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Abstract  

Title:  

Unemployment in Trollhättan 1880-1910 

A study about the unemployed, the workers, the employees and the 

municipality’s provision concerning unemployment 

This is an essay about unemployment in Trollhättan during the period 1880-1910. In my essay 

I write about what was made to help the ones who were unemployed. I ask the questions: 

What did the society, the workers and last but not least the unemployed themselves do? 

My conclusion is that some things were done. For example were The Labor Unions in their 

growth and economical support from them and the county could help some people. 

Nevertheless there were, of course, hard times for the one who didn´t have a job.  
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1. Introduktion 

Trollhättan blev stad först 1916.1 Dessförinnan var det en by med omkringliggande socknar. 

Industrialisering gjorde att människor flyttade in till byn och nya sociala problem uppstod. I 

Trollhättan var de konservativa partierna starka fram till 1908 men socialisterna kom så 

småningom att ta över makten och föra ett intensivt arbete för arbetarklassens rättigheter. 

Tidigt hade den som var arbetslös endast kunnat förlita sig på andras barmhärtighet såsom 

allmosor. Man trodde då att fattigdom berodde på individens omoral och lathet.2  

På grund av den stora arbetslösheten 1880-1890 och frånvaron av sociala institutioner för 

hjälp emigrerade många från Trollhättan. De som var kvar och utan arbete kunde få hjälp via 

bidrag från enskilda, från fattigvården och från vissa föreningar och organisationer såsom 

strejkutskott, arbetslöshetsförening och fackförbund, eller auktioneras ut till lägstbjudande på 

fattigmarknad.  

Samhället började dock snart få en annan syn på orsakerna till arbetslöshet än att enbart lägga 

dem på individen.3 

  

                                                           
1
 Hörmander & Lindström (1985) s.51 

2
 Jörberg & Krantz (1978) s. 24 

3
 Jörberg & Krantz (1978) s. 26 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur arbetarna i Trollhättan själva gick tillväga för att 

stödja dem som kom att stå utanför arbetsmarknaden 1880- 1910, med hjälp av följande 

frågeställningar:  

Hur organiserade arbetarna i Trollhättan sig och varför?   

Kunde arbetarna inom dessa organisationer stödja arbetslösa kamrater? 

Vad fanns det för annan hjälp, från kommunens håll, att tillgå för de arbetslösa?  

Stödde de stora arbetsgivarna i Trollhättan sina arbetare vid exempelvis tillfällig arbetsbrist?  

Arbetet är uppdelat under tre teman: antal arbetslösa, synen på arbetslöshet och åtgärder mot 

arbetslöshet såsom från kommunen, arbetarna, arbetsgivare och vad de arbetslösa själva 

gjorde för att lösa situationen.   
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1.2 Forskningsläge 

Det finns inte mycket forskning som behandlar det ämne jag valt då det gäller Trollhättan. Av 

den anledningen har jag i stor utsträckning fått vända mig till arkiv och gå direkt till protokoll 

för att ta reda på vad som sades och gjordes.  

När det gäller material för hur det var i övriga landet har det gått lättare att hitta tidigare 

forskning. Lennart Schön4 skriver i En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och 

omvandling under två sekel, om den ekonomiska historien i modern tid samt den ekonomiska 

utvecklingen genom historien. Han har i och med detta forskat kring tidsintervaller i historien. 

Han menar att man kan se vissa företeelser upprepa sig inom olika tidsperioder. Samhället är 

därmed cyklist, anser han, och går i intervaller av omvandling, rationalisering och kris.5 

Schön anser vidare att alla händelser i historien går in i varandra och hänger ihop. Nya 

rörelser, industrier och uppfinningar leder till nya lagar och regler och en ny ekonomisk 

situation. ”Tillväxten har lett till omvälvande förändringar på snart sagt alla områden. Ny 

teknik och nya produkter har införts, nya fabriker företag och branscher har kommit[…] kort 

sagt, nästan alla områden av samhällslivet har förändrats.”6 

Schön pratar om en andra industriella revolution i och med uppgången från 1890-talet då 

industrin och hela samhället påverkades ytterligare genom nya förutsättningar och 

innovationer bland annat inom motor- och kraftteknik och elektronik.7  

En strukturcykel sträcker sig enligt Schön cirka fyrtio till femtio år och ser ut enligt följande 

kring de år jag skrivit om: 

Omvandling (omvandlingskris): 1865-1870 

Rationalisering (kulmination): 1875-1880 stabilisering 

Strukturkris: 1890-1895 förnyelse, obalans 

Omvandling(omvandlingskris): 1905-1910 Finansiella kriser, kort rationalisering8 

                                                           
4
 Professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet  

5
 Schön s.23 

6
 Schön s.15 

7
 Schön s.209 

8
 Schön s.32-33 
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Christer Lundh9 belyser i Spelets regler, institutioner och lönebildning på den svenska 

arbetsmarknaden1850-2000, arbetsmarknadens olika institutioners utveckling i samband med 

den ekonomiska förändringen i samhället. Han har ett s.k. Strukturanalytisk perspektiv och 

driver tesen att det finns en ” påtaglig korrelation mellan de olika arbetsmarknadsregimer som 

avlöst varandra och den ekonomiska strukturomvandlingen.” Han menar att denna bok knyter 

an till forskningsområdet IR som behandlar arbetsmarknadsrelationer och därmed de anställda 

på arbetsplatserna.10  

Lundh skriver om det ”moderna samhället 1850-1890” och menar att i och med 

industrialisering och liberalisering kom det att blåsa nya vindar. Arbetsgivaren hade 

fortfarande kvar mycket makt, men tankar på att organisera sig började ta fart.11  

Det var först i slutet av 1800-talet som man kom att använda ångkraft och då framför allt i 

industrin. Detta påverkade arbetsmarknaden i Sverige såväl som internationellt vilket i sin tur 

bland annat ledde till ökade satsningar på infrastrukturen. Detta gjorde att mekaniseringen tog 

fart liksom storindustrin. Avregleringen av utrikeshandeln var en institutionell förändring som 

kom att hjälp till i industrialiseringen.  

Lundh menar att husbondeväldet och det patriarkala samhället kom att leva kvar fram till 

1885.12 Därefter har han skrivit om ”de merkantilistiska regleringarna och avregleringarna ur 

ett maktperspektiv, utifrån hur olika institutionella arrangemang påverkat arbetarnas protest- 

och sortimöjligheter.”13 Det vill säga de motaktioner såsom exempelvis lagar för att förhindra 

de friheter man ”givit”. 

De många fabrikerna som storindustrin ledde till kom att ha helt andra olycksrisker än vad 

man var van med sedan tidigare. Detta arbetsmiljöproblem ledde till instiftandet av nya 

institutioner, exempelvis yrkesinspektionen som var en statlig myndighet. Inspektörernas 

arbete kom i sin tur att leda till lagen om frivillig olycksfallsförsäkring 1901.14  Innan dess var 

det svårt att försörja sig om man blev sjuk eller skadad i sitt arbete.   

                                                           
9
 Docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet 

10
 Lundh s.11 

11
 Lundh s. 41- 42 

12
 Lundh s. 71 

13
 Lundh s. 71-72 

14
 Lundh s. 85 
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Mats Larssons bok En svensk ekonomisk historia 1850-1985 handlar om svensk ekonomisk 

historia från 1850-talet och framåt.15 Den börjar likt Schön och Lundh i det tidiga 

jordbrukssamhället och berättar sedan om industrins framväxt och jämför med den sociala 

framväxten i landet.  

Larsson skriver även om emigrationen till Amerika och frågan om ”lösdriveri” och 

tjänstetvång.16 Han tar också upp resultatet av industrialiseringen. 

Maths Isacsson och Lars Magnusson lyfter i Vägen till fabrikerna Industriell tradition och 

yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet, upp ämnen som mekanisering, 

protoindustrialisering och saluslöjd. De skriver även om konjunkturen som gick upp och ner i 

början av tidiga 1900-talet i Sverige.17 

Lennart Jörberg och Olle Krantz har studerat Sverige ekonomiskt och socialt under 1700-, 

1800- och 1900-talet. Deras rapporter vid Lundhs universitet har lagt grund för mycket senare 

forskning. 

Arbetslösheten historiskt sett har med andra ord varit en fråga som engagerat många tidigare, 

men i Trollhättan finns den inte dokumenterad som någon forskningsrapport, uppsats eller 

specifik litteratur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Forskare vid historisk-ekonomiska institutionen vid Uppsala universitet 
16

 Larsson s. 42 
17

 Isacsson  & Magnusson s.15 
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1.3 Källmaterial, metod och avgränsningar 

Jag har använt mig av olika arkiv såsom; föreningsarkiv för information om exempelvis 

fackförbund och strejkkassan och kommunarkiv om exempelvis kommunalstämman och 

fattigvårdsstyrelsen. Detta har jag gjort för att jag vill gå till förstahandskällan och se vad man 

pratade om att göra och sedan genomförde. Relaterad litteratur såsom andra forskares 

avhandlingar om detta ämne, både i Sverige och i Trollhättan, har också använts. Jag har 

sedan bearbetat insamlat källmaterial för att sammanställa och redogöra för hur man kan se på 

detta skede i historien. Detta innebär med andra ord att jag gjort ett urval baserat på vad jag 

bedömt och tolkat som viktigt för att kunna besvara avhandlingens frågeställningar. Genom 

hela arbetet har jag haft en källkritisk medvetenhet. 

Jag har valt att skriva om denna period då den innebar en brytpunkt i arbetarhistorien på det 

vis att industrialismen var på stark frammarsch och brytningen med det gamla samhället 

förändrade förutsättningarna. I Trollhättan tillkom många nya industrier och med dem flyttade 

människor in till samhället. Patriarkatets roll förändrades och relationen mellan arbetsgivare 

och arbetare blev mer ekonomisk. Alla kunde inte hitta en plats i det nya, jag vill veta vad 

man gjorde med dem. Det nya industriella samhället hade alltså skapat en ny sorts 

arbetslöshet.  

Jag har skrivit om ett så stort spann som trettio år. Anledningen att jag inte håller mig till ett 

år eller några få är att jag ville se vad som gjordes över tid. Jag anser att det var nödvändigt 

för att kunna göra en så rättvis ”återspegling” av ett sådant skeende som jag valt att fördjupa 

mig inom. Jag har lagt tonvikt vid hur man kunde hjälpa de som var arbetslösa men även tagit 

reda på varför de blivit det. Jag har tagit upp fackets roll i att hjälpa, i det tillkommer även hur 

de i övrigt arbetade för arbetarnas rättigheter men det är de utanför jobbsituationen som jag 

fokuserar på.  

De utan arbete räknas här inte bara som långtidsarbetslösa utan även, sjuka, gamla och 

temporärt arbetslösa såsom exempelvis strejkande tas också med. Alla som av någon 

anledning stod utan arbete inkluderas helt enkelt. 
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1.4 Bakgrund 

Läget i Sverige från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet 

 
I början av 1700-talet verkade tiden stå mer eller mindre stilla men en utveckling var på gång 

som sedan kom att eskalera.18 I Sjuhäradsbygden, med Trollhättan alldeles intill, var 

saluslöjden stor och textiltillverkningen var tidigt den viktigaste gårdsindustrin och var så 

ända till slutet av 1870. Vid sidan av den fanns även annan viktig tillverkning av bland annat 

trä- och metallslöjd och bleckvaror.  Det var knallar eller gårdfarihandlare som förde ut 

produkterna från gårdarna.19   

Vid mitten av 1800-talet ändrades reglerna på arbetsmarknaden och man gick från en 

merkantilistisk hållning mot en mer liberal regim. Arbetare kunde nu ´”rösta med fötterna”´ 

och gå till en arbetsgivare de tyckte var bättre. Detta kunde dock i realiteten verkställas först i 

och med fackföreningsrörelsens framväxt. Dessutom kom husbondeväldet och det patriarkala 

samhället att leva kvar fram till 1885.20 När merkantilismen började försvinna tog 

storindustrin över, detta ändrade även förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare vilket 

kom att bli mer och mer ekonomiskt betingat. De intresseorganisationer som respektive grupp 

bildade, såsom fackförbund och arbetsgivareförening, kom att förstärka denna spricka 

ytterligare.21 Det var Näringsfrihetsförordningen 1864 som hade lett till rätten att ekonomiskt 

sammansluta sig men den ledde också till att man nu kunde sammansluta sig i andra 

organisationer såsom den fackliga. Motdraget från myndigheternas sida blev att instifta lagar 

som gagnade dem själva exempelvis lagen om skydd för strejkbrytare. 22  

Kontakten med det gamla jordbrukssamhället tynade och de skyddsnät man haft vid 

exempelvis yrkesskador fungerade inte på samma sätt längre i den nya miljön som 

industrialiseringen förde med sig. Man kände ett behov av att sammansluta sig och samarbeta 

för en drägligare tillvaro. 1895 ökade den fackliga rörelsen i Sverige markant. Medlemmarna 

                                                           
18

 Schön s. 11  
19

 Isacsson & Magnusson s. 74 
20

 Lundh s. 69-71 
21

 Lundh s.79 
22

 Lundh s. 85  
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ökade från femtontusen 1895 till sextiosextusen 1900. Ökning berodde mycket på lokalt 

agitationsarbete, så även i Trollhättan, och politiskt samarbete med socialdemokratiska partiet.  

Men även LO, som bildades 1989, kom att spela stor roll i samarbetet. Arbetsgivarna såg sig 

då också tvungna att sluta sig samman och SAF var 1902 ett faktum.23 Därmed kunde man nu 

hålla samordnade möten angående löner och arbetsförhållanden. Vid en lockout av 

sjuttiotusen anställda 1909 svarade LO med en storstrejk med trehundratusen anställda.24 

Vid början av 1900-talet beskrivs Sverige i något fall som ett ´”befäst fattighus”.25  En femte 

del av Sveriges befolkning bodde i städer, stora som små. Resten av folket bodde på 

landsbygden. Jordbruket sysselsatte över hälften av dem yrkesföra i Sverige, så inte i 

Trollhättan och Arboga, Husqvarna, Söderhamn, Eskilstuna. I dessa städer hade 

verkstadsindustrin startat tidigt.26  

Men även om industrialiseringen startade tidigt i Trollhättan så var många fortfarande 

jordbrukare. Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle gjorde att fler fick svårt 

att vara självförsörjande så som man varit tidigare. I den nya jobbsituationen hade man endast 

lönen att tillgå. 

I hela landet var sysselsättningen mycket ojämn inom vissa branscher så som exempelvis 

byggnadsarbetarnas. Många av dem var under 1900-talets början arbetslösa fyra till fem 

månader om året, de kallaste. Men det var även vanligt med säsongsarbete inom andra yrken. 

Under högkonjunktur låg arbetslösheten i Sverige kring två procent under sommarmånaderna 

för att stiga till tio procent under vintermånaderna. 1879 var arbetslösheten uppe i nära tjugo 

procent för att sedan vara nere vid cirka fem 1890.27  En liknande förändring kan man se även 

i Trollhättan där arbetslösheten var uppe i cirka femton procent 1880 till 1890 för att sedan 

sjunka under följande år.28 

I och med industrialismens inträde uppstod nya sociala problem som krävde nya institutioner. 

Dessa institutioner tog tid att befästa.29 Men Kollektivavtalets genombrott genom olika 

                                                           
23

 Andersson Skog & Krantz s.78 
24

 Larsson s.46 
25

 Andersson- Skog & Krantz s.15 
26

 Isacsson & Magnusson s.20 
27

 Larsson s.42-43 
28

 Kommunernas fattigvård 1874-1910 ( Bisos U) 
29

 Lundh s.74 
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separata avtal såsom verkstadsavtalet 1905 och decemberkompromissen 1906 kom att betyda 

mycket.30  

Före industrialismen fanns i samhället inte någon arbetslöshet av konjunktionell art. Om man 

blev arbetslös fick man ofta söka jobb inom jordbruket eller emigrera till Amerika.31  Det 

fanns dock en antydan till arbetsförmedling relativt tidigt ”Sedan början av 1900-talet hade 

det funnits kommunala arbetsförmedlingar[…].” Även de massproducerade dagstidningarna 

som innehöll platsannonser, vidgade arbetsmarknaden.32  

Mellan mitten av 1870-talet och tidigt 1890 tal ökade de arbetande inom verkstadsindustrin ytterst lite.              Företagen fortsatte dock växa och grundas ända in på det nya århundradet. Sedan kom en svacka som åter följdes av en expansion 1906-1907 (jmfr Nohab Olidan thn.)Sedan kom åter en svacka där tillverkningen gick i 

Företagen fortsatte dock växa och grundas ända in på det nya århundradet. Sedan kom en 

svacka som åter följdes av en expansion 1906-1907. Efter det var där ännu en svacka där 

tillverkningen gick i stå med uppsägningar som följd. 1910 var produktionen i fullgång igen.33 

Konjunkturen gick med andra ord upp och ner i början av tidiga 1900-talet i Sverige och så 

också i Trollhättan.34 

Man hade i England diskuterat kring det faktum om man kunde anta att arbetarna kanske hade 

fått det bättre om den industriella revolutionen aldrig hänt.35 Den här diskussionen förde man 

även inom Metallindustriarbetareförbundet i Trollhättan där man pratade om arbetarrörelsens 

utveckling med start i England på grund av arbetarnas tillbakaställning genom 

maskinteknikens framgångar.36 Industrialismen gynnade alltså inte alltid arbetarna, ansåg 

man. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Lundh s.112-113 
31

 Lundh s. 158 
32

 Lundh s. 162 
33

 Isacsson & Magnusson s.15 
34

 http:/sc.innovatum.se/upload/Innovatum/webb2009/kort%20Nohabhistorik.pdf  
35

 Jörberg (1987) s.3 
36

 Metallindustriarbetareförbundet 2/2 1902 § 4 
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2. Undersökning  

 

2.1 Trollhättans kommun 1880-talet till 1910 

1884-1890 befann sig stora delar av Sverige i ekonomiska svårigheter. Men i Trollhättan steg 

ändå invånarantalet till följd av den ökade industrin. Antalet fabriks- och verkstadsarbetare 

var 1892 cirka tvåtusen. Många jobbade även i de små industrierna. Men trots all industri 

fanns det många fattiga.37  1891-1896 var goda år i Sverige och i Trollhättan var det inte 

heller några större förändringar. Budgeten 1900 var oförändrad jämfört med förestående 

period.38 1908 var hjonen sextiotvå stycken och administrationen av fattigvården omfattande. 

1909 var utgifterna för fattigvården i Trollhättan ännu större.39  

Den snabba industrialiseringen under 1890–talet innebar att kommunen, och staten, fick ett 

större ansvar för invånarna, den offentliga sektorn utvidgades och därav blev de samhälleliga 

problemen såsom exempelvis fattigdom mer tydliga. Sociala reformer blev därför än mer 

nödvändiga Barnavårdslagen tillkom exempelvis 1902.
40

 

Politiskt sett hade det i Trollhättan länge varit så att liberalerna haft försprång mot 

socialisterna men de blev omsprungna 1908. Det fanns två arbetarinriktade organisationer: 

Arbetareföreningen som hade en närmast liberal inriktning och den socialistiska 

arbetarrörelsen, dessa två låg ofta i konflikt.41  

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Hörmander & Lindström (1982) s.113-115 
38

 Hörmander & Lindström (1985) s.63 
39

 Hörmander & Lindström(1985) s. 149 
40

 Jörberg & Krantz (1978) s.41och 53 
 
41

 Hörmander & Lindström (1985) s.25-26 
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2.2 Stora arbetsgivare i Trollhättan 

Den största arbetsgivaren i Trollhättan från mitten av 1800-talet och hundra år framåt var 

företaget Nydqvist och Holm (Nohab) där man bland annat tillverkade lok. Från 1880-talet 

ökade tillverkningen vid Nydqvist & Holm snabbt, antalet anställda uppgick 1885 till 

fyrahundratvå stycken och 1897 hade fabriken mer än sexhundra anställda. 42  

 

En annan stor fabrik var Önans pappersmassefabrik som hade en industri inom träsliperi. 

Stridsberg och Björck, också kallat Gullöfors bruk, var ett plåtvalsverk där man tillverkade 

bl.a. sågblad. Dessa tre stora industrier hade 1880 sjuhundra arbetare i sysselsättning. Det 

fanns även en maskinremsfabrik, pappersbruk, kvarnar och plåtslageri.43 

Det patriarkala förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare levde kvar. På Antenor Nydqvist 

och hans frus bröllopsdag hyllades de av arbetarna. Dessa tågade till parets villa och sjöng 

och hurrade.44  

Ungefär tio till femton år senare, 1892-1899, beräknar man att det funnits cirka tvåtusen 

anställda vid olika fabriker i Trollhättan.45 
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2.3 Antal arbetslösa i Trollhättan 1880-1910 

 

 

Diagram över antal invånare i Trollhättan samt understödstagare och emigranter (1880-1890). Kommunernas 

fattigvård, Bisos U, Historisk statistik 1874-1910.  I diagrammet ovan kan man se att cirka 15 % av befolkningen 

var registrerat utan arbete 1880. År 1890 var antalet arbetslösa ca 11 %, 1900 ca 4 % och 1910 ca 3.5%.  

 

Man kan utgå ifrån att det fanns en hel del människor som inte alltid syns i statistiken, de som 

ofta hade det svårt med att få bidrag; exempelvis ensamstående kvinnor utan barn. Men man 

kan även se att ogifta kvinnor med barn som får understöd är färre i Trollhättan, i jämförelse 

med män, än på flera andra orter. Man kan även utgå ifrån att strejkande arbetare inte finns 

registrerade. Under exempelvis storstrejken 1909 låg arbetet på Nohab i stort nere i två 

månader.46 Då fanns det ett stort antal anställda vid fabriken. De fick vända sig till 

strejkkassor och andra föreningar.  
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2.4 Synen på arbetslöshet i Sverige 

Innan jag skriver om synen på arbetslöshet i Trollhättan anser jag det vara av intresse hur man 

såg på denna fråga i Sverige som helhet. Vad var det för synsätt som präglade människor i 

Trollhättan? 

Staten såg sig tvungna att ta tag i de problem som industrialismen bidrog till. 1871 kom en 

fattigvårdslag som skärpte reglerna och minskade rättigheterna för de behövande. Man 

reglerade även barnarbetet genom lagar. Man ville inte gå in och göra något åt arbetslösheten 

då man sade sig vilja vara neutral och inte hjälpa någon särskild sida på arbetsmarknaden. 

Emigrationen ansågs också reglera arbetslösheten som man för övrigt ansåg var 

självförvållad. Man började dock sätta in åtgärder mot emigrationen då de utvandrande var 

uppe i hundratusentals.47 

Att vara utan arbete betraktades ända fram till 1885 som lösdriveri. Alla skulle kunna visa 

papper på att de hade en anställning. Det var de som inte ägde något som man ville kunna 

kontrollera och tvinga till arbete om man ansåg att det behövdes. Men under den industriella 

perioden blev det svårt för staten att skilja på de som inte ville arbeta och de som inte fick 

jobb.48 

I jordbrukarsamhället fanns det vissa faktorer som orsakade arbetslöshet såsom missväxt och 

överbefolkning. Det nya industriella samhället förändrade förutsättningarna för att kunna 

tvinga någon att ta anställning då det inte fanns jobb till alla. Fattigvården kunde därför inte 

avlastas genom tvångsanställningar.49 

 

2.4.1 Emigrationen 

Det kraftiga födelseöverskottet före 1910 kom att öka befolkningen markant i Sverige. Detta 

var något som emigrerandet till Amerika till viss del kom att motverka.50 Men för att 

motverka lösdriveri och försäkra sig om att man hade tillgång på billig arbetskraft gjorde 

statsmakten regleringar i hela Sverige angående tjänstetvång och lönemaximeringsprinciper.51 

                                                           
47

 Jörberg & Krantz (1978) s. 26 
48

 Jörberg & Krantz (1978) s. 24 
49

 Jörberg & Krantz (1978) s. 25 
50

 Larsson S.12 
51

 Larsson s.42 
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Men den stora emigrationen fick staten att börja inse att man behövde hjälpa dem som levde i 

fattigdom, inte tvinga dem till åtgärder och se dem som ett hot mot stat och kommun.52  

Åldringsvården hade liksom barnavården legat under fattigvården vilken ofta uppfattades som 

välgörenhet. Vid 1800-talets slut började man fundera kring frågan om ålderdomsförsäkring 

och 1907 startade utredningen kring denna försäkring. 1914 trädde lagen om 

pensionsförsäkring in.53 
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3. Synen på arbetslöshet i Trollhättan 

3.1 Kommunens syn på arbetslöshet 

I Trollhättans kommun var arbetslöshet likställt med fattigdom. Att vara arbetslös betydde att 

man var ett ”fattighjon”. Man nämner alltså dem utan arbete såväl gamla, sjuka eller övriga 

arbetslösa som hjon. Man ordnade med fattiggård och gav, i vissa fall, bidrag så man lämnade 

inte människor helt åt sitt öde.  

Man insåg att människor levde i nöd och att man behövde hjälpa till med åtgärder för att 

hjälpa dessa människor. November-december 1879 föreslår man att framöver erbjuda 

kommunalt arbete åt de mest behövande. De som önskade arbete skulle anmäla sig mellan 

15.00 och 16.00 varje eftermiddag hos Herr Fabrikör J. Blomqvist. Sjuttioåtta personer 

anmälde sig och fyrtiofem fick arbete. Resten fick vänta på upplysning. Man skulle i 

kommunen även söka pengar till mer arbeten och soppkök för dem behövande.54 

Man försökte i kommunen även ta till andra åtgärder för att dels hjälpa de fattiga, dels hålla 

ordning på dem. I kyrkorådet beslutades det 1905 att man skulle anställa en diakonissa. Hon 

skulle se till att de fattiga, framförallt, levde efter de kristna reglerna och höll sig friska och 

hälsosamma och tog hand om sina barn på rätt sätt. Men det kom att dröja innan diakonissan 

verkligen var på plats.55  

På fattiggården, som fram till 1896 kom att tillhöra kommunalnämnden för att sedan övergå i 

fattigvårdsstyrelsen, försökte man även hålla en viss hygien på sina inneboende:  

”För att möjliggöra renlighet och snygghet bland de hjon, som å fattigvården intagas beslöt 

styrelsen uppdraga åt ombudsmännen att anskaffa i erforderligt antal nödvändiga 

klädespersedlar tillbegagnande efter intagandet medan hjonens gamla kläder desinficeras.”
56

  

Detta visar också den syn man hade på de människor som kom och sökte hjälp. 

 

                                                           
54

 Trollhättans kommun kommunalnämndens protokoll 1872-1884 A:2, Protokoll vid Kommunalnämndens 

sammanträde 28/11 och 4/12 1879 
55

 Hörmander & Lindström.(1985)  s.109 
56

 Protokoll hållet vid ordinarie sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 2 mars, 1896 § 13 
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3.2 Arbetarnas syn på arbetslöshet 

3.2.1 Fackförbunden i Trollhättan 

1902 bildades den första fackföreningen i Trollhättan, en avdelning av Svenska Järn- och 

metallarbetarförbundet, bland annat med arbetare från Nydqvist & Holm. Större delen av 

produktionen på Nydqvist & Holm låg nere i två månader 1909 då förbundet hade deltagit i 

Storstrejken.57 Senare ansåg man att firman i vissa fall varit ”småaktig” vid återtagande av 

arbetare efter strejken.58  

Man hade även tidigare haft strejker, inom exempelvis Svenska väg och 

vattenbyggnadsarbetareförbundets avdelning 2 i Trollhättan, där man betalade ut understöd 

till de lockoutade hos ”Grof och Fabriksarbetareförbundet genom att[…] hemställa en 

vördsam anhållan att understöd för fösta veckan medföljer samtidigt som understödet 

utanordnas för den andra så att medlemmar kommer i åtnjutande af att få sitt fulla understöd 

utbetalt från första dagen.”59 Man ville alltså stötta sina kamrater. 

Man arbetade för att sammansvetsa arbetarna även över kommungränserna och skänkte i 

metallindustriförbundet bidrag till arbetare vid Ödeborgs bruk i Dalsland. De hade vägrat att 

utföra strejkbryteriarbete i Uddevalla hamn.60 Man ville även visa respekt för dem som 

strejkade genom att inte ta de jobb som fanns lediga och stötta de kamrater som stod på sig, 

både de strejkande och de som vägrade ta deras jobb. 

Man hade en stor förståelse för varandras situation och stöttade dem som kom att stå utan 

arbete. 
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 http:/sc.innovatum.se/upload/Innovatum/webb2009/kort%20Nohabhistorik.pdf 
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 Protokollsbok för ”Jernarbetarnes Klubb” vid Nydqvist & Holm Årsberättelse 13/2 1910   
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3.3 Arbetsgivarnas syn på arbetslöshet 

Det fanns arbetsgivare som satt med även i kommunen och beslutade i fattigfrågor exempelvis 

E Stridsberg som var med och beslutade om fattiggården.61 Men han var som arbetsgivare på 

Gullöfors bruk mycket bestämd över vad han tillät sina arbetare att göra och inte göra. Han 

godkände exempelvis inte föreningsrätten bland sina arbetare och kunde säga upp folk utan 

någon djupare anledning.62  

Även på Nohab var man bestämd i vad arbetarna fick göra. Man kunde i vissa fall vara 

motvillig att återanställa arbetare som varit ute i strejk.63 Men man gav även bidrag till 

pensionskassan.64 

Man var alltså inte sen att avskeda arbetare som man inte ansåg vara lojala eller som av annan 

anledning inte passade företaget längre. När en del arbetare sedan hamnade i fattigvården satt 

arbetsgivare även där.  

Men man kunde även som arbetsgivare i somliga fall, vid högtider, dela ut pengar till 

välgörenhet. Det patriarkala förhållandet arbetsgivare och arbetare gjorde att många arbetare 

ändå såg upp till sin chef. 
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4. Åtgärder 

4.1 Kommunens åtgärder 

4.1.1 Fattigvården 

 Fattigvårdsförordningen i Sverige kom 1871 och för att få hjälp krävdes i princip att man var 

oförmögen att arbeta. De familjer som i regel fick understöd hade ofta många barn. Den 

vanligaste orsaken till att man fick bidrag var: ´” knapp inkomst och talrik familj”´.65   

Fattigvården i Trollhättan var organiserad i åtta ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Man 

hade sammanträde första måndagen varje månad och utdelning av understöd den sista i varje 

månad. Ordförande var fabrikör Dahlberg. Trollhättans samhälle var indelat i sex 

fattigvårdskretsar med fattigvårdsstyrelsen ledamöter som kretsföreståndare.6667 

Fattigvårdsstyrelsen kunde ge förslag på de som borde befrias från mantalspenningar: piga, 

arbetare, åkare, hustru, änka men även vissa arbetande kvinnor så som tvätterskor och 

sömmerskor68 

Inom fattigvårdsstyrelsen tog man även beslut om utdelning av förnödenheter så som 

exempelvis skodon […] samt af medicin.69 Man delade också ut julgåvor från räntor ur olika 

fonder. De fattiga fick då en summa pengar som gåva.70 1889 fyllde Oscar den II år och på 

grund av det delade man ut mat till fattiga.71 

Liksom inom Metallindustriarbetareförbundet i Trollhättan hade man inom 

fattigvårdsstyrelsen samarbete över kommungränserna. Arbetaren Axel Konrad Olsson hade 

hemortsrätt i Göteborg därför fick han inget understöd från Trollhättan. Likaså hade en man 

vid namn Engström lämnat sitt arbete vid statens järnvägar i Göteborg och flyttat, nu var han 

arbetslös. Det godkändes inte utan utbetalning fick bero. Man hade kontakt med städer såsom 

Malmö, Stockholm och Göteborg.7273 
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 Bergman & Johansson (2002) Birgitta Plymoth s.144, 152 
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4.1.2 Åtgärder för kvinnor 

1862 hade CJ Svénsen, som var riksdagsman, föreslagit att vissa tjänster skulle kunna tillfalla 

kvinnor. Det blev mycket diskussion men tillslut kom man fram till att den misär som ogifta 

kvinnor ofta hamnade i med blanda annat prostitution kunde kringgås om de fick en inkomst. 

De skulle heller inte ligga fattigvården till last. 1880 var fjorton procent kvinnor anställda i 

den statliga arbetsmarknaden.74 

I fattigliggaren i Trollhättan fanns det många kvinnor; alltifrån unga till gamla änkor.75 

Arbetaren Torbjörnsson var exempelvis sjuk en längre tid och fick fem kronor i månaden för 

sig och sin familj. Efter hans död fick änkan fortsatt understöd då hon inte fick stöd från 

någon pensionskassa.76 
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 Protokoll fördt vid ordinarie sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Trollhättan den 1november 1901 § 6 
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 Kvarnström, Waldemarsson, Åmark (1996)Ylwa Waldemarson s.113, 122 
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4.1.3 Åtgärder vid sjukdom 

Försäkringar i enskilda sjukkassor blev vanligare under slutet av 1800-talet. 1891 gav staten 

bidrag till dessa sjukkassor. Men det var först på 1930-talet som de började bli ett 

obligatorium.77 

Sjukhjälpkassan arbetade under svåra ekonomiska villkor. Från 1879 fick den som var 

kroniskt sjuk ofta ingen hjälp från sjukkassan. Man kunde som mest få ett bidrag på sextio 

kronor inte mer. 1891 fick vi den första sjukkasselagen i Sverige. Kassan fick varken 

kommunala eller statliga bidrag.78 

Det var förste distriktsläkarens plikt att varje dag ha öppen mottagning för allmänheten, så 

även kommunens fattiga som inte bodde på fattighus men var berättigade till fattigunderstöd 

kunde komma dit. Den andra distriktsläkaren hade än mer restriktioner vad gäller de fattiga. 

Han skulle:  

´”på fattigvårdens bekostnad, med iakttagande af nödig sparsamhet, förordna läkemedel så väl 

åt de sjuka som åtnjuta fattigunderstöd och vårdas å fattighusen, som ock, der skyndsamhet är 

nödvändig, jemväl åt sådana sjuka, hvilka ej tillhöra fattigvården men för tillfället sakna 

medel.”´ 

Han fick inte heller ta ut någon ersättning av den som gick på fattigunderstöd.79  

När lungsoten gjorde att folk insjuknade väcktes frågan om att öppna en sjukstuga vid 

fattiggården. Man menade att det var viktigt att familjeförsörjare kunde arbeta och inte belasta 

fattigvården.80 Det sjukhem som sedan öppnades fick man endast plats vid om man hade 

läkarintyg.81  
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4.1.4 Placeringar 

Det var svårt att hitta boende och 1894 hade fyrtioen personer på egen begäran blivit häktade, 

många av dem var fattiga och hade ingen annanstans att bo.82  

Fattiggården 

 Då antalet fattiga och kostnaderna för dem ständigt steg krävde man 1893 en fattiggård.  

1895 var byggnaden färdig, en fattigvårdsstyrelse tillkom 1896 och därmed övergick frågor 

gällande de fattiga från kommunalnämnden till denna styrelse.83 

Det finns exempel på familjer som inte får rum på fattighuset då fäderna ansågs ha tillräcklig 

inkomst att betala hyra men ofta var fäderna onyktra och det fick familjen betala för. Man 

hade i stort mycket alkoholism i staden och olika föreningar som försökte bekämpa den.84 

 Fattigvården, som gick under en särskild budget, kostade mycket men gav även inkomster. 

Man hade förutom fattiggården ”utlejda fattiga” och gav viss ersättning i somliga hem. 1896 

finns registrerat femtio ”hjon” men då är inte de som fick ersättning och de som var utlejda på 

gårdar inräknade.85  

Man hade stränga regler gällande fattiggården både för de som arbetade där och de 

inneboende: 

”Reglemente för ombudsmännen vid Trollhättans Fattigvård. 

 Det åligger ombudsmännen gemensamt att utöfva noggrann tillsyn och kontroll öfver 

fattiggården, att vid fattigvårdsstyrelsens sammanträden lemna alla nödiga underrättelser 

angående fattiggården verkställa dess beslut och tillse att såväl föreståndaren som 

matmodern noggrant efterfölja de i reglementet för Trollhättans kommuns Fattigvård dem 

gifvna föreskrifter samt att i en för ändamålet afsedd bok anteckna sina besök hvilka i regel 

bör göras en gång i veckan, att lemna föreståndaren och matmodern nödiga 

förhållningsorder för sådana oförutsedda fall i hvilka deras instruktioner ej bära tillräcklig 

vägledning, att vidtaga erforderliga åtgärder vid sådana tillfällen, då föreståndaren icke 
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förmår med honom till buds stående medel däringa trots och uppstudsighet från hjonens 

sida eller bringa dem att fullgöra sina skyldigheter.”86  

Det var inte alltid lätt att få tillstånd att komma till fattiggården. Det krävdes ibland 

”läkarebetyg” för att tillfälligt få vårdas på fattiggården. Andra fick avslag för att hyra rum i 

fattighusen om det ansågs att man inte var i tillräckligt stort behov. De rum som fanns 

behövdes för ”nödsituationer”.87 

Av de som inte togs in vid fattiggården på grund av platsbrists fick en del bidrag och 

uppmanades att söka jobb.88 Man gav bidrag även på annat sätt än genom pengar, till 

exempel fick en fru Andersson ”erhålla ett par nya kängor.” Men man minskade även 

understöd för familjer då barnen flyttats till fattiggården.89 Man särade alltså på familjer om 

man ansåg det vara tvunget. Vid anmälan hos barnavårdsnämnden om att en änka 

vanvårdade sina barn skulle barnen skiljas från hemmet och dottern inackorderas hos 

torpare mot en avgift av fem kronor i månaden.90 

När eller om man så småningom fick jobb skulle man betala tillbaka det man fått i 

understöd.91  
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4.1.5 Auktioner och barnarbete 

Fram till åtminstone 1890 hade man fattigauktioner där de friskaste auktionerades bort till 

lägst bjudande. Resten skulle tas om hand genom fattigstugan men den räckte inte till alla.92  

Kommunalnämnden hade vid ett tillfälle möte angående de fattiga. Antalet ”hjon” var då 

fyrtiotre stycken, mestadels barn. Dessa barn auktionerades också ut till lägst bjudande vid 

fattigauktionerna, precis som de vuxna.93   

Man kan förstå att de barn som auktionerades ut fick arbeta en del på gårdarna de kom till. I 

Sverige förekom även barnarbete inom industrin då barn och ungdomar på fjorton och femton 

år och ibland till och med så små barn som tolvåringar arbetade i fabrikerna.94 Man kan se att 

detta också förekom i Trollhättan: 

 ”I de minderårigas lönefråga rapporterade Carl Frendberg att förhöjning å timpengen ehuru 

[…] blivit beviljade ett 80 tal pojkar[…]” 

Frendberg menade även att de inte visste om dessa pojkar fått löneförhöjningen i realiteten 

och att man måste ta till krafttag.95 Här nämns orden minderåriga och pojkar. Hur gamla de 

var framgår dock inte. 

Som man kan se hade barn, änkor och sjukliga det svårt att klara sig utan fattigvården. Man 

försökte i möjligaste mån hjälpa dem man kunde även om det kanske inte alltid endast var för 

den enskildes fördel, man hade ju en del att vinna på det för samhällets räkning också:  

”…ynglingen Ernst (Emil) A. Skogzberg söka skaffa honom möjlighet att lära ett yrke och 

uppdrog styrelsen åt fabrikör Hjörnberg som välvilligt åtog sig, att ombestyra, att han finge 

anställning hos någon skräddare, skomakare eller annan yrkesman, samt således sluppe ligga 

fattigvården härstädes widare till last.”96  
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4.1.6 Arbetsförmedling 

Arbetsförmedlingar har i viss mån funnits sedan 1900-talets början. Under 1900-talets början 

lade man i Sverige grunden till åtgärder mot arbetslöshet såsom arbetsförmedling, 

arbetsunderstöd och nödhjälpsarbeten.97 1906 tog staten bland annat ett beslut om bidrag till 

arbetsförmedlingar ute i kommunerna.98  

På större platser fanns ”arbetsförmedlingsanstalter”, så också i Trollhättan men den ansåg 

man inte vara till någon nytta.99 Man kan dock dra slutsatsen at det har funnits en runt 1910. 
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4.2 Arbetarnas åtgärder 

Innan det första fackförbundet startade fanns olika föreningar och utskott som arbetade för 

arbetarnas rätt. Men stod man utan arbete fick man gå till fattigvården, flytta eller emigrera. 

Fackförbunden och intresseorganisationerna tog strid mot arbetsgivarna även i Trollhättan där 

man exempelvis inom Metallindustriarbetareförbundet förde en hel del diskussioner kring 

frågan om att ingå i den ena eller andra fackföreningen eller LO. Man kände att man måste bli 

starka och ena sig.100  

4.2.1 Klubbar och förbund 

Järnarbetarnas klubb vid Nydqvist och Holm 

Järnarbetarnas klubb vid Nydqvist och Holm hjälpte en medlem att söka jobb på annan ort då de ansåg 

att han blivit uppsagd på ett ”oförskyldt sätt”. De tänkte bidra med tjugo kronor.
101

 Ludvig Anderssons 

ansökan angående bidrag för flytt blev senare avslagen av avdelningen. Klubben gjorde då en lista där 

frivilliga kunde skänka pengar så att de ändå kunde ge det bidrag de lovat.
102

 

Man pratade om ”de minderårigas” lönekrav: 

18 juni 1908 §4 ” I de minderårigas lönefråga rapporterade Carl Frendberg att förhöjning å timpengen 

ehuru[…]  blivit beviljade ett 80 tal pojkar[…]” I samma paragraf säger även Frendberg att de inte 

visste om dessa pojkar fått löneförhöjningen i realiteten och att man måste ta till krafttag.   

 

Metallindustriarbetareförbundets AVD 112 Trollhättan 

Metallindustriarbetareförbundet Avd. 112 Trollhättan fick listor där man frågade efter ”bidrag till olika 

ändamål.” Men man ville inte bidra ” på grund af den dåliga ställning vi sjelfa stå i.” På ett sådant 

påstående kan man förstå att de arbetslösa hade svårt att få in pengar.
103

 Ett år senare gick åter en 

lista runt i förbundet nu för frivilliga bidrag till lockoutade kamrater. Man skulle stötta dem.104
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Förbundet betalade alltså ut understöd och äskade för pengar genom att exempelvis ordna en 

friluftsfest för dem som skulle bli lockoutade.105 Man räknade från förbundsstyrelsens sida att 

mellan 8-10000 personer i förbundet skulle bli berörda av konflikten.106 

Man ser även att man hade ett samarbete mellan kommungränserna då arbetare blir utan jobb. 

Vid Ödeborgs bruk i Dalsland hade arbetare vägrat att utföra strejkbryteriarbete i Uddevalla 

hamn, de fick då bidrag från Metallindustriarbetareförbundet i Trollhättan.107  

1909 utgick en Storstrejksproklamation, man skulle nedlägga arbetet onsdagen fjärde 

augusti.108 Några dagar senare pratar man om ilskan mot Länsstyrelsens tilltag att sätta in 

militär mot arbetarna, detta mot myndigheternas vilja.109 Strejkunderstöd utbetalas till 

hundraåttio stycken medlemmar.110 
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4.3 Arbetsgivarnas åtgärder 

 
Trollhättan var tidigt 1900-tal tillviss del en bruksort där Nydqvist & Holm starkt dominerade. 

Patriarkatet levde kvar och företaget krävde att deras anställda skulle vara lojala. Det finns 

exempel där arbetare blivit svartlistade på Nydqvist & Holm på grund av att de engagerat sig i 

arbetarrörelsen.111 

Man försökte även från arbetsgivarnas sida hålla facket borta då man ansåg att det alltid 

funnits ett gott samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare. Men 1902 bildades i Trollhättan 

Svenska järn- och metallarbetare förbundet.112  Det behövdes då man på firman bland annat 

anställde pojkar som fick halva lönen. Inga gratifikationer förekom, man drog avgift till 

sjukkassan på lönen, liksom kommunal- och kronoskatt.113 

 

Järnarbetarnas klubb vid Nydqvist och Holm hade deltagit i storstrejken augusti 1909. Firman 

var i vissa fall ”småaktig” vid återtagande av arbetare efter strejken, ansåg man.114 På Antenor 

Nydqvist födelsedag skänkte han tiotusen kronor till Verkstadens pensionskassa.
115

 Man både tog och 

gav på Nohab. 

1901 kom lagen om arbetsgivarens ersättningsskyldighet vid yrkesskada.116 1906 betalade 

Arbetsgivaren Nydqvist och Holm en arbetares vistelse på sjukhemmet, varför framgår inte:  

”[…]arbetaren Ljunggrens anhållan om intagande på sjukhemmet mot en avgift på sjuttio öre 

per dygn som firman Nydqvist och Holm skulle ansvara för.117 

Men det finns även andra exempel på arbetsgivarnas makt. På Gullöfors bruk hade 

föreningens kassör blivit avskedad. Man ville ha en förklaring av chefen Stridsberg om varför 

kassören blivit uppsagd och om Stridsberg erkände föreningsrätten.118 Det sa han att han till 
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viss del gjorde ”men inte bland sina arbetare.” Han uppgav också som skäl till avskedande 

kassörens nationalitet. Han var dansk från början. 119  

Det hände att arbetsgivare på företag satt med i fattigvårdsstyrelsen.120 På det viset kunde de 

hjälpa till med fattigdomen i samhället. 

 

Folkmängden ökar 1904-07 från 6065- 6483 invånare. Störst stegring var det 1907, troligen 

på grund av kraftverksbygget.  Industrierna låg i väntan på vad elektriciteten skull föra med 

sig.121 1910 blev kraftverksbygget färdigt men man kunde inte tillgodose alla med jobb, det 

ledde till arbetslöshet och utflyttning.122  

Man gjorde alltså från arbetsgivarnas sida inte mycket för att hindra arbetslöshet eller stötta 

de arbetslösa. Man kunde inte alltid heller göra något. 
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4.4 De arbetslösas åtgärder 

 

4.4.1 De arbetslösas förening 

De arbetslösas förening startades ganska sent i Trollhättan. Man föreslog 1909 att en 

kommitté skulle ordna med ett möte för att få tillstånd en förening123. Man ville där lyfta 

frågor kring arbetslösheten och bland annat diskutera hur man skulle gå tillväga för att få in 

pengar. Landsorganisationen i Sverige var en aktör som bidrog med medel såsom exempelvis 

trettiosex kronor för startandet av De arbetslösas förening. De hade i sin tur fått bidrag på 

tjugotusen kronor från Pellerins margarinfabrik att dela ut till arbetslösa.124 Man kunde få 

även få hjälp på annat vis: barberare Johansson erbjöd gratis rakning till dem som tillhörde 

föreningen.125 Man fick ibland pengar från fackförbund ett exempel är ”Gjutare fackförening” 

där man fick sexhundra sjuttiofem kronor vilket skulle bli tjugoen kronor per medlem.126 

Ibland gick det trögt med insamlandet av pengar och man kan läsa att insamlingslistor som 

man lagt ut hade inbringat mycket lite pengar. Man hade en känsla av att samhället inte 

verkade bry sig om dem som inte hade jobb och var rädd för att det kunde leda till upplopp.127 

 

4.4.2 Strejksituationen 

 Under storstrejken 1909 lade alla arbetare, 1500 stycken, ner sitt arbete. Man erbjöd 

arbetsvilliga, vilka var hundratals, ur de strejkandes led arbete och skyddade dessa med polis 

då det blev stor irritation bland övriga strejkande.128 Under strejken gav man inom 

Handelsföreningen 10 % rabatt på vissa varor för de mest behövande vilka strejkutskottet 

hade utsett och hade rekvisitioner för.129  
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Efter storstrejken ville man inom arbetarekommunen genomföra vissa bojkotter av dem som 

hade stått mot arbetarna under strejken.130  

4.4.2.1 Trollhättans strejkutskott 

De som gick ut i strejk 1909 stod utan understöd och trygghet. I Trollhättans strejkutskott 

ansökte man om pengar vilket beviljades eller fick avslag. 1909 kunde man exempelvis få 

sjuttio kronor om man skulle på behandling.131 Man fick även tre kronor i bidrag om man var 

ogift eller gift utan barn samt fyra kronor om man var gift med barn.132Några månader senare 

har summan höjts och bidrag varje vecka uppgår till sex kronor i veckan till ungkarl och 

familj utan barn och femtio öre till för familjeförsörjare.133 Ensamstående med barn fick alltså 

inget bidrag. Riksdagsman G Strömberg skänkte tvåhundrasjuttionio kronor och man 

beslutade att endast dela ut matvaror och inte pengar.134 Försök gjordes även för att få köpa 

mjölk för tio öre av den lokala mejeristen.135Frikort från landssekretariatet delades också ut 

för exempelvis bakning av bröd och det var på villkoret att inget annat arbete utfördes.136 

4.4.2.2  Lojalitetsfrågan inom utskottet 

Det rådde en viss tveksamhet från utskottets sida då de frågade sig vilka som egentligen var i 

verkligt behov av bidrag.137 Inom utskottet var man även noga med vilka jobb arbetarna hade. 

De fick inte ha arbete på vilka villkor som helst, då kunde man istället se till så att någon stod 

utan jobb. 

Förutom att planera underhållning så diskuterade man vilka arbete i Egnahemsområdet som 

borde få fortgå. Man ansåg att de arbetare som gjorde något arbete åt en entreprenör under 

strejken ansågs osolidarisk. De arbeten som var förbjudna gällde framför allt entreprenads- 

och spekulationsarbete som kunde gynna exempelvis byggmästare. En fråga restes angående 

månadsavlönade arbetare och man ansåg att om en arbetare utför ett arbete likställt med det 

den gjort innan strejken inte kan betraktas som osolidarisk men om man utförde ett arbete 

man inte skulle gjort innan strejken kunde man betraktas som osolidarisk. 
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Man diskuterade mycket, allt ifrån om vad man inte fick göra som att spela kort och vilka 

man trodde eventuellt var osolidariska, från kakelugnsarbetare till elektriker.138 Man stoppade 

exempelvis ett spekulationsarbete på ett Egnahemsbygge. 139 

Man försökte hålla ihop men ibland var det svårt att säga nej till arbete när det erbjöds. 
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5. Diskussion  

Man kan se att det var mycket på gång i Trollhättan under 1880- 1910. Hårda tider gjorde att 

man ville sammansluta sig inom arbetarklassen vilket kom att bidra till att fackförbund 

bildades ur de föreningar som gjorde de första trevande försöken till enande. Fackförbunden 

kom till på 1900-talet. På det viset kan man se att man gick framåt och att man befann sig 

uppe i något som sedan kom att leda till något bättre. Det vill säga, en progression hade skett. 

Man förstår att det hände mycket av vikt då arbetsgivare såsom Nydqvist och Holm och 

Stridsberg försökte hålla facket borta genom att hänvisa till patriarkrollen och den ”goda 

relation” man ansåg sig ha haft eller påpeka att deras arbetare inte skulle vara med även om de 

ansåg att arbetare på andra arbetsplatser kunde vara det. 

Arbetarna stöttade varandra och ville hjälpa sina kamrater då de stod utan arbete. Det var inte 

alltid lätt, dels därför att man själv kanske hade dåligt med pengar och inte kunde bidra eller 

så blev man erbjuden jobb trots att man egentligen ville stötta strejkfrågan.  

Man lade, till skillnad från kommunen, inom arbetarnas led även skulden för arbetslösheten 

på arbetsgivarna istället för på de arbetslösa. 

Patriarkatets roll var, som sagt, stort och man hyllade arbetsgivare vid högtider även fast man 

uppenbarligen inte alltid hade en positiv inställning till deras agerande. Det faktum att man 

även vid dessa tillfällen, från kommunens sida, ibland delade ut exempelvis mat till fattiga 

visar att man var ambivalent angående fattigdomen och visste alltså mycket väl att folket var 

fattigt och att människor kanske inte var lata trots allt. 

Barnarbete förekom i hela landet, så också i Trollhättan. De som var mycket unga var också 

billigare arbetskraft och antagligen därför ofta mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta 

gjorde det inte enklare för de vuxna att få arbete och definitivt inte till en skälig lön. 

Man kan se att fattigfrågan och arbetarfrågan var mycket viktiga i hela landet då man inom 

Metallindustriarbetareförbundet i Trollhättan liksom inom Fattigvårdsstyrelsen hade 

samarbete över kommungränserna.  

Man hade inom kommunen en kontroll av invånarna men också en omsorg om dem. Man 

hade en del åtgärder där man försökte lösa kommunens ekonomi genom exempelvis 

fattiggården, där man kunde samla de utan arbete och få sysslor gjorda å kommunens räkning 



37 
 

det vill säga; ”hjonen” fick arbeta för att de bodde där. Man befriade även somliga från 

mantalspenning och försökte finna jobb åt andra. 

Men det finns även en antydan av ett behov att skilja ut de fattiga och göra dem mindre värda. 

Då framför allt kanske i hur man uttrycker sig med ord och uttryck som: hjon, desinficera 

deras kläder, lära dem att ta hand om sina barn och leva efter de kristna reglerna. Många 

gånger var det nog nödvändigt att desinficera och lära vissa människor att ta hand om sina 

barn. Men det kanske de skulle behöva i andra samhällsklasser också. Man blir inte 

automatiskt en dålig förälder, ohederlig eller smutsig för att man är fattig. Däremot kan 

fattigdom utlösa kriminalitet såsom människor som ser sig tvungna att exempelvis prostituera 

sig eller stjäla då de inte får någon annan hjälp. 

Det var mest kvinnor som hade behov av hjälp från fattigvården. Vad jag har kunnat utläsa 

var det i somliga fall svårt att få bidrag, eller få bidrag som räckte till om man var ogift med 

barn. Detta är i så fall en grupp som inte finns med i statistiken och som kan antas, liksom 

idag, vara relativt stor.  

Det fanns även andra som inte fick plats vid fattiggården eller fick bidrag då de kanske inte 

levde upp till kriterierna. Man kan även här fundera över vart de tog vägen, de finns inte 

heller med i statistiken. 

Man kan se att antal fattiga och emigranter avtar i förhållande till folkökningen under dessa 

trettio år. Med andra ord fick människorna det bättre i Trollhättan mot slutet av denna period. 

Det hände att arbetsgivare på företag satt med i fattigvårdsstyrelsen. Av det får man ändå tro 

att det fanns en vilja att hjälpa till med fattigdomen i samhället. Men först efter att man själv 

gjort sig av med arbetaren. 
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