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Abstract 

In this Bachelor thesis I am going to look at attitudes towards 

political violence in a small town in Sweden in the 1920s. The 

town I have picked for this study is Kalmar situated on the east 

coast of Sweden. This study is a micro historic case study. The 

specific case is a strike at the city’s water and gas plants for 

higher salary. To see these attitudes in Kalmar, I have to ask 

myself these questions: Which are the establishment’s attitudes 

towards political violence in a small town in Sweden in the 

1920’s? How does the working class movement, the work union 

and the social democratic party’s attitudes look like in a small 

town in Sweden in the 1920’s? The answer I got is that the 

establishment had a direct negative attitude towards the political 

violence at the gas plant in Kalmar. The working class and the 

unions and Social democratic party had a different attitude. 

They distanced themselves from the violence, but they showed 

sympathy for the person who got punished for the violence. 
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Förord 

Valet av ämnet politiskt våld växte sig fram ganska naturligt, då 

olika metoder för samhällsförändring alltid har intresserat mig. 

Politiskt våld är omdiskuterat idag och syns mycket i media. 

Bilden av politiskt våld är också väldigt spretigt, då många olika 

situationer benämns som politiskt våld. I dagens samhälle ses 

det som något negativt, demokratiska och fredliga vägar till 

förändring framställs som ett ideal, inte minst i skolans värld. 

Därför kändes det intressant att se det ur ett historiskt 

perspektiv, för att se om attityderna var annorlunda.   

Under mitt arbetes gång har jag fått en inblick i ett Sverige 

under förändring och sett intressanta resultat över hur man såg 

och ställde sig till politiskt våld som metod, vilket jag är 

tacksam över. 

Jag skulle vilja rikta några tack till personer som gjort arbetet 

möjligt. Först vill jag tacka min handledare Fabian Persson, för 

en bra dialog över arbetets gång och hjälp där det ibland har 

stagnerat. Sen vill jag tacka Robert Reimby och Kalmar 

folkrörelsearkiv för tillgång till deras arkiv. Ett tack riktas också 

till Ylva Johannson och Kalmar kommunarkiv för tillgång till 

deras arkivmaterial. Jag vill också rikta ett tack till Kalmar 

stadsbibliotek för tillgång till deras mikrofilms läsare och 

material på mikrofilm. Till sist vill jag tacka min gode vän 

Martin Olsson för korrekturläsning.  
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1. Inledning 

”Redan vid 8-tiden på kvällen började ligistelementen att 

samlas utanför gasverksbyggnaden. Folkmassan tätnade mer 

och mer, och framemot 10-tiden beräknades densamma till 

tusentals personer, hvaraf största delen bestod av skådelystna. 

Ligisterna voro på lördagskvällen ännu aggressivare än kvällen 

förut och stenarna fullkomligt regnade ned öfver gasverket och 

vid flera tillfällen äfven öfver polisen. Nästan hela stadens 

polisstyrka var samlad och utförde ett aktningsvärt arbete för 

återställande af ordningen. Detta var emellertid synnerligen 

svårt, och flera af poliserna blefvo elakt skadade af de 

kringyrande stenarna. Vid ett tillfälle fick en poliskonstapel ett 

så svårt slag att han föll sanslös till marken och måste under 

stenregnet och under ligisternas jubel bäras från platsen. Snart 

nödgades poliserna med dragna sablar rycka in på massan för 

att få bukt med densamma…” 

( Utdrag från Barometerns rapportering från händelserna vid 

Kalmar gasverk 25 juli 1925.
1
)  

Händelserna som utspelade sig vid Kalmar gasverk fredagen den 

24 juli och lördagen den 25 juli 1925 var ett resultat av den 

kommunalarbetarstrejk som utbröt dagarna innan, då stadens 

myndigheter och kommunalarbetarna inte kunde enas om en 

uppgörelse i förhandlingarna kring lönefrågan. På fredagen hölls 

demonstrationer för strejken och mot de så kallade 

strejkbrytarna eller arbetsvilligt folk som det också kallades. Ur 

                                                      

 
1
 Barometern 25/7, 1925. 
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dessa demonstrationer valde en del av demonstranterna att visa 

sitt missnöje med stenkastning och kravaller utbröt.
2
  

Enligt historikern Eva Österberg var perioden 1880-1932 en 

period full av konflikter. Inom den här perioden framstår två 

omgångar av intensivare konflikter med våld inblandat, 1908-

1917 samt ifrån slutet av 1920-talet till början av 1930-talet. 

Under perioden 1908-1917 utmärker sig framförallt två 

händelser då någon form av våld ägt rum. Först har vi Amalthea 

- dådet i Malmö 1908 där en strejkbrytare avled efter ett 

bombattentat. 1917 utbröt soldatdemonstrationer, hunger- och 

rösträttsdemonstrationer, dock utan något dödligt våld. 
3
 

Under perioden ifrån 1920-talets slut till början av 1930-talet 

utmärker sig Sverige som det land med högst strejkfrekvens i 

hela Europa. Framförallt var det konflikter mellan strejkande 

arbetare och strejkbrytare som urartade i våldshandlingar och 

vid tillfällen även i dödlig utgång enligt Österberg. Konflikter 

med dödlig utgång eller skottlossning utspelade sig i Malmö 

1926, Halmstad 1931, Ådalen 1931, Sandarne 1932 och 

Clemensnäs 1932.
4
 

Kommunalarbetarstrejken i Kalmar samt påföljande upplopp 

och kravaller är alltså ingen unik händelse i sig utan kan sättas i 

ett sammanhang. Frågan den här uppsatsen ställer sig är: Hur 

såg attityderna ut hos allmänheten, samt i samhället som helhet, 

för det här politiska våldet? Den här uppsatsen är skriven på 

                                                      

 
2
  Barometern 25/7 1925. 

3
 Österberg Eva(red.), 2002 Socialt och politiskt våld – perspektiv på svensk historia, Fredliga Moder Svea? S. 

28-29. 
4
 Österberg Eva(red.), 2002, s. 28-29. 
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ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia. Därför 

kommer en didaktisk reflektion att presenteras i slutet av 

uppsatsen. Den här reflektionen kommer ha en tyngdpunkt på 

skolans demokratiarbete, då en av skolans uppgifter är att fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare. Genom att titta på hur 

människor såg på det politiska våldet, som inte direkt klassas 

som ett demokratiskt ideal för samhällsförändring, får man en 

annan ingång i arbetet.  
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                        1:2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att titta på hur attityder kring 

politiskt våld såg ut i en svensk stad på 1920-talet. Anledningen 

till detta är att jag anser att politiskt våld idag är väldigt relevant 

och många har åsikter om det. Vi har händelserna vid EU-

toppmötet 2001 då kravaller utbröt i färskt minne, men också 

händelserna i Kärrtorp då nynazister attackerade en antirasistisk 

demonstration. Jag vill då få ett historiskt perspektiv på hur man 

såg på politiskt våld förr.  

För att kunna göra den studie av attityder kring politiskt våld har 

jag valt att ställa mig följande frågeställningar: 

- Hur såg etablissemanget attityder ut, kring det politiska våldet i 

en svensk småstad på 1920-talet? 

- Hur såg arbetarrörelsen, fackrörelsen och vänsterns attityder ut i 

en svensk småstad på 1920-talet? 

De här frågeställningarna anser jag är relevant mot uppsatsens 

syfte eftersom de kan ge svar på olika samhällsgruppers attityder 

kring det politiska våldet. Jag kan därför få en bred uppfattning 

över människors attityder kring det politiska våldet.  

1:3 Disposition  

Den här uppsatsen är disponerad på följande sätt. Först en 

inledande del med presentation av frågeställningar, teori, 

metoder, källmaterial och avgränsningar för uppsatsen. Sedan 

följer en bakgrundsdel kring politiskt våld i Sverige, och tidigare 

forskning på ämnet; attityder kring politiskt våld. Efter den här 

inledande delen presenteras själva avhandlingen med en 

undersökningsdel där analysen är inbakad. Efter det här följer en 
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presentation av resultaten. Efter resultat och slutdiskussion följer 

en didaktisk reflektion. Till sist presenteras en sammanfattning 

av uppsatsen. 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer en bakgrundsbeskrivelse att göras 

över tiden i Sverige och arbetskonflikternas tid innan den 

svenska modellen slog igenom. Sedan kommer det tas ner till 

bakgrunden för Kommunalarbetarkonflikten i Kalmar utbrott.  

Detta för att öka förståelsen i undersökningen och analysen av 

attityderna kring händelserna vid Kalmar gasverk. 

Svensk arbetsmarknad har sedan 1930-talets slut varit ganska 

sval på större konflikter, framförallt på konflikter där våld är 

inblandat. Under 1900-talets första decennier såg det annorlunda 

ut. Konflikterna haglade tätt och många gånger tog de 

våldsamma uttryck. Sverige under 1920-talet var det land i 

Europa med högst strejkfrekvens. När arbetarna använde 

strejken som vapen kontrade arbetsgivarna ofta med 

strejkbrytare som var villiga att ta över arbetarnas arbete. Detta 

gjorde att strejkande arbetare och strejkbrytare ofta hamnade i 

olika konfrontationer, som inte sällan utmynnade i våld.  Dock 

var det dödliga våldet, i kontrast med den höga strejkfrekvensen, 

låg i konflikterna på arbetsmarknaden.
5
 

I den här kontexten var arbetarna i Kalmar inget undantag. Även 

här var man beredd för att slåss för högre villkor och löner. En 

                                                      

 
5
 Österberg Eva(red.) S. 28-29. 
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sådan lönestrid låg bakom konflikten som den här uppsatsen 

behandlar. 

Den 23 juli inkommer ett brev till avtalsnämndens ordförande 

Nils Helling, från Sv. Kommunalarbetarförbundets avd 32 i 

Kalmar. Brevet innehöll en förklaring att på grund av nämndens 

ståndpunkt i lönefrågan kommer arbetarna vid stadens verk och 

renhållning lägga ner arbetet efter ordinarie arbetstids slut den 

23 juli.
6
 Lönefrågan hade diskuterats i en längre tid, från den 17 

juni med regelbundna möten fram till 21 juli då förhandlingarna 

strandade och strejken var oundviklig.
7
  

3. Teori & metod 

I detta avsnitt ska jag presentera vilka teorier och metoder som 

kommer användas i uppsatsarbetet. 

3:1 Teori om våldet 

Begreppet politiskt våld är ett vitt och brett begrepp. Det kan 

handla om enskilt utövande av våld, eller mer av ett kollektivt 

våldsutövande till exempel bondeuppror och kravaller. Den här 

uppsatsen kommer framförallt behandla det politiska våld som 

tar en kollektiv karaktär. Ett teoretiskt verktyg för att ta sig an 

det politiska våldet är en definition som forskaren Charles Tilly 

har kommit fram till. I sin bok The Politics of Collective 

Violence, försöker Tilly sig på en förklaring av det kollektiva 

politiska våldet. I sin avhandling beskriver han olika typer av 

                                                      

 
6
 Folkrörelsearkivet, Kalmar, sekt 23, hylla 2B, Svenska kommunalarbetarförbundet, 

Kommunalarbetarförbundet avd 32 protokoll 1925. 23/7 – 1925. 
7
 Folkrörelsearkivet, Kalmar, sekt 23, hylla 2B, Svenska kommunalarbetarförbundet, 

Kommunalarbetarförbundet avd 32 protokoll 1925. 21/7 – 1925. 
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kollektivt våld och redogör och jämför dessa. Det här teoretiska 

verktyget kommer användas för att definiera den här uppsatsens 

politiska våld.  Nyzell har använt sig av Tillys modell i sin 

avhandling om politiskt våld i Malmö, därför har jag valt att ta 

hjälp av den översättningen.
8
  

Tilly delar in våldet i sju olika fält, han graderar in dessa i ett 

spann från individuellt våld till kollektivt våld.
9
  

Konfrontativa ritualer: Med detta avses händelser eller tillfällen 

då en någorlunda välavgränsad grupp av kollektivt agerande 

aktörer med en hög samverkan följer ett välkänt mönster i ett 

utövande av ett kollektivt våld mot ett antal andra aktörer. 

Exempelvis vid offentliga avrättningar, religiösa offerritualer, 

kontaktsport, gängbråk och i vissa fall bråk mellan supportrar 

till olika sportlag. 
10

 

Samordnade konfrontationer: Med detta avses tillfällen där en 

kollektivt agerande aktör planerat och med en hög grad av 

samverkan utövar ett kollektivt våld mot andra aktörer. Ett 

utmärkande drag är en hög samverkan mellan det kollektiva 

våldets utövare, dessutom med hög grad av kortsiktigt utövad 

skada. Exempel på detta är en repressivt utövad tvångsmakt från 

en ordningsmakt gentemot en demonstration, terrorism, 

folkmord och olika former av krigshandlingar.
11

 

                                                      

 
8
 Nyzell Stefan, “Striden ägde rum i Malmö” Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i 

mellankrigstidens Sverige.   2009, s. 68-70. 
9
 Tilly Charles, The Politics of Collective Violence, 2003, s. 14. 

10
 Tilly, 2003, s. 14. 

11
 Tilly, 2003, s. 14. 
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Opportunism: Vid tillfällen där en kollektiv aktör på grund av 

frånvaron av rutinmässig övervakning utövar ett kollektivt våld 

gentemot andra aktörer eller objekt med en medelhög grad av 

kollektiv samverkan och en medelhög grad av kortsiktigt utövad 

skada. Exempelvis vid plundring efter naturkatastrofer där ingen 

samlad ordningsmakt finns tillgänglig. Andra exempel är 

gruppvåldtäkter eller sjöröveri.
12

  

Bråk: När två eller flera använder våld mot varandra som till en 

början inte varit konfrontativ.  Exempelvis vid barslagsmål eller 

andra former av slagsmål där aktörerna fram till slagsmålets 

start inte varit i konflikt med varandra. 
13

 

Individuella aggressioner: Avser tillfällen då individuella 

aktörer utövar våld mot en annan enskild aktör eller objekt. Det 

handlar helt enkelt om en ensam våldsutövare. Exempel är 

vandalism, våldtäkt, misshandel och överfall gjorda av ensamma 

aktörer.
14

 

Spridda attacker: Avser tillfällen då någon kollektiv aktör i 

anslutning till utspridda och småskaliga konfrontationer bemöter 

hinder, motstånd eller utmaningar i interaktion med andra 

aktörer. Man initierar då ett småskaligt kollektivt våld mot andra 

aktörer eller objekt. Exempel är slagsmål, misshandel, 

skadegörelse och sabotage.
15

 

                                                      

 
12

 Tilly, 2003, s. 14. 
13

 Tilly, 2003, s. 15. 
14

 Tilly, 2003, s. 15. 
15

 Tilly, 2003, s. 15. 
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Brutna förhandlingar: Avser de tillfällen då endera parten i en 

konflikt mellan kollektiva aktörer, som fram till tidpunkten inte 

varit våldsam, plötsligt blir det. Ett utmärkande drag är att 

samverkan bland våldets utövare är relativt hög i kombination 

med en låg till hög grad av kortsiktig skada. Exempel på den här 

formen av våld är fredliga demonstrationer övergår i till 

motsatsen våldsamma sådana. Ett annat exempel är åskådare till 

en offentlig avrättning försöker avstyra den med hjälp av 

våldsutövning.
16

   

När man tittar på den här förklaringen menar Tilly att fälten 

överlappar med varandra, då ett fält kan övergå i ett annat. Men 

den här kategoriseringen gör det enklare att definiera vilket slags 

våld som stämmer mest överens med omständigheterna runt en 

händelse eller ett scenario.  

I fallet med upploppen vid Kalmar gasverk går det att placera 

dessa i fältet, Brutna förhandlingar. Brutna förhandlingar startar 

ofta med ett samlat kollektivt uppställande av krav som sedan 

bryts. Det finns vissa mekanismer som gör att förhandlingar 

bryts. Tilly diskuterar kring mekanismer där en grupp kan 

benämnas som värdig, förenad, talrik och engagerad. Exempel 

på det här är: demonstrationer, massmöte eller hungerstrejker. 

Gruppens avsikt med sitt agerande är till en början fredlig och 

laglig. Det finns dock alltid ett underförstått hot att energin hos 

de här epiteten som man finner i exemplen riktas mot en annan 

politisk aktör och stimulerar en motaktion mot den här politiska 

aktören i den politiska frågan, till exempel myndigheterna eller 

                                                      

 
16

 Tilly, 2003, s. 16. 
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ordningsmakten. Inte sällan blir offentligt kollektivt våld 

utgången enligt Tilly.
17

  

Det kollektiva våldet som definieras inom fältet brutna 

förhandlingar kan enligt Tilly skifta över i spridda attacker eller 

i samordnade konfrontationer i, till exempel, en demonstration 

som den vid Kalmar gasverk. När det gäller synen på det 

politiska våldet kan det skifta och vissa definitioner av det 

politiska våldet kan vara mer legitima än andra, beroende på 

vem du frågar. Tillys definitioner blir på så sätt ett teoretiskt 

hjälpmedel för att synliggöra detta. 

Upploppen vid gasverket är sprunget ur en strejkkonflikt som 

ledde till demonstrationer. Demonstrationerna var till en början 

fredliga men sen ändrades omständigheterna och energin 

riktades mot överheten och situationen tog en våldsam 

vändning. Det här fältet kan appliceras både på de strejkande 

arbetarna som tog upp stenar, men även på polisens motattacker 

då det handlar om aktörens samverkan utifrån bakgrunden. Dock 

så kan den skadegörelse och vissa aktioner som skedde när 

demonstrationen urartade till våldsamheter räknas in under 

fälten spridda attacker eller samordnade konfrontationer. Det är 

då dessa tre definitioner som är relevanta att se på i den här 

uppsatsen. 

  

                                                      

 
17

 Tilly, 2003, s. 197. 
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3:2 Metoder 

För att närma mig uppsatsens syfte och frågeställningar, 

kommer jag att använda mig av en fallstudie. I det här fallet 

kommunalarbetarstrejken i Kalmar 1925. En fallstudie är enligt 

Kjeldstadli en djupgående undersökning av en sak eller ett fall, 

där man valt ämnet så det ska vara möjligt att dra generella 

slutsatser om en större helhet.
18

 I den här uppsatsen vill jag titta 

på attityder kring politiskt våld i en svensk småstad på 1920-

talet. Jag har då valt att göra en fallstudie över konflikten i 

Kalmar 1925 för att kunna dra generella slutsatser om hur 

attityderna var kring det politiska våldet i en svensk småstad vid 

den här tiden.   

När jag ska tolka mina källor kommer jag att använda mig av en 

kvalitativ metod. Enligt Kjeldstadli används kvalitativa tekniker 

för att komma fram till något som fanns, vad något var och 

betydde, genom att tolka meningar, till exempel genom en 

texttolkning.
19

 I mitt arbete med källmaterialet, som består av 

tidningsartiklar och andra dokument, kommer jag att tolka 

texterna för att få ut de olika attityderna kring det politiska 

våldet. Detta kräver då ett kvalitativt angreppssätt. 

  

                                                      

 
18

 Kjeldstadli, Knut, 1992, Det förflutna är inte vad det en gång var s. 108. 
19

 Kjeldstadli, 1992, s. 176. 
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3:3 Etablissemanget 

Begreppet etablissemanget är ett begrepp som kan kräva en 

förklaring. Enligt Nationalencyklopedin förklaras 

etablissemanget som: Den fast upprättande samhällsordningen 

och dess försvarare.
20

 I den här uppsatsen blir då myndigheterna 

i Kalmar och regeringen det som kan betecknas som 

etablissemanget. Tidningen Barometern hamnar också under det 

här begreppet, som samhällsordningens försvarare. Den 

Socialdemokratiska regeringen kan vara svår att definiera, 

eftersom den kan ses som en del av arbetarrörelsen, samtidigt 

som den i högsta grad är en del av den rådande 

samhällsordningen. Valet har fallit på att lägga den under 

etablissemanget, eftersom att Socialdemokratin är i 

regeringsställning och regeringen är en självklar del i 

etablissemanget. 

 

3:1 Källmaterial & Avgränsningar 

För att kunna svara på de här frågeställningarna har jag valt att 

avgränsa mig till en händelse som urartade i upplopp. Nämligen 

kommunalarbetarstrejken i Kalmar 1925. Valet av händelsen 

bygger på en godare tillgänglighet till material, eftersom 

uppsatsens huvudsäte är i Kalmar. Nyhetsvärdet är också en 

bidragande orsak till valet av avgränsning. Tidigare forskning på 

just händelserna i Kalmar är inte stort. Dessutom är Kalmar en 

svensk småstad och följer då uppsatsens frågeställningar. 

                                                      

 
20 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/etablissemanget.(Avläst den 2/4 – 2014)  
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När det gäller källmaterialet så har jag valt att titta på olika 

sorters material. Från etablissemanget representeras den 

borgerliga tidningen Barometern. Från Barometern har 

tidningens rapportering från kommunalarbetarkonflikten. Olika 

insändare från personer med höga poster i samhället, till 

exempel magistraten i Kalmar och landshövdingen har även 

använts som representation från etablissemanget. I urvalet av 

artiklar har valet fallit på artiklar som behandlar strejken mellan 

23 juli – 22 augusti vilket är från och med dagarna innan 

konfliktens start till dagarna efter konfliktens slut. Ur en 

källkritisk synpunkt, bör man ha i tanke att Barometern är en 

borgerlig tidning och har en agenda i sina artiklar. I den här 

uppsatsen är just den här aspekten mindre viktig, eftersom syftet 

just är att se på attityder, vilket gör att det snarare blir en fördel 

att åsikter lyser igenom. 

Från arbetarrörelsen, fackrörelsen och vänsterns sida har 

arkivmaterial i form av dokument från 

kommunalarbetarförbundet avd 39 vid Kalmar folkrörelsearkiv 

använts. Dokumenten består av mötesprotokoll från Sv. 

Kommunalarbetarförbundet.  Urvalet jag har gjort här grundar 

sig på konfliktens tidspann, dock har jag valt att titta på 

mötesprotokoll från och med juni månad för att få en bakgrund 

till konfliktens utbrott. Från förbundet har strejkvaktsrapporter 

använts som en motsvarighet från fackföreningsrörelsens sida 

till Barometerns rapportering av konflikten, då ingen tidning 

som representerade arbetarrörelsen fanns i Kalmar. När det 

gäller avgränsning av rapporter, har alla rapporter gåtts igenom. 

Rapporterna sträcker sig från den 24 juli fram till den 21 augusti 
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då konflikten upphörde. Protokoll från fackliga 

centralorganisationen i Kalmar har också använts. Dessa 

sträcker sig ifrån dagarna efter händelserna vid gasverket fram 

till den 22 januari. Detta för att se på hur man ställde sig till de 

häktade för upploppen och senare de som dömdes. Material för 

att representera vänstern har fallit på Kalmars ungsocialistiska 

klubbs protokoll från tiden. Här har styrelseprotokoll från tiden 

augusti och september använts. Ur en liknande källkritisk 

synpunkt som med Barometern bör man även här tänka på vilka 

man representerar, men som tidigare nämnda syften är också det 

här mer en fördel än nackdel. Genom att använda flera olika 

källor från arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och vänstern 

hoppas jag kunna finna en mer allmän bild av attityderna. 
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer en övergripande genomgång av den 

tidigare forskningen, på attityder kring det politiska våldet 

presenteras. Det finns en del forskning på området både på 

riksnivå och på lokalnivå. En genomgång av den här 

forskningen kommer redogöras för här. 

4:1 Attityder på riksnivå 

I boken Socialt & Politisk våld, med Eva Österberg som 

redaktör, behandlas det sociala och politiska våldet över en lång 

tidsaxel i ett svenskt perspektiv. Bland annat tar man upp att 

trots den höga strejkfrekvensen som man såg i Sverige under 

1920-talet, men även i början av 1930-talet, så var förekomsten 

av dödligt våld i samband med arbetskonflikterna låg. Enligt 

författarna berodde detta bland annat på en stark 

folkrörelsetradition. Det var oftast samma människor som var 

med i nykterhet, frireligiösa och arbetarrörelser. Folkrörelserna 

stod för fostran till eget ställningstagande och kritiskt 

engagemang, men också till skötsamhet och samarbetsanda 

menar Österberg.
21

  

 Hungerupproren 1917, ett arbete gjort av Hans Nyström, 

behandlar de hungeruppror och kravaller som uppstod i 

kölvattnet av första världskriget. I sin bok visar Nyström på en 

splittring hos den socialdemokratiska arbetarrörelsen och 

vänstern. Det fanns två linjer när det gällde synen på de 

hungerkravallerna och den metod som användes. En linje med 
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Hjalmar Branting i spetsen stod för en återhållsam linje. I ett tal 

inför en arbetsmassa utanför riksdagshuset den 21 april 1917, 

visar Branting på en försiktig attityd till hungerupproren och 

hänvisar till höstens val då arbetarna ges möjlighet att 

genomdriva sina krav. Branting vill enligt Nyström dämpa det 

revolutionära och utomparlamentariska hot som hänger i 

luften.
22

 

Vänstern ville istället använda hungerupproren till en 

samhällsomdaning, då man såg demokrati som ett hjälpmedel 

men inte som delmål för att nå socialism enligt Nyström.
23

  

Det fanns de inom socialdemokratin, som, precis som vänstern, 

ville använda andra medel än parlamentarism för att nå målet. 

En person med den här inställningen var en ung Per Albin 

Hansson, som menade att man var tvungen att ta tillfället i akt 

och använda hungerupproren till att på en gång omvandla det 

gamla samhället till ett nytt demokratiskt samhälle, genom en 

revolution.
24

 

Högern såg på hungerupproren, och kravallerna som följde, med 

en viss rädsla för att folket skulle resa sig i en revolution. 

Nyström beskriver att det borgliga Sverige drog en lättnandes 

suck när första maj genomfördes utan att en revolution 

inträffat.
25
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När det gäller lagstiftningen under den här tiden visar den 

tydligt att det fanns en rädsla från lag och ordningsmakt mot 

våldet. I sin Avhandling ”Striden ägde rum i Malmö” behandlar 

Stefan Nyzell de så kallade Åkarpslagarna som bland annat 

innebar hårda straff mot att hindra strejkbrytare från att arbeta. 

Åkarpslagarna var mål för kraftiga diskussioner, då många 

ansåg att det var klasslagstiftning.
26

  

4:2 Lokala Attityder 

På lokal nivå visar Stefan Nyzell i ”Striden ägde rum i Malmö”, 

att attityderna till våld som ett hjälpmedel i arbetskonflikter 

inom socialdemokratin skiljde sig från riksnivå. Avhandlingen 

behandlar den konflikt som kallas för Möllevångskravallerna. 

Dessa utspelade sig 1926 och gav uttryck för ett utbrett politiskt 

våld. 

Nyzell delar upp våldet i Malmökonflikten, i ett legitimt våld, 

där den Socialdemokratiska rörelsen står bakom våldet som 

utspelar sig i form av kollektiva attacker på strejkbrytare. Man 

ser detta tydligt i tidningen Arbetet som var arbetarrörelsens 

organ, både inåt och utåt från rörelsen, där inga skiljelinjer drogs 

där kollektivt utövat våld kunde ses som något förbjudet. Istället 

kan man se en hög grad av tolerans mot det kollektivt utövade 

våldet enligt Nyzell.
27

   

När det gäller människorna och poliserna på plats menar Nyzell 

att man inte kan se att, de delegitimerar våldet. En orsak till det 

är fabrikens strategiska läge, mitt i den Malmöitiska 
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arbetarrörelsens hjärta, Möllevången. Detta främjar inte en 

delegitimering enligt Nyzell.
28

   

Den borgerliga tidningspressen beskriver våldsverkarna i väldigt 

negativa ordalag, som slynglar och ligister. Man beskriver också 

demonstrationerna som rena krigsskådeplatser och våldet är 

centralt.
29

  

4:3 Sammanfattning av tidigare forskning 

En sammanfattning av tidigare forskning visar att 

folkrörelsetraditionen var stark hos allmänheten i Sverige, vilket 

innebar att man ville förändra samhället men samtidigt vara 

ordningsam.
30

 Tidigare forskning visar också på att 

Socialdemokratin och arbetarrörelsen var delad i frågan om våld 

som metod för samhällsförändring. Då ledande 

Socialdemokrater ville gå en fredligare väg men det fanns 

krafter som legitimerade våldet som metod. Vänstern delade 

också attityder med de inom Socialdemokratin som legitimerade 

våldet.
31

 

När det gäller högern så var man rädd för en revolution och att 

en för stor samhällsförändring skulle hota deras position. Även 

de så kallade Åkarpslagarna var en markering mot våldet som 

metod. Borgerlig tidningspress skrev illa om de orosstiftare som 
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använde våldet som metod, vilket visar på en negativ attityd mot 

orosstiftarna och deras våldshandlingar.
32

 

Den tidigare forskningen om attityder kring politiskt våld är som 

vi ser ganska omfattande. Det som den här uppsatsen kan 

komplettera forskningsläget med är, dels hur det såg ut i svensk 

småstad men även hur det såg ut i Kalmar, då det inte finns 

någon tidigare forskning ur detta perspektiv. Det här ger då ett 

nyhetsvärde och fyller en lucka i forskningsläget. 
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5.  Undersökning & Analys  

 I det här avsnittet kommer händelserna vid Kalmar gasverk den 

24:e och 25:e juli 1925, hur efterspelet och reaktionerna såg ut 

gås igenom och analyseras Till sist kommer rapporteringen från 

rättegångarna och följande domar gås igenom, men även hur 

stödet såg ut för de dömda. 

5:1 Händelserna vid gasverket den 24-25 juli 1925 

Fredagen den 24 juli 

Fredagen den 24 juli rapporterar Barometern att en 

kommunalarbetarstrejk har utbrutit och cirka 150 man vid 

drätselkammaren, vattenverket, hamnen och på gas och 

elektricitetsverken har lagt ner sitt arbete. Dock hävdar ingenjör 

Jacobsson i en intervju att man har tillräckligt med arbetsvilligt 

folk vid belysningsverken så att arbetet kan fortgå obehindrat.
33

  

Med anledning av att arbetsvilligt folk eller strejkbrytare satts in 

för att hålla arbetet igång utbröt demonstrationer på fredagen. 

Enligt Barometern så gick ett mindre antal strejkande arbetare 

mot Hotell Witt med en trolig avsikt att komma till tals med, de 

hos Bruuns hittills anställda arbetsvilliga, som man oroade sig 

för skulle återgå i stadens tjänst. Dock rapporteras det ha gått 

lugnt till och man lydde polisens uppmaningar att lösa upp tåget 

så eventuella stopp i trafiken kunde undvikas.
34

 

Senare på kvällen fortsätter demonstrationerna, nu ute vid 

gasverket. Barometern rapporterar att en del uppträdanden ägde 
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rum ute vid gasverket som kan rubriceras som synnerligen 

allvarliga. Vid niotiden började folk samlas, folkmassan växte 

och vid elva tiden var antalet uppe i ett tusentals personer. 

Redan vid 10-tiden hade oroligheterna startat. Barometern 

rapporterar: 

  ”Vid 10-tiden skockades en nämligen en massa människor vid 

den ingång som vettar åt Gasverksgatan. Det dröjde inte länge 

förrän stenarna började hvina mot gasverket , där en mängd 

fönsterrutor slogos sönder.”
35

 

När oroligheterna startade runt vid 10 – tiden hade polis redan 

tillkallats och 10 poliser kom till platsen. Då hade enligt 

Barometern bråkmakarna börjat dra fram längs södra vägen och 

där mött polisen. Polisen blev utsatta både för misshandel och 

häftig stenkastning. Ingen polis kom till någon större skada, 

förutom en konstapel som blev träffad på benet, men det var 

inget allvarligt. Vidare rapporterar Barometern: 

” Ute på Södra vägen, framför själfva gasverksbyggnaden, förde 

sedan de unga brushufvuden ett riktigt röfvarelif. Först slog man 

sönder den elektriska lampan vid porten så att platsen försänktes i 

mörker. När detta var gjort tog man itu med stenkastningen. I ett kör 

regnade stenarna mot byggnaden”.
36

 

Under tiden för stenkastningen och upploppen skriver tidningen 

att folkmassorna som inte deltog i själva upploppen, däribland 

en del kvinnor, applåderade med all hjärtans lust. Så småningom 

avtog oroligheterna, om det var för att bråkmakarna lugnade ner 
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sig eller om stenarna tog slut vet man inte, men situationen 

lugnade ner sig och runt 1 – tiden rådde något sånär frid och 

stillhet vid platsen, rapporterar Barometern.
37

 

Strejkrapporten som fördes dagligen av strejkvakten som 

befanns sig på platsen rapporterar att det skedde oroligheter vid 

platsen i form av stenkastning mot byggnader. Detta utfördes 

enligt honom av småpojkar men avtog runt 12-tiden och efter en 

halvtimmes tid är platsen tom på folk.
38

  

Strejkvaktens rapport från händelserna denna kväll beskriver ett 

mycket lugnare scenario än vad Barometerns rapport beskriver.  

Lördagen 25 juli  

I Barometerns måndagsupplaga den 27 juli kan man läsa 

rubriken ” Blodiga kravaller utanför Gasverket på 

lördagskvällen.” Detta visar att oroligheterna fortsatte under 

lördagskvällen. Barometern beskriver att redan vid 8-tiden 

började ligistelementen att samlas, samt många åskådare.  

Ligisterna, som man väljer att benämna dem, var enligt 

tidningen ännu aggressivare än kvällen innan och stenarna 

regnade både över byggnaderna och över polisen, som utförde 

ett aktningsvärt arbete enligt artikeln. Nästan hela stadens 

polisstyrka var samlad för att hålla ordning. Även borgmästare 

Cassel och häradshövding Helling anlände till platsen för att 
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lugna folkmassan. I stenkastningen som skedde fick Helling en 

sten mot huvudet.
39

  

Barometern ger skarp kritik mot myndigheterna. Mot deras 

beslut att lägga ner arbetet vid gasverket tillsvidare för att man 

inte kan garantera de arbetsvilligas säkerhet följer följande 

reaktion. 

 ”… Hvad skall följden blifva af en dylik slapphandhet och 

eftergifvenhet? Skall ett samhälle af Kalmar storlek låta 

kommendera sig af en samling terroristiska element, ja, då vet 

man knappast hvad det hädanefter skall blifva af 

samhällsordningen och lugn utveckling i gamla Sverige…
40

  

Tidningen uttrycker helt klart sitt missnöje mot myndigheternas 

beslut att ge efter för våldsverkarnas krav, och på så sätt 

legitimera våldet som metod för förändring. 

I strejkrapporten från den 25 juli skriver strejkvakten att vid 9-

tiden gjorde polisen en anhållning på grund av fylleri. Personen 

som anhölls var inte medlem i avdelningen. När personen 

anhölls så uppmanade en del yngre element polisen att släppa 

honom. När detta inte fick något gehör, gick dem till attack mot 

polisen och polisen fick dra blankt för att hålla dem på avstånd 

och till sist fick man iväg den anhållne från platsen.
41

 

En intressant iakttagelse är att Barometern inte rapporterar om 

någon anhållning. Man nämner dock att polisen måste dra sina 
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sablar för att hålla massan i schack då en av poliserna blir slagen 

till marken av en sten och måste under stenregnet och ligisternas 

jubel föras ifrån platsen. Vidare så beskrivs en omfattande 

skadegörelse och våldsutövning. Våldsutövarna trängde in på 

gasverkstomten och rev ner plank och inhägnader, man ska 

också ha bombarderat retorhuset och andra byggnader på 

gasverksgården.
42

  

Strejkrapporten nämner också att skadegörelse har skett dock 

inte i samma omfattning som Barometerns rapportering. Man 

nämner dock händelserna där poliserna blir anfallna av 

orosmakarna, men att polismannen slogs medvetslös av en 

staketspole och måste transporteras bort från platsen, en annan 

blir träffad bakom högra ögat och måste uppsöka vård. Även här 

tas det upp att häradshövdingen Helling blir träffad av en sten. 

Efter det här tumultet ropas det från folkmassan att sluta upp 

med stenkastningen och detta följs, men man påpekar att 

strejkbrytarna måste försvinna om det ska bli riktigt lugnt. 

Samtidigt drar sig folk till den stora porten för att här ”spränga” 

porten och storma gasverkstomten. Detta lyckas, och ett tjugotal 

personer stormar in under ropen ”Häråt kamrater”, men ingen 

följer efter. Här tvingas också polisen dra blankt men inga 

direkta våldsamheter förekommer, enbart några som försöker 

riva ner staketet.  Nu talar borgmästaren till folkmassan och 

manar till lugn, så ska han göra sitt bästa med att få ut 

strejkbrytarna. Fler och fler trängs nu på gasverkstomten men 

fullkomligt lugn råder enligt strejkvakten. Vid halv elva 
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upplyses folkmassan att strejkbrytarna har avlägsnats och vad 

det lider så avlägsnar sig folk ifrån platsen och vid halv tre så 

råder stillhet på platsen.
43

  

Här har vi två rapporteringar kring händelserna, som ser på det 

hela från två vinklar. Vi kan också se mönster på olika attityder 

kring det kollektiva våld som utspelade sig på platsen i form det 

som faller under definitionen brutna förhandlingar men tog 

uttryck i spridda attacker och samordnade konfrontationer. 

Barometern visar en tydlig negativ attityd gentemot 

våldsutövarna, och kallar dem bland annat för ”brushufvuden” 

eller ”ligistelement.” Tidningen väljer också att beskriva 

händelserna på ett väldigt emotionellt sätt för att antagligen 

väcka en opinion. I Barometerns rubriksättningar kan man också 

se en vilja att visa på vilken attityd man har till våldet och 

strejken i stort. Rubriker som ” Blodiga kravaller vid gasverket” 

visar just på en vilja att visa sitt missnöje med våldsverkarna. 

Hela rapporteringen från de här två dagarna är kraftigt vinklat 

mot en negativ attityd kring det kollektiva politiska våldet. 

Strejkvaktsrapporten, vill jag säga, är något mer nyanserad än 

Barometerns rapportering. Antagligen för att den inte är skapad 

för att väcka opinion, utan istället är tänkt för att beskriva ett 

skeende. Strejkvaktsrapporten visar ändå ett avståndstagande 

från händelserna, man beskriver inte att det var något positivt. 

Ur rapporten kan man även få ut attityder från de som var på 

plats för att visa sitt missnöje. Bland annat så skanderades att 
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sluta upp med stenkastningen efter att en polisman och 

ordförande Helling blivit skadade, vilket är ett tydligt 

avståndstagande från våldsmetoderna. Även den situation där ett 

tjugotal personer stormar gasverkstomten och ropar att man ska 

följa efter, men ingen lyssnar utan stannar kvar, är också en 

tydlig markering. Det är ändå något tvetydigt hur folkmassans 

attityder såg ut. Barometern rapporterar att folkmassan jublar 

och applåderar över våldsverkarnas tilltag, medans strejkvakten 

visar på det motsatta, att man vill hindra våldsverkarna. Det man 

kan se är att Barometern vill framhäva folkmassans sympatier 

för våldet. Strejkvakten vill istället visa att folkmassan var 

ordningsam. Tidigare forskning visar att allmänheten, generellt, 

i Sverige var uppfostrad i en folkrörelsetradition som uppmanar 

till kritiskt tänkande och samhälleligt ansvar, men även att vara 

skötsamma och lydiga.
44

 Detta kan då peka på att folkmassan 

vid gasverket tog ett visst avstånd, men som med all 

generalisering finns det alltid undantag, vilket då kan ha skett 

vid det här tillfället. Utifrån Tillys definitioner på det politiska 

våldet kan man se att folkmassan visar en acceptans mot de 

brutna förhandlingarnas våld, men när det övergår i 

samordnade konfrontationer eller spridda attacker, när 

stenkastning och delar av folkmassan går till småskaliga 

attacker, tar större delen av människorna avstånd. Detta visas 

framförallt eftersom folkmassan skall ha skrikit att man ska sluta 

med stenkastningen då människor blir skadade. 
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5:2 Efterspelet 

Efter uppträdena den 24:e och 25:e juli kom reaktioner från 

olika håll, framförallt från stadens ledning, men även från 

personer med hög juridisk ställning. Barometern rapporterar 

också aktivt hur efterspelet utvecklade sig, och en grundlig 

rapport från förhören, med de åtalade personerna från 

händelserna, görs. I detta avsnitt kommer de här reaktionerna 

och efterspelet att gås igenom. 

Reaktioner från etablissemanget 

I Barometern den 27 juli 1925 går det att läsa en insändare från 

Magistraten; Oscar Cassel, med rubriken: ” UPPROP till 

Kalmar stads befolkning.” I sin insändare riktar Magistraten, 

med anledningen av uppträdena vid gasverket, en allvarlig 

vädjan till samtliga medborgare i samhället, att inte försvåra för 

uppehållandet av ordningen de närmaste dagarna, genom att inte 

skockas i större folksamlingar. Han menar också att det är 

medborgarnas intresse att arbetet med de viktiga 

samhällsfunktionerna får upprätthållas och han vädjar till 

medborgarna att uppträda som sansade och goda medborgare. 

Cassel visar här att han är otroligt missnöjd över beteendet och 

uttrycker en negativ attityd till upprorsmakarna han är orolig att 

det ska fortsätta, därav vädjan till lugn.
 45

  

I onsdagen den 29 julis upplaga av Barometern kan man läsa en 

artikel innehållande en intervju med Landshövdingen Falk, där 

han uttalar sig om läget. Han börjar med ett uttalande om att 
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uppgifterna om vad som hände vid gasverket säkerligen behöver 

modifieras för att få en verklig bild.
46

  

På frågan om han befarar fler oroligheter svarar han: 

”Nej, jag är absolut övertygad om att arbetarna skola veta att 

hålla sig lugna. Deras ledare som jag idag underhandlat med, 

lia också uttryckligen förklarat att de skola göra allt hvad på 

dem ankommer för att de mer sansade bland arbetarna och 

deras ledare absolut ogilla det bråk som tillställts af en del 

yngre element och diverse ligistelement.”
47

 

Dock menar han ändå på att man inte kan komma ifrån att en del 

av de yngre kommunalarbetarna var aktiva i tilltagen, men han 

känner ingen oro eftersom de äldre och mer sansade arbetarna 

ogillade tilltagen.
48

  

Även landshövding Falk tar avstånd från våldet, han ser det mer 

som yngre medborgare som söker spänning. Han har också 

tilltro till den äldre generationen att tukta dessa element. Falk 

visar ändå en negativ attityd till våldet.  

Torsdagen den 30 juli skriver Barometern en artikel om att 

lönestriden är på väg mot en lösning, och att gasverket skulle 

återgå i drift. I artikeln skriver man ut en tydlig ståndpunkt 

gentemot kravallerna;  
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” Hvilken ståndpunkt man än intager till de framställda 

lönekrafven, bör det vara klart att dessa ej få genomdrifvas med 

hot och uppenbara våldshandlingar.”
49

 

Vidare i artikeln skriver man att åtskilliga bråkmakare har 

anhållits och flera häktningar har skett. Samtliga häktade har 

också åtalats enligt upploppsparagrafen. Detta tycker man är bra 

och ordningsmakten, som enligt skribenten stått handfallen vid 

uppträdena, har nu fått en liten upprättelse, och han avslutar 

artikeln med orden: ”Land skall med lag byggas”.
50

 

Skribenten visar på en klart negativ attityd till våldet och menar 

att vägen mot att komma överens i konflikten ska ske på fredlig 

väg, men även att de som är skyldiga för det kollektiva politiska 

våldet ska ställas inför rätta. 

Den fjärde augusti publiceras en insändare från en anonym 

person i en högre juridisk ämbetsställning, där han ger sin syn 

på uppträdena vid gasverket. Han menar att myndigheterna har 

visat på en undanfallenhet gentemot orostiftarna. I andra länder 

hade man tagit i hårdare och inte accepterat det våldsamma 

uppträdandet menar han.  

”I de demokratiska föregångslanden U.S.A. och Frankrike – för 

att nu ej tala om Sovjetryssland – det ej skulle dröjt länge innan 

den med stenkastningen och tillhyggen anfallna polisen förstått 

att med sina skjutvapen förskaffa sig respekt och åtlytnad.”
51
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Han menar på att man visar en för stor tolerans till orostiftarna, 

som enbart borde ges till laglydiga medborgare och 

ordningsmakterna. I sin insändare försvar han också 

borgmästare Cassel som fått utså kritik för sitt agerande vid 

gasverket då han ensam med ett fåtal poliser står emot den 

upphetsade folkmassan. Detta menar författaren inte är det 

lättast att göra.
52

 

Den här anonyme mannen, som hade en högt uppsatta juridisk 

ämbetsställning, visar en kraftig ståndpunkt mot orostiftarna och 

han anser att våldsamheterna inte hade varit lika acceptabelt i 

andra länder, utan hade där slagits ner med vapenmakt. Han 

visar här en negativ attityd även mot ordningsmakten, som 

borde använt sig av våld för att hindra ligistelementen. Vilket i 

sin tur gör att han är positiv till Tillys brutna förhandlingars 

våld, men bara om den kommer från ordningsmaktens sida.   

Den 13 augusti väljer Barometern att publicera en artikel från 

Industria, Svenska arbetsgivareföreningens tidskrift, med 

rubriken Stenarnas demokrati. Tidskriften skriver i hårda 

ordalag att arbetareorganisationen inte är fri från skuld, då de 

glatt beskådat ligisthopens stenkastning och 

strejkbrytarförföljelse. Tidskriften menar att det är allvarligt då 

det är fråga om övergrepp mot arbetsvilliga och brister i all 

laglydighet. Man är också besviken på ordningsmaktens och 

stadens agerande mot orosmakarna.
53
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”Vilddjuret sliter sig och begår sina våldsdåd i trygg vetskap 

om, att samhället icke förtörnas eller icke visar sitt vrede annat 

än med ”de förmildrande omständigheternas” sordin.”
54

  

Sv. Arbetsgivareföreningen visar på ett starkt sätt sin negativa 

attityd till våldsverkarna och mot ordningsmaktens ”flathet”. 

Helt klart visar man vad man tycker om orosmakarna, men även 

arbetarorganisationerna. Man riktar också ett hårt angrepp mot 

myndigheterna, som man anser borde agerat med en kraftfullare 

insats.  

 Både den anonyme juridiske ämbetsmannen och Sv. 

Arbetsgivareförbundet visas en negativ attityd mot arbetarnas 

våld i form av spridda attacker och samordnade konfrontationer. 

Det man istället ser är att båda ser positivt på ett våld utifrån det 

teoretiska fältet brutna förhandlingar, men från ordningsmaktens 

sida för att stoppa kravallerna.
55

     

I en motion till kommunfullmäktige från Gustaf L Johnsson, 

Karl Magnusson och J. Olsson, vilket parti dessa tillhör 

framkommer inte. I motionen vill de här herrarna instifta en 

tremannakommitté för att lösa arbetskonflikten. I den här 

motionen menar de att parterna måste lämna de olyckliga 

händelserna vid gasverket bakom sig. Personerna som låg 

bakom oroligheterna har dömts för sina handlingar. Därför bör 

kommunfullmäktige ingripa i konflikten med en 

tremannakommitté för att få parterna att förhandla igen. Dock 

avslås den här motionen med motiveringen från 
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drätselkammaren att stadsfullmäktige givit de olika verken och 

myndigheterna uppdraget att sköta förhandlingarna. 

Tillsättandet av en ny tremannakommitté skulle i så fall vara ett 

underkännande av deras arbete. Från stadsfullmäktiges sida ser 

vi att det finns attityder som menar att det som hände vid 

gasverket var olyckligt och detta gjorde att konflikten blev så 

infekterad. Avslaget av motionen var enligt protokollet inte på 

grund av det politiska våldet. Istället var det för att inte 

underkänna berörda myndigheters arbete. 
56

 

Arbetarrörelsens och vänsterns reaktioner 

I onsdagen den 29 julis upplaga går det att läsa ett uttalande från 

T.f. socialministern statsrådet Viktor Larsson. Han uttalar sig i 

svenska morgonbladet om händelserna i Kalmar och menar att 

regeringen inte under några förhållanden, se mellan fingrarna på 

det som hänt. Han hävdar också att det ligger i regeringens, samt 

hela arbetarrörelsens, intresse att förhindra att följande tråkiga 

händelser inte upprepar sig. I samma artikel som Barometern 

publicerar uttalar sig också ombudsmannen i Svenska 

kommunalarbetarförbundet, N. Storm. Han säger att det som 

skett i Kalmar inte under några omständigheter kan vinna 

förbundets sanktion. Han var också tveksam till att det var 

kommunalarbetare som deltagit i uppträdena, men om det var så, 

handlade de emot sin avdelningsstyrelses önskan och mot sitt 

förbunds stridsmetoder.
57
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Här behandlas två uttalanden från arbetar och 

fackföreningsrörelsen på riksnivå. Victor Larsson, som var 

statsråd i den socialdemokratiska regeringen, och ombudsman 

N. Storm från kommunalarbetarförbundet. Båda två tar kraftigt 

avstånd från kravallerna och visar på en negativ attityd till 

våldet. Även den lokala avdelningen hos 

kommunalarbetarförbundet tog avstånd från kravallerna under 

rådande kommunalstrejk då de tillsatt en kommitté för att 

uppvakta borgmästare Cassel för att klargöra den här saken. 

Man gör det, dock, klart för Cassel att man inte kunde förhindra 

att kravallerna fortsatte.
58

 

Det här avståndstagandet visar sig också i Fackliga 

centralorganisationens ordförande Robert Anderssons tal vid ett 

opinionsmöte för strejken, på Sveaplan. I sitt tal hävdar 

Andersson att det skett fler sympatidemonstrationer för de 

strejkande arbetarna än för de arbetsvilliga. Uppträdandena vid 

gasverket kunde på så sätt förklaras men inte försvaras.
59

 

Den socialistiska föreningen, Kalmar ungsocialistiska klubb, 

diskuterar under ett möte den 14 augusti att skriva en satirisk 

tacksamhetsskrivelse till myndigheterna för hjälpen att väcka 

den revolutionära andan. Detta skulle då ske genom en 

publicering i deras egen organisationstidning, Brand. 
60

 Den 11 

september rapporteras på ett möte, samma dag, att 

tacksamhetsskrivelsen var inlämnad till Brand och publicerad. 
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Kalmar ungsocialistiska klubb, som var en radikalorganisation, 

tar ställning för upprorsmakarna, och för upploppen. Istället är 

man kritisk till myndigheternas uppträdande vid konflikten. 
61

 

I dessa uttalanden, från olika aktörer, syns en tydlig attityd mot 

våldsverkarna och det kollektivt utövade politiska våldet i form 

av brutna förhandlingar, spridda attacker och samordnade 

konfrontationer. Ett undantag är ungsocialisterna, som tydligt 

visar ett ställningstagande för det kollektiva våldet. Dock skiftar 

de i karaktär och aggressivitet.  

Under arbetskonflikten märks tydligt att, framförallt 

myndigheterna i Kalmar, sett allvarligt på händelserna. En 

förfrågan om demonstrationståg från Sv. 

kommunalarbetarförbundet avd 39 i Kalmar till magistrat Cassel 

avslås efter överläggande med stadsfiskalen, som ur 

ordningssynpunkt inte kan godkänna förfrågan. Man menar på 

att eftersom ingen tid och plats tydligt angivits måste man avslå 

motionen.
62

 Det här kan tolkas på så sätt att myndigheterna var 

rädda för att folk samlas på ett okontrollerat sätt, och att 

demonstrationerna än en gång skulle övergå i brutna 

förhandlingar, liknande händelserna vid gasverket.     
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5:3 Förhör och domar 

I efterspelet till händelserna fälldes sex personer för incidenterna 

vid gasverket. Barometern rapporterade från förhör och vad 

personerna dömdes till. 

Rättegångsprocesserna 

Den 1 augusti ställdes de tre häktade, sjömannen Björk, eldaren 

Axtelius och byggnadsarbetaren Olsson inför rätta. Enligt 

Barometern var borgmästare Cassel ordförande, åklagare var 

stadsfiskal Lindell och försvarare för de häktade var notarien 

Möller. Den förste att förhöras var sjöman Björk, som var född 

1901. Enligt Barometern försökte Björk att bortförklara sig, men 

efter en tillrättavisning av ordföranden erkände han att han varit 

delaktig i stormandet av gasverksporten i ett försök att ta ut 

strejkbrytarna. Vem som hade kommit med förslaget visste han 

inte. Det framkom också att Björk befunnit sig i täten och 

skanderat, ” Här ska vi storma.” Han hävdade dock bestämt att 

han inte deltagit i stenkastningen. Förhöret med Axtelius började 

också enligt Barometern med att Axtelius lämnade lögnaktiga 

uppgifter, men sedan kom sanningen fram. Axtelius erkände att 

han varit bland de främsta vid stormningen och att han gjorde 

det frivilligt, men även han hävdade att han inte deltagigt i 

stenkastningen. Efter Axtelius förhördes Olsson. Han hävdade 

att han inte varit fullt nykter vid händelsen, dit han hade kommit 

av ren nyfikenhet. Han vidhöll också att han trängts med mot sin 

vilja och att han inte hade yttrat något om att storma gasverket. 

Dock så berättade han att han fått ett sabelhugg av en polis. 

Konstapel Johansson bekräftade att Olsson senare hade kommit 

fram för att se om sablarna var blodiga. Vidare hördes tre 
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personer som också var häktade för kravallerna. Dessa tre 

hävdade att de varit vid gasverket men inte deltagit i kravallerna, 

förutom en av dem. Han erkände att han kastat en sten men i 

onyktert tillstånd. Efter förhören hördes vittnen, i form av 

poliskonstaplar, som hade närvarat vid platsen. Det vittnesmål 

som sticker ut är poliskonstapel Lööfs, där han riktar ett skarpt 

utlåtande mot de häktade. Framförallt mot Axtelius som han 

menar var synnerligen aggressiv vid tumultet. De häktades 

rättegångsbiträde, Möller, hävdade att ingen av de häktade kan 

ses som anstiftare eller ledare av tumultet som uppstod. Därför 

yrkar han på ett så lindrigt straff som möjligt, i form av 

villkorlig dom, samt att de anklagade skulle sättas på fri fot tills 

domarna vunnit laga kraft. Åklagaren yrkade dock på ansvar för 

alla tre enligt 10 kap. 13§ i strafflagen. Efter ett längre enskilt 

sammanträde beslutade man att uppskjuta målet till den 4 

augusti för att kunna komplettera uppgifterna.
63

 

Den 4 augusti rapporterar Barometern att ett antal personer 

döms till böter för diverse uppträdande. Det de döms för är 

bland annat fylleri, förargelseväckande beteende och 

misshandel. När det kommer till domarna gällande de som 

utförde våld kan man läsa att rådhusrätten dömde två personer 

till 40 kronor i böter för fylleri och våldsamt motstånd mot polis. 

En annan dömdes till 65 kronor i böter för fylleri och 

misshandel.
64
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Den 4 augusti fortsätter rättegångarna mot de häktade, 

sjömannen Yngve Gustaf Adolf Björk, eldaren Helge Gustaf 

Axtelius och byggnadsarbetaren Karl Hjalmar Julius Olsson vid 

Kalmar rådhusrätt. Ordförande för sammanträdet var 

borgmästare Cassel och åklagare var stadsfiskal Lindell. De 

häktades rättegångsbiträde var advokat Altin G. Möller och av 

arbetarnas representanter tillkallad advokat Hugo Lindberg från 

Stockholm. En fullmakt från stadsfiskal Lindell att yrka ansvar 

för hemfridsbrott och skadegörelse överlämnades från 

belysningsstyrelsen. Försvarsadvokaten framhöll att Olsson inte 

kunde betraktas som anstiftare för upploppet och yrkade på en 

så mild dom som möjligt samt att han skulle sättas på fri fot 

innan domen vunnit laga kraft. När det gällde Björk menade 

försvararna att han varit vid folkets park och hade för avsikt att 

bege sig till Engelholm. Han kom av en slump in i folkmassan, 

han kan då inte under några omständigheter betraktas som 

ledare.  Adv. Lindberg hävdade att det skett två upplopp, ett vid 

nordvästra porten och ett vid östra porten. Eftersom det varit ett 

stort tidsrum mellan båda upploppen kan det inte ses som ett 

fortlöpande upplopp. När det kom till upploppen vid östra 

porten och anklagelserna mot två andra personer, så menar 

advokat Lindberg att de här personerna icke var skyldiga till 

upplopp. Han yrkar också på att inget ansvar kan läggas på 

någon av de svarande, eftersom ingen begett sig till gasverket i 

ett planerat uppsåt. Han menar också på att man måste ta hänsyn 

till de sociala och politiska förhållanden som låg till bakgrund 

för händelserna. En intressant iakttagelse från rättegången är 

förhöret av en herr Karlsson. Vittnesmålen, tre konstaplar som 
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befunnit sig på platsen hävdar att Karlsson befunnit sig i täten i 

ett försök att trycka tillbaka polislinjen. Karlsson själv hävdar att 

han varit onykter vid tillfället. Konstaplarna vittnar dock att de 

uppfattade Karlsson som ”ej märkbart rörd af starka drycker”, 

men han hade varit upphetsad. Karlssons ärende sköts upp till 

den 10 augusti, i väntan på utdrag ur straffregistret. När rätten 

sedan avkunnade domarna för de tre häktade: Björk, Axtelius 

och Olsson, löd det som följer. Björk ansågs som en av 

anförarna vid upploppet och dömdes enligt 10 kap 13§ i 

strafflagen till 2 års straffarbete. Eftersom Björk öppet erkänt 

allt han stått anklagad för hade man dömt honom till lägsta 

möjliga straff. Olsson och Axtelius kunde inte ses som anstiftare 

men dömdes till 1 år och 6 månaders, respektive 1 år och 3 

månaders straffarbete. Rannsakningen mot de fyra andra 

uppsköts till den 10 augusti.
65

 

Den 10 augusti avkunnades domarna för de häktade, Sjöstrand, 

Johansson och Karlsson. Samtliga dömdes, enligt 10 kap 13 § i 

strafflagen, till straffarbete. Sjöstrand fick 4 månader, Johansson 

3 månader och Karlsson 2 månader. De tre dömda släpptes på fri 

fot tills domarna vunnit laga kraft.
66

 

Ur den här rättegångsprocessen kan man utläsa många attityder 

till synen på politiskt våld. För att börja bakifrån kan man 

reflektera över vilka domar de dömda fick. Alla tre blev dömda 

till straffarbete mellan 1 år och 6 månader till 2 år. Detta pekar 

på att samhället inte tolererade den här formen av uppträde. Att 
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straffen var hårda ser man på uttalandet om att Björk fick lägsta 

möjliga straff eftersom han erkände på alla punkter. Straffen var 

inte på något sätt unika. 

 Nyzell skriver att i och med den omdiskuterade Åkarpslagen 

1899 skärptes lagen mot att hindra strejkbrytare i 15 kap 22 och 

24 §, vilket kunde ge upp till 2 års straffarbete. Detta var inte 

bara ett sätt att stävja det kollektiva våldet, utan också ett sätt att 

ogiltigförklara förföljelser på strejkbrytare, menar Nyzell.
67

 Nu 

är den här lagändringen i ett annat kapitel och de som blev 

dömda blev det för upplopp, men det ger ändå en bild av hur 

ordningsmakten och samhällets attityd till det kollektiva våldet 

såg ut.   

Barometerns attityder syns också i rapporteringen. När man 

beskriver förhören skriver man att de anklagade slängde sig med 

lögner till en början. Detta visar på att man redan dömt männen 

innan domarna fallit. Även här syns Barometerns negativa 

attityd till de kravaller som uppstod. 
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Attityder kring de dömda arbetarna 

Vid Kalmar fackliga organisations styrelsemöte 5 augusti 

redogjorde ordföranden för organisationen om rättegångarna 

mot de häktade för deras uppträdande vid gasverket. Han tog 

också upp att han varit i kontakt med en advokat från Stockholm 

då han inte ansåg att en advokat från staden sågs tillräcklig för 

att föra deras talan. Frågan behandlades, och styrelsen ansåg att 

ordföranden hade handlat rätt och beslutade att överlämna 

femtio kronor från tändsticksarbetarföreningen till hjälp för de 

häktades rättegång. Vidare under mötet så beslutade styrelsen att 

listor skulle utskrivas, så att man kunde erhålla medel till de 

häktades rättegång och till de olyckliga som komma stå under 

åtal. Man beslutade att femtio listor skulle skrivas ut. Styrelsen 

beslöt också att tjugofem kronor skulle ges till häktade Axtelius 

hustru. Detta skulle sedan täckas av de insamlade medlen. 

Förslagen om riksinsamling till de häktade, generalstrejk i landet 

och bojkott av Barometern bordlades till senare möte.
68

    

Den 14 augusti hålls ett nytt styrelsemöte vid Kalmar fackliga 

organisation. Vid det här mötet togs det upp att de sex häktade 

för uppträdandet vid gasverket önskade få advokat Lindberg till 

sin försvare vid överklagandet i rätten. Ordföranden berättade 

för mötet att herr Lindberg erbjudit sig att, utan ersättning, föra 

de dömdas talan. Han lovade även att åtaga sig de andras sak. 
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Herr Erlandsson framför, å fru Axtelius vägnar, ett tack för 

pengarna hon fått.
69

 

En bekräftelse, på facklig centralorganisations ställning till de 

dömda för demonstrationerna vid gasverket, finner man i en 

artikel från Barometern den 11 augusti. Där rapporteras att den 

fackliga centralledningen och styrelser har haft ett möte kvällen 

innan och där uttalat sig emot vad man, ansåg de hårda, och 

hänsynslösa domarna mot de dömda. Mötet vädjade också till 

ekonomisk medverkan för rättshjälp och bidrag till de dömda 

och deras familjer.
70

 

Vid styrelsemötet den 23 september behandlas frågan om 

uppehåll till de häktade, då de inte hade så gott ställt när de 

fängslades. Eftersom man nu fått in lite pengar till de häktade 

borde man nu dela ut detta. Styrelsen beslutade att Björk skulle 

erhålla hundra kronor till diverse saker som han önskade sig. 

Olsson erhöll ett likadant anslag på hundra kronor till diverse 

saker. Axtelius erhöll, även han, ett anslag på hundra kronor till 

diverse, men han skulle även få ersättning för hyran till den 

bostad som hans fru bodde i. Herr Erlandsson utfrågades att ge 

anslaget till de häktades anhöriga. Vidare på mötet läste 

ordförande Andersson upp ett brev från advokat Lindberg i 

Stockholm, som hade fört de häktades talan vid Göta hovrätt. I 

brevet skriver Lindberg att han anser straffen för hårda mot de 

häktade. Han hoppas också att de häktade fullföljer sitt 

överklagande till högre rätt. Han var då villig att även där föra 
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deras talan. Ordförande Andersson hade varit i kontakt med de 

häktade där en av dem, Olsson, var villig att föra sin sak vidare. 

Däremot de andra två, Björk och Axtelius, var tveksamma till att 

överklaga sina domar. Senare under mötet säger protokollet att 

ordförande Andersson varit i kontakt med kommunalarbetarnas 

förtroendeman och där blivit lovad att förbundet skulle sända 

tusen kronor i hjälp till de häktade, samt att man skulle tillse att 

de häktade inte led någon nöd. Ändrades omständigheterna så 

var förbundet villigt att sända en liknande summa, så de häktade 

inte led någon nöd.
71

  

Den 9 december, alltså några månader efter händelserna vid 

gasverket, nämns i styrelseprotokollet för FCO någonting man 

kallar för ” amnesti för Kalmar-offren”. Tanken var att en 

deputation på tre personer skulle uppvakta justitieministern och 

begära amnesti för de dömda vid gasverkskonflikten.
72

  

Den 22 januari rapporterar ordföranden att deputationen varit i 

Stockholm och begärt amnesti för Kalmaroffren hos justitie- och 

statsministern, men fått begäran avslagen.
73

 

Från dessa möten framkommer det intressanta uppgifter 

gällande attityder till de häktade för upploppen vid gasverket. Vi 

har hjälp med advokat för personerna, men även bidrag ska ges 
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till de häktade och deras familjer, vilket visar på en sympati för 

de häktade och inget avståndstagande från dessa.    

Vi ser också en intressant vändning i attityder från Sv. 

Kommunalarbetarförbundet i dessa protokoll. Tidigare har en 

ombudsman från förbundet uttalat sig om händelserna och 

kraftigt tagit avstånd ifrån upploppen. Även lokalavdelningen i 

Kalmar uttrycker ett avståndstagande, med ett uppvaktande av 

borgmästaren, för att påpeka för honom den här inställningen. 

Här framkommer det dock att förbundet är villigt att, med en 

stor summa pengar, hjälpa de häktade. Detta kan uppfattas som 

ett tecken på en dubbelmoral från Sv. 

Kommunalarbetarförbundets sida. Att Sv. 

Kommunalarbetarförbundets avd 39 i Kalmar står bakom de 

dömda framgår också av att de vill hyra folkets park för en fest i 

förmån för avdelningens kassa men även för de som blivit 

dömda för oroligheterna vid gasverket.
74
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6. Resultat 

I det här avsnittet följer en presentation och slutdiskussion kring 

resultaten som kommit fram i undersökningen och analysen.  

Hur såg etablissemangets attityder ut kring det politiska våldet i 

en svensk småstad på 1920 – talet?  

I den här undersökningen är attityderna från etablissemanget 

genomgående negativa kring det våld som utspelade sig vid 

gasverket och som Tilly beskriver som brutna förhandlingar. 

Barometerns rapportering från händelserna visar på ett nästintill 

förakt mot våldsverkarna, man beskriver i hårda ordalag hur illa 

de betedde sig i både text och rubriksättning. Tidningen visar på 

en negativ attityd till såväl den kollektiva våldsdefinitionen 

”brutna förhandlingar” som till ”spridda attacker” och 

”samordnade konfrontationer”.
75

 

I tidningen uttalar sig också flera högre personer om 

händelserna, bland annat borgmästaren och landshövdingen. 

Dessa personer tar avstånd från våldet och kritiserar det.
76

 

Svenska arbetsgivarföreningen uttalar sig också i hårda ordalag 

om hur illa våldsverkarna agerande var och hur 

ordningsmaktens ”flathet” gjorde det värre. Ett uttalande från en 

juridisk man i högre ämbetsställning uttalar sig också i kraftiga 

negativa ordalag gentemot våldsverkarna och ordningsmakten. 

Här ser man istället en positiv attityd gentemot de brutna 

förhandlingarnas våld, om det utförs av ordningsmakten. 
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Däremot så ser man negativt på det som kan definieras som 

spridda attacker och samordnade konfrontationer från 

demonstranternas sida.
77

 

När det gäller domarna mot de häktade för upploppen kan man 

också se en klar attityd till agerandet. Alla dömdes till 

straffarbete mellan 1 år och 6 månader till 2 år.
78

 Det faktum att 

justitie- och statsministern avslog Fackliga central 

organisationen i Kalmars begäran om amnesti för de dömda 

visar också att det fanns en negativ attityd till våldsverkarna. 

Justitie- och statsministerns avslag på begäran av amnesti för de 

dömda är inte chockerande om man jämför med tidigare 

forskning, då den sittande regeringen var Socialdemokratisk. 

Hjalmar Branting och Socialdemokraterna hade valt en väg 

redan 1917, att vägen mot socialism och bättre villkor på 

arbetsmarknaden skulle ske på demokratisk och fredlig väg. 

Dock visar tidigare forskning att den här vägen inte var självklar 

inom den Socialdemokratiska rörelsen. Nyzell pekar på att det 

var långtifrån alla inom Socialdemokratin och LO som ansåg att 

en kompromissanda var den enda vägen, utan det fanns röster, 

framförallt efter Brantings död, som ville gå en annan väg.
79

 I 

den här diskussionen ser man att den Socialdemokratiska 

regeringens handling i frågan inte är chockerande, men inte 

heller självklar. 

Hur såg arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och vänsterns 

attityder ut kring det politiska våldet? 
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Till skillnad från etablissemangets genomgående negativa 

attityder kring det våld som Tilly kallar för brutna förhandlingar, 

och som uppstod vid gasverket, visar den här undersökningen att 

den andra sidan, arbetarrörelsen och vänsterns attityder, var 

skiftande och i visa fall motsägelsefulla. Strejkrapporterna visar 

att folk på platsen avvärjer vidare våld och de flesta i 

folkmassan som samlas följer inte efter våldsverkarna, vilket 

pekar på ett avståndstagande från densammas sida.
80

 Dock, visar 

Barometerns rapporteringar att folkmassan jublade över 

våldsverkarnas agerande, vilket pekar på att det inte helt var ett 

avståndstagande från våldet. 
81

 

Till TT har också ombudsman från Sv. 

Kommunalarbetarförbundet uttalat sig mot den här 

stridstaktiken, som utrycktes i det kollektiva våldet som riktar 

sig emot Tillys definitioner, och menar på att detta inte är en 

taktik förbundet står bakom; En klar attityd mot de brutna 

förhandlingarnas våld.
82

 

Lokalavdelningen i Kalmar visar också på ett avståndstagande 

då dem uppvaktar borgmästaren för att visa sitt avståndstagande.  

Det här är de enda uttalanden, från fack och arbetarrörelse, som 

egentligen visar på en negativ attityd mot det kollektiva politiska 

våldet. I styrelseprotokoll finner man tydliga sympatier för de 

som blivit häktade och dömda för våldsdåden. Man ser att 

bidrag ges till de häktade och deras familjer. 
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Kommunalarbetarförbundet ansöker om att fester anordnades i 

förmån för de häktade. De fackliga organisationerna hjälper 

också till att finna en lämplig advokat till de häktade.
83

  

I december bildas en deputation för ”Kalmar offren vid 

gasverket”, i syfte att begära amnesti hos justitieministern. Här 

kan man klart se att attityderna inte var negativa till de dömda 

för upploppen vid gasverket. Snarare visar det en tvetydig bild 

om hur fack och arbetarrörelsens attityder kring det politiska 

våldets metod såg ut.
84

 Nyströms forskning från hungerupproren 

1917 visar på att det redan då fanns en spricka inom den 

arbetarrörelsen. Den här splittringen kan ha funnits kvar 1925.
85

  

Som tidigare nämnt visar även Nyzells forskning att det fanns en 

splittring inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen under 

1920-talet och 1930-talets början, om kompromissviljans vara 

eller icke vara. Det här kan vara en förklaring till agerandet.
86

 

Med det sagt så visar ändå källorna på att rörelsen var enad om 

bidrag till de dömda, förutom den Socialdemokratiska 

regeringen. Ändå väljer då Sv. Kommunalförbundet att officiellt 

gå ut med ett avståndstagande, men senare visar genom handling 

att inte ta avstånd. 

Den radikala föreningen Kalmars ungsocialistiska klubb sänder 

en satirisk tacksamhetsskrivelse till myndigheterna i sin tidning, 
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Brand, där de tackar myndigheterna för väckandet av den 

revolutionära andan. Ett kraftigt ställningstagande för brustna 

förhandlingarnas våld, men även de spridda attackernas och 

samordnade konfrontationernas våld, som metod för 

samhällsförändring.
87

 

Slutsatsen av denna mikrohistoriska fallstudie blir att 

etablissemangets attityder i Kalmar 1925 kring det kollektiva 

politiska våldet i form av definitionerna brutna förhandlingar, 

spridda attacker och samordnade konfrontationer, genomgående 

var negativa. Dock fanns det de som ansåg att våldet, i form av 

Tillys definitioner brutna förhandlingar och samordnade 

attacker, var legitima om det utfördes av polis och 

ordningsmakten. Arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsens och 

vänsterns attityder var istället tvetydiga, men överlag visade 

man sympati och förståelse mot det politiska våldet och såg på 

våldsutövarna som offer istället för gärningsmän. Offentligt tog 

man dock avstånd från våldet. 

5:1 Framtida forskning 

I en diskussion om framtida forskning skulle det vara intressant 

att göra en komparativ studie i en annan europeisk stad. Det 

skulle vara intressant att se om skillnader finns, just med tanke 

på att mentaliteten kan skilja sig beroende på nation. En sådan 

här komparationsstudie med den här uppsatsen, skulle kunna ge 

svar på om det finns skillnader och hur det kan ha sett ut i andra 
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länder. Kanske skulle det också kunna ge en bild av attityderna 

kring politiskt våld ur ett europeiskt perspektiv. 
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6. Didaktisk reflektion 

Eftersom den här uppsatsen är skriven på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia följer här en 

didaktisk reflektion över resultaten och uppsatsen i stort. 

6:1 Skolans demokratiarbete 

Den här uppsatsen fyller en funktion med arbetet i klassrummet, 

då den behandlar ett ämne som är aktuellt idag. I skolans 

samhällsenliga uppdrag ingår ett demokratiarbete att fostra 

elever till demokratiska samhällsmedborgare. Bland annat står 

det i läroplanen för gymnasieskolan att utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingarna som det 

svenska samhället vilar på. Detta ska ske genom individens 

fostran i rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
88

 

Den här uppsatsens syfte är att synliggöra attityder kring det 

politiska våldet som en metod för att föra fram sina åsikter i en 

fråga. Att använda våldsmetoder, som enligt lag inte är legitimt, 

rimmar dåligt med demokratiuppdraget på många punkter, som 

rättskänsla och ansvarstagande. Att då, med hjälp av ett 

historiskt perspektiv, titta på hur människor såg på våldet, för att 

försöka få en förståelse för fenomenet och på så sätt få en ny 

infallsvinkel över vad demokrati är, och vilka metoder som är 

legitima för samhällsomvandling inom demokratin. 

Den här uppsatsen resultat visar på att det inte var helt självklart 

hos alla att ta avstånd från det politiska våldet som verktyg för 
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förändring. Detta kan då användas till att börja en diskussion om 

detta i historieämnet och på så sätt arbeta med skolans 

demokratiuppdrag.  

6:2 Diskussion kring syfte och det centrala innehållet 

Undervisningen i ämnet historia skall bland annat syfta till att ge 

eleven möjlighet att utveckla en förståelse för olika tiders 

levnadsvillkor och förklara olika människors roller i 

samhällsförändringar.
89

  

Den här uppsatsens syfte är att se hur olika människors attityder 

är kring politiskt våld.  Politiskt våld är, som sagt, en metod för 

människor att förändra samhället. Att se på hur människor med 

olika bakgrunder ser på våldet ger en inblick i vilka roller man 

spelade, om man legitimerade våldet som metod eller om man 

tog avstånd ifrån den. 

I det centrala innehållet för kurserna Historia 1a1 och Historia 

1b på gymnasieskolan står det att undervisningen ska behandla 

historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns 

försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv utifrån, till exempel, social bakgrund, etnicitet, 

generation, kön och sexualitet.
90

  

Uppsatsen bygger på historiskt källmaterial som speglar olika 

människors sätt att se på det politiska våldet som en metod för 

att förändra sin och andras situation utifrån sin sociala bakgrund. 

Den behandlar också en politisk konflikt där kvinnor och män, 
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försöker förändra sin eller andras situation. På så sätt kan den 

här uppsatsen vara ett hjälpmedel för att förstå hur man kan 

angripa det här ämnet. När jag har jobbat med det här historiska 

källmaterialet har jag fått en så pass stor förståelse för materialet 

och en kunskap som är nödvändig för att jag ska kunna lära ut 

det till eleverna jag kommer möta i framtiden. 
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7. Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar attityder kring politiskt våld i en 

svensk småstad på 1920-talet. Uppsatsen är en kvalitativ 

fallstudie där etablissemangets, arbetarrörelsen, 

fackföreningsrörelsen och vänsterns attityder kring det politiska 

våldet studeras. Valet av fall hamnade på 

kommunalarbetarstrejken i Kalmar 1925. 

Kommunalarbetarstrejken i Kalmar var sprungen ur en lönestrid 

mellan den lokala avdelningen, avdelning 39 i 

kommunalarbetarförbundet, och stadens myndigheter. När 

myndigheterna tog in strejkbrytare uppstod demonstrationer som 

urartade i kravaller och upplopp där människor kom till skada. 

Dessa våldshandlingar kan definieras enligt Charles Tillys 

modell, där dessa aktioner hamnar under fälten brutna 

förhandlingar, spridda attacker och samordnade konfrontationer. 

Folket i Kalmar såg olika på de våldsamheter som uppstod.  Den 

borgerliga tidningen, Barometern, såg mycket allvarligt på 

händelserna. Även borgmästare, landshövding och 

stadsfullmäktige tog avstånd från våldet och såg på det som 

väldigt olyckligt. Arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen tog 

officiellt avstånd från våldet, men undersökningen och analysen 

pekar på en tvetydig bild, då man kan se att de dömda för 

upploppen ses som offer istället för våldsverkare. En didaktisk 

reflektion över uppsatsen visar att den kan användas i skolans 

demokratiarbete, genom att ha resultaten som en utgångspunkt 

när man ska diskutera om hur människor ser på politiskt våld 

som metod för förändring istället för att genomföra det på 

demokratisk väg. Att arbeta med historiskt källmaterial som 
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speglar människors roll i den här politiska konflikten, ger det en 

djupare förståelse och kunskap, som är nödvändig för att kunna 

lära ut det här till eleverna 
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