  
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part i den politiska kompromissen. Tidningarna är en källa till kunskap, 
men detta material återkommer framförallt i nästa kapitel. Arkivmate-
rialet på ARAB i Stockholm är mycket viktigt eftersom många origi-
naldokument där är bevarade som korrespondensen mellan SLF och 
avdelningarna i Möre. För att teckna strejkens historia finns således både 
originalkällor och bearbetningar. Ernst Blomkvists handskrivna manu-
skript och böndernas bok är partiska samtidsdokument efterlämnade av 
de två parterna i strejken. Mina egna intervjuer gjorda på 1980-talet tillför 
bilder från 1920- och 30-talen i minnets backspegel. Sammanfattningsvis 
krävs viss försiktighet med avseende på tendens och tid när kontexten ska 
sammanställas ur dessa disparata källor och bearbetningar. 

Ernst Blomkvist ledde bl a strejkkommittén som organiserade 
vaktlistor på gårdarna och skötte understödet till de strejkande och deras 
familjer. Det finns två efterlämnade manuskript som är undertecknade av 
Blomkvist. Den första versionen är daterad den 18 januari 1932 och 
skickad till ”Kamrat C. A. Falk”: ”Sänder härmed berättelse under kon-
fliktåren om du anser at det kan inbindas till en broschyr? Även ett vis-
häfte medföljer. Med Hälsning Ernst Blomkvist.”142 Den andra texten 
som Blomkvist sammanställde är daterad Ljungbyholm i juli 1935.143 De 
här dokumenten skiljer sig åt mycket. Språkligt är den äldsta berättelsen 
osäker i stavning och meningsbyggnad, medan den från 1935 
kännetecknas av en god sakprosa. Många formuleringar finns med i båda 
versionerna, men i den yngre är många passager omformulerade. Allt 
tyder på att en professionell skribent bearbetade materialet. Mest 
innehållsrik om detaljer i strejkhistorien är Blomkvists äldsta manus; den 
omfattar 89 paginerade sidor. Det som finns i denna är också med i 1935 
års text. Jag har vid min granskning bara hittat en sak som inte är med i 
ursprungsdokumentet på ett ingående vis. Det gäller ett rättsfall i Södra 
Möre häradsrätt i september 1930, där rättens protokoll är avskrivet. 
Genom den samtida tidsskildringen från en man som verkligen deltog i 
konflikten måste källvärdet värderas som utomordentligt högt. Dock 
måste man ha i minnet att detta är en partisk inlaga för lantarbetarnas sak. 
Jag använder företrädesvis 1932 års text.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 ARAB SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1. 
143 Jag har en kopia i mitt arkiv av Blomkvists berättelse från 1935 om strejken. På något vis kom 

jag över dessa papper för ca 25 år sedan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrationsmötet 8 september 1929 vid planen mellan kyrkan och 
kommunalhuset i Ljungbyholm. Fotograf Robert Andersson. Kalmar läns 
museums fotosamling. 
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp 

5.1 Brevet till Stockholm i juni 1929 
Kassören i Småland-Blekinge-distriktet av SLF Hugo Johansson i Kalmar 
sände dessa rader den 20 juni till Stockholm och förbundets kontor på 
Barnhusgatan i Stockholm: 
 

Till Förbundstyrelsen. Vid kamratmöte hållit i Smedby den 19/6 
1929 med avd. 100 Smedby 99 Kalmarorten och 103 Ljung- 
byholm. Mötet uttalas som sin mening att förbundet vidtager 
sådana åtgärder att avtal följer på alla gårdar som ha avtal och att 
åtgärder vidtages för att få avtal med de arbetsgivare som ej ha 
avtal. Detta skall ske omedelbart om ej avd. skall splittras. Om ej 
en ändring kommer till stånd anser vi att avtalsbrott föreligger 
varför vi vädjar till förbund att fortast möjligt vidtaga dessa 
åtgärder för att undvika arbetsnedläggelse. Enligt uppdrag. Hugo 
Johansson Folkets Hus Kalmar.144

 
Den 26 juni 1929 begärde SLF genom brev förhandling med de bönder 

som inte var organiserade i någon arbetsgivarförening. Tanken var att 
överföra det nya Kalmarlänsavtalets bestämmelser att omfatta samtliga 
gårdar där det fanns medlemmar i SLF. Denna förhandlingsinvit 
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144 ARAB SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1. 
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negligerades helt. Två medlemmar i lantarbetarfacket blev avskedade i 
samband med detta krav.145 Den 2 juli upprepades kravet, och svar för-
väntades från bönderna senast den 8 juli. Hjalmar Petterson i Mjölby, 
som verkade som statens förlikningsman enligt 1906 års lag om medling i 
arbetstvister, blev inblandad i förhandlingarna den 4 juli, då Möre-
bönderna meddelade att de hade individuella avtal med sina arbetare till 
och med 24 oktober 1929 samt att de inte tänkte förhandla med SLF som 
ombud för lantarbetarna.146 Konflikten trappades snabbt upp. 
Skördetiden närmade sig, och den 17 juli ställde SLF följande ultimatum: 
fr o m 23 juli skulle alla berörda medlemmar i fackföreningens 
avdelningar tas ut i strejk om inte parterna hade inlett diskussioner före 
detta datum.147

5.2 Och arbetarna i Möre började att strejka 
Den 23 och 24 juli 1929 gick arbetarna vid 19 gårdar på Möreslätten ut i 
strejk, en konflikt som skulle komma att pågå i över två år. Det var dessa 
gårdar med innehavare i Ljungby, Hossmo och Dörby församlingar:148

 
Kranklösa gård, Ljungby, F.J. Karlsson
Öbbestorps gård, Ljungby, Enok Fransén 
Biskopsgården, Ljungby, A. Holmer 
Ljungby n:o 1, Ljungby, Elise Pettersson 
Ljungby n:o 11, Ljungby, Aron Karlsson 
Ljungby boställe, Ljungby, Anders Danielsson 
Lindsbergs gård, Ljungby, C.E. Karlsson 
Norrgården, Ljungby , Ragnar Nilsson 
Vassmolösa n:o 7, Ljungby, Hjalmar Åhman 
Vassmolösa n:o 5, Ljungby, Karl Olsén 
Bottorp n:o 6, Ljungby, Gustav Johansson 
Bottorp S:a n:o 2, Ljungby, Amandus Johansson 
Bottorp n:o 3, Ljungby, Bröderna Nordborg  
Hossmo säteri, Hossmo, Karl Sjögren 
Lilla Binga, Hossmo, Hjalmar Johansson 
Rinkaby n:o 6, Hossmo, Gottfrid Danielsson 
Rinkaby n:o 14, Hossmo, Per Nilsson 
Tingby gård, Dörby, C.E. Lindgren 
Kärrtorps gård, Dörby, Albert Svensson 
 
Från början av strejken var Ljungby församling med stations-

samhällena Ljungbyholm och Vassmolösa kärnområdet – här låg 13 av 

 
145 Blomkvist 1932 s 1. 
146 ARAB SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1. 
147 ARAB SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1. 
148 Sammanställningen gjord med uppgifter i Mörekonflikten 1929–1931, s 21 f samt Blomkvist 

1935. 
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gårdarna. Jag har i mantalslängden för 1930 försökt att rekonstruera antal 
arbetare per strejkgård, men det har inte varit möjligt eftersom källan är 
oklar om antalet arbetare före och under strejken.149 Sammanlagt be-
rördes ca hundra SLF-medlemmar – se tabell 18. Tre lantmän skrev på 
avtalet under den första strejkveckan; Ljungbyholms gård som var en av 
de större gårdarna i Ljungby socken gick då med på SLF:s villkor. Sedan 
tidigare hade den största gården Kölby skrivit under Kalmarlänsavtalet i 
början av maj. På övriga gårdar skärptes striden den 1 augusti då ett 40-
tal djurskötare och mjölkerskor lade ned arbetet.150 Från och med detta 
datum var samtliga strejkande uppsagda, och de enskilda bönderna läm-
nade in ansökningar till Länsstyrelsen i Kalmar om vräkning av 
lantarbetarna från deras bostäder.151  

 
Tabell 18. Mörekonflikten – antal strejkande lantarbetare i SLF:s 
avd 100 och 103. (absoluta tal)                                                           

 Män  Kvinnor  
Avd 100 
Smedby 

28  5 

Avd 103 
Ljungbyholm 

65 25 

Summa 93 30 
Källa: SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten F VI:2, ARAB. 

 
Tabell 18 är gjord med hjälp av bevarade blanketter i SLF:s arkiv som 

jag har tolkat vara underlag för utbetalning av understöd till strejkande 
eftersom de innehåller uppgifter om antal barn, inkomst mm. I tabellen 
redovisas alla i avdelning 100 och 103 som deltog i strejken – 33 res-
pektive 90 strejkande medlemmar. Det är viktigt att notera att många 
lantarbetare inte strejkade men var engagerade för statarnas sak.152 De 
flesta började att strejka under sommaren 1929, men ett antal kom ut i 
strejk under 1930. Det var sammantaget 123 lantarbetare som strejkade, 
och 30 av dessa var kvinnor. Det är sannolikt att de i första hand var 
mjölkerskor. Med en multiplikatoreffekt tre inkluderande de strejkandes 
familjer – några var nog inte gifta – uppgick den samlade lantarbetar-
kåren i konflikten till knappt 400 personer.153  

 

                                                 
149 Enligt mantalslängden 1930 hade en större gård som Öbbestorp ca 10 lantarbetare, medan en 

mindre som Vassmolösa n:o 5 hade ca 5 lantarbetare. 
150 Ernst Blomkvist 1932 s 2 ff. 
151 Se t ex ARAB SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1 där kopior på 

originalhandlingarna finns bevarade. 
152 Det gäller t ex några av mina informanter – Mats Johanssons arkiv intervju A och F. 
153 Att göra motsvarande beräkning för bönderna är inte lika relevant. Här var det ägaren och 

hemmasönerna som blev direkt inblandade. Familjerna förlorade inte sin bostad. En relevant fråga 
är hur bondhustrur och hemmadöttrar såg på detta sociala drama. Upprätthölls klasskillnaderna 
alltid så som källorna bär vittnesbörd om? 
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Parterna möttes vid förhandlingsbordet den 13 augusti. De kon-
staterade att motsättningarna var utomordentligt skarpa, och ingen lös-
ning uppnåddes.154 Vid en första demonstration i Ljungbyholm den 18 
augusti samlades ca 1 500 personer. Kalmar FCO och SSU påbörjade en 
insamling av medel till de strejkande; bidragen som kom från hela landet 
redovisades löpande i SLF:s tidning Lantarbetaren. Arbetarrörelsens 
riksinsamling redovisade för 1929 drygt 48 000 kr samt för 1930 knappt 
21 000 kr i insamlade medel.155 Statens förlikningsman Hjalmar Petter-
son mötte parternas delegationer på gästgivaregården i Vassmolösa den 4 
september. Medlingsförslaget förkastades av parterna, vilka inte ens ville 
sitta samtidigt vid förhandlingsbordet.156  

Den 8 september demonstrerade ca 5 000 människor i en väldig mani-
festation för arbetarnas sak. Arbetarklassens organisationer i regionen 
mötte upp, och extratåg hade satts in på järnvägen Kalmar-Torsås för att 
transportera demonstranter från industristäderna Nybro och Kalmar. 
Demonstrationen ringlade sig fram i slättbygden från Vassmolösa några 
kilometer fram till Ljungbyholm. När de strejkdrabbade gårdarna 
passerades sänktes fackföreningsfanorna i protest. Vid Krankelösa gård 
stoppades tåget eftersom vägen ned till gården var enskild. Inga 
våldsamheter inträffade emellertid.157 

5.3 Vräkningar, blockader, prickningar och 
strejkbrytare 
Länsstyrelsens vräkningsdomar, som hade börjat att avkunnas, 
verkställdes under september och oktober. SLF anställde advokat Jarl 
Hemberg, Stockholm, för att bistå arbetarsidan juridiskt. Hans första 
åtgärd blev att överklaga vräkningarna till Göta hovrätt.158 I samtiden var 
inte bostadsvräkningar ett vanligt fenomen trots landets höga konflikt-
nivå; i Skåne i mitten på 1920-talet hade dock lantarbetare och deras 
familjer vräkts. Enligt Back vräktes sammanlagt 32 familjer omfattande 
164 personer framtill 26 oktober 1929.159 Enligt ombudsman P A Strid 
vräktes 320 personer i Möre,160 och i filmen om strejken – se nedan – 
hävdas att 250 personer berördes. Det finns alltså svävande uppgifter om 

 
154 Ernst Blomkvist 1932 s 10. Blomkvist ingick i arbetarnas deleagtion. 
155 Se Föreningen Kalmar folkrörelsearkiv SLF:s arkiv avd 103 Ljungbyholm där räkenskaperna 

och revisionsberättelsen för dessa insamlingar är bevarade. 
156 Uno Johansson Smålands distrikt av Svenska Lantarbetareförbundet 1929–1949, s 5. 
157 Ernst Blomkvist skildrar de tre demonstrationerna under strejktiden på ett mycket ingående vis. 

Han redovisar noggrant de olika talarnas argument samt de resolutioner som gjordes. Arbetarsidans 
talare tryckte på föreninsrätten och LO-mannen Per Bergman riktade sig till bygdens arbetarklass 
och mot kommunisterna: ”De korslagds armarna är betydligt farligare för arbetsgivarna.” En 
motbild – ”Vräkningarna framprovocerades för de fackligas film- och reklamtricks” – till dessa 
manifestationer finns i Mörekonflikten 1929–1931, s 37 f. 

158 SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 
159 Back En klass i uppbrott, s 274.  
160 Jordfolket, s 50. 
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hur många människor som vräktes i litteraturen om Mörekonflikten.161 
Dessa händelser upprörde sinnena och skärpte motsättningarna. Arbet-
arna fann en viss sympati också i borgerliga rikstidningar.162 Strejken i 
Mörebygden blev en nationell angelägenhet hösten 1929.  

De bönder som vägrade att förhandla under sommaren hade förklarats i 
blockad fr o m den 24 juli. Senare under hösten, den 25 september, 
blockerades också det bondekooperativa mejeriet i Ljungbyholm. I den 
första blockadannonsen tillkännagavs att ”blockaden omfattar alla vid 
gårdarna förekommande arbeten, inräknat transport till och från gårdarna, 
och gårdarnas produkter”.163 I en tryckt blockadaffisch från 1930 block-
erades och bojkottades gårdar, bilar och personer.164 Här gavs en konkret 
bild av denna konflikts geografiska omfattning: 

 
• På ytterligare fyra gårdar var det strejk – sammanlagt 22: Bottorp 

no 3 och Vassmolösa no 1 i Ljungby samt Kylinge no 3 och 
Hårstorp i Dörby. Vassmolösa no 3 var inte längre med i strejken 
– förmodligen för att ägaren skrivit avtal med SLF.165 

• 16 personbilar och 10 lastbilar var bannlysta. 
• 26 personer från Madesjö socken i väster, från Torsås socken i 

söder samt Kåremo i norr var i bojkott. Samtliga var män och till-
höriga bondeklassen i vid mening, deras civila titlar redovisades. 
De var verksamma som lantbrukare (16), småbrukare (2), arren-
dator (1), slaktare (1), mekaniker (1), elinstallatör (1), f.d. riks-
dagsman (1), godsägare (1) och f.d. hemmansägare (1). 

• Ljungbyholms mejeri var blockerat med ”försäljningsställen i 
Kalmar, Södra Långgatan 30 och Fabriksgatan 17, samt alla varor 
från mejeriet, som försäljas i stadens övriga affärer eller å 
salutorget äro inbegripna i ovanstående blockad, och uppmanas 
allmänheten att respektera blockaden.”  

 
Blockaderna bestod under hela strejken, och vid uppgörelsen som- 

maren 1931 var 43 gårdar försatta i blockad.166 Som ett svar på dessa 
blockader och bojkotter införde bönderna prickningar av personer som 
varit de strejkande behjälpliga. Dessa pricklistor infördes i de borgerliga 

 
161 För att få fullständig visshet om antalet vräkta under Mörekonflikten måste Länsstyrelsens i 

Kalmar arkiv granskas.  
162 KLT 28/8, 6/9 och 23/9 1929. Att borgerlig press kritiserade böndernas agerande var en bitter 

kalk att tömma för storbönderna. I den egna boken från 1936 påpekas detta ”klassvek” på flera 
ställen: “Som förut sagts, blevo i konfliktens början till och med några borgerliga tidningar offer för 
den socialistiska bluffpropagandan” (s 34). 

163 Lantarbetaren 1929:9 1/2 
164 SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 
165 I SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB finns med stor 

sannolikhet uppgifter om detta. 
166 Mörekonflikten 1929–1936, s 89. 
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Kalmartidningarna.167 Den 12 november 1929 kunde man läsa följande 
annons i de borgerliga Kalmartidningarna:  

 
Lantbrukare! Nedanstående personer ha antingen öppet vägrat 

utföra arbeten åt blockerade gårdar eller på ena eller andra sättet 
under pågående striden sökt komma dem till livs: Lantbrukaren 
Gustav Holmdal, Kölbygärde, grundläggaren Aug. Svensson, 
Rinkabyholm, lägenhetsägaren Per Johansson, Brånen, Hossmo; 
torparen John Jonsson, Ljungby Mellanmo, chauffören Karl 
Olsson, Vassmolösa; lägenhetsägaren Helge Karlsson, Ljungby nr 
5; lägenhetsägaren Axel Vilhelm Dalberg, Vassmolösa.168  

 
Denna stigmatisering av enskilda under strejken från arbetarnas mot-

part torde vara unik i den svenska historien,169 och den 14 april 1930 
bildades ”Lantbrukarnas i Kalmar län förening u.p.a”, vars syfte var att 
stödja de strejkdrabbade lantmännen och deras sympatisörer. Under 
rubriken ”Vakna i tid” uppmanade Kalmar Läns Tidning (KLT) på 
ledarplats:  

 
Inför den hotande situationen bör därför ingen lantbrukare för-
summa att ingå som medlem i Lantbrukarna i Kalmar län 
intresseförening, ty det stöd denna skänker eder blir kanske den 
säkraste borgen för att en konflikts olyckor hållas fjärran från edra 
bygder.170  

 
Lantarbetarna i Möre hade tillgripit det klassiska greppet, som 

lantarbetarna hade gjort i Skåne 1924 och i Uppland 1925, att strejka i 
skördetid. I skörden var den agrara produktionen som mest sårbar, och 
redan under den sista veckan i juli kallade bönderna in strejkbrytare som 
bl a kom från Blekinge och Skåne.171 Både Rädda skörden och Arbetets 
Frihet, som var kända strejkbrytarorganisationer, var verksamma i om-
rådet.172 En gammal fackföreningsman Hallberg som bodde på Öland var 
ombud för Arbetets Frihet.173 Vid ett tillfälle förekom skottlossning vid 
Rinkaby där en berusad strejkbrytare som varit med i finska 
inbördeskriget hotat lantarbetare och skjutit; han dömdes senare i tinget i 
Vassmolösa.174 För Arbetets Frihet, som hade sitt ursprung i 
klasskampens Norrland, var striden i Möre av stor betydelse. Det framgår 

 
167 Mörekonflikten 1929–1936, s 49 ff. 
168 Här citerad efter Ernst Blomkvist 1935. 
169 I den forskning och litteratur om svensk modern historia som jag känner till kan jag inte påminna 

mig något liknande. 
170 KLT 24/4 1930. 
171 Se Mats Johanssons arkiv intervju A, E och K. Enligt en av böndernas söner (intervju E) var det 

ungkarlar från Malmö som Arbetets Frihet organiserade. 
172 Ingvar Flink Strejkbryteriet och arbetets frihet, s 83 f; Mörekonflikten 1929–1931, s 60 f. 
173 Se Mats Johanssons arkiv intervju F, H, I och J.  
174 Ernst Blomkvist 1932. 
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av organisationens samtida historik. Lantarbetarestrejken var ett tillfälle 
att etablera strejkbryteriet i södra Sverige, och som en symbolisk 
handling förlades centralförbundsstämman till Kalmar 1932. Mörekon-
flikten framställdes som en stor seger för antisocialismen och för den fria 
svenska bonden. I Södra Kalmar distrikts förbund av Arbetets Frihet var 
Mörebönderna K Nilsson, Boo i Norra Möre, och Amandus 
Johansson,Vassmolösa i Södra Möre, ordförande respektive sekreterare. 
Hemmansägaren Gottfrid Johansson, Vassmolösa, var medlem i Central-
förbundets VU.175  

5.4 Slaktaren från Kåremo 
SLF ledde konflikten genom ett strejkutskott som tillsattes i början av 
augusti 1929. Vaktlistor vid gårdarna upprättades, de viktiga understöden 
till arbetare och deras familjer betalades ut. En bil köptes in för att bättre 
kunna bevaka gårdarna och transporterna av blockerade jordbruks-
produkter. SLF fick stor hjälp av Kalmar FCO som avsatte personal på 
Folkets hus i Kalmar för strejkens genomförande. Kontakterna med andra 
fackföreningar och organisationer inom arbetarrörelsen var livliga.176 
Arbetarna i Kalmar hamn, Kalmar slakteri och på Ångkvarnen vid 
Ölandshamnen vägrade att befatta sig med blockerade produkter. Trots 
detta kunde blockaden kringgås vid flera tillfällen. Mejerivaror hamnade i 
Tyskland via järnväg och genom fartyg från hamnen i Kalmar, och 
slaktdjur skickades ända till Östergötland och Stockholm.177 En av de 
mest verksamma antisocialisterna under konflikten var den s k Kåremo-
slaktaren Sture Johansson – hatad av en del arbetare men älskad av vissa 
bönder.178 Historierna om Johansson och strejkvakterna på nattliga färder 
på de krokiga småländska grusvägarna är åtskilliga.179  
 

Och svinen till Målilla även han sänt 
 Och korna till Vimmerby de har ju anlänt 
 För vakter där varit och aljerat spion 
 Om vi honom kunde stoppa vore värt en miljon. 
 Och hemskt han uppträder på alla sätt och visen, 
 Det var ju när vägarna var hala som isen, 

 
175 Se Tioårsberättelse för Arbetets Frihet 1923–1933, 1933. I Mörekonflikten 1929–1931 framställs 

Arbetets Frihet som den mest pålitliga bundsförvanten. Där påstås också att havre från Möre 
hamnade i Norrland. 

176 Det framgår av flera dokument till fackföreningar i Tyskland i SLF:s efterlämnade arkiv hand-
lingar från strejken – SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 

177 På den berömda Stockholmsutställningen 1930 blev en sugga från Möre föremål för en arbets- 
konflikt när arbetarna inte ville hantera det blockerade djuret – se Mörekonflikten 1929–1931, s 65 
f. 

178 Se Mats Johanssons arkiv intervju A, C, D, F och I. Mörekonflikten 1929–1931, s 67–73. I 
böndernas skrift ägnas ett helt kapitel åt Sture Johansson. 

179 Se Mats Hellspongs artikel En strejks koreografil. Från etnologprojektet vid Stockholms 
universitet härrör också en C-uppsats, Per Giertz’ “Lantarbetare i strejk”, 1998; Mats Johanssons 
arkiv intervju A, C, D, F och I. 
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 Vi var vid Kåremo sent en månda’kväll, 
 Då ett par av oss fick en duktig smäll.180

 
Denne man var intressant eftersom han enligt flera källor varit mycket 

aktiv under strejktiden och genom sina gärningar visade några av 
strejkens karakteristiska: individualismen och antisocialismen inom 
bondeklassen samt blockader och bojkotter av gårdars produkter.181 
Dessutom var slaktaren från Kåremo från början en representant för 
tredje man. 

5.5 Kommunister, medlare och avtalet 1931 
Under 1930 gjordes två försök att bilägga konflikten, dels under 
sensommaren på böndernas initiativ, dels i slutet av året då landshövding 
John Falk i Kalmar medlade.182 Återtagningen av de strejkande arbetarna 
framstod som det avgörande hindret för en uppgörelse. SLF accepterade 
att strejkbrytare på kontrakt skulle få stanna t o m den 1 november 1931, 
men lantmännen var splittrade i saken. Man hade emellertid förhandlat i 
flera dagar, och en lösning började att skönjas.183 Den 1 juni hade flera 
tusen människor samlats till en tredje demonstration i Ljungbyholm, där 
SLF:s ordförande C A Falk och Svenska Typografförbundets förtroende-
man Sigvard Cruse talade. Kyrkans styrande förbjöd deltagarna att sam-
las på kyrkbacken som vid de två tidigare demonstrationerna: ”Att endast 
kyrkliga och kommunala förättningar var tillåtna. Folksamlingar, nöjes-
anordningar eller mötes hållande, voro strängeligen förbjudit.”184 Mötet 
fick hållas på skolgården på kommunal mark vilket överläraren fick 
mycket obehag av i bygden.185  

Under sommaren 1930 började några SLF-medlemmar på två gårdar i 
Dörby socken – Hårstorp och Kylinge no 3 – att strejka och blockad och 
bojkott proklamerades.186 På Hårstorps gård fanns en koppling till den i 
samtiden aktuella hemtagningen av Svenskbyborna från Ukraina, 
eftersom familjen som ersatte de strejkande arbetarna var från Svensk-
by.187 Tidvis förekom också kommunistisk agitation; t ex vid ett utom-
husmöte i Ljungbyholm mitt i konfliktens kärnområde.188 Kommu-
nisterna ansågs också ligga bakom det försök till utvidgning av strejken 

 
180 Se SLF:s arkiv avd 103 Ljungbyholm där ett vishäfte finns bevarat, Föreningen Kalmar 

folkrörelsearkiv. 
181 Mörekonflikten 1929–1931, s 67–73. 
182 Se Ernst Blomkvist 1932. Parterna träffades 24/11, 4/12, 11/12 och 18/12. 
183 Mörekonflikten 1929–1931, s 100 f. 
184 Se Ernst Blomkvist 1932. 
185 Enligt intervju C i mitt arkiv råkade denne Axel Johansson illa ut i den lokala offentligheten 

genom sina sympatier för arbetarna. 
186 Se Ernst Blomkvist 1932. 
187 Denna arbetslinje i svensk flyktingpolitik har för en något senare tid studerats av Lars Olsson i 
På tröskeln till folkhemmet, 1995. 
188 Se SLF:s arkiv avd 103 Ljungbyholm, Föreningen Kalmar folkrörelsearkiv samt Mats 

Johanssons arkiv intervju C. 



 79

                                                

till Högsby gård i mellersta Kalmar län på försommaren 1930.189 Jag 
tolkar detta på så vis att kampen inom arbetarrörelsen gjorde att kom-
munisterna ville göra en inbrytning i den småländska arbetskonflikten.190 
Detta förhållande var också tydligt när den samlade arbetarrörelsen i 
Kalmar län konfererade hela dagen den 30 november 1930. Totalt 222 
ombud från fackliga avdelningar och distrikt samt SAP:s olika föreningar 
diskuterade ”arbetet för att stödja lantarbetarna i deras kamp för 
föreningsrätt och bättre existensmöjligheter.”191 Den kommunistiska 
minoriteten var aktiv och tre voteringar visade splittringen i den regionala 
arbetarrörelsen, och den kommunistiska tidningen Kalmar-läns-kuriren 
referent fick inte närvara.192 I skottgluggen för kommunisterna var SLF 
och LO genom Kalmar FCO – C A Falk deltog i konferensen. Resolu-
tionen från mötet stöddes inte av alla, men 33 ombud omfattade en 
resolution skriven av Ivar Svensson i Högsby som präglades av 
klasskamp och revolutionär retorik.193 I den yviga debatten, som inte 
bara handlade om konflikten, stod ersättningarna till de strejkande och 
blockadernas dåliga effektivitet i centrum; att blockaderna var problema-
tiska var emellertid inget som erkändes offentligt. I slutdokumentet 
uppmanades arbetarnas organisationer att bilda kommittéer för att stödja 
blockaden av gårdarnas produkter.194

På våren 1931 sammanträffade C A Falk med Karl Sjögren, som var 
böndernas förhandlare, för att förbereda en godtagbar uppgörelse. Vid 
förhandlingsdelegationernas två första möten – den 30 juni och 29 juli – 
kunde man inte enas. Men den 6 augusti kunde parterna på Hossmo säteri 
underteckna ”Överenskommelse för biläggande av den s k Möre-
konflikten”.195  

När avtalet om Mörekonflikten skrevs under, dominerade händelserna i 
Ådalen samhällsdebatten där skotten mot demonstranterna hade fallit den 
14 maj, och att den tidvis riksbekanta Mörekonflikten hade bilagts kom i 
skymundan. Ordet kollektivavtal förekom inte i dokumentet, men det 
uppfattades delvis som ett sådant av Arbetsdomstolen en tid senare. Före-
ningsrätten skulle lämnas okränkt, och den komplicerade frågan om de 
strejkandes återgång till arbetet försökte parterna att reglera i avtalet. 
Senast 1 november 1931 skulle 12 arbetare ha återgått i arbete, och i mån 
av annat arbete på gårdarna skulle detta erbjudas de strejkande lant-
arbetarna. I samråd mellan parterna var målet att alla i konflikten in-

 
189 KLT 6/6 1930;  
190 Bengt Schüllerqvist har i avhandlingen Från kosackval till kohandel, 1992, analyserat SAP:s väg 

till makten och där lyft fram kampen mot kommunisterna efter valet 1928. 
191 Protokollet från konferensen i Kalmar Folkets hus 30/11 1930 finns i SLF:s arkiv Handlingar 

rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 
192 Kalmar-läns-kuriren : Kommunistisk tidning för Kalmar län och Öland gavs ut 1923–1942. 
193 SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. Östra Smålands 

redaktör Adolf Malmborg författade mötesresolutionen och var här en aktör utöver sitt 
redaktörskap. 

194 SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 
195 Se Mörekonflikten 1929–1931 samt Ernst Blomkvists två manuskript om strejken.  
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dragna arbetare skulle ha återgått arbete senast 24 april 1932 på gårdarna 
i Södra och Norra Möre. De ersättningar som ingick var i nivå med det 
avtal som SLF och SLA ingick för Kalmar län på våren 1929. I 
dokumentets § 4 och 5 slås fast att alla blockad- och prickningsaktioner 
ska upphöra samt att ”repressalier i anledning av konflikten få ej från 
någondera sidan förekomma”.196 Att arbetarna och deras anhöriga blev 
stämplade för framtiden finns dock flera vittnesbörd om.197 När kon-
flikten löstes var fortfarande 43 gårdar på Möreslätten i blockad och boj-
kott. Endast ett fåtal bönder hade gjort separata uppgörelser med den 
fackliga parten. 

Under 1932 blev Mörekonfliktens slutavtal prövat i Arbetsdomstolen. 
Kärande part var SLF genom ordföranden C A Falk, och svarande part 
var lantbrukaren Gustav Johansson i Bottorps by strax intill Kalmarsund. 
Saken gällde om Johansson gått förbi strejkande arbetare när han hade 
anställt folk; enligt uppgörelsens 2 § moment b var bönderna bundna att 
leja de lantarbetare som hade deltagit i strejken ”vid behov av extra 
arbetskraft såsom vid skörd-, trösk- och skogarbeten”. AD dömde till 
SLF:s förmån. I domen analyserades också avtalets principiella sidor. I 
lagens mening var avtalet inget kollektivavtal. När SLF framlade sina 
krav sommaren 1929 var kravet om kollektivavtal och föreningsrätt helt 
centrala punkter. Å andra sidan bedömde AD att dokumentet hade en 
”kollektiv karaktär” och kunde därmed prövas av domstolen, ett 
förhållande som Johansson hade ifrågasatt. Kollektiviteten bestod i av-
snitten om återtagandet i arbete av i strejken deltagande arbetare samt att 
avtalet i princip kunde omfatta anställningar som gjorts efter augusti 
1931.198

Intressant är att SLA:s förbundsorgan ansåg att överenskommelsen var 
att betrakta som ett kollektivavtal, vilket också var det som 
lantarbetsgivarna eftersträvade när arbetsförhållandena skulle regleras.199 
Möreböndernas position var med några års distans att man hade 
tillbakavisat ”de rödas” krav om kollektivavtal.200

5.6 ”Den lille minste som blivit vräkt” – filmen 
om strejken 
Under strejken spelade den fackliga parten in en film som visar scener 
från händelserna i Möre – den s k Mörefilmen. Syftet var att internt i 
arbetarrörelsen rättfärdiga lantarbetarnas strejk och visa den egna 
moraliska styrkepositionen. Den var ett led i propagandan och visades på 
arbetarrörelsens möten runtom i Sverige, och pengar samlades in till de 

 
196 Avtalets lydelser finns som en bilaga till den här boken.. 
197 I mitt intervjumaterial berättar t ex en strejkande man om sådana problem 1936/1937. Se Mats 

Johanssons arkiv intervju C. 
198 AD:s domar 4 1932. 
199 SLM 1931:8. 
200 Mörekonflikten 1929–1931, s 102 f. 
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strejkande smålänningarna. Filmen är dokumentär, men scenerna är 
konstruerade för att framställa ”de tredskande” bönderna i starkt dålig 
dager och arbetarklassen som offer i skeendet.201 Inspelningen är gjord 
under hösten 1929 när de flesta vräkningarna som strejken föranledde 
exekverades. I Krankelösa, Bottorp och Vassmolösa skildras hur stataren 
och hans familjemedlemmar sätts på bar backe. Manipuleringar är t ex att 
de drabbade är välklädda, ställer upp sig som på familjefotograferingar 
samt att filmbilderna innehåller så många människor att den rimligaste 
tolkningen är att de är kallade att vara deltagare av filmens upp-
hovsmän.202 En intressant aspekt på detta speciella källmaterial från strej-
ken är att människorna i konfliktens mest akuta skede spelar sig själva, 
vilket Tommy Gustafsson påpekat.203 De gör det dock i arrangerade 
scener, och man kan se ett nyfiket intresse för det relativt nya filmmediet 
bland de medverkande. I beledsagande textskyltar berättas strejkens 
förhistoria, uppkomst och händelser. Noterade i en löpande följd bildar 
dessa textningar en konkret bild från den då på hösten 1929 dramatiska 
och rikskända lantarbetarstrejken: 

 
”Söder om Kalmars historiska och traditionsmättade slott…” 
”…utbreder sig stora bördiga slätter…” 
”…där bredvid varandra bo storbönder av olika kynnen.” 
”Å Ulvsborgs gods, ett vackert ställe, äro arbetarna organiserade, kol-
lektiva avtal äro träffade och lugn och arbetsglädje råder.” 
”Å Kranklösa och andra gods äro arbetarna också organiserade men 
tvingade genom strejk tillkämpa sig föreningsrätten.” 
”Arbetskonflikt råder sedan den 24 juli och omfattar nu 22 gårdar inom 
Ljungbyholm, Dörby och Kläckeberga socknar. Statarna här hade lägre 
lön såväl i spannmål som i pengar än Svenska Lantarbetareförbundets 
avtal för Kalmar län föreskriver. Kontantlönen växlade mellan 480 och 
600 kronor. Lantarbetareavtalets minimilön är 630 kronor.” 
”Storbönderna vägra att erkänna fackföreningen som avtalstecknande 
part. I sin efterblivenhet ha 13 av dem under oktober månad ur sina 
bostäder vräkt ut 57 statare, därav 37 med familjer. Sammanlagt omfatta 
vräkningarna 250 personer. Vräkningarna kunde icke lagligen nekas. Här 
behövs uppenbarligen lagändring. Statarna ha understödda av sina 
organisationer, icke fällt modet utan fortsätta oförfärat striden.” 
”Kranklösa ladugårdar. En passerande strejkbrytare.” 
”Vräkningar från Kranklösa statstugor, ägare F.J. Karlsson.” 
”Den oupptagna potatisen å Kranklösafälten.” 
”Landsfisal Erlandsson, nödd och tvungen att förrätta vräkningarna.” 
”Vräkningar från en av kronoarrendator Danielssons statstugor.” 

 
201 Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929) B 19308, SLBA. Filmen i den kopia som jag 

har tillgång till är ca 14 minuter lång. 
202 Tommy Gustafsson ”Filmen som historisk källa”, s 471–490. Gustafsson analyserar bl a 

Mörefilmen i en artikel om film som historikerns källmaterial. 
203 Gustafsson Filmen som historisk källa, s 478. 
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”Ljungbyholms blockerade mejeri.” 
”Slöjdaren Johansson, socialdemokrat sedan 40 år, den förste i Ljungby-
holm, trotjänare från Kranklösa, nu i egen stuga utanför patronens makt-
område.” 
”Vräkningar i silande regn från statstuga, ägd av bröderna Norborg, Bot-
torp. Stataren är en gammal trotjänare, som varit vid gården i ett 20-tal 
år.” 
”Den lille minste som blivit vräkt.” 
”Hossmo säteri arrenderat av f.d. jordbrukskonsulent Sjögren, arbets-
givarnas ledare.” 
”Vräkningar likaså i regn. Ägaren Olsen arrenderar kronoegendomen 
Vassmolösa.” 
”Åter en vräkning i regnet. Ägaren av statstugan är Gustaf Jonsson i 
Bottorp.” 
”Advokaten Hemberg söker övertala Jonsson att utlämna presenningar 
eller säckar att täcka över sängkläderna med.” 
”Jonsson förklarar ingenting ha att låna ut för ändamålet. ’Även om jag 
hade, skulle de ej få låna det’ de ha sig själva att skylla.” 
”Den hygglige landsfiskalen täcker sängkläderna så gott han kan.” 
”Den största av de vräkta familjerna.” 
”Bostadsinteriör från Tingby, Smedby. Taket fullständigt uppruttnat. 
Ägare Lindgren.” 
”Vräkningar från den av Åman, Vassmolösa, ägda urusla statstugan.” 
”Den vräkta familjen.” 
”Interiör från denna stuga.” 
”En statstuga sådan den kan vara.” 
”Ljungbyholms historiska magasin.” 
”’Denna trappa är hungroga gäster helgad’.” 
”’Dyrka Gud som gifwer dig bröd och allt’.” 
”Slut.”204

 
Min tolkning är den att SLF pedagogiskt pekar ut färdriktningen mot 

ett framtida folkhem där bönder och arbetare lever sida vid sida i sam-
hörighet. I ett sådant samhälle accepteras rimliga löner, fackföreningen är 
en erkänd avtalsskrivande part och i lantarbetarfamiljens bostad är allt 
välordnat. Det var partisekreteraren Gustav Möller som tog initiativ till 
att filmen gjordes, och den visades inom arbetarrörelsens organisationer i 
hela landet.205 Att den socialdemokratiska partiledningen engagerade sig 
visar att jordens arbetare var en av nycklarna i kampen om den politiska 
makten i landet. I böndernas bok från 1936 diskuteras filmens propa-
gandistiska betydelse. Bokens anonyme författaren sätter in Möre-

 
204 Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929) B 19308, SLBA. Enligt Epost 2007-01-08 till 

mig från historikern Tommy Gustafsson finns det två versioner av filmen. Min version är den 
ursprungliga, men med ljudteknikens utveckling gjordes en kopia med pålagd speakerröst. 

205 Jordfolket, s 138 f. 
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strejkens betydelse i en strategi där arbetarrörelsen på allvar tänkte ta den 
politiska makten i Sverige. Att då visa fram omänskliga bönder som 
vräker sina arbetare skulle ge fler röster i de politiska valen.206 Som jag 
tidigare påpekat verkar inte krisuppgörelsen 1933 mellan SAP och 
bondeförbundet vara något hinder för angrepp på arbetarrörelsen. Till 
denna maktkamp återkommer jag i slutanalysen. 

5.7 ”Visa från Nybro marknad” 
För att upprätthålla den proklamerade blockaden och bojkotten av 
gårdarna, andelsmejeriet i Ljungbyholm och associerade näringsidkare, 
som inleddes när strejken bröt ut, inköptes som nämnts en bil av 
arbetarorganisationerna som strejkvakterna bemannade.207 Om nattliga 
färder när strejkbilen förföljde lastbilar med gårdarnas slakt- och 
spannmålsprodukter berättades det långt senare i trakten.208 Händelserna 
i Möre fick också folkligt kulturella uttryck i ett antal visor och kupletter 
med konfliktens händelser som bakgrund, t ex ”Visa från Nybro 
marknad” och ”Möreböndernas havre”. Man framförde även en revy i 
trakten där visorna sjöngs och ett komiskt teaterstycke uppfördes.209 
Etnologen Mats Hellspong har uppmärksammat Mörestrejkens kulturella 
uttrycksformer i ett etnologiskt forskningsprojekt.210 Jag vill se dessa 
handlingar som arbetarklassens sätt att hantera dessa i grunden 
traumatiska händelser som var strejkens vardag: att mista arbetet, att 
mista sitt hem, att se barnen mobbas i skolan, att se dödligheten öka i 
lokalsamhället. Att sjunga och spela revy blev en ventil i denna bistra 
verklighet där frustrationen gavs ett kreativt utspel. På denna 
arbetarkultur anspelade Ivar Lo-Johansson i novellen om Anselm 
visdiktaren i Statarnoveller II.211

5.8 Vem ”vann” Mörekonflikten? 
När strejken var över började en diskussion om vem som ”vunnit” 
konflikten. Bitterheten var stor i bygden på båda sidor. Vid SLF:s 
distriktskonferens i Kalmar den 7 februari 1932 redogjorde ansvariga 
fackföreningsmän för konfliktens handläggning, och diskussionen blev 
livlig om strejkens resultat. Något tack till de ansvariga kunde ombuden 

 
206 Mörekonflikten 1929–1931, s 36 f. 
207 Före bilinköpet hyrdes taxiägare Olssons bil i Vassmolösa vilket gjorde denne prickad av 

bönderna. Att slippa beställa körningar gjorde strejkvakterna mer flexibla. 
208 I flera av mina intervjuer talas det om detta. Mats Johanssons arkiv intervjuerna B, C & E.  
209 Se SLF:s arkiv avd 103 Ljungbyholm, Föreningen KalmarF folkrörelsearkiv. Som jag tidigare 

nämnt har jag i mitt arkiv intervju K två informanter som sjunger Mörevisor. I radioprogrammet 
om Mörekonflikten i Radio Kalmar som gjordes av elever Högalids folkhögskola på 1970-talet är 
sångerna en viktig del. 

210 Hellspong, 2000. I boken Herrgårdsromantik och statarelände, 2004, visar fyra etnologer bilden 
av herrgården under 1900-talet. I boken har statarna och strejker en stor roll. Mats Hellspong har 
analyserat retoriken kring några strejker, bl a i Möre.  

211 Se Ivar Lo-Johansson Statarnoveller II, 1975. 
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inte uttala ”utan diskussionen fick utgöra svar på frågan”.212 P A Strid 
kommentar i minnesboken Jordfolket var: ”I rättvisans namn må sägas att 
uppgörelsen verkade förhastad och gav också kritiska genljud under 1932 
års kongress.”213 En av mina frågor till informanterna var om bönder och 
arbetare var nöjda med avtalet. En tyckte att lantarbetarna segrade medan 
två såg det hela som ett nederlag. Fyra arbetare menade att det fanns både 
plus och minus i uppgörelsen.214   

Mörekonflikten var en strid om föreningsrätten. Det var förmodligen 
därför som arbetarrörelsen engagerade sig så kraftfullt. Medan man inom 
industrin redan 1906 i princip vunnit rätten att agera kollektivt genom 
fackföreningar – den s k storstrejken 1909 förminskade naturligtvis dessa 
fackliga framgångar för industriarbetarklassen – var förhållandena inom 
jordbruket ännu inte stabiliserade. Förutom SLF:s förtroendemäns aktiva 
deltagande – ombudsman Per Albin Strid och ordföranden C A Falk – av-
satte Kalmar Fackliga Centralorganisation betydande resurser till strejken 
trots att SLF först 1930 åter blev medlem i LO; Kalmar FCO hade när 
konflikten bröt ut ingen organisatorisk koppling till lantarbetarna. I tabell 
19 görs en parallellsammanställning mellan utvecklingen i Småland och i 
riket för den fackliga organiseringen. 

 
Tabell 19. SLF-medlemmar och lokalavdelningar i Småland 1932–
1939. (absoluta tal) 

År  Avd Medlemmar 
Småland    

Medlemmar SLF 

1932 -    538 16 051 
1933 21    461 16 342 
1934 14    324 16 725 
1935 13    355 19 097 
1936 17    489 25 797 
1937 31 1 153 34 216 
1938 26 1 052 38 438 
1939 34 1 129 38 605 

Källa: Uno Johansson, 1954, s 75 . 
 
Smålänningarna utgjorde endast några procent av SLF:s medlemsantal 

under 1930-talet, och distriktet var aldrig någon stark länk i den fackliga 
lantarbetarkåren. Åren efter Mörestrejken sjönk medlemsantalet vilket 

                                                 
212 Johansson, Smålands distrikt av Svenska Lantarbetareförbundet, s 9 f. 
213 Jordfollket, s 50 f. 
214 Av de tre bönderna som jag intervjuade hade en ett resonemang kring avtalet där han såg det som 

en kompromiss som alla förlorade på liksom man hade gjort under hela konflikten. 



var mot trenden i landet som helhet.215 Skördetiden för den fackliga lant-
arbetarrörelsen under 1930-talet som vi kunde avläsa i tabell 16 speglas 
inte fullt ut i den småländska utvecklingen. Visserligen sker en kraftig 
uppgång mellan 1936 och 1937, men SLF-medlemmarna i landskapet var 
i ett svenskt helhetsperspektiv 3,3 % 1932 för att falla till 2,9 % 1939. 
Bengt Schüllerqvist har påpekat hur SAP:s ledning var intresserad av att 
politiskt aktivera lantarbetarklassen under åren kring 1930. I landstings-
valet 1930 var man inte beredd att släppa fram lantarbetarkandidater, men 
i det historiska riksdagsvalet 1932 – när SAP:s långa maktinnehav in-
leddes – blev flera SLF-funktionärer valda till parlamentet.216

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enok Fransen – hemmansägare på gården Öbbestorp i Ljungby socken. 
Han var en av bondeledarna under strejken 1929–1931. Fotograf Walter 
Olsson, 1929. www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp
 
Enok Fransén (f 1881) på gården Öbbestorp var en av böndernas ledare 
och en mäktig man i bygden. Han var initiativtagare till Ljungby hem-
bygdsförening, och i slutet av 1940-talet fick han i uppdrag att berätta 
hembygdens historia i bokform. Hans bok är en ingående beskrivning av 
socknen från forntid t o m 1940-talet, men han nämner inte den stora 
strejken som gjorde bygden rikskänd åren kring 1930! Av de gårdar som 

                                                 
215 I några av mina intervjuer framgår att den fackliga aktiviteten var på sparlåga åren efter 1931. Se 

Mats Johanssons arkiv intervju C, H och I. 

 85
216 Bengt Schüllerqvist Från kosackval till kohandel, s 178, 1992. 

http://www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp
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Fransén nämner var hans egen gård Öbbestorp och ytterligare fem med i 
konflikten. Det är en faktarik skrift – särskilt beträffande 1800- och 1900-
talen. Att en stor strejk hade pågått knappt 20 år tidigare förtiger 
emellertid Fransén.217 Min tolkning är att det ännu var för nära i tiden för 
att offentligt diskutera dessa traumatiska händelser i Möre. Min tolkning 
är att konflikten inte var något som man var stolt över; den skulle helst 
falla i glömska. Under min uppväxt i Ljungbyholm på 1970- och 1980-
talen när jag själv började att intressera mig för strejken förstod jag snart 
att detta var ett känsligt område i de mänskliga relationerna i bygden. 

5.9 Sammanfattning 
Den nyorganiserade statar- och lantarbetarklassen i östra Småland tog 
striden med de mäktiga bönderna på Möreslätten i slutet av 1920-talet. I 
ett maktperspektiv hade gapet minskat mellan de två klasserna, och 
arbetarna hade ett starkt stöd i den samlade arbetarrörelsen. I kraft av sitt 
ägande av produktionsmedlen hade bondeklassens position byggts upp 
under lång tid; de var starka men deras position i lokalsamhället höll på 
att försvagas genom arbetarrörelsens framväxt nationellt och genom 
demokratiseringen. Därtill kom en annalkande jordbruksskris som 
dominerade inrikespolitiken med en final i krisuppgörelsen 1933. Många 
på arbetarsidan såg resultatet av striden som ett nederlag – den upp-
fattningen var den dominerande i mitt intervjumaterial. Den slutsatsen 
lutar också ombudsman Strid och forskaren Back åt. Åren efter strejken 
blev svåra för lantarbetarna i Möre, och ett genombrott kom 1936/1937 
för SLF i förening med statliga reformer som semester- och arbets-
tidslagar.218 Det juridiska utfallet var att föreningsrätten erkändes och att 
kollektiviteten gällde åtminstone de 12 arbetare som nämndes i 
uppgörelsen. Så dömde AD 1932 i ett Möremål. 

Mörekonflikten kan framstå som symbol för de grundläggande 
förändringarna i lokalsamhället och nationellt. Genom strejken steg 
lantarbetarna och deras familjer fram och påverkade klassens formering. 
Man gjorde detta genom att vägra att arbeta, genom att blockera gårdarna 
och deras avsaluprodukter. Men också genom att nedteckna visor och 
spela revy om strejktid; så agerar en medveten samling individer i ett 
kollektivt sammanhang. Böndernas makt var fortsatt stor under de här 
åren. Man styrde och ställde, och åren efter var den organiserade 
arbetarklassen försvagad genom konflikten. Klassmedvetenheten och 
solidariteten stärktes genom kampen mot den gemensamma fienden i en 
Stockholmsledd röd facklig rörelse. Bönderna däremot agerade inte till en 
början i organiserade former men de höll naturligtvis en nära kontakt, och 
de fick stöd av borgerligt sinnade grupper i samhället liksom av de 
strejkbrytarorganisationer som tidigt på hösten 1929 engagerades i 

 
217 Se Fransén, 1948. Fransén nämner att ”Åren 1929–1931 förekom viss arbetslöshet” – det är det 

närmaste som vi kommer strejken i denna hembygdsbok! 
218 Se Mats Johanssons arkiv intervju A, F och I. 
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strejken. Som ett svar på SLF:s stridsmedel infördes prickningar av 
medborgare som hjälpt arbetarna på olika sätt. På våren 1930 orga-
niserades den ovan nämnda u.p.a-föreningen som en kamp- och solidari-
tetsförening för de konfliktindragna lantbrukarna. Klassformeringen och 
den utbrutna strejken gjorde att Mörebönderna slöt sig samman i likhet 
med de arbetarorganisationer som man bekämpade; bondesolidariteten 
var en viktig företeelse under strejktiden. En form av organiserad 
kapitalism hade införts även i Möre.

I tidningarnas opinionsbildning kring Mörestrejken rasade en kamp 
med pennan. Det är till detta fäktande vi nu ska vända blicken för att på 
så vis fördjupa analysen av klassformeringen och dess akuta fas som 
ledde till den långvariga strejken. 
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6. TIDNINGARNAS 
OPINIONSBILDNING 

Min tanke med att analysera den offentliga diskussionen om strejken i 
pressen är att visa konfliktens många variabler. Syftet är alltså inte att 
beskriva tidningarna som ”deltagare” även om detta blir ett delresultat 
Jag har inte i första hand tagit med nyhetsartiklar utan koncentrerat mig 
på det opinionsbildande materialet på tidningarnas ledarsidor. I de poli-
tiska kommentarerna spetsades argumentationen och konfliktorsakerna 
lyftes fram och tydliggjordes. Genom denna analys ökar vår förståelse för 
skeendet. 

Åren kring 1930 fanns det tre lokala tidningar i Kalmarbygden: 
högertidningen Barometern, den Bondeförbundet närstående Kalmar-
Kalmar Läns Tidning samt den socialdemokratiska Östra Småland som 
började att ges ut 1928.219 De här tre avisorna har jag valt att studera. I 
princip tog alltid de två borgerliga tidningarna ställning för bönderna i 
konflikten, medan Östra Småland stod på lantarbetarnas sida. För de tre 
dagstidningarna har samtliga exemplar under strejkens dryga två år excer-
perats. SLF:s medlemstidning Lantarbetaren ingår också i analysen. Jag 
har dessutom läst Svenska Lantarbetsgivarnes Medlemsblad (SLM) för 
åren 1928 t o m 1932. 

  Min metod är induktiv. Genom läsning av Kalmartidningarna 
framstår några frågor som särskilt viktiga vid analysen av lantarbetar-
strejken. De två tidskrifterna har sedan kompletterat dagstidningarnas 
artiklar. Frågorna om kollektivavtal, föreningsrätt, tredje mans rätt, 
strejkbrytarna och vräkningarna är faktorer som var essentiella för den 
framväxande fackliga arbetarrörelsen och för industriägare och lantmän. 
De många strejkerna under 1920-talet gjorde debatten om rättigheterna 
akut, och juridiskt löstes saken delvis genom att riksdagen antog lagar om 
kollektivavtal och arbetsdomstol 1928. I inrikespolitiken var jordbrukets 
kris i centrum i slutet av 1920-talet, och på våren 1930 avgick höger-
regeringen Lindman på en fråga om jordbrukspolitiken. Denna jord-
brukets ekonomiska kris och de politiska valen som en klangbotten till 
Mörekonfliktens två år långa strejktid är samhällsfrågor som jag har 
iakttagit i det excerperade tidningsmaterialet. Att det fanns klasskillnader 
och oenighet angående samhälleliga frågor var en del av klassformerings-
processen för borgerligheten, men konflikter om Mörestrejken inom den 

 
219 Jag har inventerat tidningar i Kungliga bibliotekets databaser – framförallt i LIBRIS, den 

nationella bibliotekskatalogen. 
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lokala borgerligheten är ett för mig oväntat resultat – nedan kallat borger-
lig oenighet. De opinionsbildande ledarartiklarna har jag analyserat och 
urskiljt följande teman:  

  
1/ De politiska valen 
2/ Jordbrukets kris 
3/ Tredje mans rätt 
4/ Kollektivavtal & föreningsrätt 
5/ Strejkbrytarna 
6/ Vräkningarna 
7/ Borgerlig oenighet 
 
Jag har utformat analysen så att den börjar på ett nationellt plan för att 

falla ned i de mer lokala frågorna. Den inbördes ordningen mellan 
kategorierna har jag valt med detta perspektiv för ögonen.

6.1 De politiska valen: ”Lantarbetare och 
jordbrukare ha gemensamma intressen att 
bevaka” 
Under de två åren som strejken i Norra och Södra Möre pågick 
förrättades ett politiskt val: landstingsmannavalet i september 1930. Men 
1932 var riksdagsvalår, och det valet var viktigt för socialdemokratin 
efter nederlaget i det s k kosackvalet 1928. En av de sociala grupper som 
låg i vågskålen mellan borgerlighet och socialister var just jordbrukets 
underklasser:  
 

Av de avgivna rösterna [1928 års riksdagsval i Kalmar län – min 
anmärkning] tillföllo 24 procent arbetarepartiet medan inte mindre 
än 76 procent eller nära 10,000 lantarbetare röstade borgerligt. Sif-
frorna äro rent av skrämmande, och man häpnar nästan inför detta 
otroliga siffermaterial 

 
framhöll den lokala socialdemokratiska tidningen.220 Valet 1930 blev en 
framgång för SAP, men Bondeförbundet ökade sin röstandel och de 
splittrade liberalerna var valets enda distinkta förlorare. Någon övergång 
av väljare på landsbygden till SAP var det inte tal om.221

I tabell 20 har jag visat röstförhållandena mellan borgerliga och SAP i 
Kalmar län vid kosackvalet 1928 samt mandatfördelningen för Kalmar 
läns södra landsting vid valet 1930.222

 

 
220 Östra Småland 28/8 1930. 
221 Sven-Anders Söderpalm ”Arbetare och bönder”, s 245. 
222 Kalmar läns landsting var 1864–1970 uppdelat i Kalmar läns norra landsting och Kalmar läns 

södra landsting. 
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Tabell 20. Socialdemokratins och borgerlighetens valresultat i 
Kalmar län vid riksdagsvalet 1928 och landstingsvalet i Kalmar läns 
södra landsting 1930.223 (absoluta tal)

 S B 
1928 24 234 röster 57 857 röster 
1930 10 mandat 

+ 2 
22 mandat 
- 1 

Källa: Tiden 1930 och 1932 – http://runeberg.org/tiden. 
 
I riksdagsvalet 1928 hade de borgerliga partierna nästan dubbelt så 

många röster som SAP. I landstingsvalet 1930 där 22 mandat fördelades i 
södra Kalmar län ökade socialdemokraterna med två ledamöter, men 
regionen var ett mycket stabilt borgerligt fäste. SKP hade inget mandat. 

Barometern hade en mycket bestämd uppfattning om Mörekonflikten 
som ett led i en politisk strategi som i korthet var följande. Socialisterna 
hade anordnat strejken, och de visste att vräkning skulle bli följden. Man 
kunde då visa fram bönderna, som i huvudsak var högersympatisörer och 
bondeförbundare, som omänskliga. Efter stödet till de borgerliga 1928 
fick man vräkningarna som tack för hjälpen, enligt socialistpropagandan. 
Men tidningen undrade polemiskt:  

 
Och tänk om lantarbetarna komme att begripa, att de slantar man 
från socialistiskt håll kastar till dem som strejkbidrag, endast äro 
lockbeten för att förmå dem att vid de politiska valen stödja det 
parti, som motsätter sig alla effektiva stödåtgärder för jordbruket! 
Det bleve nog då en annan låt på de fagra locktonerna!224

 
Att lantarbetarklassens röster var oerhört viktiga framgick också klart i 

Östra Småland inför valet i september 1930. Man värjde sig för kritiken 
att SAP inte alls stödde jordbrukets arbetare. I förslaget om 
arbetslöshetsförsäkring, som partiet hade på sitt program sedan början av 
1920-talet,225 var inte lantarbetarna medtagna. Detta hade högern gjort ett 
stort nummer av, men det var, menade Östra Småland, inte troligt att 
lantarbetarna ville göra inbetalningar till något de inte skulle ha någon 
större nytta av; industriarbetarna var i högre grad drabbade av arbets-
löshet.226 Föga förvånande anknöt tidningen till Mörestrejken. På första 
sidan kunde man den 28 augusti 1930 läsa följande som rubrik till en ar-
tikel som handlade om betydelsen av att rösta: ”Arbetare! Glöm ej möre-

                                                 
223 Tabellen gjord efter tidskriften Tiden årgång 1930 s 551 samt årgång 1932 s 344. Tiden har 

scannats in i projekt Runebergs databas och gjorts tillgänglig på internet http://runeberg.org/tiden. 
224 Barometern 23/5 1930 – se även Barometern 2/9 och 12/11 1929. 
225 Sten Carlsson Svensk historia 2, s 533. 
226 Östra Småland 11/9 1930. 
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böndernas vräkningar och trakasserier!”227 Detta var helt i konsekvens 
med en ledare ett år tidigare: 

 
Den press, som under fjolårets valrörelse upphöjde sig till lant-
arbetarnas riddare och verkliga hjälpare, visar nu som bäst vems 
ärenden den går. Den moltiger inför böndernas brutaliteter av olika 
slag […] Lantarbetarna ha fått lära åtskilligt i denna bygd under 
detta år. Må denna lärdom inrista med eldskrift de oförgätliga 
orden att ’arbetarklassens frigörelse måste vara deras eget verk’.228  

 
För den bondevänliga KLT var valresultatet i södra Kalmar län en 

konsekvens av två saker: 
 

Vad södra Kalmar län beträffar så var man i förväg inställd på att 
socialdemokraterna skulle komma att öka avsevärt, ty det är två 
synnerligen stora förändringar som ägt rum till detta partis 
förmån. Sålunda ha socialdemokraterna fått ett eget tidningsorgan 
i denna bygd, och en sådan omständighet är alltid ägnat att 
avsevärt öka ifrågavarande partis röstsiffror. Mörekonflikten är 
den andra socialistiska agitationsfaktorn, och denna konflikt tolkad 
i Östra Småland, samt Mörefilmen ha med fanatismens makt 
samlat arbetarna under de socialistiska fanorna. [Min 
kursivering]229

 
På våren 1930 trycktes en ledare i KLT med rubriken ”Lantarbetar-

fiske” med dessa slutrader: ”Hela socialistagitationen bland lantarbetarna 
går ytterst ut på att värva röster till valet, ty några gemensamhetsintressen 
i djupare mening mellan industri- och lantarbetare går inte med bästa vilja 
i världen att upptäcka”.230 Motsättningen mellan stad och land lyftes 
fram av KLT liksom en motsättning mellan den omhuldade 
modernäringen och industrins fabrikslandskap. I 1930 års valrörelse 
frammanades en sådan bild, och tidningen riktade en särskild ledare till 
lantarbetarna: 

 
Lantarbetare 
Ett ekonomiskt bärkraftigt jordbruk är viktigaste förutsättningen 
för att lantarbetarna skola få drägliga levnadsvillkor. Partier, som 
säga sig vilja verka för lantarbetarnas bästa men motsätta sig 
strävandena att med ändamålsenliga åtgärder lindra jordbruks-
krisen, böra icke stödjas av lantarbetarna vid valen. Bondeför-
bundet är ett arbetarparti i lika hög grad som något annat av våra 

 
227 Östra Småland 28/8 1930. 
228 Östra Småland 17/8 1929. 
229 KLT 23/9 1930. 
230 KLT 22/5 1930. 
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politiska partier. Det stora antalet jordbrukare står i ekonomiskt 
avseende lantarbetarna närmare än någon annan samhällsgrupp. 
Socialdemokratiska arbetarpartiet har under den sista riksdagen 
motsatt sig varje åtgärd av någon betydelse till förbättring av 
jordbrukets läge under förevändning, att levnadskostnaderna skulle 
fördyras för stads- och industribefolkningen, som dock har flerdub-
belt större inkomst än lantbefolkningen. Ju lägre livsmedelsprisen 
äro, desto fördelaktigare för stads- och industribefolkningen, anse 
socialdemokraterna, men för lantarbetare och jordbrukare är det 
numera rentav en livsfråga att kunna hejda prisfallet på jordbruks-
produkter. Lantarbetaren får intet arbetslöshetsunderstöd, om han 
blir utan anställning därför att jordbruket icke bär sig, men för 
stads- och industriarbetarna sörjes det genom stora statsanslag till 
arbetslöshetens bekämpande. I år föreslogo socialdemokraterna 22 
miljoner kr. i nya anslag för detta ändamål, men jordbruket ville de 
vägra varje stöd. Jordbruksbefolkningen är landets största folk-
klass. Om den håller ihop, kan riksdagen icke vägra att bistå jord-
bruket. Lantarbetare och jordbrukare ha gemensamma intressen att 
bevaka 
Rösta därför med Bondeförbundet!231

 
Särintresset att stödja jordbruket lyfts i uppropet fram som ett allmän-

intresse, och landets lantarbetare och bönder borde stå eniga i dessa jord-
brukspolitiska frågor.   

I SLM ansåg skribenten att socialisterna ville få lantarbetarnas röster i 
större utsträckning; detta var ett motiv för den aktuella konflikten. I 
Kalmar län hade högern i 1928 års riksdagsval gått fram kraftigt och där-
för skulle denna framstöt genom fackliga organisationer säkra röster för 
socialdemokratin.232 Skribenten i Tiden uppfattade det östliga smålands-
länet som en potentiell framgångsarena för socialdemokratin inför riks-
dagsvalet 1932:  

 
I Kalmar län har man å andra sidan en krets, som bör kunna tillföra 
partiet vinst. Den relativa andelen behöver endast ökas med 6/10 
dels procent för att detta resultat skall nås. Förra gången blev det 
förlust, och den bör ganska lätt kunna repareras, särskilt om man 
också tar hänsyn till landstingsmannavalets mycket glädjande 
framryckning. Alla siffror peka åt samma håll. De mycket stora 
reserverna, de många, som förra gången röstat mot sitt eget parti, 
arbetarklassens relativa storlek visa goda möjligheter att ta igen det 
förlorade.233

 

 
231 KLT 20/9 1930. 
232 SLM 1929:9. 
233 Tiden årgång 1932 s 342 f. Scannad till webbsidan http://runeberg.org/tiden. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att skribenter i alla politiska läger 
i samtiden var starkt medvetna om lantarbetarna som möjliga arbetar-
partiröstare. Lokalt i Kalmartrakten och som ett uppmärksammat exempel 
i nationell massmedia spelade strejken i det småländska jordbruket en 
roll. Klassformeringen, som står i centrum i den här forskningen, och ett 
ökat klassmedvetande bland arbetarna ledde till förskjutningar i den 
politiska röstfördelningen. Mörekonflikten bidrog till att öka lantarbetar-
klassens klassröstande under 1930-talet.

6.2 Jordbrukets kris 
 I jordbrukarkretsar i riksdagen och i den allmänna opinionen restes krav 
efter valet 1928 om att skydda modernäringen mot utländsk kon-
kurrens,234 och denna jordbrukets ”kris” fick en stor betydelse i debatten 
om Mörestrejken. För Barometern var det så att om lantarbetarnas löner 
skulle kunna öka krävdes det konkreta åtgärder till jordbrukets hjälp. Ett 
ökat tullskydd var helt nödvändigt, men detta ville inte socialisterna 
acceptera.235 Deras medel att hjälpa jordbrukets arbetare var att teckna 
kollektivavtal, men denna taktik var enligt Barometern en felsyn: ”Bättre 
betalt för jordbrukets produkter, detta är det enda medlet att förbättra 
jordbruksfolkets ställning. Det är detta faktum som man nu söker trolla 
bort”.236 ”Talet om jordbrukets bristande bärkraft är överdrivet”, skrev 
däremot Östra Småland och förde fram bouppteckningarna som ana-
lysinstrument för agrarsektorns påstådda kris. En sådan undersökning 
skulle visa det verkliga förhållandet, ty ”detta dokument är ojävigt”.237 
Det var för övrigt en illusion att tro att en förbättrad situation för 
jordbruket skulle komma arbetarna till del. I stället var det ju så att 
”mörebönderna inte ens unna sina underlydande föreningsrätt”.238 Och 
när det protektionistiska förslaget röstats ned i riksdagen på våren 1930 
slog Östra Småland fast: ”Vill arbetarna få del av arbetsgivarnas ökade 
intäkter på en näring så kan detta endast ske genom organisationen – 
fackföreningen.”239

Det var emellertid KLT som mestadels förde fram jordbrukets ekonomi 
i opinionsbildande syfte. Tidningen var definitivt ett språkrör för bonde-
förbundets jordbrukspolitik, och man valde att ofta med matematisk 
pedagogik påvisa jordbrukets dåliga lönsamhet.240 Man frammanade 
också bilden av landsbygdsbefolkningens klassgemenskap med en mot-
sättning gentemot det urbana samhället: 

 

 
234 Carlsson, Svensk historia 2, s 548. 
235 Barometern 22/10 1930. 
236 Barometern 14/11 1929. 
237 Östra Småland 11/9 1929. 
238 Östra Småland 30/11 1929. 
239 Östra Småland 11/9 1929. 
240 KLT 24/9 och 10/10 1929. 
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En medlidsam tanke ägnas kanske åt lantarbetarna därför att deras 
avlöning på grund av jordbrukets ekonomiska läge ligger så långt 
under industriarbetarnas, men därmed är också intresset slut. I 
verkligheten utgöres jordbrukets arbetarbefolkning av tre ungefär 
lika stora grupper, nämligen hemmans- och andra jordägare, dessas 
vuxna i jordbruksarbetet deltagande familjemedlemmar samt de 
egentliga lantarbetarna. De låga lönerna är en minst lika aktuell 
fråga för de båda förstnämnda grupperna som för den sist-
nämnda.241  

 
Att bönderna bildade ekonomiska föreningar och arbetade rationellt 

var ett annat sätt att möta jordbrukets minskade lönsamhet.242 Man kan 
således se att bönderna tog del av tidens sätt att möta konjunktursväng-
ningar: att gå samman i ekonomiska och kooperativa föreningar och att 
använda teknologiska framsteg. Lantbrukets företrädare var pragmatiska. 

6.3 Tredje mans rätt: ”Högeravisan har en sjuk 
sak att försvara” 
Frågan om tredje mans rätt till neutralitet vid arbetskonflikter var 
omstridd vid tiden för Mörekonflikten, och på våren 1931 motionerade 
högern om saken i riksdagen.243 Att detta engagerade borgerligheten 
visar det faktum att Barometern skrev lika många ledare som Östra 
Småland i ämnet. Följaktligen uppstod en direkt polemik mellan Kalmar-
tidningarna vilket inte förekom i övrigt. Centralt var vem som kränkte 
tredje man bryskast, arbetare eller bönder. Rågången var klar mellan 
tidningarna. Barometern exemplifierade med det bondekooperativa 
mejeriet i Ljungbyholm, vars produkter såldes till handelsmän i Kalmar. 
Handlarna blev svartlistade av fackföreningarna när varorna salufördes i 
butikerna. Detta hade i och för sig bara lett till ökad försäljning genom 
borgerlighetens solidaritet och inte ens alla socialister följde blockaden. 
Men detta oskick borde föranleda lagstiftande åtgärder från statens sida. 
En förutsättningslös utredning borde tillsättas, krävde tidningen.244

”Vilken humbug är det inte när högern och med dem liktänkande 
kommer och vill uppträda som riddare för tredje mans rätt”, menade 
däremot Östra Småland och hänvisade till det prickningssystem som 
bönderna hade initierat. Arbetarna hade velat diskutera konfliktens följder 
för icke-inblandade och begränsa dessa, men jordbrukarna tog inga som 
helst hänsyn i sina motaktioner.245 Rent principiellt var det så att om 
någon ensidigt gynnade den ena parten hade man brutit neutraliteten och 

 
241 KLT 23/10 1929. 
242 KLT 24/9 1929. 
243 Ett resultat av aktionerna i riksdagen blev den s k Lex Bergendal. Utredaren föreslog bl a att 

neutralitet skulle gälla också vid andra arbetstvister än arbetskonflikter – se Per Eklund, Rätten i 
klasskampen, s 274 ff, där juridiska aspekter analyseras. 

244 Barometern 3/12 1929 och 29/1 1930. 
245 Östra Småland 13/11 1929.  
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tagit ställning; en blockad från fackföreningen blev – om man missgynnat 
arbetarsidan – naturligtvis konsekvensen. Men nu höjdes röster för att 
frånhända arbetarklassen blockadvapnet. Detta skulle, framhöll Östra 
Småland, innebära ett dråpslag mot fackföreningsrörelsens viktigaste 
tillgång: solidariteten. Betydelsen av blockadinstrumentet i Mörestrejken 
kunde inte underskattas: ”Det är tack vare att blockaden kunnat utsträckas 
till dem, vilka tagit bestämt parti för Mörebönderna, som striden i Möre 
nu ingått i sitt sista skede”.246  

SAF:s s k svarta listor, där strejkande arbetare upptogs, var ett motdrag 
till fackföreningsrörelsens blockader i landet. Under striden i Möre 
uppstod en ny företeelse, när ”Lantbrukarnas i Kalmar län förening 
u.p.a.” bildades i april 1930. Denna skulle skydda mot åtgärder från fack-
föreningar men också beivra bristande solidaritet hos tredje man. Östra 
Småland betraktade organisationen som ett svaghetstecken och som ett 
försök att uppmuntra de blockerade lantmännen.247 För Barometern var 
föreningen ”en tvungenhet” i en borgerlig motoffensiv särskilt i Kalmar 
län där arbetskonflikter var legio. Men det var KLT som visade mest 
engagemang för den nya bondeorganisationen på våren 1930 när strejken 
hade blivit vardag. I en stort uppslagen kommenterande nyhetsartikel 
med hänvisning till strejkbrytartidningen Arbetets Frihet är strejkläget i 
bygden ämnet. Trots blockaden kommer böndernas produkter ut på mark-
naden – såväl mejeriprodukter från det lokala mejeriet i Ljungbyholm 
som slaktdjur och spannmål.248 ”Bondeseger” och ”Bondens makt” var 
rubriker när tidningen uppskattande skrev om bondesolidaritet och u.p.a-
föreningen: 

 
De affärsmän som handla med jordbruksprodukter, ha de största 
förutsättningarna för att kunna räcka Mörebönderna en hjälpande 
hand, och de, som redan visat att de sätta den borgerliga samman-
hållningen före blockadherrarnas gunst, äro värda allt erkän-
nande.249   

 
Man sände ödesmättade ord med på vägen:  ”Verket har börjat. Och 

det har börjat här nere i Möre, vars ’nackstyva’ bönder genom tiderna 
givit Sveriges herrar en hel del läxor att lära. Verket skall fortsättas. Från 
bygd till bygd, från län till län skall det fortskrida”.250 Detta understryker 
den uppflammande bondesolidaritet som strejken förde med sig och som 
pressröster likt KLT ivrigt understödde.  

 
246 Östra Småland 5/12 1929. 
247 Östra Småland 15/4 1930. 
248 KLT 4/3 1930. Fr o m 24/7 1929 t o m 31/12 1929 såldes 434 slaktsvin, 321 nötkreatur, 22 får 

och 7 hästar från 30 strejkgårdar enligt artikeln. 
249 KLT 4/3 1930. 
250 KLT 14/4 1930. I KLT-ledare 24/4 och 28/4 underströks att det är en försvarskamp som ska 

bedrivas mot de socialistiska metoderna. Vikten av att alla bönder gick med i föreningen påtalades 
– bönders enighet var målet. 
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I oktober 1930 togs ett fall upp av Östra Småland där en lantbrukare, 
som hade sålt mjölk till strejkande arbetare, hade drabbats av u.p.a.-
föreningens bannbulla, och han fick inte använda byalagets tröskverk. 
Mannen fick först göra avbön och lova att inte hjälpa arbetarna i 
framtiden. Detta flagranta övergrepp visade böndernas bristande respekt 
för tredje mans rätt, menade Östra Småland: ”Högerpressen bör tala tyst 
om arbetarnas angrepp mot tredje mans rätt och i stället sopa rent framför 
egna dörrar”.251 Detta var hyckleri, enligt Barometern, som jämförde 
böndernas aktioner med de som strejkledningen anstiftade. För övrigt var 
det lantmännen som var den angripna parten, och vad som vidtogs från 
jordbrukarnas sida var att betrakta som rena försvarsåtgärder. 
”Humbugen är för genomskinlig” på Östra Smålands politiska redaktion, 
när man reagerar mot bondesolidaritet men finner arbetarsolidaritet 
självklar, framhöll Barometern.252  

Det var inte för ”ro skull” som 23 personer hade gått in med en inlaga 
till socialministern där de påtalat den förföljelse de var utsatta för från 
Möreböndernas sida replikerade Östra Småland. ”Högeravisan har en 
sjuk sak att försvara”, och kategoriskt fastslog man: ”Det är i denna 
konflikt ådagalagt, att de brutala ’övergreppen mot tredje man’ ute-
slutande kommer från arbetsgivarsidan”.253 Redaktören på Barometern 
såg saken annorlunda: 

 
Handen på hjärtat, herrar bluffmakare, förstår ni ej att med detta 
omdöme en klar och tydlig förkastelsedom uttalas över Edra egna 
metoder? Ingen bland de brutalt förfördelade arbetsgivarna skulle 
tillgripit en för dem själva så motbjudande taktik, om Ni ej genom 
Edra bryska utmaningar mot ovidkommande parter framtvingat 
motsvarande skyddsåtgärder.254  

 
I KLT höll man naturligtvis med Barometern. Men man lade till ett 

moment av bristande solidaritet inom bondeklassen eftersom det fanns 
jordägare i Möre som stött SLF:s strejkande medlemmar. Detta var 
oförlåtligt enligt tidningen:  

 
Ty är det inte mer än beklagligt att dessa – vi nämna inte namnen – 
som dagligen under år och dagar bevittnat sina yrkesbröders tappra 
kamp mot det övermäktiga fackföreningsväldet, i sista minuten, då 
segern är given, skola svika dessa. Jo, förvisso! Och att de begått 
en handling som de bittert få ångra, därom kunna meningarna 
knappast vara delade.255

 
 

251 Östra Småland 16/10 1930. 
252 Barometern 18/10 1930. 
253 Östra Småland 16/10 1930. 
254 Barometern 18/10 1930.  
255 KLT 20/10 1930. 
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För lantarbetsgivarna var tredje man-diskussionen viktig. I Svenska 
Lantarbetsgivareföreningarnas medlemsblad (SLM) skrevs en utredande 
analys med överskriften ”Några ord om blockadterror och pricknings-
tyranni”. Med exempel från aktuella lantarbetarstrejker i Möre och 
Blekinge sågs tredje man som offer i en kamp mellan bönder och 
arbetare. Att förhålla sig neutral för en handlare kunde vara svårt, och i 
Södra Möre hade många blivit utsatta: 

 
Erfarenheten har lärt dessa jordbrukare, att hårt måste sättas mot 
hårt, och därför ha de tagit upp motståndarnas egna vapen och 
’prickat’ arbetare och ’osolidariska’ yrkesmän och handlande. […] 
Samhället förmår icke eller vill icke skydda tredje mans neutralitet. 
Denna omständighet inverkar i sin tur på de i konflikt indragna 
arbetsgivarna, som under sådana förhållanden av ren 
självbevarelsedrift tvingas att taga rättskipningen i egen hand. De 
torde icke behöva närmare utvecklas, vad sådana händelser kunna 
föranleda till. Men man tycker sig skymta bakom arbetarepressens 
försvar för dessa blockadåtgärder en röd fana med inskriften ’klass 
emot klass’.256  
 

Att kommunisternas paroll om klass mot klass fick illustrera artikeln 
visade borgerlighetens ambition att föra hela arbetarrörelsen in under 
samma paraply.
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att detta tema var viktigt i samtiden, 
och parterna i konflikten hade möjligheter att få sympatier eller antipatier 
från andra människor – en tredje man. I tidningarna var tonen hård, och 
böndernas u.p.a-förening var en kamporganisation som endast tillkommit 
genom strejken. De metoder som bönderna använde var samma typ av 
aktioner som den fackliga rörelsens taktiska vapen som blockader, 
stigmatisering av individer samt solidaritet inom klassen. Tredje 
manproblemet var ett tema som de borgerliga tidningarnas redaktörer var 
särskilt engagerade i. Klassformeringen i Möre omfattade på så vis 
många människor som varken var storbonde eller en strejkande arbetare. 
De varken köpte eller sålde arbetskraft på de strejkdrabbade gårdarna.   

6.4 Kollektivavtal och föreningsrätt: den 
lagreglerade maktkampen 
Det var SLF:s krav om att få teckna kollektivavtal för sina medlemmar 
och böndernas vägran att förhandla om denna avtalsform som var den 
direkta konfliktorsaken, och det var för att komma bort från individuella 
avtal som kollektivavtal tecknades, framhöll Östra Småland.257 Redak-

 
256 SLM 1930:9. 
257 Östra Småland 17/8 1929.  
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tören kunde inte finna någon relevant förklaring till förkastandet av 
kollektivavtalets principer utan han såg aversionen som en följd av ”det 
oresonliga hat mot den fackliga rörelsen” som bedrivits i den borgerliga 
ortspressen.258 I en ledare i slutet av september 1929, då strejken hade 
trappats upp genom vräkningarna, preciserade Östra Småland vad man 
menade med kollektivavtal: 

 
Vad är då kollektivavtal för en buse, som måste med alla medel 
bekämpas? Jo, ett skriftligt avtal, som ingås mellan arbetsgivare 
och arbetare och som noga preciserar de båda parternas både 
rättigheter och skyldigheter. Den djupaste innebörden i ett sådant 
avtal, sett från arbetarnas synpunkt, är just den, att såväl arbetare 
som arbetsgivare äro likvärdiga parter då de gå att dryfta ett avtals 
innehåll. Detta är den nya tidens krav på människovärde.259

 
Senare under strejken förtydligades resonemanget: 
 

Att arbetsgivare och arbetare sluta kollektivavtal innebär, att 
parterna skapa ett rättstillstånd, som även om det är bristfälligt i en 
del fall, är ett obestridligt framsteg jämfört med det tillstånd som 
rådde, när arbetarna hade att underkasta sig vad arbetsgivarna 
dekreterade beträffande löne- och arbetsvillkor.260

 
Barometern hade en diametralt motsatt uppfattning om det kollektiva 

avtalet, men det var inte de juridiska innebörderna som förkastades. Det 
är tveksamt om skribenten i Barometern hade förstått innebörden av 1928 
års lagar om kollektivavtal och arbetsdomstol som stadgade fredsplikt 
under avtal: 

 
…när icke respekten för ett personligt avtal iakttagits, hur skall 
arbetsgivaren då kunna uppnå större trygghet genom ett 
kollektivavtal, där den enskildes skyldigheter och ansvar ej längre 
äro personliga, utan övertagits av fackföreningen? 

 
I sammanhanget påpekade redaktören i högertidningen att avtals- 

formen inte passade på de mindre gårdarna med några få arbetare; denna 
var endast tillämplig vid de stora jordegendomarna.261  

Men godsägarna i SLA hade erfarenhet av kollektivavtal och i denna 
fråga fanns en klar motsättning mellan olika företrädare för de svenska 
lantmännen. I SLA:s medlemsblad hymlade inte redaktören när Möre-
strejkens utbrott 1929 kommenterades: 

 
258 Östra Småland 14/9 1929. 
259 Östra Småland 28/9 1929. 
260 Östra Småland 7/10 1929. 
261 Barometern 26/9 1929. 
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Nej, vi anse, att konflikten i Södra Möre saknar verklig betydelse. 
Den avgör varken teoretiskt eller praktiskt frågan om kol- 
lektivavtalets berättigande i jordbruket. Det problemet har lösts 
genom tio års kollektivavtal mellan Svenska Lantarbetsgivarnas 
Centralförening å ena sidan och Svenska Lantarbetareförbundet 
resp. Upplands Lantarbetareförbund (nu inför sammanslagning) å 
den andra. Södra Mörekonflikten är ett lokalt uppflammande av 
brand, som för länge sedan är släckt. Den hotar säkerligen icke att 
sprida sig, och eftersläckningen bör icke bli svår. Över huvud taget 
kan man knappast föreställa sig, att kollektivavtalet är odugligt i 
Södra Möre, då det duger i flertalet andra landsändar. Till den grad 
egenartade kunna förhållandena inte vara i Kalmar län, där för 
resten en arbetsgivareförening redan är bildad.262

 
Det fanns fler fördelar med kollektivavtalet, enligt SLM. Sedan lego- 

stadgan avskaffats 1926 rådde en osäkerhet på jordbrukets avtalsområde. 
Detta tomrum ersatte kollektivavtalet genom dess funktion av ramavtal, 
och att man genom ett personligt kontrakt fastställde förhållandet mellan 
bonde och arbetare var en självklarhet. De personliga banden bevarades 
också med den nya kollektiva avtalsformen och den innebar också en 
fredsplikt för parterna.263 Trots att SLA inte var en part i Mörestrejken 
uttalades ett stort principiellt intresse för konfliktens utgång och generella 
problematik. Man kan återigen konstatera att bönderna i arbetsgivarrollen 
inte hade en samlad uppfattning. Finns det ett samband mellan stora och 
mindre gårdar respektive mer eller mindre teknologi? De största gårdarna 
i Ljungby deltog inte i strejken men deras ägare stod med all säkerhet på 
de andra böndernas sida i vidare mening. I det källmaterial som jag har 
kunnat använda i den här forskningen kan jag inte avgöra om de största 
gårdarna också var de mest teknologiskt utvecklade. Jag håller det för 
troligt att större gårdar med en vilja och möjlighet att använda 
teknologins framsteg hade ett starkt intresse av att ha ordning och reda i 
de arbetsrättsliga relationerna. 

Den statliga förlikningskommissionens förslag kommenterades ut-
förligt i Östra Småland och Lantarbetaren men inte alls i Barometern. 
Arbetarsidan kände sig missgynnad i föreliggande medling, och kritiken 
av kommissionen var likartad i de båda arbetartidningarna. I avtalsför-
slaget menade man att löner och förmåner skulle vara likvärdiga med det 
som stadgades i ”Kalmar läns arbetsgivarförenings avtal av den 1 maj 
1929”, men detta avtal var upprättat den 11 maj och inte den 1 maj som 
kommissionen påstod.

 

 
262 SLM 1929:9. 
263 SLM 1929:9. 
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”Hur har kommissionen tänkt sig med de vräkta familjerna?”, undrade 
Östra Småland.264 De skulle inte få flytta tillbaka till bostäderna på 
gårdarna utan ”skola sitta instuvade på ålderdomshemmet”.265

En avtalsreglering skulle först ske efter den 24 oktober 1930, men hur 
skulle det förfaras framtill detta datum, frågade de båda arbetartid-
ningarna. Östra Småland konkluderade: ”Genom den oklarhet, som likt 
en röd tråd genomlöper detta s.k. medlingsförslag, har kommissionen 
själv sörjt för att det måste av parterna betraktas som ett missfoster”.266  

En viss reträtt i retoriken fanns nu i Östra Småland jämfört med de 
segervissa kommentarerna i augusti 1929 – ”Uti rätten att till förhandling 
och slutande av kollektivavtal finnes ingen prutmån” – jämfört med en 
septemberledare. Att kollektivavtal skulle tillämpas inom något år var en 
självklarhet, men i lönefrågan kunde man nog hitta en konsensus, och att 
modifiera innebörden av §23 i SAF:s stadgar var det inte tal om.267

Under hösten 1929 fick strejken i Möre mindre uppmärksamhet i tid-
ningarna, och Östra Småland fann sig nödsakad att skriva en ledare under 
rubriken: ”Har Mörekonflikten ’runnit ut i sanden’?” Kravet på kollektiva 
avtal inom jordbruket hade fått ökat stöd – bl a hade socialminister 
Lübeck funnit principen tillämplig även i den agrara sektorn – och detta 
kunde inte ”med sakskäl […] tillbakavisas”. Ytterligare var det ett faktum 
att kollektivavtalet hade varit av avgörande betydelse för arbetarnas 
ökade levnadsstandard.268

I denna polariserade situation framförde Barometern t o m argumentet 
att ett godkännande av SLF som ombud för lantarbetarna skulle innebära 
ett godkännande av fackförbundets stadgar. I dess första programpunkt 
talades det om modernäringens socialisering, och därför var det inte kon-
stigt ”att de självständiga jordbrukarna i denna borgerliga landsända 
betänka sig mera än en gång innan de binda sig för åtgärder, som för-
klaras vara att omdana samhället ’på socialistisk grundval’ och inrikta 
arbetet huvudsakligen och i första hand ’på produktionens sociali-
sering’”.269 Här kan återigen påminnas om att ett antal bönder i SLA:s 
Kalmarförening faktiskt skrivit avtal med SLF. I synen på det taktiska 
spelet mot arbetarnas fackföreningar var bönderna således djupt 
splittrade.  

Under sommaren 1930 skrev Östra Småland några ledare om lant-
arbetarstrejkens principiella sidor. Med tanke på 1928 års lagar var det 
märkligt att bönderna i Möre – ”de sista kämparna på tjänstehjons-
stadgans urgamla skans” – inte kunde godkänna den nya tidens 
avtalsform, men de var missledda av de borgerliga Kalmartidningarna. 
Frågan hade blivit alltmer prestigefylld, och det var förståeligt – om än ej 

 
264 Östra Småland 21/9 1929. 
265 Lantarbetaren 1929:9 1/2 s 4. 
266 Östra Småland 21/9 1929. 
267 Östra Småland 28/9 1929. 
268 Östra Småland 13/11 1929. 
269 Barometern 12/11 1929. 
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försvarligt – att en reträtt av jordbrukarna skulle uppfattas som ett neder-
lag. Kollektivavtalsprincipen betraktades fortfarande som oeftergivlig, 
men självfallet skulle innehållet diskuteras. Dessutom, menade Östra 
Smålands redaktör, att ”den kollektivitetens idé, om vilken statsmakterna 
redan lagstiftat […] kan vara mjuk i sina övergångsformer”.270 Grund-
orsaken till konfrontationen var att bönderna i analogi med den år 1926 
avskaffade legostadgan ensamma ville bestämma avtalen med sina lant-
arbetare.271 Barometern markerade sin fasta övertygelse i en ledare i 
augusti 1930, där man fann stöd hos Sveriges köpmannaförbund och en 
styresman för ett mellansvenskt lasarett. Båda hade påpekat kollektiv-
avtalets ”nivellerande inverkan”, och detta förhållande gällde även på 
jordbrukets område.272

Den misslyckade förlikningen i december 1930 föranledde ett kortare 
tidningsgräl. Östra Småland som lade ansvaret för sammanbrottet på lant-
männens förhandlare menade att själva ordet kollektivavtal inte var det 
viktiga; medlingsförslaget hade kallats överenskommelse, och detta var 
fullt acceptabelt. Men avtalsformen skulle ovillkorligen vila på kollektiv 
bas.273 Den bondeförbundsvänliga KLT diskuterar inte i någon större om-
fattning kollektivavtalet, vilket visar att den här analyserade pressen 
fokuserade olika saker i det opinionsbildande materialet.   

Striden i häradena i Möre gällde, enligt Östra Småland, den fundamen-
talaste principen för arbetarklassen: föreningsrätten. Denna definierades 
enligt nedan: 

 
Enligt den gängse tolkning, som detta ord fått, såväl nationellt som 
internationellt, omsluter ordet föreningsrätt, rätten att tillhöra en 
organisation samt rätt för denna organisations befullmäktigade 
ombud att å organisationens vägnar träffa avtal i angelägenheter, 
som berör organisationen och dess medlemmar. Det är denna rätt, 
som Mörebönderna på det bestämdaste vägra arbetarna. Den rätt, 
som fackföreningen kräver och som utgör en hörnsten för kol-
lektivavtalet, det är rätten att å medlemmarnas vägnar förhandla 
med arbetsgivarna vid uppkomna tvister.274

 
Debatten kom att anknyta till Genevekonventionen från år 1919,275 

som hade tillerkänt lantarbetarna samma form av föreningsrätt som 
industriarbetarna var garanterade. Brantings andra ministär hade ratifi-
cerat konventionen 1922, och de två arbetartidningarna ansåg att deras 

 
270 Östra Småland 7/6 1930. 
271 Östra Småland 14/6 1930. 
272 Barometern 19/8 1930. 
273 Östra Småland 23/12 1930. 
274 Östra Småland 4/9 1929. 
275 Genevekonventionen antogs 11/4 1919 av ILO (Internationella arbetsorganisationen) och har 

ratificerats av de flesta stater. Den syftar till att skapa enighet mellan stater och parterna på 
arbetsmarknaden. Se www.lo.se.  

http://www.lo.se/
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tolkning av föreningsrättens konsekvenser skulle gälla i Mörefallet. Om 
regeringen hade en annan uppfattning borde den gå ut och deklarera 
denna, skrev SLF:s ordförande C A Falk i Lantarbetaren och tillade: 
”Här är icke fråga om syföreningsrätt, utan om fackföreningsrätt” [Min 
kursivering ].276 Det är intressant att notera – med denna klara genus-
markering – hur männen i SLF:s ledning i Stockholm betraktade strejken. 
Barometern ägnade en av sina fåtaliga ledare om strejken åt diskussionen 
om just Genevekonventionen. Det var helt klart att denna inte hade någon 
betydelse för avtalsförhållandena inom jordbruket, för om det var så 
skulle staten kunna gå in och diktera villkoren i ett kollektivavtal vid 
tvister mellan parterna. Var dessutom föreningsrätten erkänd för 
lantarbetarna behövde man inte ha gått ut i strejk i juli 1929 för något 
som redan var uppnått.277 Enligt tidningen innebar föreningsrätt rätten att 
inträda som medlem i en förening. Den uppfattningen delades av KLT. 
Att vara med i fackföreningen innebar dock inte att denna hade rätten att 
teckna kollektivavtal för ett antal medlemmar. Med förkärlek använde 
KLT ofta historiska bilder när man kommenterade samtidens politiska 
strider. I böndernas bok från 1936 är detta också tydligt. I sammanhanget 
frammanades symbolen Nils Dacke och hans kamp mot kungen. Nu 
gällde det Mörebondens kamp mot kollektivavtalet som enligt den 
stadsindustriella fienden – lantarbetarna var ett redskap som var lurade av 
Stockholmssocialister – var en logisk följd av rätten att tillhöra en 
förening. Dessutom passade inte avtalsformen det mindre jordbruket, som 
enligt storbönderna i Möre var dominerande på gårdarna i bygden.278

Under sommaren 1930 diskuterades några aspekter på föreningsrätten. 
I Barometern kommenterades riksdagsdebatten, och redaktören påpekade 
att föreningsrätten inte hade förvägrats jordbruksarbetarna ”utan den hade 
medgivits i ännu högre grad än strejkledarna påyrka, ty Mörejordbruk-
arna ha lämnat föreningsrätten fri och obunden, sålunda ej endast in-
skränkt den till de socialistiska fackföreningarna”.279

Det var tydligen så att Mörebönderna erkände föreningsrätten, men den 
borde begränsa sig till medlemskap i den antisocialistiska och antifack-
liga organisationen ”Arbetets Frihet”, menade Östra Småland.280 Med 
adress till Bondeförbundet och högern fördes ett socialt argument fram:  

 
De vilja förmena dem föreningsrätten därför att de veta, att med 
föreningslivet följer en större social kunskap, vilken i sin tur föder 
ökande krav på människovärde och human behandling. Det går inte 
i vår tid att med brännvin och religion förhindra arbetarrörelsens 
framgång. Det receptet är förlegat, även om det försökts i Möre.281

 
276 Lantarbetaren 1929 9 1/2 s 4. 
277 Barometern 5/9 1929. 
278 KLT 2/9 1929. 
279 Barometern 10/5 1930. 
280 Östra Småland 7/6 1930. 
281 Östra Småland 19/7 1930. 
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Mörekonflikten var en bit i ett större pussel som Östra Småland kal-

lade ”Föreningsrättsstridernas renässans”.282 Vad som betraktades var en 
upprepning av den kamp som industriarbetarklassen fick föra för att få sin 
föreningsrätt erkänd under de sista decennierna av 1800-talet och framtill 
1906 års decemberkompromiss. Nu gällde kampen främst arbetarna på 
handelns och jordbrukets område som fick ta strid med kapitalisterna, och 
arbetsfredskonferensen 1928283 och samförståndsviljan som följde i dess 
kölvatten var försvunnen; för denna polarisering hade den borgerliga 
pressen stor skuld. För de oorganiserade arbetarna är det helt enkelt 
nödvändigt att 1928 års lagar kompletterades med en föreningsrättslag, 
annars skulle konfrontationen bli än värre än den som strejken i Möre 
visade upp.284 Kalmartidningen accepterade tydligen 1928 års lagar 
endast två år efter att de hade införts mot den samlade arbetarrörelsen 
vilja som 1928 hade tillgripit en kortare politisk storstrejk.

6.5 Strejkbrytarna 
 ”Strejkbrytaren är en hydra, som märkts av drakblod i grändernas kyffen, 
hemlös, eländig, utan känning med naturen, skadelysten och rå”, skrev 
Lantarbetaren i en kommentar till ett misshandelsfall i april 1931.285 
Men strejkbrytarna blev inget stort tvisteämne i tidningarna. Det framgår 
av materialet till den här studien att brytarna var ett problem för bönderna 
också på så vis att de inte alltid var duglig arbetskraft, och den 
lokalavdelning av Arbetets Frihet som bildades hösten 1929 fick ingen 
större anslutning.286 I april 1930 skrev Östra Småland följande kom-
mentar: ”Det är ostridigt, att ingen duktig och om sin heder mån arbetare 
tar tjänst vid en blockerad gård, utan dessa få hålla till godo med sekunda 
arbetskraft, vilken helt naturligt måste bli dyrare”.287 En annorlunda in-
fallsvinkel till strejkbrytarna publicerades på sommaren 1931; KLT tyckte 
att den socialistiska sidan skapade strejkbrytare och därför var domen 
över en facklig aktivist denna: 

 
Om dem kan man med full rätt säga, att de utfört verkliga judas- 
tjänster och att de i hög grad gjort sig förtjänta av all den 
förnedring, som ligger förborgad i begreppet asocial figur. Ty den 
eller de, som icke mera känsla för det helas väl har än att de mitt 

 
282 Östra Småland 7/10 1930. 
283 Arbetsfredskonferensen hade tillsatts av regeringen 1928 syftande till att skapa bättre samverkan 

mellan arbetsmarknadens parter. Se Nationalencyklopedien band 1, 1989. 
284 Östra Småland 7/10 1930. 
285 Lantarbetaren 1931:8. 
286 Se t ex Östra Småland 4/9 och 21/9 1929 samt Lantarbetaren 1929 9 1/2. I några av intervjuerna 

I mitt arkiv (C, G och H) sägs också att de utifrån kommande strejkbrytarna inte var dugliga jord- 
bruksarbetare. Trots dessa partiska källor är min ståndpunkt att det troligen var problem med 
rekryteringen. Bönderna var dessutom villiga att återta strejkande arbetare. 

287 Östra Småland 26/4 1930. 
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under en brinnande ekonomisk kris utan verkligt tvång kasta ut 
massor av arbetare i nöd och elände, de äro sämre samhällsindi- 
vider än strejkbrytarna någonsin kunna bliva.288

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetarnas press naturligtvis 

hatade strejkbrytarna. De var symbolen för bristande solidaritet inom 
klassen. För bondetidningen KLT var fackföreningsmannen som ledde 
strejken den människa som var värd förakt.  

6.6 Vräkningarna: ”Hans skyldighet är att träla 
och icke att tänka” 
I samband med en vräkning i Norra Möre i september 1930 kom-
menterade Östra Småland det aktuella fallet i synnerhet och vräkningar i 
allmänhet: 

 
Lantarbetarna, deras hustrur och barn, vilka mörepatronerna be-
handlat sämre än husdjuren, de ha i sanning fått erfara vad högern 
och bondeförbundet mena då de utgiva sig som beskyddare av de 
svenska hemmen […] Det frestar på tålamodet hos en mor att höra 
barnen fråga: Men, varför få vi inte bo kvar här? Ja, varför? Jo, 
därför att far krävt den mänskliga rättigheten att med sin fack-
förenings hjälp få litet bättre betalt och därmed kunna värna om sitt 
hem och sin familj. Men sådant tolereras inte i Möre. Det är endast 
patronerna, som ha monopol på att bli hjälpta. För arbetarna finns 
inga rättigheter. Hans skyldighet är att träla och icke att tänka […] 
Hur länge ska detta barbari få fortgå?289

 
Vräkningarna och följderna av dessa blev en fråga som också fördes upp 
på rikspolitisk nivå. I Östra Småland rasade man över vräkningsdomarna 
i augusti och september 1929 – Barometern var påtagligt försiktiga i 
kommentarerna290 – och i hotfulla ordalag proklamerade redaktören: 
”Det bör sägas, att gå dessa vräkningar i verkställighet, så rivas alla broar 
till uppgörelse och en förödande strid kommer att uppstå, som inte bara är 
till skada för parterna, utan jämväl för hela denna bygd ”.291

I en mera analyserande ledare med lantarbetarnas – och därmed också 
modernäringens – situation som ämne blev slutsatsen beträffande vräk-
ningarnas juridiska effekter att lön och bostad inte framgent fick regleras 
i samma avtal; dessa saker måste separeras för då ”berövas arbetsgivaren 
vräkningsvapnet”. I Lantarbetaren fördes liknande krav fram: ”Kontant-
lönens införande är målet. Detta innebär nämligen att i de bostäder, 
arbetsgivaren tillhandahåller, är lantarbetaren hyresgäst med vanligt 

 
288 KLT 20/7 1931. 
289 Östra Småland 18/9 1930. 
290 Se t ex Barometern 29/8 och 13/9 1929. 
291 Östra Småland 21/8 1929. 



hyreskontrakt. Han sitter då kvar oberörd av arbetskonflikterna.”292 
Lantarbetsgivarnas tidskrift undvek att ta ställning i vräkningsfrågan – i 
andra frågor hade man ju en klar uppfattning – utan redogjorde på ett 
detaljerat vis om vad som gällde juridiskt för parterna.293 En arbetare 
som hyrde sin bostad var naturligtvis friare än t ex en statdräng, där 
bostaden ingick i anställningskontraktet. Det var en av många maktfrågor 
i detta sociala drama, enligt min tolkning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vräkning hösten 1929 i Södra Möre. Kalmar läns museums fotosamling – 
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultit.asp

 
Barometern menade att avhysningarna i och för sig var otrevliga, men 

skulden för dessa låg på strejkledningen och dess uppmaning till av-
talsbrott. Arbetarna var inte heller de som lade fingrarna emellan för ”det 
ges alltför många exempel på dessa hetsmetoder, och åtskilliga arbetare 
och näringsutövare ha därigenom drivits ut i nöd och elände”. 
Lantmännen hade vidtagit en fullt legal åtgärd, men svaret hade blivit – 
förutom blockad och bojkott – ett ramaskri i pressen och hos den all-
männa opinionen.294 ”Antingen underkastelse inför fackföreningen eller 
vräkning för att bereda bostäder åt nyanställda arbetare. Något tredje 
gives icke under nuvarande förhållande så vida bonden även i fortsätt-
ningen vill bruka sin gård”, menade KLT.295 Tidningen hoppades ännu i 

                                                 
292 Lantarbetaren 1930:11. 
293 SLM 1929:5. 
294 Barometern 13/9 1929. 
295 KLT 11/9 1929. 
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september 1929 på en snabb lösning av strejken samt att det tumult som 
uppstod vid den första vräkningen i Krankelösa var ett undantag i arbetar-
sidans uppträdande:  

 
Att nerverna klickade på en del fruntimmer och att en samling 
pojkspolingar använde tillfället att lufta lungorna, är kanske inte så 
mycket att säga om. […] Att lugn och oklanderlig ordning i fort-
sättningen må upprätthållas av arbetarna själva hoppas vi innerligt 
[…] för att konflikten icke måtte ytterligare kompliceras utan 
kunna få en lugn och förnuftig avveckling.296  

 
På hösten 1929 var det svårt att se att konflikten skulle vara i två år. 

Barometern skrev inget opinionsinlägg om den principiella sidan av 
SAP:s ”vräkningsmotion”: man publicerade i stället AK-ledamoten 
Gustaf Heidings anförande i sakfrågan; jag refererar inte här utan i nästa 
kapitel där riksdagsdebatten analyseras.297 I Östra Småland accepterade 
inte den politiske redaktören borgerlighetens argumentation i debatten 
kring motionen. Det faktum att jordbruket saknade avtalslagstiftning 
medförde inte att ett skydd mot vräkning kunde införas. Motionen fälldes 
genom borgerlig sammanhållning, ”men därmed är icke kravet bragt ur 
världen”.298

Sammanfattningsvis var det vräkningarna som väckte störst upp- 
märksamhet kring strejken i Möre; filmen om strejken lyfte också fram 
vräkningarna som vi såg ovan. Samtidigt fokuserade detta lantarbetarnas 
bostadsfråga och statarens ställning. Att bli vräkt var ett socialt trauma 
som inte heller de borgerliga tidningarna i Kalmar kunde bortse från – här 
kunde inte en högröstad retorik framföras. 

6.7 Borgerlig oenighet 
Det framträdde en träta mellan de två borgerliga Kalmartidningarna under 
konfliktåren. Särskilt KLT ansåg sig vara ”Mörebondens” sanna före- 
trädare, och man menade att Barometern vid flera tillfällen inte fullt ut 
stödde de bönder som var angripna av en socialistisk fiende.299 Som ovan 
antytts var många borgerliga tidningar i landet bekymrade över 
vräkningarna och ansåg att de bakåtsträvande bönderna i Möre inte insåg 
en ny tids sociala och ekonomiska villkor. Detta upprörde KLT och 
redaktören Manfred Morhagen.300 Med en biblisk liknelse kommen-
terades detta under den intensiva första strejktiden: 

 

 
296 KLT 11/9 1929. 
297 Barometern 14/5 1930. 
298 Östra Småland 10/5 1930. 
299 KLT 18/3, 5/4 och 18/9 1929. 
300 I KLT refereras till Dagens Nyheter 28/8 och 23/9 1929 och Nya Dagligt Allehanda 6/9 1929. 
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I regel stå två pressfronter emot varandra vid varje arbetskonflikt. 
Högertidningarna pläga försvara arbetsgivarna och socialisttid- 
ningarna arbetarna. Företrädarna för den borgerliga vänstern åter 
vilja gärna i det längsta stå neutrala. Vid striden i Södra Möre har 
emellertid det ovanliga inträffat att Herodes och Pilatus åtminstone 
delvis blivit vänner. Ett flertal högertidningar ha skarpt klandrat 
arbetsgivarna för förment halsstarrighet och därvid med förtjusning 
citerats i socialistpressen. Såvitt man kan erinra sig har något dylikt 
aldrig inträffat vid industriella konflikter.301  

 
Något långsökt ska tydligen de från evangelierna kända kung Herodes 

och romaren Pontus Pilatus motsvara borgerliga och socialistiska tid-
ningar. 

När strejken avslutades i augusti 1931 utbröt ett gräl mellan 
Barometern och KLT som handlade om hur bönderna hade segrat över 
fackföreningen – för det var en borgerlig självbild. I högertidningen hade 
saken kommenterats av en jordägare som hade skrivit avtal med SLF 
redan 1929. Denne T. V. Lundell302 rekapitulerade konflikttiden och 
parternas oförsonliga hållningar, och i slutet av artikeln var han hoppfull: 

 
Om Mörekonflikten väckt oss till att något se oss före, vart vi driva 
hän, så har den ej utkämpats förgäves. […] Skulle ej lönearbetaren 
på andra vägar med andra metoder och säkrare resultat kunna vinna 
delaktighet i det stegrade välståndet?303  

 
Det var dock ingen värdig företrädare för Mörebönderna som tog till 

orda, enligt KLT:  
 
Sålunda är den feghet hos honom, som vid konfliktens början 
bringade honom på knä för fackföreningspåvarna, alldeles bort-
blåst. […] Nej, hr Lundell! Mörebönderna ha kämpat sin kamp 
själva och segrat själva. Några råd eller dåd ha de icke kunna 
notera vare sig från Eder eller den åsiktsgrupp Ni företräder, och 
därför bör segerhymnen – om den nu ovillkorligen skall sjungas – 
uppstämmas av någon person, som är värdig därtill.304  

 
Lundell återkom i Barometern under rubriken Blunda, där han fram- 

förallt angrep de socialistiska fackföreningarna och Östra Småland. Men 
han kände sig tvungen – utan att nämna den direkta anledningen – att 
också argumentera mot strejkböndernas avoga inställning till kol- 
lektivavtalet: 

 
301 KLT 7/9 1929. 
302 Lundell var lantbrukare på Ebbetorp i Dörby och hade skrivit avtal med avd 100 Smedby . 
303 Barometern 7/8 1931. 
304 KLT 8/8 1931. 
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För att icke bli missförstådd, avsiktligt eller oavsiktligt, är kanske 
bäst att framhålla, att för borgerlig uppfattning icke finnes något i 
princip stötande vare sig i fackföreningar eller i kollektivavtal. Det 
är ganska naturligt att personer med samma sysselsättningar sluta 
sig tillsammans för gemensamma intressens vårdande (fack-
förening) och det är också ganska naturligt att arbetsgivare med 
sammanslutningar av lönearbetare träffa avtal om vissa minimi-
villkor vid arbetsanställning (kollektivavtal). Men sedan kommer 
huvudfrågan: Hurudana fackorganisationer blir det? Vad vilja de? 
Huru uppträda de? Vad innehålla och vartill användes kollektiv-
avtalen?305

 
Det var liknande argument som hade använts av borgerliga politiker 

och industriföreträdare några år in på 1900-talet, när de ville kontrollera 
den framväxande arbetarrörelsen genom att partiellt gå den till mötes. Då 
gällde det industrins villkor, rösträtten och försvaret.306 KLT skrev sedan 
en slutkommentar till arbetskonflikten i östra Småland – ”Stora ord”. 
Bitterheten över att en person som skrivit kollektivavtal med lant-
arbetarna – strejkens kärnfråga – fick skriva strejkhistoria i konkurrent-
tidningen och framstå som en samhällsanalytiker genom att i ett helhets-
perspektiv använda strejken som ett exempel i ett angrepp på den socia-
listiska arbetarrörelsen blev för mycket. Artikeln är ett hårt personan- 
grepp men intressant för min analys: 

 
Barometerns generalklumpeduns ’konfliktbiläggaren’ T. V. Lund-
ell i Ebbetorp, har efter åtta dagars sorger och sannolikt lika många 
bedrövelser äntligen totat ihop ett svar på den åthutning, vi gåve 
honom, för hans sorgliga försök att tillskriva sig äran av 
Mörekonfliktens lösning. […] Rörande våra ’konfliktdåd’, så upp-
mana vi Eder att läsa Kalmar-Kalmar Läns Tidning, så får Ni be-
sked. Ty förmodligen lider Ni av samma svaghet som den 
högerbonde, vilken härom dagen lära ha yttrat, att han läst 
Barometern så länge, att han nu ingenting vet. För att Ni nu 
slutgiltigt skall få reda på vad bönderna tänka om Edra uppblåsta 
skriverier, så råda vi Eder att sadla åsnan och rida omkring för att 
höra Eder för.307  

 
Vad alla bönderna som omfattades av konflikten tänkte om Lundells 

agerande kan vi inte veta. Men på den rekommenderade åsneritten i 
bygden skulle han möta en ny tids intrång. Han skulle dessutom förstå att 
strejken hade gjort människorna bittra på båda sidor. Vid en vräkning i 

 
305 Barometern 15/8 1931. 
306 Schiller ”Krisår – 1906–1914”, s 183–212, 1973. 
307 KLT 17/8 1931. 
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Dörby socken hade en arbetarhustru sagt ungefär så här om Lundells 
tidning: ”Den där – den vräker jag själv!”308

6.8 Sammanfattning 
Analysen av tidningarnas politiska kommentarer till Mörekonflikten 
utgick från några sakfrågor som jag fann efter att ha studerat de tre 
Kalmartidningarnas artiklar. En facklig tidskrift och lantarbetsgivarnas 
medlemsskrift excerperades också vilket lade nya byggstenar till 
delstudien. Viktiga maktfrågor som föreningsrätten och till denna länkade 
kollektivavtalet var en stor orsak till strejken som man kommenterade, 
men de organiserade lantmännen accepterade kollektivavtal. Jag jämförde 
detta med den situation som rådde åren före de första världskriget. Några 
ledande borgerliga politiker och kapitalister valde strategin att ta 
ledningen i samtidens aktuella frågor som arbetsmarknadspolitiken. Den 
politiska rågången mellan borgerlighet och socialism var tydlig och 
förväntad, men det var ingen helt enad borgerlighet. Vilken tidning och 
vilken politisk riktning som bäst kunde företräda de strejkutsatta 
småländska bönderna diskuterades livligt. Att agrarpolitiken var central i 
landets politiska debatt framgick tydligt. Att landsbygdsbefolkningens 
röster i de politiska valen var allt viktigare insåg skribenterna i pressen. 
Inför de dramatiska vräkningarna väjde de borgerliga skribenterna, här 
var de defensiva. I diskussionen om strejkbrytare och tredje mans rätt var 
de borgerliga redaktörerna mer säkra i argumentationen. Arbetarsidans 
press framstod som samhällsomdanande när man kommenterade strejkens 
konsekvenser. Att vinna jordarbetarnas röster för SAP var viktigt liksom 
att bostadsfrågan för lantarbetare kunde lösas så att böndernas 
vräkningsvapen vreds ur deras händer. Mitt huvudproblem om klass-
formeringen och Mörekonflikten blev inte någon huvudsak i detta avsnitt, 
och man kan inte i materialet skönja de maktrelationer som hade ut-
vecklats i Mörebygden och som jag visat ovan. Mot den nationella bilden 
hade de proletära klasserna på landsbygden ökat i antal Kalmartrakten, 
vilket var en viktig faktor för förståelsen av strejken. Samtidens 
tidningsredaktörer såg inte att detta hade skett.   

Vi ska nu fördjupa bilden av strejkens sammanhang. För att kunna göra 
detta måste strejken sättas in i en vidare kontext än parternas omedelbara 
omgivning. Jag förväntar mig att denna genomgång på ett fruktbart vis 
leder oss vidare i analysen av den sociala kamp som utspelade sig i 
Småland inom en jordbruksnäring under omvandlingstryck. Vad uttryckte 
riksdagsledamöterna på Helgeandsholmen för åsikter om konflikten? 
Nästa kapitel inleds med riksdagsdebatterna 1930. 

 
 
 

 
308 Mats Johanssons arkiv intervju H. 
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7. MÖREKONFLIKTEN I 
SAMHÄLLSDEBATTEN 

7.1 Och i Stockholm pratade man om arbetare 
och bönder i Möre 
Jordbrukets dåliga konjunkturer var politiskt viktiga vid tiden för strej- 
ken. Vräkningarna i Småland gav också anledning för rikspolitikerna att 
uppmärksamma det som hände i Möre. Vid två tillfällen under 1930 kom 
Mörestrejken upp till debatt i riksdagen: vid remissdebatten i januari och i 
maj med anledning av SAP:s ”vräkningsmotion”. Av arbetsekonomiska 
skäl har jag valt att begränsa analysen till andra kammarens debatt. De 
nyanser som kan finnas i diskussionen i första kammaren är följaktligen 
inte beaktade i den här forskningen. Eftersom flera av de ledande 
politikerna deltog i AK:s överläggningar anser jag att vi kan erhålla en 
god bild av de politiska motsättningarna.    

”Den fråga, som egentligen har givit upphov till den framlagda motio-
nen i detta ärende, är naturligtvis den mycket omtalade Mörekon-
flikten”,309 menade Oscar Osberg (l), och debatten kom till stor del att 
kretsa kring den pågående tvisten. Om motionen var direkt föranledd av 
Mörekonflikten kan inte avgöras, men det förefaller sannolikt, eftersom 
den var det närmast föreliggande exemplet på vräkning vid arbetskonflikt 
där bostadsförmån ingick.310 Kalmarledamoten Karl Magnusson (s),311 
som satt i andra lagutskottet och tillhörde reservanterna, inledde debatten. 
Han fann problemet ”grannlaga och svårlöst”, men en utredning borde 
kunna hitta uppslag till hur man skulle avhjälpa vräkningsfrågan. Att 
koppla ihop vräkningsproblematiken med ”spörsmålet om skapande av en 
avtalslagstiftning för jordbruket”, som utskottsmajoriteten hade gjort, var 
inte nödvändigt; frågorna kunde behandlas separat.312

Vid remissdebatten diskuterade Per-Albin Hansson, SAP:s partiord- 
förande och oppositionsledare, jordbrukets problem och kom då in på 
Mörekonflikten. Han menade att diskussionen om modernäringens 

 
309 AK:s protokoll 1930, s 50. 
310 Se AK:s protokoll B 4 1930 s 48–102. I motionen talas det om Mörekonflikten men också om 

lantarbetarkonflikten vid de skånska godsen 1924–1925. Anders Hansson (s) sade rent ut ”att 
anledningen till denna framställning härleder sig från den bekanta Mörekonflikten”. Arthur 
Engberg (s) påstod däremot att Mörekonflikten inte var ”den djupast liggande orsaken” till att 
motionen väckts. 

311 Karl Magnusson var en av talarna i Ljungbyholm vid den första demonstrationen 18 augusti 
1929. 

312 AK:s protokoll B 4 1930, s 49. 
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svårigheter hade fått en ensidig inriktning: ”att göra jordbruket mera 
lönande för dess idkare”.313 I stället var det jord- och skogsbrukets 
arbetare som frestades hårdast av de dåliga konjunkturerna. Han lade 
skulden för konfliktens utbrott på bönderna och betecknade vräkningarna 
som ”en skandal för ett civiliserat land”.314 Hansson påminde om Ge-
nevekonventionen, som Sverige hade skrivit under, i vilken lantarbetarna 
tillförsäkrades samma form av föreningsrätt som industriarbetarna hade 
fått vid decemberkompromissen 1906. En annan sida av striden i östra 
Småland var att den hade fäst uppmärksamheten på de dåliga bostads- 
förhållandena på landsbygden. Han exemplifierade med två interiörer 
från statarhem i Södra Möre och framförde en förhoppning om att det i 
jordbrukshjälpen ”skall bli något över även för dem, som i förstahand och 
bäst behöva omvårdnaden”.315

Regeringen Lindmans socialminister Sven Lübeck gick i svaromål, och 
han beklagade att förlikningskommissionen, som Hansson kallat ”miss-
lyckad”, inte kunnat ena parterna. Men han antydde en fortsättning av 
kommissionens arbete; detta är intressant eftersom en sådan uppföljning 
aldrig kom till stånd. Vad beträffade Genèvekonventionen innebar den 
endast ”att trygga rätt för jordbruksarbetare till förmåner, vilka för 
Sveriges del redan äro förverkligade”.316 Kravet på kollektivavtal kunde 
inte kopplas till föreningsrätten, enligt Lübeck. I sin replik vidhöll Per-
Albin Hansson sin tidigare uppfattning om konventionen. Den innebar 
inte enbart skydd mot lagstiftande åtgärder mot föreningsrätten utan 
också ”att man skall vidtaga positiva åtgärder för att hindra kränkning av 
deras elementära rätt”;317 han syftade naturligtvis på kollektivavtalet. På 
detta svarade Lübeck med följande ord: ”Jag har personligen icke alls 
någon räddhåga för kollektivavtal bland lantarbetarna, och det ha icke 
heller jordbrukarna själva. Detta framgår ju därav, att kollektivavtal 
finnas redan på en hel del håll, ehuru de fått en ganska ojämn 
tillämpning”.318 Lübecks inlägg framstår som ett märkligt uttalande efter-
som debatten hade tagit utgångspunkt i den aktuella strejken i Möre. 
Motviljan till kollektiva avtal fanns uppenbarligen bland de i konflikten 
indragna bönderna. Lantarbetsgivarna och deras direktör Carell, vilka 
Lübeck möjligtvis syftade på, hade däremot fullt ut accepterat kol- 
lektivavtal som ett instrument för att reglera arbetsmarknaden.319 Det 
fanns alltså en tydlig splittring inom bonde- och godsägarklasserna om 
hur de socialistiska fackföreningarna skulle bemötas. Det var godsägare i 
Skåne och Mellansverige som befolkade styrelsen i SLA,320 medan 

 
313 AK:s protokoll 1930, s 6. 
314 AK:s protokoll 1930, s 7. 
315 AK:s protokoll 1930, s 7. 
316 AK:s protokoll 1930, s 81.  
317 AK:s protokoll 1930, s 109. 
318 AK:s protokoll 1930, s 111 f. 
319 SLM 1929:9. 
320 Se Karlsson “Från Baronklubb till modernt arbetsgivareförbund”, 2005. 



 112 

                                                

strejkområdet dominerades av stora och medelstora jordbruk, vilket 
framgick i kapitel IV. Vad vi ser är en splittring mellan de företags-
liknande godsen och gårdar med färre anställda arbetare. De större 
arbetsgivarna anammade snabbare de nya kapitalistiska relationer som 
den agrara kapitalismen medförde, och man accepterade den socialistiska 
motparten när denna nått sådan styrka att maktkonflikterna blivit akuta.    

Tre riksdagsmän från Kalmartrakten uppehöll sig i sina tal i remiss- 
debatten helt kring strejkens konsekvenser. Dessa var Sten Waldem (h), 
Karl Magnusson (s) och Gustaf Heiding (bf). Waldem, som i likhet med 
Heiding var lantbrukare från Södra Möre utan att vara parter i konflikten, 
inledde med att påminna om de olika turerna före strejkutbrottet 
sommaren 1929. Han fann att jordbrukarna var ”den angripna parten”321 
och förde sedan ett principiellt resonemang om kollektivavtalet: 

 
kollektivavtal äro nog bra inom industrien och möjligen vid någon 
enstaka, mycket stor gård, där ett större antal arbetare äro anställda. 
Men att i min hemtrakt, där gårdarna i allmänhet äro av mindre 
omfång och där ägarna i de flesta fall dagligen året om arbeta sida 
vid sida med sina anställda arbetare, införa den kollektiva 
avtalsformen kan jag icke finna lämpligt. Just denna omedelbara 
och intimare samvaro, som här föreligger, måste framalstra ett 
värdefullt och förtroendeingivande samarbete mellan ägare och 
anställd, ett samarbete, som jag är rädd skulle äventyras, om 
kollektivavtal infördes. Därför komme något opersonligt med i 
avtalen.322  

 
Uttalandet kan tolkas som att åtminstone delar av jordbruksföretagarna 

ännu höll fast vid förkapitalistiska relationer samtidigt som produktions-
förhållandena omvandlats till kapitalistiska vid andra. Det var i detta 
spänningsfält som lantarbetarna och deras rörelse hade att verka.323 
Legostadgan, som förutsatte en nära relation mellan husbonden och 
tjänstehjonet, kommer tydligt fram i Waldems framställning. Den hade 
avskaffats 1926, men dess mentalitet levde kvar. Detta kritiserades skarpt 
av fackföreningarna,324 och fullt utvecklade kapitalistiska relationer 
fanns därför ännu inte inom den agrara näringen. Bostäderna var bra men 
kunde förbättras, menade Waldem, och riksdagen hade här makt att 
förbättra bostäderna om den godkände förslagen ”för jordbrukets upp-
hjälpande”.325 Detta ”upphjälpande” kom tre år senare i den s k krisupp-
görelsen mellan SAP och Bondeförbundet. 

 
321 AK:s protokoll 1930, s 119. 
322 AK:s protokoll 1930, s 119. 
323 I Åke Sundells avhandling om trädgårdsmästerierna i Malmö studeras denna process mot 

utvecklade kapitalistiska relationer. Se Patriarkalism och föreningsrätt, 1997. 
324 Se Marion Leffler, ”Lillebror eller kamrat – men aldrig syster?”, 1997 
325 AK:s protokoll 1930, s 120. 
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Under remissdebattens andra dag den 18 januari talade Karl Magnus-
son (s) om strejken i hembygden. Han menade att regeringen med lite 
mera handlingskraft kunde ha löst konflikten. De avtal som hade funnits 
– de flesta muntliga – var grundade i den gamla legostadgans principer, 
och dessa var endast i fyra fall juridiskt bindande, enligt Magnusson. 
Skulden till konflikten låg på bönderna, och det hade också en majoritet 
inom press och opinion menat. Jordbrukarnas syn på arbetsfriheten 
innebar ”att lantarbetsgivarna ensamma skulle bestämma arbetsvillkoren 
och de andra helt finna sig i vad arbetsgivarparten bestämde”, och Karl 
Magnusson tillade: ”Det kan inte jag kalla för frihet”.326 Efter en känslo-
mässig beskrivning av vräkningarna vädjade han slutligen till regeringen 
om att förlikningskommissionen åter skulle träda i funktion för att åstad-
komma en uppgörelse.327 Men kommissionen återinträdde inte i funktion. 

7.2 ”Hos många arbetarfamiljer är det verkligen 
snyggt och trevligt” 
Bondeförbundaren Gustaf Heiding var den siste talaren som behandlade 
Mörekonflikten vid AK:s remissdebatt, och han vidgade perspektivet och 
menade att den aktuella striden hade inletts i Stranda härad, där SLF efter 
en kortare strejk hade fått till stånd ett kollektivavtal vid Strömsrums 
gods. Den fortsatta utvecklingen, som ledde till Kalmarlänsavtalet av den 
11 maj 1929 och Mörestrejken, betraktade han som helt styrd från SLF i 
Stockholm. Denna teori konkluderade han med ”att det inte var arbetarna 
därnere, som önskade få kollektivavtal till stånd, utan att det var häruppe 
från Stockholm, som det organiserades för att få en sammanslutning nere 
i Mörebygden.”328 Heiding höll med Waldem om det mindre lämpliga i 
att sluta kollektivavtal inom jordbruket och menade att avgifterna till 
fackföreningen skulle överstiga de uppnådda löneökningarna genom kol-
lektivavtalet. I övrigt beklagade han vräkningarna men fann dem ofrån-
komliga, och bostäderna var inte sämre än genomsnittsstandarden i riket: 

 
Att det inte alltid ser så trevligt ut hos vissa arbetarfamiljer, kan ju 
även bero på hustrurna. Det är inte säkert, att själva huset är så 
dåligt, som det ser ut, när man kommer in. Hos många arbetar-
familjer är det verkligen snyggt och trevligt, och det finns ingen 
anledning att klandra förhållandena så som herr Hansson gjorde.329  

 
En förbättring av lantarbetarnas bostadsvillkor kunde dock åstadkom-

mas – enligt Heiding som instämde med Waldem – om ”det finns allvar 
bakom de löften som givits att stödja jordbruket”.330

 
326 AK:s protokoll 1930, s 25 ff. 
327 AK:s protokoll 1930, s 27 f. 
328 AK:s protokoll 1930, s 32 f. 
329 AK:s protokoll 1930, s 34. 
330 AK:s protokoll 1930, s 35.  
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7.3 Vräkningsmotionen och de två Karl 
Magnusson 
Andra lagutskottet hade på våren 1930 avstyrkt motionen nr 255 till AK 
”om utredning […] avseende att skapa skydd mot vräkning vid arbets-
konflikter åt arbetare, i vars avlöningsvillkor bostadsförmån ingår”.331 
Diskussionen i kammaren blev omfattande i förhållande till motionens 
betydelse, vilken egentligen, som motionärerna framhöll, endast gällde en 
lagteknisk justering.332 Eftersom saken berörde jordbruksfrågorna, som 
stod i centrum för den rikspolitiska debatten och som under sommaren 
ledde till högerregeringens fall,333 blev debatten grundlig. Sammanlagt 
yttrade sig 23 ledamöter i AK:s behandling av motionen varav några mer 
än en gång. De ledamöter som reserverat sig mot utskottets förslag var 
flitigast med inlägg.334 Jag har i det följande följt diskussionsinläggen där 
ledamöterna refererat till Mörestrejken i östra Småland. Vad jag uppfattar 
som de för den här studien intressantaste inläggen lyfter jag också fram.  

Ett argument mot motionen var att bostäderna behövdes för arbets- 
villiga. Beträffande Mörestrejken var detta inte relevant, påpekade Karl 
Magnusson (s), ty där hade lantarbetarhemmen stått tomma – och i vissa 
fall fortfarande gjorde det – långt efter avhysningarnas verkställande. 
Detta förhållande belyste också Andersson i Malmö (s) med hänvisning 
till lantarbetarstrejken i Skåne 1924–1925.335 För övrigt var det aldrig 
tänkt, sade Karl Magnusson (s), ”att lantarbetarna vid en konflikt skulle 
bebo sina bostäder utan vederlag till ägaren”.336 Flera borgerliga talare 
framhöll det omöjliga i att jämföra jordbruket med industrin.337 Karl 
Magnusson (h) speglade konflikten mellan samhällsklasserna med 
följande ord: 

 
Industrien är […] tämligen oberoende av behovet att anskaffa bo-
städer åt arbetarna eller i varje fall så oberoende därav, att om en 
arbetskonflikt inträder, det icke spelar någon betydelsefullare roll, 
om arbetarna bo kvar i åt dem upplåtna bostäder. Och vidare är 
industrien förlagd till tätare bebyggda orter, där andra bostäder 
kunna anskaffas än de av arbetarna för tillfället innehavda. Men 
förhållandet är rakt motsatt, när det gäller jordbruket. Där måste 
företagarna själva ordna med bostäder, och de bli helt beroende av 
att bostäder kunna upplåtas åt de arbetare, som behövs i jordbruket. 
Då inträder uppenbarligen, om motionen bifölles, det förhållandet, 
att parterna vid arbetskonflikter icke bli jämställda. Ty om arbet-

 
331 FK:s motioner 1930. 
332 Se AK:s protokoll B 4 s 48–102. Av de 23 som yttrade sig var 14 positiva till motionen. 
333 Carlsson Svensk historia 2, s 548. 
334 FK:s motioner 1930. 
335 AK:s protokoll 1930, s 85 f. 
336 AK:s protokoll 1930, s 50. 
337 AK:s protokoll 1930, s 50–52, 58–60 och 93–95. 
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arna skulle ha rättighet att utan vidare kvarbo i sina bostäder, bleve 
deras ställning betydligt starkare än arbetsgivarnas under nu 
rådande förhållanden.338  

 
Det var tydligt att bostäderna var en viktig maktresurs. Man kan kon-

statera att de borgerliga farhågorna för den framväxande fackförenings-
rörelsen var enorma. Klassamhället under mellankrigstiden var tydligt, 
och skillnaden i maktresurser mellan kapitalister och arbetarklassen 
påtaglig. Att bostadsfrågan var en viktig maktfråga visade ju Möre-
konflikten – det vilade ett latent hot om vräkning för arbetare vilka hade 
bostad kopplat till anställningsvillkoren. Förhållandet påverkade natur-
ligtvis fackföreningarnas taktiska agerande i arbetskonflikter.  

7.4 Arthur Engberg och lantarbetarna 
Tillsammans med några andra borgerliga kritiker av motionen – Gustaf 
Heiding (bf) från Södra Möre och Andersson i Rasjön (f) – uppehöll sig 
Karl Magnusson (h) också vid den avskaffade tjänstehjonsstadgan. Det 
hade nu visat sig att beslutet 1926 var förhastat, menade de. De mera 
kränkande bestämmelserna i stadgan var redan borttagna vid avskaf-
fandet, och den innebar ”ett betydande skydd” för lantarbetarna, vilka nu 
befann sig på en ofullständigt reglerad arbetsmarknad. En ”lämplig och 
rationell arbetsavtalslagstiftning för jordbruket” var nödvändig som er-
sättning för 1833 års upphävda legostadga;339 i detta krav instämde Axel 
Carleson (l), Andersson i Rasjön m fl.340

Anders Hansson (s) menade att reservanterna ville hålla kvinnor och 
barn utanför ”klasskampen”, en kamp som skulle vara ”så länge som 
detta samhälle består i den form det har”.341 Axel Lindqvist (s) 
ifrågasatte statens neutralitet, som socialstyrelsen hade betonat i sitt 
remissyttrande över motionen, vid arbetskonflikter där vräkning tillgreps: 
”här tager staten […] ställning i striden, och man griper in till 
arbetsgivarnas favör för att hjälpa honom gentemot arbetarna”.342 I likhet 
med Hansson varnade han avslutningsvis – med en retorisk fråga – för de 
psykosociala konsekvenserna för barnen i de vräkta familjerna: ”Vilket 
intryck skola barnen icke få av det samhälle, vari de skola växa upp?”  

Arthur Engberg (s), som var tidningen Social-Demokratens 
huvudredaktör, formulerade grundproblemet som diskrepansen mellan 
rättigheter föranledda av äganderätten och ”skäliga hänsyn, man måste 
taga ur social synpunkt”. Därför fick det inte vara en absolut relation mel-
lan kontant avlöning och bostadsförmån; när det ena upphörde behövde 
nödvändigtvis inte det andra göra det.343 Engberg betvivlade att det om-

 
338 AK:s protokoll 1930, s 59. 
339 AK:s protokoll 1930 83 f. 
340 AK:s protokoll 1930, s 91. 
341 AK:s protokoll 1930, s 57. 
342 AK:s protokoll 1930 s 61 f. 
343 AK:s protokoll 1930 s 63. 



 116 

                                                

fattande ekonomiska stödet till jordbruket, som troligen skulle beviljas 
under 1930 års riksdag, skulle förbättra bostäderna och motionen var 
viktig för att motverka den ”allmänna rättslöshet” lantarbetarna levde i; 
denna hindrade strävandena att fackligt organisera lantarbetarklassen.344 
Det kan konstateras att Engberg var inne på de borgerliga debattörernas 
linje – att skapa en arbetsrättslig lagstiftning för jordbrukets arbetarklass. 
Hans argument för att komma till denna slutsats var naturligtvis av ett 
annat slag än de borgerliga ledamöterna. Om industriarbetarnas uppnådda 
villkor också kunde omfattas av den stora gruppen arbetare i jord- och 
skogsbruk så skulle detta stärka den samlade arbetarrörelsen i Sverige.

Några av talarna i AK diskuterade nästan enbart Mörestrejkens 
principiella sidor, inte vräkningsfrågorna generellt. Emanuel Andersson 
(k) analyserade i marxistiska termer arbetskonflikter i allmänhet och 
Mörekonflikten i synnerhet. ”Lantarbetsköparna” i Möre hade vägrat 
erkänna ”fackföreningens rätt att vara med och reglera arbetsvillkoren”, 
och detta obstruerande av föreningsrätten var kärnpunkten i tvisten, inte 
tvärtom, som Ernst Aronson (h) hade påstått.345 En liknande uppfattning 
hade Emil Olofson (s): ”För en fackföreningsman står ju saken klar: När 
arbetsgivarna vägrar att godkänna fackföreningen som förhandlande part, 
har han därmed nekat arbetarna föreningsrätten”.346 Han ställde sig 
vidare förvånad till upprördheten över statens makt att kunna stifta lagar i 
linje med motionärens krav, ty bonden hade ju redan sin ”av staten 
skyddade äganderätt”.347

Andra kammarens ingående debatt om motion nr 255 – ”vräknings-
motionen” – tog upp många olika aktuella politiska frågor. Den visade på 
den politiska nivån att det kapitalistiska systemet hade utvecklats in i den 
agrara sektorn. Legostadgan var en förkapitalistisk rest som 1926 hade 
tagits bort, men den var ännu en levande del i de mänskliga relationerna 
på landsbygden. 

Striden i Småland, som hade börjat ett knappt år tidigare, hade uppen-
bart varit en viktig grund till att motionen skrevs. Att debatten blev så 
omfattande berodde också på att jordbrukets bristande lönsamhet stod i 
centrum i riksdagen. Regeringen Lindman kom att demissionera på 
frågan senare under sommaren, och arbetsmarknads- och jordbruks-
frågorna dominerade politiken under de kommande åren.348

Sent på kvällen den 7 maj röstade kammaren om andra lagutskottets 
förslag. För utskottets hemställan röstade 95 ledamöter, medan 71 röstade 
mot; 13 riksdagsmän ställde sig neutrala och avstod vid voteringen.349 
Det borgerligt dominerade parlamentet avvisade således motionärernas 
krav om skydd mot vräkning för arbetare med bostadsförmån. Detta helt i 

 
344 AK:s protokoll 1930, s 67 f. 
345 AK:s protokoll 1930, s 68. 
346 AK:s protokoll 1930, s 79 ff. 
347 AK:s protokoll 1930, s 88. 
348 Carlsson, Svensk historia, 2, s 548. 
349 AK:s protokoll 1930, s 96 ff. 
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enlighet med de politiska skiljelinjerna och de intressen i arbetskonflikten 
som de representerade i praktiken. 

7.5 Sammanfattning 
På sensommaren och den tidiga hösten 1929 var Mörebygden ett viktigt 
fokus i den svenska samhällsdebatten. Det var framförallt vräkningarna 
och de stora demonstrationerna som skapade rubriker. I min genomgång 
har jag granskat strejken genom att se på hur en av landets mäktigaste 
institutioner – riksdagens andra kammare – såg på händelserna i Småland. 
Slutsatserna av dessa offentliga reaktioner kan sammanfattas enligt 
följande: 

 
• Kapitalistiska relationer och organisationsformer hade delvis 

vuxit fram i jordbruket men rester av gamla strukturer i agrar-
näringen var ännu levande. 

• Vräkningar var utmanande för samtiden och ledde till att SAP 
motionerade i ärendet. 

• Mörekonflikten passade in i samtidens debatt där jord-
bruksfrågorna var centrala. På våren 1930 avgick regeringen 
Lindman på jordbrukspolitisk fråga, och krisuppgörelsen i maj 
1933 visade agrarsektorns stora betydelse.  

 
Brytningen mellan olika klassintressen och politiska skiljelinjer var 

tydlig. De ekonomiska och sociala relationerna på gods och gårdar höll 
på att utvecklas i samma riktning mot kapitalistiska produktionsförhål-
landen som inom industrin, samtidigt som tillbakablickar mot en nyligen 
flyktad tid var levande. Tecken på detta är lantarbetares och bönders 
organisering och arbetsrättsliga följder av detta; jordbruksprodukter på en 
marknad; legostadgans avskaffande 1926; bondekonservatism och lands-
bygdssocialism. Arbetarnas företrädare såg framtiden an – man var 
utvecklingsoptimister när det gällde förändringar av livsvillkoren. Bor-
gerliga företrädare såg delvis bakåt – man trodde att reformer försämrade 
agrarsektorns villkor. Samtidigt hade ägarna till de stora godsen i de 
största jordbruksdistrikten genom sin organisation SLA fullt ut accepterat 
kollektivavtalet som princip. Åren kring 1930 var jordbrukets villkor i 
centrum för politiken. På så vis passar Mörestrejken in i tidens debatt just 
för att kraftmätningen skedde på landsbygden i den av konservativt 
sinnade omhuldade modernäringen. Den maktanalytiska ansats som jag 
presenterade i början av den här texten i anslutning till Korpi ska jag 
återkomma till i den avslutande sammanfattningen av mina forskningar. 
Det är det kapitel som strax följer. Av rikspolitikernas diskussioner 
framgår tydligt att det pågick en maktkamp i det svenska samhället. 
Mellankrigstiden blev ju också den historiska period där många av de 
trådar som den svenska historien bjuder tvinnades till större rep, vilka 
leder oss framtill vår egen tid. 
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8. MÖRESTREJKEN 
MELLAN KOSACKVALET 
OCH KRISUPPGÖRELSEN 
Mina forskningar om Mörestrejken i södra Kalmar län 1929–1931 
tangerar många intressanta frågor som exempelvis jordbrukets omvand-
ling, agrara klassrelationer, bondeklassens politiskt viktiga position under 
mellankrigstiden samt lantarbetarnas strategiska roll för socialdemo-
kratins väg till makten. Jag ska nu reflektera kring och sammanfatta min 
forskning om arbetares och bönders sociala strid i Småland vid tiden för 
den stora depressionen. Det var några saker som hände i ett långt tids-
perspektiv. En var den långsamma resan mot ett industrikapitalistiskt 
samhälle – omkring 1930 var ungefär lika många verksamma inom 
industrin och jordbruket, ca 1/3. Denna kapitalism förde med sig en 
varumarknad och kapitalackumulation men också samhällsklasser i 
konfrontation. Socialistiska idéer fördes till byn genom agitatorn som 
hade möte i vägskälet och genom den lokala arbetartidningen. När 
arbetarklassen formerats var den möjlig att nås av det socialistiska bud-
skapet. De politiska och sociala relationerna började att omgärdas av 
regler, och samhällsklasserna organiserade sig i fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer. Människor omfattades av ett politiskt system 
där alla fick rösta. Den processen hade inletts många år tidigare, men 
under 1930-talet ökade klassröstningen och på så sätt den representativa 
demokratins legitimitet. 

Den här forskningen har givit många nya kunskaper. Strejker i jord-
bruket har tidigare inte tagits upp i någon större utsträckning. En viktig 
poäng för den här studien är att söka ny kunskap om lantarbetarstrejker 
och den kontext som dessa utspelade sig i. Från en översikt av tidigare 
forskning leds resonemanget över på problem, teori, källor och metod. 
Teoretiskt och i uppläggningen av den här licentiatavhandlingen anknyter 
jag till Ira Katznelsons modell för ett studium av arbetarklassens 
klassformering: kapitalistiska samhällets struktur, social organisation, 
medvetandet om klassen och dess förhållande till andra samt möjligheten 
till att agera kollektivt. Jag delar också E P Thompsons syn på arbetaren 
och bonden som medvetet agerande människor. 

 Översiktligt beskrivs den agrara kapitalismens framväxt i Sverige 
samt lantarbetares och bönders klassformering. De empiriska avsnitten 
rör den ekonomiska och sociala strukturen i Möre. De rör också en 
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ingående studie av opinionsbildningen i samband med Mörekonlikten. 
Resultaten samlas kring de övergripande problemen: Hur formerades 
lantarbetarklassen och bondeklassen i Mörehäradena under 1900-talets 
tre första decennier? och Hur var sambanden mellan klassformeringen 
och den akuta klasskonflikten Mörestrejken. 

Jordbruket i östra Småland hade utvecklat kapitalistiska drag. Genom 
en analys av offentlig statistik visade jag detta i kapitel tre liksom det 
faktum att jordbruket drevs på framförallt stora gårdar men med avsaknad 
av stora gods. Andelen stora och medelstora gårdar var betydligt högre än 
riksgenomsnittet. Lantarbetsgivarna i SLA etablerades också i länet 1929. 
Som jag tydligt kunnat visa hade man där klart för sig hur man på ett 
rationellt sätt kunde gynna både arbete och kapital – kollektivavtal inom 
jordbruket var inget hinder för jordägarens krav på avkastning och 
skapade klara spelregler för parterna.  

Angående klassamhällets struktur visade det sig att jordbrukets under-
klasser ökade i antal under perioden 1900–1930 i Ljungby församling där 
de flesta gårdar i konflikten låg. I hela Sverige var detta inte förhållandet, 
och vi kan konstatera att jordbruket i Möre under början av 1900-talet av-
vek från den förväntade bilden av ett minskande antal jordbruksarbetare. 
De stora men inte godslika gårdarna i denna del av landet hade en annan 
utveckling än områden med ett stort antal gods. I Skåne med dess många 
gods i framförallt Malmöhus län minskade dock antalet statdrängar i 
större omfattning först efter 1920. 

Lantarbetareförbundet som ännu inte tillhörde LO satsade på en facklig 
offensiv i slutet av 1920-talet, och till östra Småland reste ombudsman-
nen Per  Albin Strid med flera för att agitera bland bruksarbetarna och för 
att få även de oorganiserade bönderna att skriva på det kollektivavtal som 
ingåtts mellan SLF och SLA i maj 1929. Strejken var en kamp mellan 
oorganiserade bönder och organiserade lantarbetare, ett förhållande som 
genomsyrar strejkskeendet. Kraven på föreningsrätt och kollektivavtal 
kunde inte accepteras av vissa bönder i denna storbondebygd; de var vana 
att bestämma förhållandena på gården själva och tänkte fortsätta med det. 
I den retoriken togs också historien till hjälp – t ex Dacke som en symbol 
för friheten att kunna råda över sitt eget som ett värn mot socialisterna i 
Stockholm som var överheten för Mörebönderna. Likväl var det i den 
1926 avskaffade legostadgans anda som de ville fortsätta att leva i. 

Tidningars opinionsbildning om Mörekonflikten är en viktig del av 
denna avhandling. Genomgången av tidningar med olika politisk ideologi 
fyllde mina huvudfrågor med ett brett innehåll. Att detta var en social och 
politisk brytningstid är tydligt. Man blickade bakåt på det stolta frihetliga 
arvet och på legostadgan som skapade ordning och reda i klasstrukturen. 
Detta är böndernas position, men de tittade också på framtiden med en 
övertygelse om att bondesolidaritet och samarbete kring föreningar skulle 
stärka jordbruket. För det var ju en kapitalistisk näring som var beroende 
av att sälja på marknaden. Arbetarna i strejken hade allt att vinna utifrån 
sin låga klassposition. Man såg rätten att gå med i fackföreningen som en 



 120 

                                                

utveckling mot något bättre. I en av mina intervjuer berättas det att en 
gammal arbetare meddelade hustrun att ”Du Anna – du måste åka till stan 
och handla en hel liter – vi har fått så mycket pengar att jag måste bjuda 
på en sup”. Det var den dagen som SLF hade hjälpt honom att få ”rätt 
avtal”, som han kallade det.350 Till detta kopplade man rätten att sluta 
kollektiva avtal för en större grupp. Den samlade arbetarrörelsen 
inkluderad dagstidningen Östra Småland betalade ett högt pris för 
kampen till ett bättre liv för lantarbetarklassen i Mörehäradena. Tidigare 
under lantarbetarnas historia hade tidningarna Aurora och Arbetet i Skåne 
och Folket i Eskilstuna betytt mycket i arbetarkampen. En växande klass 
av arbetare inom industrin i Kalmartrakten hjälpte en växande grupp av 
lantarbetare så som det hade varit i Skåne i mitten av 1920-talet. Kalmar 
FCO hade funktionärer som direkt arbetade för de strejkande och deras 
familjer. En mycket intressant kvarleva är den film som gjordes av Ire-
film och som gick på turné ut i landet för att samla in medel till strejkens 
kostnader.351

Jag har också analyserat riksdagsdebatterna som föranleddes av 
strejken. Argumentationen i offentligheten tillför ytterligare delar till 
bilden av strejkens kontext. Jordbruket var viktigt i inrikespolitiken, och 
bostadsvräkningar var ovanliga och utmanande vilket ledde till en 
särskild debatt.  

I de svenska jordbruksarbetarnas strejkhistoria – de delar som är kända 
genom forskning och annan litteratur – är Mörekonflikten ett undantag 
genom att den sker i en bygd med stora bondgårdar. Tidigare strider hade 
utspelat sig i godsekonomier, i utpräglade jordbruksområden med en 
numerärt stor underklass. Så var det i Råbelöv 1907, i Luggude härad och 
på Trolle-Ljungby 1908, i Skåne och i Uppland och på södertörn i mitten 
av 1920-talet. Dessa konflikter nådde således bondeekonomierna sist, och 
här blev maktkampen hård om föreningsrätten. Bönderna som grupp var 
också splittrade. Många var med i SLA – lantarbetsgivarnas förening – 
och ville ha klara spelregler i arbetsrelationerna, medan några agerade 
individuellt och tog strid. För andra hemmansägare i skogsbygden var 
dessa ting ännu inte aktuella, och deras medlemskap i bonde-
organisationerna blev odramatiskt. Under 1930-talet fick jordbruket stabi-
lare ekonomi och genom detta blomstrade landbygdskulturen. Böndernas 
klassformering gav den egna klassen en positiv identitet samtidigt som 
den minskade i antal. I binäringen trädgårdsindustrin inträffade en skarp 
konflikt i Malmö i mitten av 1930-talet, och på Asa gård i Kronobergs län 
en mindre föreningsrättsstrid 1936. Vi ser alltså en linje. Strejkerna 
började på godsen och slutade i trädgårdsnäring och skogsbygd efter att 
ha tagit vägen över det östsmåländska storbondelandskapet. Åke Sundells 
antagande i Patriarkalism och föreningsrätt att mindre arbetsplatser med 

 
350 Mats Johanssons arkiv Intervju I. 
351 I brev till SLF den 16 juli 1931 föreslog Irefilm ett större filmprojekt kring lantarbetarnas 

historia – se SLF:s arkiv Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1930 F VI:1, ARAB. 



nära relationer mellan arbetare och ägare missgynnar fackligt arbete visar 
sig stämma även genom min studie. En intressant fråga att ställa är om de 
jordbruksteknologiska förändringarna når bygder och gårdar, som starkt 
motarbetar den förändrade arbetsrätten och den socialistiska arbetar-
rörelsen, senare än på de stora jordegendomar där SLA:s medlemmar 
fanns. Teknologiseringen av agrarnäringen var på en lägre nivå i Kalmar 
län, och i strejkens centrum i Ljungby församling var det inte de största 
gårdarna som var i konflikt. Jag kan konstatera att de största gårdarna i 
Ljungby församling inte var strejkgårdar. Det finns alltså en stark sanno-
likhet att arealstorlek och teknologisk utvecklingsnivå var mer förenlig 
med facklig organisering och avancerad arbetsrätt.352

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrationståget den 8 september 1929 på landsvägen utanför 
Ljungbyholm i Södra Möre. Fotograf Robert Andersson – 
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kult

 
En sak som återkommer i materialet om strejken är kampen om 

jordarbetarnas röster. Det svenska 1920-talet kännetecknades av politisk 
instabilitet; det var minoritetsparlamentarismens årtionde. Klarsynta 
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352 Den största gårdarna i Ljungby församling var Kölby och Ljungbyholms gård. Kölby hade avtal 
med SLF medan arbetarna på Ljungbyholms gård strejkade under några julidagar 1929 innan 
ägaren Genberg tecknade avtal med SLF. Avd 103:s ordförande Janne Karlsson 1929 var en 
Kölbyarbetare. Man måste emellertid notera att han avskedades och senare övergick till 
elektrikeryrket. Se Mats Johanssons arkiv intervju C. 

http://www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kult
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samtida observatörer såg potentialen i denna stora grupp människors 
röstande som skulle kunna få vågskålen att luta över i någon riktning. 
Och att mobilisera dem för att gå och rösta var också en utmaning för den 
unga parlamentariska demokratin.   

Till skillnad från skotten i Ådalen i maj 1931 har Mörekonflikten fallit 
i glömska i de flesta läroböcker och moderna översikter om svensk 
historia.353 Som tydligt framgår är det en av mina ambitioner att lyfta 
fram dessa händelser. Här ser man nämligen viktiga drag i det svenska 
samhällsbyggets historia: konflikten mellan arbete och kapital, 
omvandlingen från jordbruksland till industrination och därigenom sam-
hällsklassernas formering och organisering. Jordens arbetare klassröstade 
i allt högre grad. Genom att studera Mörestrejken kan vi öka vår kunskap 
om rötterna till dagens Sverige. 

I strejkforskningen talar man om olika typer av konflikter vilket jag 
översiktligt beskrev i kapitel ett. Mörekonflikten vill jag karakterisera 
som en offensiv strejk i grunden. De krav som ställdes var avancerade – 
kollektivavtal för en del av arbetarklassen som dittills inte i någon högre 
grad varit i kontakt med den socialistiska arbetarrörelsen – men den 
praktik som utvecklades under de två åren tvingade arbetarna till en 
defensiv taktik: att bevaka gårdarna, blockera och lita till andra fack-
föreningars solidaritet.  

 
 

Maktskillnadsmodellen som Walter Korpi lanserade under 1970-talet har 
fortfarande stora förtjänster. Den är en metod och analysram för ett histo- 
riskt sammanhang – i min forskning det svenska klassamhället och i 
detalj det småländska jordbruket som det hade vuxit fram under 1800- 
och början av 1900-talet. Låt mig avslutningsvis teckna en sådan ut-
vecklad modell på de agrara klassernas historia kalkerad på 
klassformeringsprocessen i Möre. Till viss del kan vi även se paralleller 
till andra manifesta konflikter i de svenska lantarbetarnas historia under 
början av 1900-talet. Jag kommer att peka på detta förhållande nedan. I 
figur 2 nedan har jag ritat upp min analys och en variant av makt-
skillnadsmodellen med den här avhandlingens resultat som pusselbitar. 

 
 

 
353 I en modern översikt som Lars Ekdahl & Lars Olsson, Klass i rörelse, 2002, omnämns emellertid 

strejken men inte i olika studentgenerationers översiktsböcker som Carlsson Svensk historia 2, 
1980, och Berggren & Greiff En svensk historia från vikingatid till nutid, 2000. 

 



Figur 2. Maktskillnadsmodellen tillämpad på de agrara klassernas 
historia, klassformeringen, lantarbetarstrejken i Möre 1929–1931 
samt ett urval viktiga händelser och beslut i svensk historia under 
1920- och 1930-talen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1920-talet: svaga regeringar, arbetsrättslagar 1928, kosackvalet 1928, 
depressionen 1929, jordbrukspolitik i centrum, maktkamp inom 
arbetarrörelsen 

 
1930-talet: Ådalen 1931, maktkamp inom arbetarrörelsen, SAP:s makt-
övertagande 1932, krisuppgörelsen 1933, jordbrukspolitik i centrum, 
Saltsjöbadsavtalet 1938. 
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Enligt modellen ovan är det alltså uppfattade skillnader i maktresurser, 

faktiska skillnader i maktresurser, förväntan om framgång och nyttan av 
att nå målet som är viktiga parametrar i analysen. I klassformerings-
processen i Möre och den manifesta konflikt som uppkom där har jag 
redogjort för i den här avhandlingen och nu sammanfattar. Figuren ska 
tolkas enligt följande. Ett basalt antagande är att det var en stor faktisk 
skillnad i maktresurser mellan bönder och arbetare. Det fanns några par- 
ter involverade. Arbetarna och deras familjer var många, och deras 
fackförening SLF var synnerligen aktiv före strejkutbrottet. Bönderna var 
dels organiserade i SLA, dels oorganiserade jordägare i slättbygden. 
Skillnaden i makt mellan storbönderna runt Kalmar och deras statdrängar 
i slutet av 1920-talet, som är denna forsknings viktigaste period, var 
enligt mig enorm. Att lantarbetarna ökade i antal, som tydligt framgått i 
denna forskningen, påverkade också det historiska förloppet genom att en 
numerärt stor part utmanade en mindre. Lantarbetarna och SLF var på 
offensiven; det fanns en mycket stor förväntan om framgång för att ernå 
bättre villkor. Dessutom var den regionala fackföreningsrörelsen på-
drivande genom Kalmar FCO och den 1928 startade dagstidningen Östra 
Småland. Bönderna däremot var splittrade. Ett antal bönder hade löst 
situationen genom att skriva avtal med den socialistiska fackföre- 
ningen.354 Motivet var att erhålla klara regler i arbetsrelationen mellan 
bonde och arbetare – detta var en modern anpassning till det samhälle 
som växte fram. I forskningen har begreppet kalkylerbarhet använts för 
att beskriva fenomenet; genom t ex kollektivavtalet fick man ordning och 
reda i relationer mellan parterna.355 Den andra gruppen bönder, som blev 
indragen i strejkens två år långa period, vägrade att teckna avtal. Motiven 
var att stå fri och kunna skriva individuella kontrakt med sina statdrängar 
samt att inte acceptera Stockholmssocialisternas påbud. Dessa storbönder 
blickade tillbaka till legostadgans tid och var inte ännu motiverade att 
anamma ett modernt samhälles förändrade villkor.356 I april 1930 bildade 
dessa bönder en u.p.a-förening för att tillgodose sina intressen. Bönderna 
tvingades att bli en aktiv part. Jag menar också att det fanns en orealistisk 
uppfattad skillnad i maktresurser både hos arbetare och bönder. Att ett 
sådant socialt krig kunde pågå under två år är ett tecken på detta. Jag tror 
att maktskillnaden minskade vilket påverkade arbetarna att ta striden. 
Man kan ställa frågan: Vad hade lantarbetarna och deras familjer att för-
lora? Nästa intressanta fråga är: Vad hade bönderna och deras familjer att 
förlora? Mina svar på detta är att bönderna hade mer att förlora givet de 
utgångspunkter som framgått i den här boken. Man kunde förlora sin 
dominerande maktposition i lokalsamhället. Lantmännens benhårda mot-

 
354 Jag har inte haft tillgång till ett källmaterial som kunnat visa hur många bönder i Möre som hade 

skrivit kollektivavtal med SLF. 
355 Se t ex Berit Bengtsson Kampen mot § 23 , s 30–36, 2006.  
356 Söderpalm “Arbetare och bönder”, s 241. Bondeförbundet ansågs mer konservativt i social- och 

arbetsmarknadspolitik än liberalerna och högern. 
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stånd och arbetarrörelsens beredskap att ta striden utlöste en långvarig 
strejk.  

Den svenska inrikespolitiken under 1920- och 1930-talen påverkar 
också den här forskningens problematik. Politiskt vann borgerligheten det 
s k kosackvalet 1928 under ett decennium med svag regeringsmakt. 
Under de följande åren skedde några avgörande händelser, och det var i 
den tiden som Mörekonflikten utspelade sig. Lagarna om arbetsdomstol 
och kollektivavtal 1928 var viktiga för arbetsmarknaden. Maktkampen 
inom arbetarrörelsen tog avgörande steg vid denna tiden mot en social-
demokratisk hegemoni, och SAP tog de första stegen till att bli ett 
statsbärande parti i Sverige. Det socialdemokratiska maktövertagandet på 
hösten 1932 anses dessutom ha bidragit till att strejkerna i landet 
minskade i antal. Ett uttryck för denna kontext var den konferens som den 
regionala arbetarrörelsen arrangerade 1930 för att diskutera strejken. Där 
var den kommunistiska minoriteten mycket aktiv. Depressionen i 
konjunkturen och jordbrukets kris åren kring 1930 följdes av tragedin i 
Ådalen i maj 1931. SAP erhöll 41.7 % av rösterna i riksdagsvalet 1932 
men kunde inte med det underlaget föra en stark politik. Därför nådde 
arbetarpartiet en överenskommelse med bondeförbundet, den s k krisupp-
görelsen på våren 1933. Stöd till jordbruket kombinerades med en aktiv 
politik för arbetslinjen.357 Böndernas stärkta position med bättre lön-
samhet och homogenare klassidentitet utökades med en betydande in-
flytande i rikspolitiken. I mitten av 1930-talet inleddes förhandlingar 
mellan LO och SAF i Saltsjöbaden vilket ledde till ett huvudavtal om 
spelregler på arbetsmarknaden 1938. Det är denna historiska kontext som 
min forskning ryms inom.358 Min bestämda tes är att arbetare och bönder 
nog inte hade gjort upp i rikspolitiken under en pågående konflikt i ett 
viktigt jordbruksdistrikt. Kalmar läns relativa betydelse och som symbol 
för SAP:s framgång i valet 1932 lyfts fram i Sven-Anders Söderpalms 
studie av krisuppgörelsen: 
 

Partiet tappade röster i Stockholm och Göteborg, men i övrigt var 
frammarschen jämn och stark både i norr och söder och i alla typer 
av skogs- och jordbruksbygd; och i ett sydsvenskt jordbrukslän 
som Kalmar, där det stått exceptionellt svagt, hade det sedan 1928 
upp till åttadubblat den.359  

 
Arbetarrörelsens mobilisering kring Mörestrejken var starkt bidragande 

till valresultatet i östra Småland. 
 

 
357 Söderpalm “Arbetare och bönder”, s 235–257. 
358 Bengt Schüllerqvist har i avhandlingen Från kosackval till kohandel, 1992, beskrivit SAP:s väg 

till makten och där berört flera av de punkter som jag har noterat i figur 2. 
359 Söderpalm ”Arbetare och bönder”, s 255. 
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Hur går man vidare med fördjupningar inom det här forskningstemat? 
De viktiga genusaspekterna i detta agrara samhälle har jag inte tagit upp. 
Vilken roll spelade arbetarhustrurna och de kvinnor som var med i 
fackföreningarna? Kan man få kunskaper om bondhustrurnas situation? 
Jag skulle också vilja veta mer om den konfliktfyllda tiden i slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet. Men jag kan, när jag lägger ned pen-
nan, konstatera att Mörekonfliktens lösning torde ha varit en betydelsefull 
faktor i processen som ledde fram till klassamarbetet mellan bönder och 
arbetare och för jordbruksarbetarnas fackliga och politiska mobilisering 
inom den reformistiska arbetarrörelsen och det politiska livet under resten 
av 1930-talet.  
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9. BILAGOR OCH TABLÅER 
Bilaga 1 

 
Mörekonfliktens slutavtal 1931 
(här citerat efter Mörekonflikten 1929–1931, s 100–102) 
”Protokoll hållet vid sammanträde å Hossmo säteri den 6 augusti 1931 

med kommitterade för den s. k. Mörekonfliktens biläggning. 
Närvarande: Från arbetarsidan, ombudsman C. A Falk, Ernst 

Blomkvist, Janne Karlsson och Karl Johansson. 
Från arbetsgivaresidan, Enock Franzén, C. A. Lindgren, Gustaf 

Johansson och undertecknad Sjögren. 
§ 1. 
Till ordförande och protokollförare utsågs undertecknad Sjögren. 
§ 2. 
Till justeringsmän utsågos herrar Ernst Blomkvist och Enock Franzén. 
§ 3. 
Efter kortare diskussion antogs bifogade förslag till biläggning av 

konflikten. (Se bilaga). 
§ 4. 
Till protokollet skulle antecknas: 
Att föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt; 
Att bostaden för årsanställda arbetare vid inflyttningen skall vara 

snygg och hel; 
Att före konflikten gällande eventuella förmåner beträffande sjukvård 

o. d. Fortfarande skola gälla; 
Att före eller under konflikten tillämpad arbetstid på respektive gårdar 

fortfarande skall gälla, såvida ej annorlunda överenskommelse mellan 
arbetsgivare och arbetare; 

Att eventuellt lediga bostäder upplåtas åt i konflikten indragna, nu i 
Kalmar boende familjer mot en årshyra av 120 kronor pr år, beräknat 
efter ett rum och kök. Hyran erlägges månadsvis i förskott såvida ej 
annorlunda överenskommelse. 

 
Som ovan. 
   Carl Sjögren 
Justerat: 
Ernst Blomkvist  Enock Franzén 
Vidimeras: 
C. Höglund   M. Jonsson 
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ÖVERENSKOMMELSE 
För 
Biläggande av den s. k. Mörekonflikten 
§ 1. 
Sedan denna överenskommelse av befullmäktigade ombud för i 

konflikten indragna arbetsgivare och arbetare undertecknats, är den nu 
pågående konflikten inom lantbruket i Möre att betrakta såsom i allo 
bilagd. 

§ 2 
Arbetsgivarna förklara sig villiga: 
att från och med den 1 november 1931 mot årsanställning bereda 

sysselsättning för minst 12 i konflikten indragna gifta, fullt arbetsföra och 
yrkesvana arbetare; 

att vid behov av extra arbetskraft såsom vid skörd, trösk och 
skogsarbeten m. m. anlita yrkesvana, in konflikten indragna arbetare; 

att i samråd med arbetarna (2 arbetsgivare och 2 arbetare) intill 24 april 
1932 medverka till att samtliga i konflikten indragna arbetare må erhålla 
fast arbete. 

§ 3. 
Om anställning äger arbetsgivaren och arbetaren att fritt 

överenskomma. Anställningsvillkoren för årsanställd, fullt arbetsför och 
yrkesvan arbetare som fyllt 18 år, få dock ej understiga: Natura: 200 kg, 
vete, 900 kg, råg, 250 kg havre eller blandsäd, 3 liter oskummad och 2 
liter skummad mjölk pr dag, 6 hl potatis, 1,200 sträckmeter potatisland, 
ved till husbehov och därav minst 5 m3, osorterad kastved samt bostad 
om ett eller helst två rum och kök. 

Kontant: 630 kronor för kördräng, 700 kronor för kreatursskötare och 
fodermarsk samt 775 kronor för ladugårdsförman, rättare och 
motorskötare. För årsanställd dräng i husbondens kost får kontanta lönen 
ej understiga 575 kronor. För daglönare, som bebor egen bostad och ej 
åtnjuter några naturaförmåner, får lönen ej understiga 42 öre; åtnjuter 
daglönaren bostad, potatisland och vedbrand, göres avdrag på dag- eller 
timlönen efter överenskommelse, dock får bostad om ett rum och kök ej 
värderas högre än 120 kronor pr år. 

För duglig kvinnlig arbetare över 18 år får timlönen i jordbrukarbete ej 
understiga 28 öre; för mjölkning betalas efter överenskommelse mellan 
arbetsgivaren och mjölkerskan. 

§ 4. 
Alla pricknings- och blockadåtgärder mot såväl i konflikten indragna 

parter som utomstående, vilka vidtagits i anslutning till konflikten, 
återkallas omedelbart efter stridens biläggning. 

§ 5. 
Repressalier i anledning av konflikten få ej från någondera sidan 

förekomma. Hossmo den 6 augusti 1931. 
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För arbetsgivarna: 
 Carl Sjögren  Enock Franzén 
 Gustav Johansson C. A. Lindgren 
 
För arbetarna: 
 C. A. Falk  Janne Karlsson 
 Ernst Blomkvist Carl Johansson 
 
Vidimeras: 
 C. Höglund  M. Jonsson” 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 
Frågorna som jag ställde till informanterna var dessa: 
 
Gemensamma frågor 
Hur var förspelet till konflikten? Vad hände på våren och sommaren 

1929? 
Vad var orsaken/orsakerna till konflikten? 
Varför tillgrep bönderna vräkning av de strejkande? 
Vart flyttade de vräkta och deras familjer? 
Förekom det många våldsamma uppträden under de två åren? 
Vilken roll spelade strejkbrytarna under konflikten? 
Vem ’vann’ Mörekonflikten? Vad innebar upplösningen? 
Fungerade uppgörelsen den närmaste tiden efter stridens biläggande? 
Politiska sympatier. 
 
Frågor till lantarbetarna 
Var man tvungen att uppfylla några krav för att få ut strejkbidrag? 
Försökte SLF i Stockholm att leda konflikten eller kunde man agera 

självständigt i Möre? 
Hur var samarbetet med andra fackföreningar? 
Hur förvaltades de insamlade pengarna som kom från hela landet? 
Agerade tingsrätten i Vassmolösa partiskt till böndernas fördel? 
Vad betydde stödet från tidningen Östra Småland i Kalmar? 
Hur arbetade lantarbetarna ’praktiskt’ med strejken? Strejkvakter 

placerades ut och en strejkbil fanns för snabba utryckningar m.m. 
Var lantarbetarna nöjda med uppgörelsen i augusti 1931? 
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Frågor till bönderna 
Varför var bönderna oorganiserade? 
Hur var sammanhållningen bland de konfliktdrabbade bönderna? 

Hjälpte man varandra under konflikttiden? 
Vad innebar de prickningar som bönderna företog mot misshagliga 

personer? 
Dominerades bönderna av starka ledare som Karl Sjögren på Binga? 
Vad betydde stödet från Barometern och Kalmar Läns Tidning? 
 - Var bönderna nöjda med uppgörelsen i augusti 1931 

Tablå 1 
Klasser redovisade i grupp I–III och yrken i Ljungby församling år 1900. 

           I 
AGRAR 
ÖVERKLASS, 
AKADEMISKA 
YRKEN OCH 
ÄGARGRUPPER 

Häradshövding 1 
Konsulinna 1 
Med Dr 1 
Fabrikör 3 
Ingenjör 1 
Nämndeman 1 

Jägmästare 1 
Överstelöjtnant 1 
Veterinär 1 
Disponent 1 
Inspektor 1 
Förvaltare 2 

        II 
 
 
 
 

MELLANGRUPPER, 
HANTVERKARE, 
ARBETSLEDARE 
OCH 
KYRKA/SKOLA 

Handelsresande 1 
Kronlots 1 
Handlare 7 
Smed 16 
Skomakare 19 
Snickare 14 
Hantverksidkare 1 
Kronofjärdings- 
man 1 
Garvare 5 
Skräddare 14 
Målare 4 
Schaktmästare? 1 
Sågare 2 
Stationsmästare 1 
Stationsinspektör 1 
Kronolänsman 1 
Polisuppsynings- 
man 1 
Ställmakare? 4 
Bagare 3 
Bokbindare 1 
Bryggare 1 
Verkmästare 3 
Sömmerska 3 
Handelsman 1 
Glashandlare? 1 

Fiskare 1 
Jungfru 1 
Bokhållare 4 
Mjölnare 6 
Brukare 1 
Gästgivare 3 
Trädgårdsmästare 7 
Arrendator 12 
Lantmäteri-  
auskultant 1 
Mamsell 1 
Mejerimaskinist 1 
Mejerska 1 
Mejerist 1 
Hushållerska 1 
Sadelmakare 3 
Slaktare 1 
Handelsbokhållare 1 
Komminister 1 
Vice pastor 1 
Kantor 1 
Kyrkovärd 1 
Postföreståndare 2 
Skollärare 3 
Skollärarinna 1 
Småskollärare 1 
Lärarinna 1 
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Rättare 8 
Murare 3 
Barnmorska 1 

Färgare 2  
Tingsskrivare 2 

         III 
 
 
 
ARBETARKLASS 

Bleckslagare 2 
Arbetare 201 
Kopparslagare 1 
Knekt 1  
Båtsman 27 
Skomakaregesäll 1 
Fabriksarbetare 14 
Järnarbetare 2 
Filare 1 
Gjutare 2 
Eldare 1 
Sjöman 11 
Garveriarbetare 2 
Järnvägsarbetare 1 
Stenhuggare 3 
Banvakt 1 
Torpare 46 

Statdräng 102 
Statpiga 3 
Trädgårdsdräng 1 
Timmerman 2 
Slöjdare 1 
Backstugusittare 22 
Mjölnaredräng 1 
Dräng 16 
Kusk 1 
Stationskarl 1 
Maskinist 2 
Maskinarbetare 1 
Fattighjon 16 
Metallarbetare 4 
Järntrådsarbetare 1 
Plåtarbetare 1 
Hästslaktare 1 

Källa: Mantalslängd för Ljungby socken år 1900, VALA. 

Tablå 2 
Klasser redovisade i grupp I–III och yrken i Ljungby församling år 1905. 

        I 
AGRAR 
ÖVERKLASS, 
AKADEMISKA 
YRKEN OCH 
ÄGARGRUPPER 

Häradsdomare 1 
Agronom 1 
Fabrikör 1 
Lantbrukare 3 
 

Lantbrukare 3 
Disponent 1 
Sjökapten 1 
Förvaltare 2 
Inspektor 4 

             II 
 
 
 
 

MELLANGRUPPER,
HANTVERKARE, 
ARBETSLEDARE 
OCH 
KYRKA/SKOLA 

Handelsresande 1 
Kronolots 1 
Handlare 12 
Handelsidkare 2 
Smed 13 
Skomakare 15 
Snickare 15 
Garvare 6 
Skräddare 15 
Målare 4 
Sågare 2 
Stationsmästare 1 
Stations-  
föreståndare 1 

Gästgivare 1 
Trädgårdsmästare11 
Folkskollärare 1 
Fiskare 1 
Stationsinspektor 1 
Bokhållare 4 
Mjölnare 4 
Vagnmakare 2 
Arrendator 13 
Lantmäteri- 
auskultant 1 
Mamsell 1 
Mejerska 2 
Mejerist 2 
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Kronofjärdings- 
man 1 
Polisuppsynings- 
man 1 
Bagare 1 
Bagerska 1 
Bryggare 1 
Vaktmästare 1 
Verkmästare 1 
Sömmerska 4 
Glashandlare 1 
Murare 1 
Barnmorska 1 
Restauratris 1  
Predikant 1 
Dragon 1 
Borstbindare 1 

Hushållerska 3 
Sadelmakare 2 
Slaktare 3 
Komminister 1 
Vice pastor 1 
Kantor 1 
Kyrkväktare 1 
Postföreståndare 2 
Skollärare 6 
Skollärarinna 3 
Småskollärare 2 
Färgare 1 
Tingsskrivare 2 
Möbelsnickare 1 
Plåtslagare 1 
Rättare 14 

          III 
 
 
 
ARBETARKLASS 

Bleckslagare 2 
Bleckarbetare 1 
Arbetare 203 
Kopparslagare 1 
Fabriksarbetare 7 
Järnarbetare 1 
Sågare 2 
Filare 1 
Gjutare 1 
Sjöman 9 
Garveriarbetare 1 
Järnvägselev 1  
Stenhuggare 1 
Banvakt 3 
Inhyses-”person” 65 
Piga 50 
Smedarbetare 3 
Järnsvarvare 1 
Båtsman 44 

Statdräng 110 
Stalldräng 2 
Statpiga 2 
Mejeripiga 2 
Trädgårdsdräng 1 
Trädgårdselev 1 
Timmerman 2 
Slöjdare 1 
Backstugusittare 18 
Undantagsman 11 
Undantagskvinna 3 
Dräng 22 
Kusk 3 
Stationsarbetare 1 
Maskinarbetare 2 
Fattighjon 11 
Metallarbetare 1 
Järntrådsarbetare 1 
Torpare 40 

Källa: Mantalslängd för Ljungby socken år 1905, VALA. 
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Tablå 3 
Klasser redovisade i grupp I–III och yrken i Ljungby församling år 1930. 

           I 
 

AGRAR 
ÖVERKLASS, 
AKADEMISKA 
YRKEN OCH 
ÄGARGRUPPER 

Fabrikör 6 
Bobinfabrikör 1 
Hotellinne- 
havarinna 1 
Pensionats- 
innehavare 1 
Byggmästare 5 
Kvarnägare 1  
Hotellägare 1 
Vägmästare 1 
Åkare 1 
Riksdagsman/ 
Godsägare 1 
Husägare 3 

Veterinär 1 
Med lic 1 
Direktör 1 
Godsägare 9 
Lantbrukare 35 
Hemmansägare 99 
Jordägare 17 
Sjökapten 1 
Agronom 2 
Packmästare 1 
Borgmästare 1 
Förvaltare 1 
Nämndeman 1 
Inspektor 1 

       II 
 
 

MELLANGRUPPER,
HANTVERKARE, 
ARBETSLEDARE 
OCH 
KYRKA/SKOLA 

 
 

Handlare 11 
Smed 13 
Skomakare 14 
Snickare 17 
Skräddare 10 
Målare 5 
Målarmästare 3 
Stationsmästare 1 
Stationsinspektör 1 
Stationsskrivare 1 
Bagare 1 
Bryggare 1 
Sömmerska 12 
Murare 2 
Barnmorska 3 
Komminister 1 
Kyrkoherde 1 
Kantor 1 
Kyrkvaktare 1 
Orgeltrampare 1 
Postföreståndare 1 
Skollärare 2 
Lärarinna 2 
Skolkökslärare 1 
Tingsskrivare 2 
Skogsplanterare 1 
Polisuppsynings- 
man 2 

Guvernant 1 
Fiskare 1 
Mjölnare 6 
Arrendator 15 
Länsskogvaktare 1 
Mejerska 2 
Mejerist 2 
Sadelmakare 5 
Slaktare 7 
Stationsföreståndare 2 
Handlare 14 
Virkeshandlare 1 
Underofficer 1 
Flaggunderofficer 1 
Fjärdingsman 1 
Kustartillerist 4  
Småskolelärarinna 9  
Hushållerska 34 
Toffelmakare 1 
Brevbärare 1 
Stickerska 2 
Strykerska 2 
Kontrollör 4 
Sjuksköterska 1 
Telefon- och cykel- 
rep 1 
Urmakare 1 
Cykelreparatör 2 
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Elektriker 1 
Konstmålare 3 
Predikant 1 
Kontorist 1 
Furir 1 
Befallningsman 1 
Fiskhandlare 1 
Biinstruktör 1 
Lantbruksbok- 
hållare 1 
Agent 1 
Försäkrings- 
inspektör 1 
Lantbruks- 
assistent 1 
Lantbruks- 
inspektör 1 
Föreståndare 1 

Kontorsskrivare 2 
Stins 2 
Montör 3 
Korrespondent 1 
Tegelslagare 1 
Folkskollärare 10 
Församlingssyster 1 
Vagnmakare 2 
Resande 1 
Gruvförman 1 
Häradstjänare 1 
Köpman 1 
Kontrollassistent 1 
Lägenhetsägare 27 
Trädgårdsmästare 15 
Rättare 8 
Telefonist 2 
Hotellvärd 2 

          III 
 
ARBETARKLASS

Bleckslagare 2 
Arbetare 58 
Arbeterska 1 
Fabriksarbetare 11 
Järnarbetare 3 
Eldare 3 
Sjöman 9 
Järnvägsarbetare 3 
Stenhuggare 6 
Banvakt 2 
Stationskarl 3 
Stationsarbetare 2 
Maskinarbetare 1 
Kontorsbiträde 1 
Grovarbetare 4 
Bagerska 2 
Svarvare 2 
Vägarbetare 1 
Väverska 4 
Kanalarbetare 1 
Understödstagare 9 
Slakteriarbetare 1 
Träarbetare 1 
Kokerska 2 
Motorskötare 1 
Maskinist 3 
Stickerska 2 

Statdräng 195 
Piga 1 
Slöjdare 3 
Maskinmjölkare 1 
Mjölnaredräng 1 
Dräng 19 
Kusk 7 
Mjölkpiga 1 
Jordbruksarbetare 109 
Ladugårdskarl 7 
Ladugårdspiga 1 
Tjänarinna 48 
Arbetspiga 6 
Sågare 2 
Lagerbiträde 1 
Bobinfabriksarbetare 6 
Plåtslagare 2 
Smidesarbetare 1 
Ryktare 1 
Måleriarbetare 1 
Byggnadssnickare 8 
Urmakeriarbetare 1 
Tvätterska 10 
Telefonarbetare 3 
Inhysespiga 1 
Biträde 1 
Volontär 1 
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Trädgårdselev 2 
Cementarbetare 5 
Bilreparatör 1 
Brevbärare 1 
Smedgesäll 1 
Båtsman 1 
Städerska 1 
Ladugårdsskötare 1 
Bodkarl 1 
Charkuteri- 
arbetare 1 
Handelsbiträde 6 
Maskinist 1 
Lokförare 1 
Telefonbiträde 1 
Lantbruksbiträde 1 

Kördräng 2 
Mjölkerska 8 
Vedgårdsarbetare 1 
Sockerfabriksarbetare1  
Tegelarbetare 3 
Smedarbetare 1 
Fotografelev 1 
Lantbrukselev 1 
Taktäckare 1 
Kopparslagare 1 
Mejerielev 5 
Bilförare 1 
Chaufför 5 
Torpare 15 

Källa: Mantalslängd för Ljungby socken år 1930, VALA 
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10. KÄLLOR OCH 
LITTERATUR 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Landsarkivet i Vadstena (VALA)
Mantalslängder för Ljungby församling (H-län) 1900, 1905 och 1930. 
 
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) 
Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929) B 19308 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) 
Svenska Lantarbetareförbundets arkiv 
Handlingar rörande Mörekonflikten 1929–1931, 2 vol. 
 
Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv 
Handlingar angående SLF avd 103 Ljungbyholm  
 
Mats Johansson arkiv 
Intervjuer: 

A. Manlig f d lantarbetare f 1912-04-24 som inte strejkade men som 
dömdes till fängelse av Södra Möre häradsrätt för stenkastning vid en 
incident på Krankelösa gård hösten 1929 (1984-06-19). 

B. Manlig f d jordbrukare f 1906-10-26 som var bosatt i bygden men som 
inte var direkt involverad i konflikten (1984-06-24). 

C. Manlig f d lantarbetare f 1911-10-09 som arbetade på strejkgården 
Öbbestorp sommaren 1929 (1984-06-29). 

D. Manlig f d jordbrukare som var bosatt i bygden men som inte var 
direkt involverad i konflikten (1984-07-05). 

E. Manlig f d jordbrukare f 1910-11-23, son till en av de ledande 
konfliktbönderna (1984-07-18). 

F. Manlig f d lantarbetare f 1902-07-13 som arbetade på gården Stora 
Binga vars ägare skrev på avtalet efter fyra dagars strejk (1984-07-20). 

G. Manlig f d elarbetare f 1920-09-07, son till en av de ledande lokala 
funktionärerna inom SLF (1985-07-18). 

H. Manlig f d lantarbetare f 1917-04-13 vars familj vräktes från hemmet 
hösten 1929 eftersom fadern strejkade (1985-07-22). 

I. Manlig f d lantarbetare f 1906-02-24 bosatt i Ljungbyholm under 
strejken men då anställd på en gård i Hagby församling, f d funktionär 
inom SLF (sommaren 1985). 
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J. Kvinna f 1904-09-22, dotter till en av de ledande lokala funktionärerna 
inom SLF & Manlig f d lantarbetare f 1910-07-02 som deltog i 
strejken tillsammans med fadern vilket ledde till vräkning från hemmet 
hösten 1929 (sommaren 1985). 
 
Radioprogram: 
Mörekonflikten – program i Radio Kalmar < 1978? > 
 
Webbplatser  
www.karna.db.uu
www.lo.se 2004-10-25  
www.ra.se 2006-05-28 
www.scb.se 2005-04-24 
http://kurtlundgren.webblogg.se/m_062005.html
www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/sam_kultitasp
http://runeberg.org/tiden. 
 
Övrigt 
 Nordiska kalendrar – IT-verktyg för historisk datering  
 
 

TRYCKTA KÄLLOR 
Offentligt tryck 
Andra kammarens protokoll 1930 
Arbetsdomstolens domar 1932 
Första kammarens motioner 1930 
Jordbruksräkningen år 1927, SOS 1930 
Jordbruksräkningen år 1932, SOS 1936 
Jordbruksräkningen år 1937, SOS 1941 
Nyström, Bertil, Arbetarfrågan inom det svenska jordbruket.  
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