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1. Inledning 

Jag minns hur min historielärare på gymnasiet går igenom meijirestorationen, den franska 

revolution, industrialisering i England med ludditerna. Sedan när vi pratar om den svenska 

historien så nämns Gustav III statskupp – att inte ett enda skott blev avlossat. 1800- och 1900-

tal domineras av samförståndsanda, enbart sporadiskt bruten av rösträttsdemonstrationer och 

strejker. Det som lyfts om svensk respektive utländsk historia skiljer sig. Vi var nyktert lugna, 

de var bombastiskt utlevande. Men det finns en teori om det bråkiga 1800-talet. Teorin 

bestrider uppfattningen att svenskt 1800-tal har varit fri från konflikter. Snarare så har 1800-

talet haft inslag av hungerupplopp, strejker och konflikter med inspiration från omvärlden. 1 

 

Charles Tillys teori om konfliktdriven politik (contentious politics), vilket är min teoretiska 

utgångspunkt, härbärgerar i samma vatten. Tillys teori bygger på de anspråk en aktör gör. 

Genom anspråket dras andra aktörer in, varigenom det skapas en konflikt. Enligt Tilly har de 

olika aktörerna en unik konfliktrepertoar, en samling handlingar, som de använder för att 

främja sig själva. I följande uppsats nyttjar jag denna teori då jag med grund i protokoll och 

tidningar återskapar de handlingar som används av de olika aktörerna under, före och efter 

Malmö-revolten 1890. 2 

 

Malmö-revolten är en särartad händelse även inom svensk historia. Den står i gränslandet 

mellan 1800- och 1900-talens konflikter. Med drag av båda tider så blir det ett viktigt skeende 

i Malmös historia som visar på nya tider. I brytningspunkten finns drag av 1800-talets 

repertoarer, men även drag relevanta för vad som kommer ske under de nästkommande 50 

åren av svensk historia. 

 

Malmö-revolten har aldrig extensivt undersökts. Tidigare undersökningar har begränsat sig till 

analyser av mediabevakningen. Tillys teori med konfliktdriven politik har tidigare applicerat 

av exempelvis Stefan Nyzells avhandling om Möllevångskravallerna 1926.  

 

 

 

                                                           
1 För mer om det bråkiga 1800-talet, se Brink Pinto, Andrés & Olofsson, Magnus (red.), Det stora 

elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal, Pluribus, Lund, 2011. S. 130 – 139.  
2 Tilly, Charles, Contentious performances, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.  
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den antaget förändrande naturen av konflikt under 

1800-talet med 1900-talet. Jag vill därmed undersöka den konfliktrepertoar som nyttjas av 

Murarbetarefackföreningen, Träarbetarefackföreningen och Byggmästareföreningen, alla i 

Malmö. Jag tar avstamp i Malmö-revolten sommaren 1890 och den tillhörande strejken, båda 

summerade inom begreppet ’konflikt’. Jag anser att konflikten är ständig, det vill säga inte 

begränsad till dagarna för Malmö-revolten specifikt. Utifrån protokoll, tidningsartiklar och 

sekundärlitteratur så vill jag tydliggöra de handlingar som försiggår under konflikten. Därtill 

så vill jag undersöka varför Murarbetarefackföreningen och Träarbetarefackföreningen agerar 

olikt varandra, hur de behandlas av Byggmästareföreningen samt vilken konfliktrepertoar 

Byggmästareföreningen innehar. 

 

1.2. Frågeställning 

Jag utgår från en central frågeställning. Därunder följer några följdfrågor. Frågeställningen är 

följande: 

 

 Hur skiljer sig de olika föreningarnas handlingar i Tillys teoretiska bemärkelse under 

konflikten centrerad runt Malmö-revolten 1890? 

 

Följdfrågorna blir:  

 

 Vilka handlingar kan vi utifrån Murarbetare- och Träarbetarefackföreningarnas 

protokoll uttyda under konflikten centrerad runt Malmö-revolten 1890? 

 Vilka handlingar använder sig Byggmästareföreningen i Malmö av under konflikten 

centrerad runt Malmö-revolten 1890? 

 Hur skiljer sig Byggmästareföreningens behandling av Murarbetarefackföreningen 

respektive Träarbetarefackföreningen? 

 Varför skiljer sig Byggmästareföreningens behandling av de respektive föreningarna 

åt? 
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1.3. Teori 

Teorin handlar om brytpunkten mellan det bråkiga 1800-talet och det organiserade och 

disciplinerade 1900-talet. Centralt för detta är Charles Tilly utifrån hans böcker om 

”contentious politics”. 3 Contentious politics och teorier därom utgår från är en slags 

konfliktpolitik, en direktöversättning av ”contentious politics”. Antagandet är att organiserade 

individer i en grupp tar ett claim, ett anspråk, t.ex. arbetare som kräver en högre lön. Det är en 

konflikt – anspråket kommer påverka aktörer utanför gruppen som gjort anspråket, i detta fall 

så kommer arbetarnas lönekrav leda till minskad marginalvinst för arbetsgivaren. Begreppet 

konfliktrepertoar (repertoire) kommer in när vi ska identifiera den repertoar av handlingar 

som arbetarna kan använda för att genomdriva sina krav. Konfliktrepertoaren består av 

handlingar (perfomances). Dessa är de individuella sätten, t.ex. en demonstration, blockad och 

så vidare, varigenom konflikten drivs. Jag har i appliceringen av begreppet handling valt att 

inkludera flera konflikter, där olika anspråk förekommer. Antagandet är därmed att det inte 

finns en enda konflikt, utan olika konflikter inom olika tidsramar. Jag ska dock främst 

undersöka tidsramen runt strejken och Malmö-revolten 1890. Konfliktrepertoaren är lärdomar 

från tidigare konflikter och vad som har fungerat för att få genom sina krav. Alla konflikter 

har en konfliktrepertoar och det är konfliktrepertoaren som jag är intresserad av. När strejken 

sker i Malmö 1890 så är det en av de första strejker i Malmö i en snabbt framväxande 

arbetarrörelse. 4 Strejken i sig är en handling som ingår i den förändring av 

konfliktrepertoaren som sker mellan 1800- och 1900-talet.  

 

Teorin har marxistiska drag. Historien drivs visserligen inte framåt av naturen, 

deterministiskt, den drivs framåt av kampen, konflikten, mellan olika parter. Här finns ett eko. 

Jag anser det vara lämpligt att tydliggöra ett extra element till teorin. Jag antar att konflikten 

inte är begränsad till den direkta konfrontationen mellan arbetsgivare samt ordningsmakten 

gentemot arbetarna under skeendena i Malmö. Konflikten är därmed inte begränsad till 

Malmö-revolten, inte till strejken i sig utan snarare så är konflikten ständig, och därmed så har 

också varje stund en egen handling. Det här innebär att vi måste även fokusera på tiden innan 

och efter arbetsmarknadskonflikten och Malmö-revolten och hitta handlingar som 

fackföreningarna samt byggmästarna har för att till exempel straffa sådana som inte sällar sig 

till skaran.  

                                                           
3 Tilly, Charles, s. 1 – 61.  
4 Uhlén, Axel, Facklig kamp i Malmö under sju decennier: historik, Framtiden, Malmö, 1949, s. 22 ff.  
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Mitt resonemang är att konfliktrepertoarens utveckling är kontinuerlig, men dess applicering 

sporadisk. Ur det måste utvecklingen ständigt ske, men dess skådespel enbart stundvis. Jag 

vill visa på skådespelet under en begränsad tid, varför stunderna behöver inte sträcka sig 

längre in under 1800-talet. Likt ett eko blir det tyst efter ett tag, eller så fylls rummet av nya 

ljud. Om en konfliktrepertoar upphör att vara relevant så dör ekot ut, medan om 

konfliktrepertoaren med dess handlingar ständigt förnyas så blandas snarast de nya och gamla 

ljuden in till en ny melodi.  

 

1.4. Metod 

Metoden är en kvalitativ undersökning av protokoll från Arbetarrörelsens arkiv i Skåne samt 

Malmö stadsarkiv. Därtill har jag även inkluderat material från sekundärlitteratur och 

mikrofilmarkivet i Lund. Jag har genom en kvalitativ textanalys ämnat att noggrant, genom 

god kunskap om skeendets historiska kontext, skildra och systematisera de handlingar som 

ingår i skeendets repertoar. Tyngdpunkten när jag har hanterat materialet har inte legat vid att 

väga olika skildringar gentemot varandra, utan i att identifiera och klassificera olika 

handlingar, och därigenom en konfliktrepertoar. Genom det arbetet har jag ordnat de olika 

aktörernas handlingsstruktur varigenom jag kan besvara mina frågeställningar. 5 

 

Undersökningskapitlet är upplagd tematiskt efter de olika handlingarna. När jag har 

klassificerat de olika handlingarna har jag delvis utgått från den typologi Stefan Nyzell 

redogör för i sin bok Striden ägde rum i Malmö. Typologin har sin grund hos Charles Tilly. 

Då Stefan Nyzell har omarbetat typologin till att använda svenska begrepp.  

En genomgående problematik är att Nyzells omarbetning fokuserar på samverkan mellan 

utövare av våld, något som i min uppsats är begränsat till den andra fasen. 6 Den andra fasen 

för uppsatsen har särartade drag av våldsamheter, medan den första och tredje fasen 

domineras av möten där våld inte utövas mellan aktörer. Typologin är därför enbart 

applicerbar på den andra fasen. Nyzells typologi utgår från konfrontativa ritualer, 

samordnade konfrontationer, opportunism, bråk, spridda attacker, brutna förhandlingar samt 

individuella aggressioner, varav enbart den sistnämnda utgår från individens aktörskap 

                                                           
5 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan -  konsten att 

studera samhälle individ och marknad. Stockholm: Nordstedts  Juridik, 2012. 
6 Den andra fasen är revolten. Se sidan 7 alternativt sidan 16. 
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snarare än kollektivets. 7 Jag kommer inte direkt tillämpa Nyzells definitioner, utan dra 

inspiration utifrån dem.  

I uppsatsen kommer de olika avsnitten som samlar likartade handlingar istället bestämmas 

utifrån min personliga uppfattning av vad ändamålet med handlingen är. Ändamålet med 

klassificeringen är att tydliggöra på ett pedagogiskt sätt de olika handlingar som har skett 

under Malmö-revolten och tiden omkring, inte att konstruera en till andra uppsatser 

överförbar modell. Den är därmed enbart applicerbar för denna uppsats.  

 

1.5. Källmaterial och avgränsning 

Det material jag använder mig av är tidningsartiklar, protokoll och sekundär litteratur som 

behandlar fördels Malmö-revolten i sig, men även andra arbetsmarknadskonflikter och 

upplopp i såväl svensk som global historia. Jag väljer aktivt att avgränsa materialet utifrån tid, 

plats och tematik. Hur dessa avgränsningar appliceras skiljer sig mellan de olika 

källmaterialen. När jag har behandlat protokollen så har jag begränsat mig relativt strikt till 

sena 1889 samt 1890, året då Malmö-revolten sker. 1889 har inkluderats när jag har funnit att 

vissa händelseförlopp löpt över årsdragningen. Med sekundärlitteratur letar jag kvalitativt 

efter passande exempel, helst så pass nära i tid som möjligt. Tidningsartiklarna används enbart 

under en begränsad fas av arbetet, varför deras tidsbegränsning är relativt snäv i jämförelse 

med till exempel protokollen. En annan avgränsning som har varit viktig är tematiken. Jag 

bestämmer tematik utifrån incitamenteten till upploppen. I detta fall innebär det i praktik en 

avgränsning till upplopp som uppstår som resultat av strejker/arbetsmarknadskonflikter. Plats-

avgränsningen sker först och främst genom att jag försöker fokusera på konflikter i Malmö, 

södra Skåne och dess närområde vid samma tid även om jag gör vissa undantag.  

 

Uppsatsens avhandling beskrivs i faser. Under den första fasen eskalerar konflikten. Det är 

tidsmässigt våren och försommaren 1890, fram till Malmö-revolten. Den andra fasen är den 

fysiska konflikten, det vill säga Malmö-revolten och den tredje fasen, den deskalerande fasen, 

är efter Malmö-revolten fram till december 1890.  

 

                                                           
7 Nyzell, Stefan, "Striden ägde rum i Malmö": Möllevångskravallerna 1926: en studie av politiskt våld i 

mellankrigstidens Sverige, [Malmö University Press], Diss. Lund: Lunds universitet, 2010, Malmö, 2009. S. 65 – 

71.  
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Materialet jag använder mig för de olika faserna skiljer sig. För den första och tredje fasen så 

använder jag mig av protokoll ifrån främst Byggmästareföreningen, Träarbetareföreningen 

samt Murarbetareföreningen. Därutöver finns inslag av tidningsartiklar ifrån Mikrofilmarkivet 

i Lund samt sekundärlitteratur. I den andra fasen så använder jag mig inte av protokoll utan av 

tidningsartiklar och sekundärlitteratur. Protokollen är med undantag för vid en punkt tysta om 

vad som föregår under Malmö-revolten. Detta är något som även anmärks av 

Byggmästareföreningen i deras minnestidsskrift. 8 Det icke-tysta momentet är från 

Murarbetareföreningen där det omnämns en penningskollektion för de som blivit häktade 

under Malmö-revolten. För att skynda och behjälpa mig själv har jag vid hanteringen av 

tidningsartiklarna/mikrofilmarkivet tagit hjälp av en b-uppsats, från 2011 av Anders Stenberg 

där han ämnar undersöka medias rapportering av Malmö-revolten. 9 Stenbergs uppsats syfte är 

därmed olikt mitt egna. Genom vägledning av Stenberg har jag valt tidningarna Arbetet samt 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten som tidningsunderlag. Arbetet omnämns därtill i två av 

protokollen då tidningen kom att ägas av fackföreningarna i Malmö. Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten omnämns även den. Därtill så speglar båda dessa tidningar två perspektiv i 

dåtidens politiska klimat. Arbetet kom att ägas av fackföreningsrörelsen, medan den 

borgerliga Sydsvenska Dagbladet Snällposten, i dag Sydsvenskan, som sedan kom att under 

många år stå nära det Allmänna Valmansförbundet, dagens Moderata Samlingsparti.  

 

Det vore möjligt, i den andra fasen, att utgå från andra sorters primärmaterial. Efter Malmö-

revolten så häktar och fäller ordningsmakten antingen fyra eller sju personer vid Rådhusrätten 

i Malmö. Rimligtvis går det att hitta vittnesmål som kan berätta om händelseförloppet vid 

Malmö-revolten. Jag vill dock betona att frågeställningen och syftet inte är att beskriva 

händelseförloppet av ett upplopp, utan att beskriva de handlingar som ingår i en övergripande 

konfliktrepertoar. Kan jag så göra utan vittnesmål och domstolsprotokoll så anser jag det 

lämpligt att inte inkludera dem. Därtill vill jag understryka den sparsamma tidsram som 

uppdragits för denna kandidatsuppsats, varför en striktare avgränsning av källmaterial lämpar 

sig. Jag har även gjort ett urval i vilka sammanträden jag refererar till. Senare under fas tre 

upprepas handlingar, alternativt förblir irrelevanta för frågeställning. Jag har i så fall inte 

inkluderat dem i uppsatsen.  

                                                           
8 Lorentz, Gunnar (red.), Malmö byggmästareförening 1889–1949: en minnesskrift med anledning av dess 60-

årsjubileum, Sydsvenska Dagbladet, Malmö, s. 53.  
9 Stenberg, Anders, Träarbetareförbundets afdelning i Malmös strejk och ”Malmörevolten”, Lunds Universitet, 

Historiska Institutionen, 2011. 
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Angående frågan huruvida källorna är tendentiösa så anser jag att källmaterialet är tillförlitligt 

när de beskriver handlingar. Protokollen som är skrivna av de olika intresseparterna används 

för att urskilja handlingar i en repertoar. Protokollen är dock tendentiösa men då jag inte primärt 

försöker identifiera ett händelseförlopp utan en repertoar så anser jag att det spelar mindre roll. 

Samma grundläggande tanke har genomströmmat arbetet och jag väljer utifrån den att 

argumentera att behovet av att ett till händelsernas förlopp fullständigt korrekt källmaterial, 

eller behovet av att aktivt väga källmaterialet emot varandra, är av sekundärt värde. Alltså så 

väljer jag även att se tiden Arbetet samt Sydsvenska Dagbladet Snällposten som är tendentiösa 

– men att den böjningen är av mindre problem då de fortfarande beskriver handlingar.  

 

1.6. Forskningsöversikt 

Runt konflikten finns det ingen bok skriven. Däremot så lyfts konflikten åtskilliga gånger i 

diverse minnesskrifter. Bland annat i Sigfrid Hanssons bok Svenska 

träarbetarefackförbundets historia 1889 – 1923 samt Gunnar Lorentz bok Malmö 

Byggmästareförening 1889 - 1949. Konflikten behandlas även av Axel Uhlén i Facklig kamp 

i Malmö under sju decennier. 10 

 

Likt tidigare nämnt så har Anders Stenberg skrivit en b-uppsats om Malmö-revolten, 

uppsatsens syfte är att undersöka hur media har porträtterat konflikten. Stenberg kommer fram 

till att det råder diskrepanser mellan det som media rapporterar och vad som sker, samt att 

man inte alltid bör lita på vad som rapporteras. Han använder sig likt nämnt av tidningarna 

Arbetet och Sydsvenska Dagstidningen Snällbladet. 11 Även Stefan Nyzell nämner i korthet 

konflikten i sin avhandling om Möllevångskravallerna 1926. 12 I övrigt så har konflikten, mig 

veterligen, inte behandlats. 

 

Det svenska verk som bearbetar den äldsta, i mitt sammanhang relevanta, historien om 

upplopp och strejker är Rolf Karlbom i sin bok Hungerupplopp och strejker 1793–1867. 13 

Karlbom verk även det äldsta i detta forskningsläge då den är utgiven 1967. Karlbom 

                                                           
10 Hansson, Sigfrid, Svenska träarbetareförbundets historia 1889–1923, Svenska träarbetareförbundet, 

Stockholm, 1925. Lorentz, Gunnar, Malmö byggmästareförening 1889–1949: en minnesskrift med anledning av 

dess 60-årsjubileum. Uhlén, Axel, Facklig kamp i Malmö under sju decennier.  
11 Stenberg, Anders, Träarbetareförbundets afdelning i Malmös strejk och ”Malmörevolten” 
12 Nyzell, Stefan, s. 104.  
13 Karlbom, Rolf, Hungerupplopp och strejker 1793–1867: en studie i den svenska arbetarrörelsens uppkomst, 

Gleerup, Lund, 1967. 
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beskriver i sitt verk den svenska arbetarrörelsens uppkomst genom att observera strejker och 

upplopp med fokus på massans organisation, inspiration och så vidare. För att sätta det i Tillys 

ord så beskriver Karlbom indirekt den repertoar och de handlingar som föranleder den 

svenska arbetarrörelsens uppkomst. Därtill visar även boken på den moraliska ekonomi som 

den samtida brittiska historiken E. P. Thompson beskriver i sitt verk The making of the 

English working class. 14 

 

E.P. Thompson har likt nämnt producerat verket The making of the English working class. 

Utmärkande för detta verk, särskilt i relation till uppsatsen, är hans introduktion av moralisk 

ekonomi. Den moraliska ekonomin är en ekonomi som utmärks av rättvisa och rättfärdighet, 

och är styrd av dessa karaktärsdrag snarare än exempelvis tillgång och efterfrågan. Den 

moraliska ekonomin har även starka drag av en slags kollegialitet. Verket utmärks även av att 

Thompssons idé att klassmedvetenhet är en produkt av identitet, det är alltså klass för sig, 

snarare än klass i sig som definierar klass i relation till produktionsmedlen. Hans uppsats 

handlar likt nämnt om arbetarklassens uppkomst i Storbritannien. 15 Det är på en liknande tråd 

som Charles Tilly skriver, när han skriver om konfliktdriven politik i Storbritannien mellan 

1758 och 1834 i sitt verk Popular contention in Great Britain 1758 - 1834. I likhet med Rolf 

Karlbom framlägger han den teori som återkommer i uppsatsens teoriavsnitt. Boken 

behandlar konflikter i Storbritannien likt Peterloo-revolten och hur det ska ha påverkat 

historien. 16 

 

Även Riot, strike, riot – the new era of uprisings av Joshua Clover erbjuder ett annat 

perspektiv än Charles Tilly på varför upplopp och strejker bryter ut. 17 Clover knyter dock an 

till Tillys teori. I Tillys argumentation finns beskrivningen om hur tyngdpunkten, den primära 

handlingen, byts ut av en ny handling, det vill säga en rörelse från upplopp till strejker. 18 

Dock likt bokens titel avslöjar så anser Clover att vi nu, återigen, sen 1960-talet svängt 

tillbaka till en era där upplopp är den ”föredragna” handlingen. En stor poäng ligger i 

strejkens exklusivitet. Strejken är begränsad till arbetarna i sin roll som arbetare, kämpandes 

för produktionsförhållanden, lön, dylikt och i sammanhanget av produktionsmedelsplatsen. 

                                                           
14 Thompson, Edward Palmer, The making of the English working class, Penguin Books, London, 2013 
15 Tilly, Charles, Popular contention in Great Britain 1758 – 1834, Harvard University Press, London, 1995. 
16 Ibid.  
17 Clover, Joshua, Riot. Strike. Riot.: the new era of uprisings, New York, London, 2016. 
18 Clover, s. 2.  
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Det här jämförs med ett upplopp som inte inbegriper en specifik grupp människor, en specifik 

plats och, likt Clover beskriver, försök att påverka tillgången eller priset på en marknad. 19 

Upploppet är därmed mer allmänt. I en värld som under de senaste 55 åren blivit allt mer 

avindustrialiserad, med mer osäkra anställningsvillkor där strejkens relevans är minskad 

samtidigt som andra frågor likt återkommande finanskriser vidhåller en allmän relevans så har 

konflikten fått en annan form. Clover anser att vi är fortfarande i en konfliktdriven historia. 

Aktören blir de som står i den utsatta positionen, inte i sig proletariatet. Enligt Clover är det 

minoriteter som utsätts för systematiskt förtryck i USA, det är kvinnor som inte kan få tag på 

mat under matupplopp. För vidare forskning om revolter och strejker i vår samtid vore 

Clovers teori välvald. För denna uppsats vars fokus inte ämnar jämföra med samtiden, eller 

över tillräckligt långa tidsspann, så blir teorin en intressant fortsättning på Tilly. Det är en 

slags återgång till E. P. Thompsons moraliska ekonomi där fokus ligger på rättvisan i 

marknaden, det moraliska.  

 

Kopplat till strejkernas historia i Malmö har vi Stefan Nyzells bok Striden ägde rum i Malmö. 

Boken skildrar en kravall och strejk på Möllevången där strejkbrytare nyttjats, varefter en 

konfrontation mellan strejkande och strejkbrytare sker. Nyzell lyfter Tillys teori. Strejken är 

del av en längre eskalering av en serie arbetsmarknadskonflikter där ordningsmakten har 

inbegripet med våldsmonopolet. Nyzell betonar de mer våldsamma handlingar, och att de 

legitimerades av fackföreningarnas och SAP:s elit. Det är dikotomatiskt den sedvanliga 

svenska historieskrivningen som fokuserar på samförstånd. 20 

 

Det är även värt att lyfta tidskriften Arbetarhistoria, särskilt no. 149 - 150 med temat politiska 

protester. I artikeln ”Livsmedelsprotesterna i Malmö 1799” lyfter Lars Edgren 

hungerkravaller i Malmö 1799. I artikeln kopplar Edgren konflikten till både Thompson och 

Karlbom. Konflikten utmärks även av myndigheternas indirekta erkännande av en moralisk 

ekonomi. Det som föranleder kravallerna är en hungerbrist som förvärras av att 

spannmålsförsäljarna säljer sitt spannmål direkt, omedelbart till grossister som sedan 

exporetarar spannmålet utomlands. Myndigheterna tvingar spannmålsförsäljarna att under ett 

tidsspann sälja maten direkt till malmöborna, för att därigenom hantera deras hunger. 21 

                                                           
19 Clover, s. 16.  
20 Nyzell, Stefan, s. 350 ff.  
21 Edgren, Lars, ”Livsmedelsprotesterna i Malmö 1799”, Arbetarhistoria, no. 149 – 150, 2014. S. 8 – 13.  
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Vidare i upplagan har exempelvis Stefan Nyzell skrivit om en ny framväxande moralisk 

ekonomi, i likhet med Joshua Clover, med grund i upplopp i Stockholms förorter.  

 

Avslutningsvis så vill jag nämna Det stora elefantupproret – och andra berättelser från 

Sveriges bråkiga 1800-tal som är en antologi redigerad av Andrés Brink Pinto och Magnus 

Olofsson. 22 Boken tar avstamp i det bråkiga 1800-talet, genom ett kvalitativt urval av vissa 

konflikter där de enskilda författarna redogör för händelseförloppet för varje konflikt. Boken 

har klara populärvetenskapliga drag som utgör en passande ingång för att förstå 1800-talets 

konflikter. Det är också som ingångslitteratur till konfliktens natur och upprinnelse som jag 

inkluderar den i forskningsläget. Med teoretiska tillbakablickar mot E. P. Thompsons teori om 

moralisk ekonomi vilket tydliggörs i exempel upploppet 1855 i Jönköping, så introducerar 

boken läsaren till en teoretisk grund om varför upplopp sker. Det är också i den avslutande 

sammanfattningen som antologins akademiska värde ligger. Teorin om det bråkiga 1800-talet 

lyfter hur det råder en missuppfattning om 1800-talet. Tiden är inte dominerad av fred i sådan 

strikt skillnad från tidigare århundranden. Snarare så är tiden dominerad av konflikter, 

konflikter som inte lyfts i historieskrivningen. Teorin om det bråkiga 1800-talet visar de 

missuppfattningar som finns, det är ett årtionde dominerat av konflikter som inte lyfts i 

historieskrivningen. 

 

Politik underifrån – kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal är Det stora 

elefantupprorets efterföljare där de olika författarna beskriver 1900-talets bråkiga historia. 

Genomgående i båda dessa böcker är illusionen om Sverige som ett fredligt land besparat 

konflikter mellan ordningsmakt och folkmassa. 23 

 

 

  

                                                           
22 Brink Pinto, Andrés, Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal. 
23 Ericsson, Martin & Brink Pinto, Andrés (red.), Politik underifrån: kollektiva konfrontationer under Sveriges 

1900-tal, Arkiv förlag, Lund, 2016. 
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2. Historisk bakgrund 

 

2.1. Sammandrag av Malmö-revolten 

Händelserna är centrerade runt byggmästare N. Jönssons bygge vid Södergatan – Per 

Weijersgatan, närliggande Gustaf Adolfs torg samt utanför Jönssons bostad på Amiralsgatan. 

Händelserna sker mellan den 30 juni och sjunde juli 1890. Fram till demonstrationerna dessa 

dagar så har inte strejken varit påtaglig för Malmös medborgare. Lördagen den 30 juni samlas 

cirka 500 personer utanför Jönssons bygge där de ”hälsade strejkbrytarna med smädeord och 

hurrarop”. 24 Demonstrationerna fortsätter sedan den andra juli när demonstranter samlas 

utanför bygget för att invänta strejkbrytarnas eskort som skulle föra dem till deras nattkvarter 

vid Jönssons bostad. Allt fler personer ansluter sig, upp emot 7000 till 8000 personer, varför 

polisen försöker skingra folkmassan. Dagen efter, den tredje juli, samlas återigen folkmassor 

utanför bygget. Målet för polisen är att hålla Södergatan och Gustaf Adolfs torg fritt från folk 

– och för att uppnå detta har polisen inkallat kronprinsens husarregemente (kavalleri). Polisen 

tillsammans med husarerna försöker rensa torget, något som eskalerar konflikten till den 

punkt där ordningsmakten genomför chocker in i folkmassan. Framåt tolv-tiden är folkmassan 

skingrad och husarerna har begett sig. Det är på grund av de våldsamma händelserna under 

den tredje juli som Malmö-revolten är uppmärksammad. Totalt ska det ha vart mellan 4000 

till 5000 demonstranter involverade under dagen. Efterföljande dag så har 200 infanterister 

från Landskrona kallats in. Samma eftermiddag uppmanar anmärkningsvärt Arbetets redaktör 

Axel Danielsson, i ett extrablad, alla demonstranter att stanna hemma. Den fjärde juli uteblir 

demonstrationerna. Den femte juli så tecknar Byggmästareföreningen och 

Träarbetarefackföreningen ett nytt avtal med nya lönevillkor efter att landshövdingen G. 

Wachtmeister har medlat, varpå den sjunde så har arbetarna återgått till sina arbeten. 25 

 

  

                                                           
24 Hansson, s. 74. 
25 Hansson, 72 – 91, Lorentz, s. 53 – 63. Uhlén, s. 83 – 87. 
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2.2. Historisk kontext 

 

Sverige 1890 är likt resten av Europa i förändring. Industrialiseringens genombrott i Sverige 

sker under 1850-talet i samband med att fler exportmarknader öppnar sig, särskilt inom 

träindustrin. 26 Andra bidragande faktorer är politiska reformer och framväxandet av ett 

bankväsende. Bankväsendet växte framförallt fram tidigt i Skåne då bankers kapitalbas låg 

inom jordbruket, ett jordbruk som var särskilt starkt i Skåne tack vare möjligheten att 

exportera spannmål till den närbelägna europeiska marknaden, samt en stark skånsk 

produktion. En allt starkare jordbrukssektor bidrar till utvecklingen av järnvägsnätet och till 

ökad efterfrågan av konsumtionsvaror vilket tillfredsställs av protoindustrier. 27 Dessa 

protoindustrier i form av manufakturer skapar över tid basen för fabriker. I Malmö är det till 

skillnad från till exempel Norrlandskusten inte sågverk utan snarare en fokus på 

hemmamarknadens industrier, likt bomullsväverier eller mekaniska verkstäder likt Kockums, 

som kom att utvecklas till en varvsindustri. 28 Som följd kom även Malmö att kraftigt växa, 

om än så främst efter år 1900. Under en 40-årig period från 1880-talet till 1920-talet ökar 

Malmös befolkning från cirka 115 000 personer till cirka 315 000 personer. 29 

 

Samtidigt växer en ny arbetarklass fram i Sverige. Runt 1890 beskriver Schön hur Sverige har 

cirka 320 000 industriarbetare. 30 Med en framväxande arbetarklass, kontinuerlig urbanisering 

och framväxandet av mer kapitalstarka, konsumtionsvilliga grupper i samhället så växer även 

behovet av fler bostäder – extra relevant för våra undersökta träarbetare, murare och 

byggmästare.  

 

Strejker kan beläggas långt tillbaka i historien, den första belagda strejken skedde under 

Ramses III regim då arbetarna i den Förbjudna Dalen lade ner sitt arbete, efter att inte fått sina 

rationer. 31 Det förblir dock ett ovanligt kampmedel. Innan strejkvapnet blev det främsta 

kampmedlet för arbetarklassen var kravallen ett sätt för folket att göra motstånd. Oroligheter 

bryter ut av olika skäll. De Crusenstolpeska oroligheterna 1838 utbryter efter fängslingen av 

en redaktör medan Marsoroligheterna 1848 sker av revolutionär iver från de stora revolterna i 

                                                           
26 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 3. uppl., SNS 

förlag, Stockholm, 2012, s. 137. 
27 Schön, s. 61, 88, 169. 
28 Schön, s. 179, 181. 
29 Schön, s. 222, 251. 
30 Schön, s. 183. 
31 https://libcom.org/history/records-of-the-strike-in-egypt-under-ramses-iii - 2016-11-15. 

https://libcom.org/history/records-of-the-strike-in-egypt-under-ramses-iii
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Europa samma år. Oroligheter bryter även ut på grund av bristande tillgång till livsmedel, som 

1917 eller 1855. Efter att järnvägen byggts ut och att tidningar blev mer av en dagligvara 

spreds oroligheterna snabbare runtom landet. Desto snabbare var också myndigheternas 

reaktioner. Innan dessa kommunikationssätts utveckling så förblev dock oroligheter tämligen 

lokala.  

 

Arbetarrörelsen i södra Skåne och Malmö växer fram relativt tidigt med svenska mått mätt. 

Sveriges första socialistiska fackförening öppnade i Lund 1877. Den första fackföreningen är 

handskmakarefackförening efter initiativ ifrån Köpenhamn. Lund är det svenska centrumet för 

produktion av handskar. Köpenhamn är en återkommande benefaktor och initiativtagare till 

den tidiga fackföreningsrörelsen i Skåne. Det här är i sig inte förvånande dels med tanke på 

avståndet till Köpenhamn men även då August Palm nämner i sin biografi hur 20 000 

svenskar arbetar i Köpenhamn i början av 1880-talet. Det första försöket till facklig 

organisering i Malmö sker dock så tidigt som 1874 då Tobaksarbejderforbundet Enigheden i 

Köpenhamn organiserar en filial i Malmö. Föreningen upplöstes dock redan 1875 efter en 

misslyckad strejkhandling. 32 De i protokollen undersökta fackföreningarna grundande sina 

verksamheter 1882. Under hösten 1888 finns 18 fackföreningar med beräknat antal av 1200 

medlemmar sammanlagt. 33 1888 är också det första år som en strejk inom byggbranschen 

sker. 34 Tiden inför Malmö-revolten 1890 är inte utan konflikter. Axel Uhlén beskriver i sin 

bok Facklig kamp i Malmö under sju decennier att det har mellan 1859 fram tills 1885 

förekommit tio öppna uppmärksammade arbetsmarknadskonflikter. 35 MAF har ett arv 

tillbaka till skråväsendet. De är med andra ord väl bevandrade bland stadgar, protokoll och 

samarbete arbetare emellan. Därtill så innebär det arvet även att de har kopplingar till BMF 

vars bakgrund är som Trä- och Murarmästare inom stadens tidigare skråväsende. 36 

Murarbetarna har, kommer jag att argumentera, en högre ställning inom arbetarrörelsens 

internhierarki. 

 

 

 

                                                           
32 Uhlén, s. 10, 12. 
33 Uhlén, s. 54. 
34 Lorentz, s. 45. 
35 Uhlén, s. 60. 
36 Engström, s. 11 ff. 
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Malmö Byggmästareföreningen beskrivs som Sveriges första moderna 

arbetsgivareorganisation. 37 Föreningen grundas officiellt 1889 som svar på arbetarnas ökande 

organisering. Det antyds dock att föreningen ska ha existerat i en lös form under ett flertal år 

innan det offentliga grundandet. 38 Det är först efter skråväsendets avskaffande 1846 som 

byggmästareyrket börjar dyka upp. Innan dess står byggmästare betydligt närmare resten av 

arbetarna. 39 Byggmästareföreningen saknar nationell eller regional organisering.  

 

Träarbetarefackföreningen är det enda av de tre föreningarna som ingår i ett nationellt 

förbund. Dock så är Träarbetarefackföreningen suverän och därmed fri att agera utan 

förbundsstyrelsens godkännande. 40 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Uhlén, s. 71. Murath, Lisbet & Norén-Brunbäck, Barbro, Malmö bygger under hundra år: 1889-1989: 

Byggmästareföreningen i Malmö, Byggförl., Stockholm, 1989, s. 7. 
38 Lorentz, s. 45. 
39 Engström, Bengt, ”Murmästare och timmermän i det gamla Malmö” i Gunnar Lorentz [red], Malmö 

Byggmästareförening, 1889–1949, en minnesskrift med anledning av dess 60-års jubileum, s. 11 ff.  
40 Hansson, s. 72. 
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3. Malmö-revolten 

Uppsatsen är upplagd tematiskt. Jag kommer likt nämnt i metodkapitlet, med inspiration av 

Stefan Nyzell, att klassificera handlingar i olika grupper utefter vilket ändamål handlingar 

åsyftar. För att vidare tydliggöra Malmö-revolten skeende tidsmässigt så har jag även lagt en 

övergripande indelning i faser. Fasindelningen syftar att klassificera handlingarna utifrån sin 

kronologiska ordning i händelseförloppet. Faserna namnges likt följande; en eskaleringsfas, 

en aktionsfas och en deskaleringsfas. Faserna följer tidsmönstret illustrerat nedan. Innan 

Malmö-revolten (rött), Malmö-revolten (blått) samt tiden efter Malmö-revolten (gult). 

Malmö-revolten sker den 30 juni till den femte juli. Strejken tar slut den sjunde juli. 

Handlingarnas olika tidsmässiga förekommande är relevanta att beakta, såväl ur ett 

pedagogiskt som analytiskt perspektiv.  

 

 

Den röda sektionen indikerar första fasen, blåa sektionen den andra fasen och gula sektionen den tredjefasen. 

 

Protokollen är hämtade från Malmö Stadsakriv (MSA) och Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne 

(AAS). Protokollen är protokollsböckerna för Byggmästareföreningen i Malmö, år 1889 – 

1890 (i fotnot, BMF), Träarbetarefackföreningen, avdelning 13, Malmö, år 1886 – 1890 (i 

fotnot, TAF1), Träarbetarefackföreningen, avdelning 13, Malmö, år 1890 – 1893 (i fotnot, 

TAF2) samt Murarbetarefackföreningen i Malmö, år 1888 – 1891 (i fotnot, MAF). 41 

 

Härefter kallas även Träarbetarefackföreningen TAF, Byggmästareföreningen BMF och 

Murarbetarefackföreningen MAF.  

  

                                                           
41 MSA, Protokollsbok 1889 = 1890. Malmö Byggmästareförening, AAS, No: 2, Protokollsbok 1886 = 1887 = 

1888 = 1889 = 1890. Malmö Träarbetares Fackförening, AAS, Protokollsbok för Malmö Träarbetares 

Fackförening. 1890. 1891. 1892. 1893, AAS, Protokollsbok Malmö Murarbetareförening. 1888 – 1891. 
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Organiseringshandlingar 

Följande avsnitt kommer att undersöka de olika handlingar som föreningarna gör i syfte för 

att organisera, organisationshandlingar. Begreppet organisering bygger på ”att skapa en 

struktur”. Ändamålet med organisering är att skapa strukturer för att vara bättre förbereda på 

att hantera en eventuell konflikt 

 

Centralt i organiseringsarbetet är att stärka medlemsbasen. De olika föreningarna skiljer sig 

åt, BMF är en tydligt elitistisk förening för en kraftigt avgränsad medlemsskara, de två 

fackföreningarna är även de ämnade för en avgränsad medlemsskara. Alla tre föreningarna 

finner sin bas i relation till produktionsförhållandena. Då BMF organiserar kapitalägarna, i 

detta fall tillika arbetsgivare, så är de mer exklusiva.  

 

Det finns gott om exempel på hur fackföreningarna ämnar organisera sina respektive 

målgrupper genom exempelvis stormöten. 42 När arbetarrörelsen är ung så vet vi att 

fackföreningarna i Malmö år 1888 organiserar cirka 1200 personer. 43 Att försöka mobilisera 

bland sina kärngrupper är en handling som återkommer ofta i protokollen. De två 

fackföreningarna har såväl ett klart och tydligt behov, som ambition, att organisera allt fler 

medlemmar. Förutom exempelvis stormöten så är även agitationsverksamheten viktigt. 

Exempelvis så beslutar MAF att deras agitationsutskott ska ansvara för ett offentligt möte i ett 

försök för att få alla murare att gå med i föreningen. 44 Föreningen innehar alltså ett eget 

agitationsutskott. Därtill så bör det noteras att TAF:s ordförande tidigare arvoderats för 

agitationsverksamhet något som han senare presenterar för föreningen. 45 

Agitationsverksamhet är även något som förekommer genom förbundet på andra platser 

bortom Malmö, likt Småland. 46 

 

Stormöten kan även utnyttjas för att kraftsamla kring föreningens åsikter. Exempelvis så 

bifalls vid ett stormöte den 30 mars 1890 ett förslag angående arbetstidsförkortning, varför 

MAF:s position blir att de ska kämpa för 10 timmars arbetsdag. Det är även det första steget 

för året 1890 då Murararbetarefackföreningen börjar driva sina krav gentemot BMF. Det är 

                                                           
42 MAF, 9/2 1890. 
43 Se kapitlet ”Historisk bakgrund” 
44 MAF, 3/4 1890.  
45 TAF, 9/3 1890.  
46 TAF2. 21/7 1890.  
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första gången som kraven lyfts i de undersökta protokollen. Men är det en handling? Ja. Tilly 

gör det klart att när en aktör gör ett anspråk på en annan aktörs, exempelvis, kapital så uppstår 

en konflikt. I konflikten finns handlingar. Anspråket i sig bör tolkas som en handling. Jag 

finner inga logiska argument till varför fallet skulle inte vara så. 47 

 

Samtidigt så indikerar samma stormöte att arbetarna inte alltid var av samma mening. 

Förslaget om höjd timpenning måste till en mer utstuderad voteringsprocess efter att ett 

motförslag har väckts. Motförslaget är 30 öre per timma gentemot det ursprungliga förslaget 

på 33 öre per timma. Efter en omröstning så vinner förslaget på 33 öre, men vi kan inte utifrån 

protokollet avgöra med vilka siffror. Detta visar likt nämnt på en splittring mellan 

medlemmarna angående timpenningen. 48 Liknande splittring blir en återkommande händelse 

inom fackföreningarna. Inom MAF råder en återkommande diskussion runt en tio timmar lång 

arbetsdag och hur det ska påverka de arbetare som vid den tiden arbetade elva snarare än tolv 

timmar om dagen. Vad vi måste komma ihåg är att arbetstidsförkortning är såväl då som nu 

en omstridd fråga. En arbetstidsnedsättning innebär att arbetaren tjänar mindre pengar såvida 

lönebortfallet inte kompenseras. Det kan för svårt ekonomiskt ansatta familjeförsörjare vara 

svårt att acceptera. 49 En viss motvillighet i att hantera frågan kan även utläsas i protokollen 

utifrån MAF:s kontinuerliga bordläggning av arbetstidsfrågan. A. Malmsjö, en medlem i 

MAF, lyfter åtskilliga gånger ett förslag om att murare ska försöka få igenom en tio timmar 

lång arbetsdag under årets gång. Frågan bordläggs kontinuerligt till nästkommande möte. Vi 

kan notera här handlingar som är förekommande inom en förenings repertoar men som inte är 

direkt relevanta för den konflikt som existerar mellan fackförening och arbetsgivare, det vill 

säga bordläggningen och att väcka en fråga. Men varför är det här intressant? Det kan vara 

indikativt på flera aspekter men det är såklart svårt att avgöra vad utifrån källmaterialet och en 

frånvaro av diskussionsprotokoll. Det kan vara någon, likt styrelsen, som försöker förhala 

processen eller att medlemmar i föreningen är negativt inställda till förslaget. Det kan vara en 

avsaknad av informationsunderlag för att avgöra huruvida förslaget är rimligt. Frågan kanske 

lyfts på fel sätt under fel punkt. Det är kanske är fråga om tidsbrist. Vad det är kan vi bara 

spekulera om. 50  

 

                                                           
47 MAF, 9/2 1890, MAF, 30/3 1890. 
48 MAF, 30/3 1890. 
49 MAF, 3/4 1890, MAF, 18/4 1890. 
50 MAF, 9/2 1890, MAF, 23/2 1890, MAF, 16/3 1890.  
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BMF har likt nämnt i den historiska bakgrunden en aura runt sig i att vara en modern 

arbetsgivareförening. Men den är fortfarande verksam på en lokal nivå, med begränsande 

resurser som är utifrån mängd är snarlika de som fackföreningarna rör sig med. Det är värt att 

här att minnas att BMF väljer att fylla ut sin kassa med två kronor från varje medlem, medan 

TAF tar ut extra avgift på en krona per vecka under strejken. 51 Vi ska inte hymla med att 

inom BMF så fanns det betydligt fler kapitalstarka medlemmar, och att deras totala 

kapitalackumulation var betydligt större än arbetarnas. Men det som är relevant är inte de 

enskilda individernas kapitaltillgångar, utan snarare föreningens förmåga att understödja 

varandra och uppvisa en enad front mot motparten. Det krävs en gemensam uthållighet om 

konflikten ska utfalla positivt. Vi vet från TAF att de har insett det, men det finns inget hos 

byggmästarna som ännu antyder det. Vi kan fråga oss om det inte finns en gemensam 

uthållighetsstrategi i att anlita strejkbrytare. Det är också ett korrekt antagande att 

strejkbrytare skulle öka byggmästarnas uthållighet, men är det något som sker strategiskt till 

allas godo? Är BMF organiserade så att de kan bistå varandra, är strejkbrytarna inkallade ur 

intresse för allas gemensamma goda? Nej, jag skulle inte påstå det. Det finns en rädsla att 

strejken ska sprida sig, att MAF, arbetsmännen och hantlangarna ska gå ut i strejk. 

Byggmästarna arbetar under en tidspress. Jönsson som utgör en central punkt i Malmö-

revolten har redan hyrt ut sina lägenheter, men inflyttningsdatum redan schemalagt. Det är 

inte orimligt att om strejken hade spridit sig över hela byggbranschen i Malmö så hade några 

av byggmästarna fått det svårt med kapital. Därtill så ska vi notera att mellan första april till 

första oktober så råder den tio timmar långa arbetsdagen, varefter arbeten utomhus regleras av 

dagsljuset, något som ytterligare hade satt tillbaka tidsschemat. 52 Alla aktörer vids en 

arbetsplats har makt och fackföreningarna har genom sin organisering lyckats uppnå en ökad 

jämvikt med BMF.  

 

De olika organisationerna har annorlunda strukturer på nationell nivå. Jag har inte hittat något 

i protokollen som indikerar att MAF eller BMF ingår i ett förbund, medan i TAF:s fall är det 

etablerat.  

 

BMF inser dock behovet av att organisera sig nationellt. Efter strejken beslutar BMF att var 

och en av dess medlemmar ska arbeta för att bjuda in lämpliga personer till ett större 
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19 
 

arbetsgivaremöte för att åstadkomma: ”en förening som i någon mån kan motarbeta den 

revolutionära socialismen”. 53 BMF försöker genom detta skapa en skånsk 

arbetsgivareförening. Det är en del av deras organiseringshandlingar, och det kommer i 

framtiden att ge avkastning, då Svenska Arbetsgivareföreningen bildas 1902. 54 När BMF 

börjar organisera sig så tar de inspiration från Köpenhamn. Inspirationskällor var 

Arbetareföreningen i Malmö, Arbetareföreningen i Köpenhamn samt en förening vid namnet 

Arbetarnes Värn i Köpenhamn, varav den sistnämnda uppfattades som mest intressant för den 

tilltänkta föreningen. 55 

 

Ekonomisk organisering 

En annan aspekt i organisering bygger på att skapa ekonomiska strukturer för att hantera 

eventuella konflikter. En sådan handling är när TAF försöker bilda en lokal understödskassa. 

Det är en handling som stärker strejkvapnet. Understödskassor är ämnade att nyttjas av 

anslutna arbetare vid svårmod, och likt vi kan utläsa ur protokollen så är det förekommande 

vid strejker att arbetsgivarna avskedar sina anställda. Därför kan en understödskassa 

underlätta för fackföreningsmedlemmarna och undvika ont blod fackföreningar emellan. 56 

Förslaget är dock inte alltid mottaget väl. Frågan bordläggs flera gånger. Det är trots att den 

tycks önskvärd. Vid Malmö-revolten så blir likt tidigare anmärkt individer arresterade, varför 

det nu uttrycks en vilja att understödja de häktades familjer med ett ekonomiskt bidrag. En 

solidarisk handling där fackföreningen önskar garantera att de som är bereda att ta konflikten 

även ska ha möjligheten att göra det utan repressioner för familjen. Det har sina likheter till 

TAFs ordförande Björkman som får anställning vid Folkets Park i Malmö efter strejken, då 

han blivit svartlistad. 57  

 

Även frågor om arbetslöshetskassor lyfts. Under ett MAF-möte berör en diskussion om 

huruvida en arbetslöshetskassa ska upprättas samt en diskussion om arbetslöshetsnivån bland 

de tre fackföreningarna som ligger närmast murarbetarna, det vill säga murarbetarna själva, 

träarbetarna och arbetsmännen. Murarna, som har en lång historik av att organisera sig, 

diskuterar behovet av att föra statistik över arbetslösheten bland sina grupper så att 

myndigheterna därefter ska tvingas understödja de arbetslösa med en arbetslöshetskassa. 

                                                           
53 BMF, 1/9 1890, punkt 5. 
54 BMF, 1/9 1890.  
55 BMF, 27/10 1890.  
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Arbetslöshetskassan är med andra ord, utifrån protokollen att bedöma, inte kopplad till 

fackföreningarna i sig. Häri kan vi finna tre handlingar, varav två är signifikanta inför en 

uppkommande konflikt. Att ha ett rejält informationsunderlag när du startar konflikter är ur 

alla stridande parters perspektiv strategiskt viktigt. En strejk medan arbetslösheten är hög är 

en strejk som är betydligt svårare att vinna, medan en strejk när det råder brist på arbetare 

kommer bidra med extra tryck på arbetsgivarna då mängden tillgänglig arbetskraft på 

arbetsmarknaden ytterligare begränsas. Den första handlingen är därmed fackföreningens 

aktiva försök att frambringa informationsunderlag. Den andra signifikanta handlingen som vi 

kan förtälja är i relation till arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassor ämnar som primärt mål 

att underhålla de arbetare som går arbetslösa, varpå de kan införskaffa mat och andra 

förnödenheter, betala sin hyra och så vidare. Det har moraliska likväl som ekonomiska inslag. 

Dock så är även skapandet av en arbetslöshetskassa vitalt som en handling. Jag resonerar att 

arbetslöshetskassan möjliggör för arbetare att tacka nej till jobberbjudanden som anses hålla 

oskäliga lönenivåer eller arbetsförhållanden. Det är till arbetsgivarens nackdel då de effektivt 

tvingas erbjuda bättre anställningsvillkor. Det är lätt att dra kopplingar till dagens borgerliga 

arbetsmarknadspolitik samt politiska diskussion runt vilken ersättningsnivå a-kassan ska ha. 

Som tredje handling kan vi notera MAF:s ambition att samarbeta med andra föreningar. 

Kopplingar till detta märks i skapandet av en Centralkommitté i Malmö mellan de olika 

fackföreningar så tidigt som 1885. 58 

 

En annan intressant handling bland både MAF och TAF är deras försök att skapa ett eget 

byggbolag. Idén är att skapa ett kooperativ, något som går rakt emot byggmästarnas intressen. 

Det skulle effektivt innebära att arbetarna inte bara skulle kontrollera arbetskraften utan även 

produktionsmedel som kräver större strukturer, likt ett bolag, för att kontrollera. Murarna hade 

då själva fått bestämma över produktionskvoter, arbetsförhållanden samtidigt som all vinst 

skulle gå till dem. Förslaget får bifall. Idén förekommer även likt nämnt i TAF. 59 Jag anser 

att detta är en handling i en slags övergripande konflikt. Att konkurrensutsätta byggmästarna 

och ta från dem deras existensgrund, kapitalkontrollen, vore en slags slutgiltig seger för 

fackföreningarna. Men murarna är fast i sin samtid, utan kontroll, varför under punkt två så 

beslutar de att annonsera ifall någon byggmästare behöver murare så ska de kontakta 
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föreningens expedition. Likt det tidigare lyfts så har murare blivit avskeda som följd av 

strejken varför det har önskats att föreningen ska göra något. 60 

 

Medlemsavgifterna var tvungna att ändras både inom TAF och MAF under strejken. I TAF 

var situationen särskilt alarmerande då halva föreningen strejkade. Därför beslutade deras 

styrelse att den halva som strejkar ska inte behöver betala in en medlemsavgift till dess att 

strejken är över. Samtidigt så beslutas även att den andra halvan, den som inte strejkar, ska 

härefter ska betala ökad en medlemsavgift till en krona per vecka till dess att strejken är över. 

Styrelsen uppmuntrar därtill även till överbetalning. 61 MAF går aldrig ut i strejk, utan där så 

är höjda kontingenter ett resultat av det ekonomiska understöd som de ger till exempelvis 

TAF. Samtidigt så uppstår det problem runt kontingenten och medlemmars vilja att betala 

denna. I TAF så måste ordföranden Björkman understryka allvaret i att alla arbetande 

medlemmar inom föreningen understödjer de strejkandes underhåll, genom att exempelvis 

betala in sina nu höjda avgifter efter att deras betalningar har uteblivit. 62 Tongångarna hörs 

även bland medlemmarna i MAF. Medlemmar från Örtofta sockerbruk vädjar om att befrias 

från kontingenten så länge träarbetarestrejken pågår. De anser sig inte ha råd med de ökade 

utgifterna. Deras vädjan blir inte bifallen varför de blev inte befriade. Vi kan även minnas 

TAF:s vice ordförande Larsson som hade blivit utesluten ur TAF då han inte hade betalat sin 

kontingent. Som nämnt så blev inte arbetarna vid Örtofta sockerbruks vädjan bifallen utan 

snarare så blir utfallet att samtliga medlemmar debiteras en extra kontingent à 25 öre per 

vecka till TAF:s fördel till dess att strejken är över. Allt som allt så stärker detta intrycket att 

fackföreningar även innan LO:s grundande 1898 bistod varandra ekonomiskt. 63 

 

Den ekonomiska situationen drabbar flertalet medlemmar. Det märks i att vissa medlemmar 

försöker hitta arbete vid diverse arbetsplatser. Detta försöker även BMF att förhindra. 

Exempelvis så vill H. Hansson i TAF åta sig ett jobb vid Concordiagården men får inte det på 

grund av den pågående strejken. Det är oklart varför han inte får det. 64 

 

Eventuella ekonomiska svårigheter kan även komma att gälla efter strejken, särskilt för 

ledande personer inom fackföreningarna. I TAF:s fall blir det deras ordförande och 
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förhandlingsansvariga Johan Björkman. Johan Björkman vill inledningsvis inte förbli 

strejkledare eftersom han i så fall kommer få sparken samt bli svartlistad av samtliga 

arbetsgivare. Föreningen anser sig dock oförmögen att låta honom gå utan ämnar istället att ge 

honom underhåll. Björkman anser att om han hålls skadelös från föreningens sida så skall han 

acceptera ansvarsuppdraget och driva strejken vidare. Det förslaget bifalls även och Björkman 

får en lön på 16 kronor i veckan samt att han får ingå i kommittén som ska sköta 

förhandlingarna. Att understödja Björkman innebär att han är villig att leda konflikten, det blir 

därmed en handling. Efter strejken så blir även Björkman svartlistad av byggmästarna, varför 

han erhåller ett jobb vid Folkets park i Malmö som vaktmästare framtill hans bortgång. 65 

 

Strejkstöd - ekonomiskt understöd till andra föreningar 

En handling som står apart från många andra, framförallt på grund av dess stora förekomst, är 

det ekonomiska understödet till andra föreningar. De två fackföreningarna väljer åtskilliga 

gånger att understödja andra fackföreningar med ekonomiskt stöd. Framförallt så gäller detta 

fackföreningar i Malmö och övriga Skåne. Det tycks finnas en regional aspekt i understödet. 

Det förekommer dock understöd även till andra orter utanför Skåne, likt Norrköping. 

Kännetecknande är att det är relativt välkända industriorter. 66 

 

Men en intressant diskrepans finns även mellan föreningar i samma stad. Exempelvis så ger 

MAF TAF ekonomiskt understöd under TAF:s strejk. TAF får ett inledande bidrag á 50 

kronor. Efterföljande möten så fortsätter det ekonomiska bidraget att ges ut, med en bas på 25 

kronor veckan för mötet, och ytterligare 25 kronor löpande efterföljande veckor till dess att 

arbetsmarknadskonflikten är avslutad. 67 TAF mottar utifrån datumen att bedöma, grovt 

räknat, cirka 200–300 kronor under sin strejk ifrån MAF. Detta kan jämföras med en strejk på 

Tändsticksfabriken i Malmö. MAF väljer att understödja en strejk på Tändsticksfabriken i 

Malmö med 15 kronor genast och sedermera 10 kronor per vecka till dess att strejken är över. 

Det framgår inte från mitt material hur länge strejken pågår. Det som bör anmärkas är att 15 

kronor inte är särskilt mycket pengar, särskilt i jämförelse med bidraget till TAF. Vi kan av 

exempelvis se av en priskurant 68från BMF att en duglig murare kan tjäna 102 öre (det vill 

säga en krona och två öre) för att mura en kubikmeter vanligt murverk i kalkbruk. 15 
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respektive 10 kronor kan anses lite väl nödtorftigt. Det kan förklaras med den betydligt tätare 

relationen mellan TAF och MAF – båda arbetar inom byggbranschen, men även i jämförelse 

med senare bidrag till andra föreningar på andra orter så kan bidraget till Tändsticksfabriken 

ses som snålt. Varför är detta så? En förklaring kan vara genus. Det är vanligt att lättare 

fabriksarbeten var kvinnodominerade. Kvinnor är sällan organiserade i fackföreningar, om 

ens välkomna. Därtill så ska Tändsticksindustrin ha varit en välkänd låglöneindustri. 69  

 

Samtidigt så blir vi genom protokollen medvetna om att understödet till andra föreningar 

anses vara problematiska för föreningarna. Exempelvis så beslutar MAF efter Malmö-revolten 

att de inte ska bevilja några vidare bidrag till andra föreningar, utan tänker begränsa sina 

ekonomiska utgifter till de föreningarna som redan beviljats ekonomiskt understöd. 70 

 

Medial organisering 

Tidningen Arbetet kom att ägas av arbetarrörelsen i Malmö, där både MAF och TAF kom att 

köpa andelar i tidningen. 71 Tidningen används som ett kommunikationsverktyg för 

föreningarna, varigenom de kan utlysa sina möten, sprida sina krav och dylikt. Exempelvis så 

väljer TAF att sätta in en annons i tidningen Arbetet där de sprider sina krav som de har 

framlagt till BMF. 72 

 

Tidningen Arbetet kom likt nämnt att användas för att hänga ut strejkbrytare. Det visar på 

avkastningen av en medial organisering. 73 Men jag anser det vara värt att diskutera begreppet 

organisering i relation till media. Det inbegriper nämligen inte likt vissa kan tänkas vilja tro 

att arbetarrörelsen försöker placera lojala medlemmar på redan existerande mediautrymmen. 

Organisering inbegriper snarare ägandet av media. Varför är det viktigt? Jo, som komparativ 

poäng med dagens arbetarrörelse. Den socialdemokratiska A-pressen såldes ut under 1990-

talet och LO har sålt Aftonbladet. Arbetarrörelsen försöker dock, rimligtvis, placera personer 

på platser där de kan påverka media inifrån. Det innebär en förändring i taktik, om än så över 

ett långt tidsspann. En intressant fråga för en mediehistoriker kan vara varför en förändring i 
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attityden skedde? Spekulation från Axel Uhlén bygger på att borgerligheten vägrade 

arbetarrörelsen tillgång till media, liksom de stundvis förvägrades tillgång till möteslokaler. 

Därför startades lojala tidningar och för att skapa mötesplatser byggde man Folkets hus. 74 

 

Det här styrks bland annat av MAF:s klagomål över Skånska Dagbladets rapportering till 

vilka de väljer att skriva ett brev så att de kunde: ”underrätta dem om, att icke mera referera 

äfven murarefackföreningens förhållanden då di hvarje gång endast skrifver falska uppgifter”. 

75 Poängen är klar och tydlig, den information om arbetsförhållanden som Skånska Dagbladet 

nämner är enligt TAF inkorrekta. Det är därmed också rimligt att TAF och resterande 

arbetarrörelse eftersöker media-plattformar som är mer sympatiska med deras handlande.  

 

Politisk organisering 

Den politiska organiseringen sker tydligast, utifrån primärmaterialet, på fackföreningssidan. 

BMF har likt tidigare noteras ansett sig tvungna att organisera en förening som i någon mån är 

kapabel att motarbeta den revolutionära socialismen, men det tar sig inte uttryck i ett politiskt 

parti. 76 Det är till skillnad från fackföreningarna som under den undersökta perioden ansluter 

sig till Socialdemokraterna. Efter strejken så ansluter sig TAF till det Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet efter att föreningen har bjudits in. Att organisera sig i fackföreningar är endast 

en sida av arbetarrörelsens kamp för att förändra sina levnadsförhållanden. Den andra sidan 

låg i det politiska partiet. Att organisera sig politiskt är en handling som går hand i hand med 

den framväxande fackföreningsrörelsen. 77 

 

Dock så har båda MAF och TAF sedan tidigare deltagit i fackföreningarnas gemensamma 

första maj-firande, varav den 1890 är den första första maj-demonstration i Malmö. Första 

maj-firandet är en slags kollegial, gemensam handling som hanteras gemensamt. MAF vill 

gemensamt att första maj-demonstrationen 1890 ska fokusera på frågan om åtta timmars 

arbetsdag. Första maj-firandet är en demonstration, och demonstrationer faller in som 

handling. 78 Första maj fungerar också som enighetsbyggande för föreningen. Genom att 

köper en röd fana och anordnar musik så kan de stärka organiseringen inom föreningen. 79 
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Därtill så ställs frågan till exempelvis TAF om de ämnar nominera kandidater till riksdagen. 

TAF beslutar att de ska koordinera sig med övriga fackföreningar samt försöka få deras egna 

kandidater uppställda, placerade på en valbar plats. Handlingsmässigt så är detta politisk 

organisering. Sist är det även värt att nämna att Axel Danielsson som är chefredaktör för 

tidningen Arbetet och så småningom en framträdande socialdemokrat deltog på vissa av 

MAF:s möten. 80  

 

Dessa är övergripande, generella mönster för sin tid och det är något som sker över hela 

landet. Inom några år så har första maj spridit sig till stora delar av landet. Under det bråkiga 

1800-talet, likt det diskuteras i Det stora elefantupproret, så finns det få om så några tecken 

på politisk organisering. Det visar på närheten mellan fackföreningsrörelsen och det inom kort 

bildade SAP.  

 

Direkta handlingar 

Direkta handlingar är otydligt begrepp, så vad jag åsyftar med direkt är handlingar som sker, 

konfrontativt mellan två aktörer utan en förmedlare. Ett bra inledande exempel är en handling 

i form av en demonstration som äger rum. 81 Den är direkt konfrontativ och den sker mellan 

två aktörer. Dock så bör det även noteras att i demonstrationen så är det svårt att urskilja vilka 

aktörerna är i relation till fackföreningarna och BMF. Det är inte BMF som möter upp TAF 

ute på gatorna. Det en annan sorts aktörer som tar över konflikten, där de nya aktörerna agerar 

på de respektive föreningarnas vägnar.  

 

Det märks även när Lorentz nämner en ansamling av cirka 500 personer som kommit för att 

protestera utanför Jönssons bostad där strejkbrytarna huserar. 82 De är där för att försöka 

”uppvakta” de inhyrda strejkbrytarna. 83 Det antyds att vissa av dessa är arbetare från 

fackföreningarna, medan många inte är det. Jönsson är medlem i BMF. Vad som menas med 

uppvaktning är oklart. Men det rapporteras om skrän och oljud, glåpord samt smädelser. 84 

Det är vanligt förekommande såväl vid tidigare som senare upplopp och demonstrationer och 

vi finner detta vid strejken i Sundsvall 1879, under kravallerna i Malmö 1926 och så vidare. 
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Därtill så sjunger även demonstranter under Malmö-revolten, i detta fall Socialistmarschen. 85 

Det här är förmodligen vad uppvaktningen innebar, och den generella poängen är att de vill 

övertyga de inhyrda arbetarna om att inte fortsätta arbeta vid bygget. De inhyrda arbetarna 

kommer från norra Skåne samt Växjö men summeras ändå under tillropet ”smålänning”. 86 

Att såväl uppvakta som att ta till hånfulla smeknamn för strejkbrytare bör ses som handlingar. 

Därtill så noterar vi även sång, skrän, att göra oljud av sig.  

 

Detta är i linje med en återkommande uppmaning till att inte använda våld. 87 Sång, 

demonstrationer, att samtala (uppvakta) strejkbrytare är inte våldsamt utan snarare 

konfrontativt. Det finns aktiva försök av tidningen Arbetets redaktör Axel Danielsson att styra 

de handlingar som förekommer under konflikten. Det är också i strikt brytning mot vad som 

förekommit under tidigare år. Vi kan med exempel från Hungerupplopp och strejker 1793–

1867 eller Det stora elefantupproret notera att våldsamheter är vanligt under vad Det stora 

elefantupproret kallar för det ”Sveriges bråkiga 1800-tal” – konfrontationen urartar. 88 Därtill 

så är även ordningsmaktens intervention med bruk av våldsmonopolet vanligt förekommande 

både innan och efter Malmö-revolten. Såklart så är Malmö-revolten inget undantag då direkt 

våld används med hjälp av batonger, chocker av ridande poliser och slag med ridspön. 89 

Därtill förekommer även arresteringar av de som deltar vid revolten. 90 Men konfliktens 

snabba och relativt lugna avslut särskiljer sig från de exempel som lyfts i Det stora 

elefantupproret.  

 

Därtill så namnger även fackföreningarna ut strejkbrytare, i detta fall en från Malmö, i den 

lokala tidningen Arbetet. 91 Detta är i likhet med vad TAFen har tidigare beslutat där det anses 

att de som agerar som strejkbrytare ska uthängas ut, uteslutas och få sina sociala kontakter 

med fackföreningens medlemmar avskurna. 92 Det är en uppföljning av ett tidigare beslut. Sett 

som handlingar så kan vi notera social uteslutning och uthängning i lokalpress. Detta är även 

något som sker från arbetsgivarsidan senare i konflikten när TAF:s ledande man, Björkman, 
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svartlistas så att han inte kan få några jobb. 93 Från tidningen Arbetet så hänger de även ut 

poliser som de anser har agerat med övervåld gentemot demonstranter som deltagit i 

händelserna. 94 

 

Polisens berättigande till att använda sig av våldsmonopolet tar grund i deras försök att 

upprätthålla lag och ordning, och därigenom säkerställa strejkbrytarnas säkerhet. Polisen 

försöker splittra den demonstrerande massan 95 samt blockera deras tillgång till platser likt 

Gustaf Adolfs torg. 96 De spärrar av gator och kvarter för att hålla folkmassan borta från 

strejkbrytarna. Polisens försök att skingra demonstranterna är även det vanligt såväl senare 

som tidigare. 97 En mothandling från de demonstrerandes sida är då att inte röra sig. Detta blir 

då ett avståndstagande från polisen som legitim aktör 98 – särskilt efter, varav detta är det mest 

intressanta under hela Malmö-revolten, Arbetet uppmanar samtliga demonstranter att bege sig 

hemåt och därmed lämna inkallad polis och soldater utan några att utöva sitt våldsmonopol 

mot. Detta genom det extrabladet som utkommer från tidningen Arbetet under den fjärde juni, 

när revolten är som mest intensivt. 99 Användandet av extrabladet är något jag inte tidigare har 

noterat och det skiljer sig från tidigare situationer som förekommer inom forskningsläget. 

Lorentz medger att Arbetets extra spelade roll, men han argumenterar också för att den 

upphörda revolten även beror på polisens insatser. 100 När Arbetet även noterar i sin 

tidningsutgåva att polisen är föga effektiv i att motverka demonstranternas agerande så är det 

en härskarteknik från tidningen. De ignorerar ett potentiellt aktörskap hos polisen och tar bort 

deras legitimitet som en användbar aktör. Snarare så övertar polisen en roll som antagonister 

vars medverkan i konflikten är av negativ påverkan. 101 Tidningen Arbetet garderar sig även 

genom ett avståndstagande från handlingar de av demonstranterna genomförda våldsamma 

handlingarna. 102 Detta bland annat genom en solidaritetshandling där de uttrycker 

syskonskapet inom klasserna då soldaterna ”äro också proletäre”. 103  
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Värt att notera är likt nämnt den generella frånvaron av BMF under händelseförloppet. Det är 

oss veterligen på Jönssons privata initiativ som strejkbrytarna får bo i hans hus. Det har 

därmed ingen koppling till föreningen. Istället så finns enbart föreningen närvarande i 

efterspelet när Björkman svartlistas. Istället så har här ordningsmakten gått in och agerat 

motpart till demonstranterna. Men likt tidigare noterat så är inte heller demonstranterna 

uteslutande från de berörda fackföreningarna, även om deras medlemmar medverkade. 

Konfliktens aktörer har för en stund ändrats, varför konflikten även förlorar relation till 

frågeställningen. Det förekommer av allt att bedöma flera olika återkommande handlingar 

som kan noteras i såväl tidigare som senare likartade situationer. Den centrala frågan förblir 

dock vilka handlingar som är fackföreningarnas respektive BMFs, och vilka handlingar som 

tillhör den allmänna folkmassan. Det är synnerligen svårt att avgöra. 

 

Arbetsnedläggning 

Arbetsnedläggningen är central för Malmö-revolten. Demonstrationerna som sker i juli är en 

följd av strejken. En problematik med arkivmaterialet är att TAF:s iscensättande av strejken är 

väldigt dåligt dokumenterad i undersökt primärmaterial. Alla förhandlingar och omröstningen 

angående strejken behandlas inte i protokollen. Däremot så belyser MAF hur de ser på 

konflikten.  

 

Inom MAF råder en splittring om arbetstidsfrågan. De kommer dock fram till att de ska driva 

den. Inledningsvis så föreslår de att man ska göra en partiell arbetsnedläggning. Det läggs 

fram ett förslag till beslut om att lördagen den 19 maj eller måndagen den 21 maj då ska 

arbetarna enbart arbeta elva timmar istället för de ordinarie tolv timmarna. Tre personer, varav 

enbart en är medlem i fackföreningen, yrkar dock på att de istället ska arbeta elva timmar per 

dag fram tills första maj. Det ursprungliga förslaget bifalls även om det är oklart ifall de ska 

börja från den 19 eller 21 maj. Därtill så är det oklart ifall det någonsin genomförs. Dock så är 

det en tänkvärd handling, en slags partiell arbetsnedläggning.104 

 

Senare när väl TAF:s strejk har påbörjas så diskuterar MAF huruvida de ska ansluta sig och 

starta en egen strejk. De beslutar att inte påbörja en strejk. De har sen tidigare löneförhandlat 

med arbetsgivarna och vill få tydligare besked huruvida de som utlovat 30 öre tänker hålla sitt 

löfte och i så fall om fler följer exemplet. Vad detta är indikativt av är insikten att en strejk 
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som handling skulle i denna stund vara fördelaktig för dem, då byggmästarna är extra utsatta. 

Samtidigt så kan det även vara extra gynnsamt att diskutera med byggmästarna just då de är 

extra utsatta. Murarbetarna väljer den icke-konfrontativa handlingsvägen. Därefter avslutas 

mötet. 105 Mötet den åttonde maj och 28 april indikerar också att murarbetarna har en bättre 

relation med sina arbetsgivare, vilket inte i sig är förvånande då murarbetarna är likt indikerat 

i BMF:s protokoll högre i hierarkin med en högre lön. Det är även värt att minnas att BMF 

och MAF har en lång gemensam historik i Malmös tidigare skråväsende. 106 Det här kan bidra 

till att de två olika fackföreningarna behandlas olika. 

 

Samtidigt som strejken centrerad runt TAF sker så lägger arbetsmännen vid byggmästare 

Möllers arbetsplats ner sitt arbete samt de kräver en lönehöjning till 20 öre per timma. Men då 

för närvarande så lite arbete är igång ansågs sig inte föreningen kunna höja arbetslönen utan 

beslöt att lägga den på 18 öre per timma, likt bestämt i priskuranten. Att BMF anmärker brist 

på arbete står i kontrast till TAF som noterade tidigare under våren hur arbetslösheten ansågs 

vara väldigt låg. Det brukar finnas en korrelation mellan arbetslösheten bland byggarbetare 

och antalet byggen, så ett vettigt antagande är att Byggmästarna åsyftar uppkommande 

arbeten. 107 På grund av denna arbetsnedläggning så är följande MAF-möte ett huvudbry för 

mig. Mötets två punkter behandlar nämligen strejken vid Byggmästare Möllers bygge nere vid 

valskvarnen. Vid detta möte närvarar TAFs ordförande Björkman, varvid efter en längre 

diskussion så beslutas att om TAF även hjälper så ska MAF understödja de strejkande vid 

Möllers bygge. Det här med grund i ”murares hederskänsla” 108. Det tycks som om MAF 

uppmanar murare vid bygget att inställa sitt arbeta för att därigenom hjälpa träarbetarna. Det 

är i sig en handling, en sympatistrejk. Men det är också riskabelt. Det innebär en eskalering av 

konflikten, som i värsta fall leder till en lockout vilket vore oerhört dyrt. Som vanligt är det 

oklart utifrån nyttjat källmaterial ifall arbetet lades ner eller ej. 109  

 

Huvudbryet är att utifrån materialet så framstår det som (1), TAF har redan lagt ned sitt 

arbete. Det är inte i sig inte konstigt då deras strejk pågår samtidigt. Men (2), att MAF väljer 

att understödja TAF och arbetsmännen. Det är en partiell strejk, begränsad till en arbetsplats. 

Jag kan som nämnt inte belägga ifall de faktiskt går ut på strejk vid Möllers bygge, men jag 
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anser att det vore av strategiska skäl besynnerligt ifall de så gjorde. Det skulle innebära att de 

skulle eskalera konflikten mot BMF, och som följd omöjliggör deras förmåga att förhandla 

om lönerna. De kan inte agera enskilt mot en medlem av BMF. Handlingen måste tolkas som 

en handling gentemot hela BMF.  

 

Det råder en allmän oro för vad som kommer hända under en eventuell strejk eller lockout. 

Det här märks i MAF:s protokoll där ordföranden väcker en fråga om vad de göra ifall en 

strejk eller lockout sker. Här förtäljs två potentiella handlingar – lockout och strejk – en för 

varje part och centrala för 1900-talets organiserade kamp. Frågan bordläggs. Att frågan 

bordläggs förvånar inte då det är föga som kan göras i förväg. Dock när mötet hålls, elva 

dagar efter att strejken utbrutit, så finns en risk om lockout. Jag anser dock att den är beroende 

på byggmästarnas försök att skaffa fram strejkbrytare som kan ersätta träarbetarna under deras 

pågående strejk. En lockout är enbart ett realistiskt val för arbetsgivarna när arbetsprocessen 

inte längre kan fortgå. Men i relation till detta under punkt sex märks strejken när P. Persson 

lyfter frågan om de murarna som förlorat jobbet som resultat av träarbetarnas strejk. Frågan är 

om de kan få hjälp av föreningen genom ett bidrag. Styrelsen beslutar att de ska underrätta sig 

om hur många det rör sig om, för att sedan ta frågan till behandling. Det är tydligt att 

träarbetarnas strejk påverkar inte enbart deras egna medlemmar, utan även de andra 

byggarbetarna som avskedas som följd av strejken. Det vore nästan bättre i det fallet med 

lockout, då det om inte annat innebär en garanterad hjälp från föreningen samt potentiellt 

ekonomiskt stöd från andra föreningar runtom landet. 110¨ 

 

Vad vi utifrån ovanstående kan förstå är att fackföreningarna använder sig av strejk som 

handling. De använder sig även strejkvarsel och partiell arbetsnedläggning. De är 

uppenbarligen oroade för lockouts och strejker, och inser de ekonomiska svårigheterna i en 

sådan situation.  

 

Strejkbrytare 

BMF använder sig under strejken av strejkbrytare. BMF har annonserat efter träarbetare i 

lokaltidningarna för Växjö, Karlshamn, Simrishamn och Karlskrona. Därtill så utses Skytte 

som ansvarig för att åka upp till orterna och anställa träarbetare som sedan sänds till Malmö. 

111 Att anlita strejkbrytare är en handling som ingår i arbetsgivarnas konfliktrepertoar. Som 
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handling var den vanlig fram tills Ådalen 1931, varefter det instiftades lagar som reglerade 

strejker och lockouts. Dock i dagens moderna samhälle med bemanningsföretag så kan 

arbetsgivare återigen med enkelhet använda strejkbrytare, genom att fylla upp 

bemanningsluckor med bemanningsföretag.  

 

Efter ett tag så inser dock BMF att de inte kan sända ned strejkbrytare på grund av de 

ogynnsamma förhållandena som uppkommer dagarna runt Malmö-revolten. Den ansvariga, en 

byggmästare vid namnet Skytte, får i uppdrag att meddela beskedet till berörda parter. Här 

märker vi hur effektivt arbetarnas försök att påverka strejkbrytarna har varit, redan innan 

Malmö-revolten. Vi har ingen insyn i vad Skytte har sagt till träarbetarna från ”Småland” när 

han anställde dem. Det är med andra ord oklart ifall de känner till att de är strejkbrytare, eller 

om de anställs utifrån en lögn om generell arbetskraftsbrist i Malmö eller liknande. Det är det 

förståeligt att byggmästarna är obenägna att betala för att mer träarbetare ska anställas utifrån. 

Om de nuvarande anställda lämnar eller om de är oförmögna att genomföra sina arbeten då de 

inte kan ta sig till arbetsplatsen så föranleder det till att de blir en onödig extrakostnad. Därtill 

om arbetsmarknadskonflikten, underhandlingarna närmar sig ett avslut så blir det även då en 

onödig extrakostnad. 112 

 

Det är för BMF viktigt att garantera strejkbrytarnas säkerhet. Vid mötet under punkt två så 

utses en kommitté bestående av tre personer som ska samtala med Polismästaren angående 

skydd för de träarbetare som under strejken fortfarande arbetar (oklart om det syftar till 

strejkbrytarna eller de sedan tidigare anställda träarbetarna). Strejkbrytare är vanligtvis hårt 

ansatta av de strejkande - det mest anmärkningsvärda våldsdådet mot dem under 

Amaltheadådet 1908. Vanligtvis så lamslås en arbetsplats när en del av de arbetande strejkar. 

Det är exempelvis svårt att ha igång produktionen i en fabrik, ifall de mekaniker som ansvarar 

för ångmotorn som driver maskinerna strejkar. Som resultat av det har vi så kallade lockouts 

där fabriksägarna lägger ner hela produktionslinjen och förvägrar alla, inklusive de som inte 

strejkar, inkomst. Nu när BMF ämnar föra in strejkbrytare utifrån så bidrar det till att skapa 

konfliktytor där strejkbrytarna blir ansatta. Därför som handling önskar byggmästarna skydda, 

omförsörja för de strejkbrytandes trygghet. Därigenom kan de skapa en ökad lojalitet, och 

framförallt likt vi kommer se senare, göra de mindre benägna att säga upp sig och återvända 

till sina hem. 113 Ett exempel på hur strejkbrytare ansatts är exempelvis genom uppvaktningen.  
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En besynnerlig händelse sker under strejken. Det inkommer en begäran från arbetsgivare 

inom byggbranschen i Köpenhamn att byggmästarna i Malmö inte ska ta några av de i 

Danmark strejkande murarna i arbete. Dock så påstår Lorentz att det i protokollet står att 

byggmästarna i Köpenhamn önskar att BMF ska sända dem murare under en 

arbetsmarknadskonflikt för att agera strejkbrytare. 114 Jag väljer att lita på min läsförmåga, 

och anse att Lorentz har missuppfattat protokollet. Det är därtill mig obegripligt varför 

arbetare som under pågående strejk, som avvisat strejkbrytare från ”Småland” skulle plötsligt 

vara villiga att åka till Köpenhamn för att vara strejkbrytare. Det vore inte stringent. Snarare 

så är det ett rimligt antagande att strejkande i Köpenhamn överväger att ta anställning i 

Malmö. Det är värt att notera att även inom BMF så föreslås det att man, likt byggmästarna i 

Köpenhamns tycks göra, ska förhindra sina arbetare att få anställning på andra orter och/eller 

andra branscher. 115 

 

Summerat så märker vi av hur BMF aktivt använder sig av strejkbrytare under konflikten. 

Dessa strejkbrytare kommer så småningom att skrämmas bort av de strejkande likt tidningen 

Arbetet nämner. Fackföreningarna betalar därtill för deras tågbiljetter tillbaka till Alvesta 

(varifrån de får ta sig vidare på egen bekostnad). Det uttrycks även hur strejkbrytarna inte 

sympatiserar med BMF, samt är olyckliga över deras involvering i arbetsmarknadskonflikten. 

116 

 

Förhandlingar 

Det pågår extensiva förhandlingar mellan BMF och MAF, samt BMF och TAF under den 

undersökta perioden. MAF försöker likt antytt förhandla med arbetsgivarna om en 

lönehöjning samt minskad arbetstid, vilket motiverar dem att inte ansluta sig till strejken. Av 

oklara skäll så väljer TAF istället strejkvapnet. Tyvärr så saknas likt nämnt det nödvändiga 

primärmaterialet.  

 

Inom både MAF och TAF så fastlås en priskurant internt. Denna priskurant sänds sedan iväg 

till BMF för förhandling. I MAF:s fall så beslutar föreningen att den framlagda priskuranten 

ska endast ska gälla i ett år. Att framlägga en priskurant är en handling i form av att förhandla 
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om och sedan formalisera villkoren för arbete. För fackföreningarna så innebär detta att de har 

en prisplan som samtliga arbetare ska utgå från när de anställs för att genomföra ett arbete. 

För arbetsgivaren är det indikativt för vad de kan räkna med att betala sina arbetare. När 

föreningen därtill godkänner priskuranten så ger medlemmarna även priskuranten legitimitet 

som överenskommelse. Ur styrelsens perspektiv så är detta oerhört viktigt. Priskuranten 

övergår då från en tom överenskommelse till att vara ett vapen i en eventuellt uppkommande 

arbetsmarknadskonflikt. 117 

 

MAF skickar in en fodring till BMF där murarna kräver tio timmars arbetsdag, 33 öre per 

timma, ett 50 procent påslag för nattarbete och söndagar, samt ett 25 procent påslag för arbete 

mellan klockan 18 till 20 på aftonen. Detta är även ett inledande steg inför eventuella 

förhandlingar med BMF där vi nu lär oss vad MAF:s ingångsbud är. I jämförelse med TAF så 

begär murarna en högre lön än träarbetarna. Det bidrar till en bild som reflekteras hos 

byggmästarna där murarna och MAF står högre inom arbetarklassens interna hierarki, satt 

efter yrkesroller. Lustigt nog så är MAF långsamma med att skicka sin fodring då en viss herr 

Clementsson någon vecka senare uppmanar MAF att inte överlämna fodringen. Han anser 

istället att det vore smartare att vänta tills ett stormöte hålls för att mobilisera murarna, en 

noterad handling. Det är inte heller orimligt att anta att Clementsson anser att förvägra 

byggmästarna information kommer gynna murarna som då får en potentiellt starkare 

förhandlingsposition, då byggmästarna inte kan överlägga i förtid. Men med utgångspunkt i 

tidigare kommentar så skulle detta även kunna vara till fackföreningens nackdel då det tar 

bort en formalisering av konflikten. MAF uppmanar även sina medlemmar att fråga de 

enskilda byggmästarna som de är anställda hos om de är villiga att höja lönen. Det här efter 

att TAF:s strejk har påbörjats. Några har frågat och fått ett positivt svar medan några har fått 

ett negativt svar. Detta är en handling genom att de sonderar marken inför en eventuell 

framtida konflikt. Att samla in information om motparten i en konflikt, särskilt om eventuella 

splittringar, är användbart. Sen så ställs inte förfrågan till byggmästarna med det ändamålet, 

men det är hur MAF kan komma att utnyttja det.118 

 

Så småningom skickar MAF ut sin priskurant, varefter MAF tillsätter en kommitté för att 

granska BMF:s förslagna priskurant. Denna kommitté blir ansvariga för en konflikt med 

anspråket på högre lön. Vi kan se det troligt att häri finns ett skäll till varför BMF hanterade 
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Murarbetareföreningen något annorlunda från TAF. Deras ageranden är annorlunda, där 

träarbetarna är mer villiga till strid. Murare är förmodligen att ses som en mer yrkesskicklig 

grupp, indikerat i lönenivån, och därmed mindre utbytbara än träarbetarna. Byggmästarna har 

ett större incitament däri att tillfredsställa dem. En sådan insikt bidrar till att de blir mer 

underhandlingsbenägna. MAF tillsätter även en kommitté på tre personer från de två 

föreningarna som ska gemensamt underhandla om priskuranten. 119 

 

Inom TAF är processen likt nämnt mindre tydlig. Inom TAF så tycks mycket av besluten 

rörande strejken ha tagits av en särskild församling som enbart berörde de samlade. Därför så 

kan vi inte utifrån protokollen tydliggöra särskilt mycket. Vi vet att en kommitté skapas även 

om TAF, samt att de tillsammans med styrelsen får handlingsfrihet att hantera 

underhandlingarna under den pågående strejken. Föreningen diskuterar vilken nivå de ska 

lägga sig på, men beslutar att det är bäst att vänta ut BMF och se vad de är villiga att erbjuda, 

innan de tar ett sådant beslut. 120 Vi vet även att har bedrivet en förhandling innan med BMF, 

då TAF har hanterat fodringssvar från BMF. Värt att notera är att TAF har vid dessa fall varit 

skeptiska över att BMF skulle tillmötesgå dem. 121 

 

Förslagen redogörs även i viss mån inför hela föreningen vilket ytterligare komplicerar 

källmaterialet. Exempelvis så redogör ett protokoll hur ett beslut mellan BMF och kommittén 

som, inför landshövdingen Gotthard Wachtmeister, har fattats. Detta beslut lyckades dock inte 

avsluta konflikten likt punkt tre i samma protokoll avslöjar, då de strejkande vid sitt sista 

sammanträde enhälligt beslutat att inte acceptera BMF:s bud. De har därmed inte heller tagit 

upp arbetet. I protokollet redogörs därmed tydligt att de strejkande har ett separat 

sammanträde. 122 

 

Förslaget i sig accepteras inte då varje enskild arbetsgivare skulle få underhandla med sin 

arbetare enskilt, och inte med föreningen. Strejken ska därmed tillsvidare fortgå. 

Byggmästarna har handlingsmässigt försökt att splittra föreningens samlade försök till 

löneökning. Byggmästarna undviker inte konflikten, men delar upp dem genom att sprida ut 

anspråken på flera olika aktörer. Det skulle effektivt försvaga arbetarnas 
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underhandlingsposition, vars styrka ligger i deras antal. 123 Det är därmed ett uselt förslag. 

Varför är det uselt? Det är uselt rent taktiskt då TAF ger upp en fördelaktig position som den 

centrala förhandlaren, till förmån för flera enskilda förhandlare, en splittring som enbart 

gynnar arbetsgivaren. Det är strategiskt ofördelaktigt av liknande skäll som en formalisering 

av villkoren på papper är fördelaktigt – det undergräver TAF:s förmåga att vid en senare 

konflikt att referera tillbaka till denna och hävda deras rätt att äga aktörskap. Det är runt 

aktörskapet som frågan är intressant. BMF vill genom att sitt förslag omintetgöra TAF:s 

möjlighet att vara den legitima representanten för träarbetarna. Det skulle effektivt försvaga 

träarbetarnas förhandlingsutgångspunkt.  

 

Men med det i åtanke så har vi en intressant kontrapunkt. När det under hösten rör sig mot 

ytterligare en strejk vid järnvägsbygget, då ger BAF upp sitt aktörskap. Varför? Vi kan enbart 

spekulera, våra källor ger inget entydigt svar. De antyder att arbetarna med den av föreningen 

utsedda kommittén är kapabla att hantera den själva. Vi kan anta att MAF inte anser att 

konflikten bör eskaleras, utan snarare lösas på plats. MAF har inget behov att bevisa sitt 

aktörskap, tillskillnad från TAF.  

 

BMF är likt nämnt förhandlingspart mot både MAF och TAF. Deras process följer ett likartat 

mönster som det hos MAF (och i viss mån TAF). BMF tillsätter tidigt en kommitté vars syfte 

är att lägga fram förslag på vilken ackord murarbetande ska erhålla. Därtill så ska föreningen 

se till så att informationen skickas ut till var och en av ledamöter inom BMF. En kommitté 

indikerar på att de har försökt att återkoppla beslut så pass mycket som möjligt, därmed 

försökt skapa enighet bakom beslutet. Det är handlingsmässigt att samla föreningen bakom ett 

gemensamt beslut, samt att delge informationen till samtliga medlemmar. Därtill likt i 

diskussionen om MAF så innebär det en konkretisering av diskussionen. Ett reglemente på 

papper är svårare att förbise än ett muntligt löfte. Ackorden sätts till: 

 

 Dugliga murare – 28 öre per timma, 

 Dugliga timmermän (träarbetare) – 25 öre per timma, 

 Dugliga arbetsmän – 18 öre per timma. 124 

 

Här indikerar återigen den högre position MAF har, genom sitt högre ackord.  

                                                           
123 BMF, 21 april 1890, TAF2, 8/6 1890.  
124 BMF, 15/3 1890. 30/4 1890. 
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Återkommande på BMF:s möten är behandlingen av skrivelser och fodringar. BMF väljer 

dock återkommande att återkomma till sina sedan tidigare satta ackord. 125 De väljer dock att 

göra ett undantag när det kommer till timmarna. Där beslutar de att varje arbetsgivare ska vara 

fria att underhandla med sina arbetare. Häri förtäljer vi två handlingar. Först och främst så 

erkänner BMF de andra fackföreningarna som acceptabla förhandlingspartner. De skänker 

dem legitimitet genom att svara. Det är en handling. Men samtidigt så förvägrar de 

föreningarna legitimitet som allmänna förhandlare för samtliga arbetare. Arbetare vid varje 

bygge ska utanför föreningens kontroll diskutera frågan med sina arbetsgivare. Jag anser det 

vara en bra bedömning från BMF:s sida att en splittring skulle skada de kapitalsvaga 

fackföreningarna vars styrka ligger i medlemsantal och organisering, mer än det skulle skada 

byggmästarna själva. Därför är det inte problematiskt för dem om varje arbetsgivare var för 

sig får hantera förhandling. En situation där vissa arbetsplatser har mer gynnsamma regler än 

andra kommer visserligen skapa konflikter inom BMF där de med mer gynnsamma regler 

strider har en konkurrensfördel om de mest kunna arbetarna, så innebär det ofta att de 

arbetarna med mest gynnsamma förhållanden blir mindre benägna att sympatisera och 

understödja de med dåliga villkor. Därför anser jag att förslaget är uselt. Därtill om vi antar att 

BMF:s tidigare observation om att det fanns en begränsad mängd arbete så kommer förslaget 

passa dem. Det innebär visserligen att deras pågående arbete riskerar att ta längre tid att 

slutföra, men de slipper säga upp arbetar och därmed skapa en extra konfliktyta om inget 

ytterligare arbete beställs. 126 

 

Även om BMF allteftersom erkänner TAF som en allt mer acceptabel motpartner så 

behandlas inte de två föreningarna lika. Exempelvis så beslutas det vid ett möte den 21 april 

1890 att MAF ska motta ett skriftligt svar, medan i TAF:s ställe så uppdras det åt varje 

arbetsgivare att tillhandahålla ett svar direkt till sina arbetare. Mötet den 21 april är samma 

möte som den ovannämnda där det beslutas att varje byggmästare ska underhandla enskilt 

med sina arbetare. Detta innebär effektivt att du tar bort en viss legitimitet från 

fackföreningen, genom att koppla bort dem ur processen. Det tar bort legitimitet från dem 

som allmänna förhandlare på alla arbetares vägnar, det bidrar till splittring. 127 Den ojämlika 

behandlingen märks även i att MAF behandlas före TAF, även när strejken pågår. Varför 

                                                           
125 BMF, 2/4 1890.  
126 BMF, 2/4 1890, BMF, 21/4 1890.  
127 BMF, 21/4 1890.  
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diskuterar byggmästarna murarbetarnas ärende innan den pågående strejken? Det kan vara 

fullt möjligt att BMF försöker under en pågående strejk undvika all form av eskalering. För 

närvarande så kan byggmästarna fortfarande operera sina byggen då flera av arbetarna 

fortfarande arbetar. Men om strejken skulle spridas till ytterligare en yrkesgrupp så skulle det 

bli betydligt svårare för byggmästarna att hålla sina arbetsplatser öppna. Argumentet faller 

dock på basis av att ett fodringssvar knappast kan sändas iväg direkt efter beslut, utan först 

efter mötet. Jag anser istället att det har med en uppfattad hierarki. 128 

 

Även BMF nyttjar sig av kommittéer för att hantera förhandlingarna med TAF och MAF. 

TAF har under strejken sänt en skrivelse där de önskar skriftlig eller muntlig underhandling 

under den pågående strejken. BMF är förstås intresserade att återgå till full operation på sina 

byggen. De väljer att utse tre kommittémedlemmar, ordföranden C. Mortensen, Möller och 

Mattsson. C. Mortensen skulle även överlämna svar till fackföreningen att de önskade ha 

muntliga underhandlingar. I referat protokoll finns även en intressant anmärkning i den 

relativt svårlästa meningen, då den ursprungliga, första meningen är överstruken. Parafraserat 

så står det att kommittén som får i uppdrag att träffa TAF, får underhandla så långt och högst 

som till 28 öre per timma. Det är tre öre högre än deras priskurant önskade. 129 Likt nämnt så 

underhandlar även BMF med MAF genom kommittéarbete. 130 

 

Underhandlingar är även verkningssamma. TAF drar exempelvis tillbaka sitt krav om 

maskinarbetade trävaror. Detta uppskattas av BMF då de inte ansåg det möjligt att acceptera 

ett sådant krav. 131 

 

Dock något som är återkommande efter strejken är att de nya lönevillkoren inte levs upp till. 

Mötet den 28 september hos MAF handlar om att murarbetare vid järnvägsbygget tillhörande 

Svensson inte får ut sina utlovade 30 öre per timma. Därför måste återigen MAF sätta sig och 

underhandla med byggmästarna. Under punkt fyra så utses tre personer ur styrelsen som var 

erfarna med Svensson som delegation, ansvariga för att underhandla med honom. De får en 

provision för detta, vilket leder till punkt fem där det även bestäms att härefter ska de som får 

provision för sin tidsspillan ska även redovisa vad de har gjort under arvoderad tid. Det 

                                                           
128 BMF, 5/5 1890.  
129 BMF, 15 mars 1890. BMF, 5/5 1890. 
130 BMF, 5/5 1890.  
131 MAF, 30/4 1890.  
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intressanta här är formalisering av organisation. Det är slags professionalisering där fokus 

flyttas från medlemmarna till enstaka individer. Svensson tillsänds under den bryggande 

konflikten ett strejkvarsel, som även sänds till BMF. Konflikten vid Svenssons bygge 

eskalerar aldrig till en strejk, och i slutändan så får arbetarna vid arbetsplatsen tillsammans 

med delegation ansvar för att vidare hantera konflikten utan föreningens inblandning. 132 Det 

bryter även ut strejker vid BMF:s ordförande Mortenssens bygge, fast med hantlangarna. Det 

visar även på att arbetarnas villkor sprider sig och ger grogrund för andra arbetares krav. 133 

 

Gemenskap – solidaritet inom grupper 

I denna rubrik lyfter jag handlingar som ämnar bygga upp gemenskapen inom gruppen. En 

problematik med avsnittet är att många handlingar som berörs i andra avsnitt passar in i även 

detta avsnitt, exempelvis första maj-firandet. Gemenskaps- och solidaritetsbyggandet är 

kontinuerliga underliggande drag i konfliktrepertoaren. Avsnittet kommer därför samla upp 

exempel som inte lämpar sig på andra ställen.   

 

Ett återkommande exempel är föreningarnas utflykter. Dessa utflykter kan ske till en 

närliggande stad likt Helsingborg eller till landsbygden utanför Malmö. Dessa sker både innan 

och efter strejken, i båda fackföreningarna. Det finns dock inget i BMF:s protokoll som 

indikerar att de arrangerar gemensamma aktiviteter. Det tyder på att deras organisation hade 

en annorlunda karaktär. Folkets hus och Folkets park kom att bli samlingspunkter för 

arbetarrörelsen, med fokus på sociala interaktioner. Arbetarrörelsen blev mer än en rörelse för 

arbetslivet, det var även en plats för sociala interaktioner, BMF tycks vara betydligt mer 

informellt, där det samlande karaktärsdraget är rollen som arbetsgivare. För arbetarrörelsen 

spelar såklart rollen som arbetare en stor roll, men de tycks vara mindre solitära. 134 

 

Även i media märks solidaritetshandlingar. I tidningen Arbetet uttrycks det under revolten så 

uttrycks det hur den revolterande folkmassan bör skona soldaterna. Detta bland annat genom 

en solidaritetshandling där de uttrycker syskonskapet inom klasserna då soldaterna ”äro också 

proletäre”. 135 

 

                                                           
132 MAF, 28/9 1890, MAF 1/10, 1890, MAF, 5/10 1890, MAF, 6/10 1890.   
133 BMF, 22/7 1890.  
134 MAF, 27/7 1890, BMF 21/5 1890,  TAF2, 13/7 1890. 
135 Arbetet, 5/7 1890. 



39 
 

Utöver det ovan nämna så förekommer även tidigare lyfta första maj-firanden, ekonomiska 

bidrag skickas till diverse föreningar och så vidare.  

 

Straffhandlingar 

Straffhandlingar är handlingar vars ändamål är att straffa en individ för dess agerande. 

Anledningarna till varför folk straffas är stundvis oklara utifrån protokollsmaterialet. När vi 

kan utläsa varför en individ straffas så det alltid unikt, relativt till händelse och person.  

 

Ett exempel som finns är inom MAF i slutet av 1889. I december 1889 inleder de med en av 

de mest konkreta straffhandlingarna som jag har noterat i min avhandling. Det är med dagens 

ögon ett anmärkningsvärt skeende. I december 1889 så blir. L. Larsson utesluten ur MAF 

efter att inte betalt sin fackföreningsavgift. Det visar på en handling inom fackföreningarna, 

en straffhandling, för de som inte betalar sin avgift. Av detta lär vi oss två grundläggande men 

viktiga lärdomar. Först så innebär det att MAF besitter förmågan att utesluta en medlem på 

grund av ett mindre misstag. Det är trots upprepade försök från Larsson att försvara sig och få 

domen upphävd. Den andra lärdomen kommer i samband med ett senare möte i januari 1890 

då Larsson väljs till vice ordförande för föreningen. Lärdomen här är att föreningen är villig 

att tillämpa drastiska metoder även mot tämligen populära och framträdande personer inom 

föreningen. Vi kan utifrån det ovannämnda notera handlingen uteslutning som ett straff. 136 

 

Även om BMF sker dylika straffhandlingar. På mötet den 24 maj 1890 sker något ovanligt. 

En viss J. Andersson ska ha anmält utträde ur BMF. För att reda ut varför så har skett tillsatte 

BMF en kommitté på fyra personer. Därtill beslöts att om han inte önskar återgå till 

föreningen så ska den utnämnda kommittén indriva ett bötesbelopp såsom det är står i deras 

antagna stadgar. Vad detta är för bötesbelopp är mig okänt, men det är ett fascinerande 

koncept. I praktiken blir detta en handling för att hindra medlemmarna från att lämna en 

organisation. Det antyder att föreningen satte ett stort värde vid att vara den samlande 

föreningen som agerade som motpol gentemot fackföreningarna. Någon splittring kunde inte 

accepteras. Det är effektivt en straffavgift mot avvikare. 137 

 

Likt tidigare noterat så brännmärker TAF strejkbrytare i tidningen Arbetet. Men även MAF 

brännmärker arbetare som vägrar följa föreningens beslut. Vid byggmästare Nils Jönssons 

                                                           
136 MAF, 11/12 1889.  
137 BMF, 24/5 1890.  
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bygge vid Södergatan – Per Weijersgatan arbetar arbetare elva timmar per dag, vilket går 

emot föreningens vilja. Jönssons bygge är senare centrum för Malmö-revolten. För att få 

arbetarna att inte upphöra med att arbeta 11 timmar så beslutade föreningen att de skulle 

sända dem en skrivelse och uppmana dem att upphöra, då annars skulle de brännmärkas i 

tidningen. Även BMF brännmärker arbetare, då de väljer att svartlista TAF:s ordförande efter 

strejken. 138 Utöver att brännmärka arbetare så finns det också en social dimension i straffen. 

TAF uppmanar som exempel sina medlemmar att de ska socialt bryta med och frysa ut till 

exempel eventuella strejkbrytare. Det är med dagens ögon en okonventionell handling. 139 

 

Sist kan vi notera att BMF även försöker straffa arbetarna under strejken. Under strejkens 

första dag så lyfter byggmästare Andersson en fråga där han undrar om inget kunde göras åt 

de arbetare som inte var berättigade till att arbeta som följd av strejken, men som åtog sig 

arbeta annorstädes. En kommitté tillsätts för att undersöka detta vidare. Vad Andersson ville 

skulle ske med de arbetande är oklart. Vi vet dock från TAF:s protokoll att en viss Hansson 

ville arbeta vid Concoridagården, av allt att döma en bierträdgård, 140 under den pågående 

strejken, något han dock nekas. 141 Ifall de strejkande åtar sig arbete vid andra arbetsplatser så 

innebär det att de kan dryga ut sin kassa, och därmed så kan strejken fortgå en längre tid. Det 

är därmed uppenbart att det ligger i arbetsgivarens intresse att hindra de strejkande att arbeta 

vid andra arbetsplatser. Det illustreras vidare genom det redan framförda exemplet där 

Köpenhamns byggmästare uppmanar byggmästarna i Malmö att inte anställa danska arbetare 

som strejkar. Det är mer obegripligt varför TAF skulle vilja hindra Hansson att söka 

anställning på annat jobb. 142 

 

  

                                                           
138 MAF, 11/5 1890.  
139 TAF2, 10/4 1890, TAF2, 13/4 1890.  
140 http://blogg.sydsvenskan.se/forsvunnamalmo/tag/concordia/ - den 10 november 2016. 
141 TAF2, 11/5 1890. 
142 BMF, 30/4 1890.  

http://blogg.sydsvenskan.se/forsvunnamalmo/tag/concordia/
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4. Slutsatser 

Vad vi har lärt av konflikten runt Malmö-revolten 1890 är inte nödvändigtvis 

revolutionerande, utan snarare något som stärker redan existerande kunskaper om 

arbetarrörelsen under sina första år. Genom att stärka sin organisationsförmåga och därmed 

skapa en stark organisation så kan arbetarrörelsen skapa grund för faktiskt förändring i sina 

medlemmars liv. Utan organiseringen, och utan enigheten - fri från uppsplittring i svaga 

faktioner - så vore denna kamp lönlös. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka de 

handlingar, och därmed även den övergripande konfliktrepertoaren, som förekommer innan, 

under och efter Malmö-revolten 1890.  

 

Vi kan klassificera de handlingar som vi har sett exempel på. En grupp vore 

solidaritetshandlingar likt att understödja andra fackföreningar i deras strejker. Det finns 

konfrontativa handlingar som kan användas under en konflikt (likt att föra oväsen eller 

uppvakta). Det finns förberedande handlingar som gör föreningen mer kapabel att uthärda en 

direkt konflikt när den väl börjar, likt understödskassor och att ha god information om sin 

motpart. Det finns handlingar som ska skapa enighet, ibland genom straff. Straffhandlingar 

likt uteslutning eller uthängningar innebär att alla medlemmar måste leva upp till krav, annars 

så accepteras de inte inom föreningen. Enigheten kommer av att alla är likabehandlade, men 

även kollektiva utflykter eller manifestationer – första maj eller resor ut till landsbygden. Det 

beskrivs enklast som morot och piska. Handlingarna mellan föreningarna skiljer sig. Det 

pågår ett aktivt försök från BMF att splittra TAF i deras strejk. Det finns även indikationer på 

sympatistrejker och strejkvarsel från MAF. Det finns tydliga likheter mellan 

deskaleringsfasen och eskaleringsfasen. Därtill att de två faserna skiljer sig vida från 

aktionsfasen. Det beror på att anspråken skiljer sig mellan de olika faserna, och att anspråken 

även dikterar vilka handlingar som används. Under aktionsfasen förekommer till skillnad från 

de andra faser våldsamma handlingar. Vi märker även att en ökad politisk mobilisering, 

handlingar som formaliserar konflikter samt handlingar som ämnar stärka de enskilda 

föreningarna, genom att skapa nya samarbetsorgan på regional alternativt nationell nivå.  

 

Vilket anspråk (claim) gör aktörerna? Utifrån ett anspråk kan vi identifiera konflikten. Vi 

märker av att anspråken skiljer sig från konflikt till konflikt – där strejken grundar sig i ökade 

lönekrav, medan min bedömning är att Malmö-revolten har två sidor av konflikten. Ena sidan 

grundar sig i de strejkande och deras anspråk. När de t.ex. uppvaktar strejkbrytarna så är dess 
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ändamål är att få strejkbrytarna att avsluta sitt strejkbryteri. Det andra anspråket grundar sig 

mer i en slags moralism, likande Joshua Clovers teorier. Det anspråket förs av en allmän 

folkmassa som uttrycker en förundran över händelserna, men även ett allmänt missnöje med 

samhället. Medan byggmästarna är motpart i strejken, så är ordningsmakten motparten för den 

allmänna massan. Ordningsmakten är även symboliskt för det som är oönskat med det gamla 

samhället. Arbetets extrablad förstärker den uppfattningen genom att undergräva 

ordningsmakten – ordningsmakten lyckas inte deskalera konflikten utan snarare så eskalerar 

konflikten som följd av deras handlande. Anspråket ligger inte i det konkreta anspråket med 

högre löner och bättre arbetsvillkor, utan i det abstrakta. Folkmassans anspråk är på 

framtiden. När Arbetets extrablad utkommer så fryser det ner utvecklingen, skjuter det på 

tiden.  

 

I den undersökta konflikten 1890 finns flera konflikter. Tidsrymden konflikterna innebor och konfliktrepertoaren 

de nyttjar skiljer sig - tidslinjen illustrerar den skilda tidsrymden.  

 

Sedan följer återvandringen till deskalering – en långsam gradvis utveckling. Små konflikter 

finns men fackföreningarnas roll blir att vara en garant för villkoren, inte att driva dem. Dock 

så märks även, genom behoven av exempelvis revisorer och inkrävda medlemsavgifterna, att i 

framtiden återigen driva konflikten. Däri finns även en potential för vidare forskning – det 

finns många fler konflikter att undersöka utifrån Tillys teori. Vid de mindre, under hösten, 

uppkomma arbetsmarknadskonflikter finns ständigt risken att det ska eskalera till 

demonstrationer. BMF verkar kvickt för att hindra en sådan eskalering. 

 

En viktig aspekt som vi även kan notera är att BMF tvingas under strejken att erkänna TAF 

som representanter för samtliga anställda träarbetare, och därmed som en allmän 

förhandlingspart. I det finner vi även en skillnad från MAF som sedan tidigare haft avtal med 

BMF. Det är något som kan bidra till olikartade behandlingssätt av de två olika föreningarna. 

Vi har i föreningarnas handlingsrepertoar under fas ett en skillnad där TAF är mer 

konfrontativa, konfliktbenägna än MAF. TAF saknar legitimiteten MAF äger hos BMF. Vi 

ser av protokollet från den 21 april 1890 hos BMF en indikator på BMF:s försök splittra TAF, 

och därmed förringa deras försök att uppgå som allmän förhandlare. Länshövdingen 
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Wachtmeisters agerande, i kombination med de handlingar som försiggår under fas två, 

slutligen omöjliggör BMF fortsatta nonchalering av TAF. Därför angående frågan om hur och 

varför BMF behandlar TAF och MAF på olika sätt så har vi kommit fram till tre grunddrag. 

Det ena ligger i MAF:s gemensamma historik med BMF, det andra ligger i MAF mer nyktra 

undanhållsamhet i relation till strejkvapnet. Det tredje, mest anmärkningsvärda, är i BMF:s 

ovilja att se TAF som legitim förhandlingspartner.  

 

Fas två har den unika handlingen av tidningen Arbetets extrablad den fjärde juli. Jag finner 

ingen liknande handling med snarlikt resultatet i tidigare forskning. Det är symptomatiskt på 

en förändrad konfliktrepertoar. Extrabladet tar uttryck av en toppstyrning – en situation där 

centrala institutioner kan styra utvecklingen. Det är i linje med de exemplen på regional och 

nationell organisering vi ser. Därtill även den kontroll som föreningarna har över sina 

medlemmar. I det förtäljs hur ordningsmaktens roll som fredsuppehållande intuition 

nedspelas, om de stridande parterna är stärkta. Saltsjöbadsavtalet kan ses som zenit av den 

utvecklingen. Men likt Joshua Clover indikerar så har vi nu övergått i en ny fas där en 

gammal tids konfliktrepertoar blir utdaterad. Även här finner vi områden för vidare forskning, 

totalhistoriskt för att styrka Clovers teori. Vidare forskning kan även göras inom fas två, för 

att ytterligare tydliggöra händelseförloppet.  

 

Historien ter sig ha kritiska faser som definierar den framtida riktningen. Det är genom 1890-

talets folkrörelser som den svenska demokratins hjärta börjar självmant bulta. Det är ur dessa 

föreningar som arbetslivets aktörer framväxer. Det är i dessa människors liv som framtiden 

stod. Det är den historien vi undersökt och som är vårt förpliktigande arv.   
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