
MARIESTAD ÅR 1919 UR ARBETARBEFOLKNINGENS PERSPEKTIV 

År 1919 tog Sveriges riksdag beslut om allmän rösträtt. Samma år antogs lagen om 8-

timmars arbetsdag. I Mariestad undertecknade ledningen för Katrinefors pappersbruk på 

sensommaren det året för första gången ett kollektivavtal och erkände därmed formellt 

fackföreningen som arbetarnas företrädare.  

 

Den gängse historieskrivningen och – inte minst – de jubileumsskrifter som under senare 

tid producerats för att uppmärksamma den allmänna rösträtten har försökt ge män med 

makt äran av reformerna.  

 

En närmare granskning visar å ena sidan att arbetarklassen i vid mening varit den drivande 

kraften bakom såväl åttatimmarsdag som allmän rösträtt, kollektivavtal med mera, och å 

den andra att ett kraftigt motstånd mot utvidgade rättigheter för huvuddelen av 

medborgarna levde vidare under lång tid. 

 

Med utgångspunkt från arbetarbefolkningen i Mariestad är avsikten att undersöka 

samhällsutvecklingen från slutet av 1800-talet till 1919. En period då stadens invånare 

ökade med drygt 2 200 personer, från något mer än 3 000 till 5 300. Omkring 40 procent av 

tillväxten berodde på inflyttningsöverskott. Vilka var inflyttarna, varifrån kom de, var 

hittade de bostad, hur försörjde de sig? 

 

Klart är att de flesta nya stadsborna tillhörde en växande arbetarbefolkning vars livsvillkor 

dikterades av ett i princip oreglerat kapitalistiskt samhällssystem. Över 

bostadsförhållanden, löner och övriga arbetsvillkor bestämde en liten överklass. Ur det 

öppna klassamhället föddes arbetarbefolkningens organisering med målsättningen att 

kollektivt åstadkomma ett drägligare liv. Men motståndarna var välorganiserade. 

 

Den omtalade allmänna rösträtten, i de historiska standardverken betecknad som ”den 

fullständiga demokratins genombrott”, försågs med flera hinder i syfte att minska det hot 

som en verklig allmän rösträtt skulle innebära för den tidens makteliter. När det första 

stadsfullmäktigevalet efter den allmänna rösträttens införande ägde rum i Mariestad var 

det åtskilliga som nekades rösträtt på grund av det så kallade ordentlighetsstrecket. De var 

helt enkelt för fattiga. 

 

Lagen om åttatimmarsdag innehöll så pass många undantag att den i realiteten bara fick 

marginell betydelse. Trots det hävdade motståndarna att den drev industrin mot ruinens 

brant. På Katrinefors hade bläcket knappt hunnit torka på underskrifterna av 

kollektivavtalet innan disponenten Sandels ville visa att det fortfarande var han som ensam 

bestämde på bruket. Arbetarrörelsen var fortsatt djupt hatad av företrädare för den gamla 

samhällsordningen. Ett talande exempel från Mariestad är brandchefens (Norrlander), 

försök att förbjuda brandmännen att bilda fackförening. 

 

Det finns med andra ord många goda skäl att undersöka de omskrivna reformerna och 

samhällsförhållandena 1919 ur arbetarbefolkningens perspektiv. 


