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– Min roll var ju, men det kanske inte spelar någon roll … För jag hade 
nyss blivit invald i facket. Jag fick ju inte strejka, sade Göte Olofsson 
innan jag hann ställa min första fråga.

– Men kan du inte börja med att berätta lite om dig själv, frågade jag.
– Jo det var det jag tänkte. Min roll, den är inte från vinkeln utav en 

av de strejkande. Jag var inblandad redan då i facket.
– Just det, just det. Men hur gick det till när du blev gruvarbetare från 

början?
– Det var ju så här att jag var armerare. Jag jobbade åt en entreprenör 

men byggde åt LKAB. 1960, tror jag, byggde vi färdigt anrikningsverket. 
Efter det kom de från LKAB och frågade om jag kunde börja där. De 
tänkte bilda en egen byggnadsavdelning. Det fanns inga jobb just då 
på öppna marknaden så jag tänkte jag kan väl prova. Man jobbade och 
jobbade och sedan blev man kvar där. 1965 for jag till Stockholm och 
sökte annat men det blev inget där. Efter det var det missnöje hela tiden.

– Kommer du ihåg hur missnöjet började?
– Det var på mitten av 1960-talet, då var det en sådan där djupdyk-

ning bland löner och så. Som vi upplevde det. De där ackorden retade 
man sig förbaskat på vet du. Det var liksom godtyckligt. Vi kunde inte 

Prolog
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påverka lönen på något vis. Jag var uppe på kontoret flera gånger. Man 
var nästan lite revolutionär då. Man var förbannad och jag vet att de 
räknade fel. Jag var uppe med hela gänget en gång. Då sade de så här: 

”Ja men det där räknar vi på nästa gång”. Jag sade: ”Nej, pengarna ska vi 
ha nu i dag.” Pojkarna sade: ”Det där kommer du inte att lyckas med.” 
Innan vi var därifrån hade vi fått papper, det var bara att hämta pengar 
från banken. Då var man revolutionär. Det var en sådan stämning då. 
Det var som att man ville ha en förändring i samhället, man ville ha en 
förändring på jobbet, man ville ha förändring. Jag vet inte om det var 
tidsandan då eller vad det var. Jag tänker att jävlar vad jag var framåt.

– Vilket var första jobbet du hade?
– Jag var med i flottningen när jag inte ens var fyllda femton. Ja det är 

otroligt, man cyklade fast vägarna var dåliga. Det fanns en timmerkoja 
men jag åkte hem till morsan varenda kväll. Det där med kojan gillade 
jag inte, med främmande gubbar, man var så ung då. Där fick man lära 
sig att jobba. Man gick med sådan där långsvans. Första motorsågen 
kom två år efteråt. Den vägde sjutton kilo. Jag kommer så väl ihåg en 
gubbe där, ja han var två meter lång och jag var bara en grabb. På mor-
gonen var det kallt och det brakade, det fälldes ju träd. Den där Arthur, 
han fick inte igång motorsågen. Han svor jävlar vet du. Det sprutade 
mot sjön och det ekade. Då kunde man bara fälla och kapa med motor-
sågen, inte kvista. En annan grej som jag minns. Det var ABF, jag tror att 
det var andra vintern, då ordnade de en sådan där liten kulturafton. Jag 
vet, gummorna i byn bakade och så for vi ut. Det var en från ABF som 
spelade gitarr och sjöng Dan Andersson. Gubbarna fick bullar och kaffe 
och vet du vad de var nöjda. Det var fantastiskt tyckte jag. Det var det 
enda avbrottet för dem.

– När var det du kom in till Gällivare sedan?
– Det var när jag hade huggit tre vintrar och skulle börja den fjärde. 

Då tänkte jag att det måste finnas något annat i den här världen. Jo då 
började man bli det där, ja du vet, det var ju med flickor och allt möjligt. 
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Vi hade ju bara en enda blondin i byn höll jag på att säga. Flyttade man 
till Gällivare på den tiden tyckte man att hela livet öppnade sig. Jag fick 
tre jobb. Jag fick tre jobb! Det på sågen lät intressant. Har jag kapat dem 
så nog kan jag såga dem längs efter. Men jag hade inte fyllt arton år och 
därför skulle jag bara få två och åttio. Då sade jag åt chefen: ”Hörru jag 
har huggit i nästan fyra vintrar. Jag ska ha fullt betalt.” ”Har du gjort 
det?” ”Jajamen.” ”Ja, men kom in, vi vill titta på dig, vi måste se.” Jag 
gick ju dit och liksom spände alla muskler, jag var så trött på den där 
skogen. ”Du får jobbet och du får tre och trettio.” Det var femton man 
där på sågen och efter ett tag sade jag åt pojkarna: ”Nej fan vi ska ha mer 
betalt.” ”Det är ingen idé vi får inte något.” Ja, vi gick. ”Jag har ju hört 
att ni har jobbat bra, ni får tre och sjuttio. Men ni får inte säga något.” Vi 
svarade inget. På morgonen kom jobbarkompisarna. ”Nå, hur gick det?” 

”Jajamen, vi fick tre och sjuttio.” När chefen kom så for de dit. De kom ut 
och vi blev inkallade. ”Men ni sade ju att ni inte skulle säga något.” ”Det 
har vi aldrig sagt. Tror du vi är så jävla bakom ryggen? Så jävla billigt är 
det inte.” ”Ja ja, ni får ha kvar de tre och sjuttio den här månaden men 
inget mer.” Jaha. Efter någon vecka sade en som jag kände: ”Ska du ha 
jobb på bygge?” Då gick vi och sade upp oss. Jag tror vi tjänade fem och 
femtio på bygget. Man var så framåt.

– Då fick du lära dig bygga istället.
– Jo då började man bygga. Jag brukar tänka, jag började fälla sedan 

var det sågen sedan har jag börjat spika upp de där. 1950-talet, det var 
ett uppsving. Fyrtiofem grader uppåt med allting. Det var då bilarna 
kom också, amerikanare, den ena större än den andra. Också efter att 
jag muckade från värnplikten. När jag kom hem så var bygget färdigt 
och jag visste inte att jag hade kvar jobbet. Då jobbade jag på kontrakt. 
Jag fick inte sluta. Man var som låst under en period, tre månader efter 
att man börjat på ett bygge. Så jag sade: ”Jag måste hem till skogen, de 
behöver hjälp där, det är katastrof.” Jag tog mig en riktig jävel. Nästa dag 
började jag på Allmänna betong och tjänade pengar. Men det var svårt 



4

med bostäder då. Jag hyrde en etta i Gällivare och när man gifte sig så 
flyttade man bort till Kilen i Malmberget.

– Kommer du ihåg den första dagen när du jobbade i gruvan?
– Ja hörru du, det kommer jag ihåg. Jag blev väl mottagen av job-

barkompisarna. Det var några som jag hade jobbat med tidigare. Jag 
kommer så väl ihåg. Jag vet inte om det var första dagen eller hur det var 
men det inträffade en svår olycka där nere i gruvan. Det fanns ett schakt 
som gick upp i orten och där skulle vi bygga någon platta till spelen där 
linorna skulle gå. Vi hade en brygga där fem meter nedanför. Hur det 
nu var så skulle vi köra upp en brygga som var här nere. Den var vid 
sjuttio meter då. När man körde upp den där bryggan var vi tvungna 
att ha fyra man som skulle rulla ihop vajrarna och låsa i rätt läge. Jag 
var på väg dit ner, jag var ju engagerad och jag skulle armera, jag skulle 
bara ner och måtta. Då var det någon gubbe: ”Jäkta inte, det här ska vi 
göra först.” När den där tunga bryggan var uppe, då gick drevet i has-
pen sönder. De här linorna vet du, de började ju snurra så här och fyra 
man där nere. Du vet, som i ett litet rum, fyra män. Upp mot väggarna 
så inte vajrarna skulle ta fast dem. Då var det en, precis när han sprang 
så for den runt foten, och vet du, vet du, vilket liv det var. Jo, förstår du 
vad hemskt det var innan de fick fram yxor och slog av vajrarna. Men 
då var bryggan nästan nere. Han var ju invalidiserad med den där fo-
ten. Han slutade. Han började som kyrkogårdsvaktmästare eller något 
sådant några år efter det där. Man jag kommer ihåg det där skriket. Det 
såg hemskt ut. De hade ju kunnat bli kapade. Det var otäckt. Vilket 
skrik det var. Jag tänkte: ”Ska jag fortsätta här?” Fast det var ju det som 
jag tyckte också, att här har man chansen på ett fast jobb. På byggena 
tjänade man bra men man visste inte bergsäkert var nästa bygge skul-
le bli eller om det blir någon period däremellan. På byggena var man 
som ett gäng. Vi bestämde nästan själva i laget vilka vi tog in. Det var 
inte arbetsgivaren som bestämde. Vi fick själva planera och greja. Men 
sedan i LKAB, det var som att man tog bort litegrann av det där. Fast vi 
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hade ett sådant förhållande att vi räknade på ackordet. Jag räknade på 
armering och betong och så kunde någon erfaren snickare räkna och 
så sade vi: ”Får vi femtiosjutusen för alltihop då gör vi det.” Då kom 
vi överens. Men sedan från mitten av 1960-talet, jag tyckte missnöjet 
började då. Det var på lönen och det var som om man inte längre lyss-
nade på oss. Det blev mer toppstyrt på något vis och så var det en miss-
tänksamhet mot oss jobbare som inte var berättigad. Det kunde vara 
småsaker. Jag vet bland annat en incident. Då tänkte jag: ”Jag går hem, 
måttet är rågat.” Det var kanske ett halvår före strejken. Vi hade haft en 
diskussion om tidspassning. Jag sade: ”Jag har jobbat på byggena också, 
tidspassningen måste vi sköta”. Jodå, alla var med på det. Vet du, mitt 
i jävla, ja, klockan var fem i, då kommer det en sådan där civilingenjör, 
eller vad han var. Längre in så var det ett ställverk och så var det som 
ett lunchrum. Det var inte något lunchrum, men det visste inte vi, så 
vi hade våra matdosor där. Han sade ingenting, hälsade inte ens, han 
gick förbi där. ”Nej, nu kan vi gå och äta” sade vi. När vi går dit då hade 
han låst det där lunchrummet. Vi var förbannade och hungriga vet du, 
vad fan då, vad i helvete, och alla åkte upp. Det var på samma ställe 
där vi hade den där olyckan första dagen. Jag tänkte: ”Han får en örfil.” 
Du vet, man var ju … Jävlar, tänkte jag. Hade han sagt så här: ”Pojkar, 
det är inte lämpligt att äta här, det är ett ställverk och det och det.” Då 
hade vi accepterat det och gått upp för att äta. Men bara låsa och inte 
säga något. Det är sådana där nazistfasoner tyckte jag. Det var mycket 
sådant som hände. Det var början till sådana där irritationer. Han for 
runt och kollade om kaffepannan var varm och allt möjligt sådant där. 
Det var mycket prat om sådant i gruvan och det ökade hela tiden. Alla 
var förbannade vet du.

– Menar du att det var viktigt att det inte fanns någon dialog?
– Jo. Hade han sagt åt oss att det inte var lämpligt då hade vi nog lyss-

nat fastän gubbarna ätit där i åratal. Men just det där med att det var så, 
allting reste sig vet du, ja jag blev så arg på den där … Du vet, jag tyckte 
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jobbarna var för snälla. Om de inte tordes eller … De hade jobbat länge 
och kanske det inte var så lätt att vara tuff för dem som var lite äldre. 
Men sedan blev det en samlad trupp när strejken kom.

– När var första gången du fick höra att det var strejk?
– Det var några sådana där småeldar före, sittningar på ovanjords-

sidan. Facket fick fara dit. Jag var ju med i facket, jag började på våren 
1969. De där kunde vi lösa på något vis. Sedan hade vi någon kontro-
vers med betongsprutarna och det utmynnade i att vi fick timpenning 
åt dem. När strejken kom sedan var jag och jobbade i gruvan. Vi blev 
kallade till ett möte i facket. Hur skulle vi göra när alla var i strejk? Ska 
vi verkligen jobba? Det lät konstigt tyckte vi. Jag var ny då, jag var ung, 
och det var ombudsmannen och ordföranden som skötte det här åt 
oss och vi litade ju på dem. Vi hade avtal med fredsplikt och vi som 
hade skrivit under fick inte gå med i en vild strejk för då skulle vi åka 
in och skaka galler. Inte var det någon diskussion. Jag sade: ”Vi som är 
suppleanter ska vi verkligen också sitta kvar och ta ansvar?” Då sade de 
ordinarie: ”Hur går det om vi inte håller ihop?”

– Så medan det var strejk så var du och jobbade i gruvan?
– Nej, jo, ja … Jag skulle ha jobbat men jag jobbade, tror jag, bara 

en dag. Jag tyckte att det var fel någonstans. Det kändes fel alltså. Jag 
hade ju alltid varit den som blivit anförtrodd utav jobbarkompisarna. 
Plötsligt så var jag liksom på andra sidan. Jag sade: ”Jag kan inte. Jag går 
inte med i strejken men jag går inte och jobbar heller. Jag tycker att det 
är fel någonstans.”

– Att inte gå och jobba, är inte det samma sak som att vara med i 
strejken?

– Det kanske det är. Skillnaden var den att alla som strejkade fick 
ersättning men jag fick ta hela kostnaden själv. Men jag tyckte jag ska 
inte … Det kändes fel. Det kändes fel. Och vet du, frun jobbade i mö-
belaffär och hon fick sparken. Så det var ingen lätt period för mig. Men 
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jag brukar alltid säga, här har du en som frös och svalt men vi segrade 
ändå. Den har jag kört med hela livet.

– Skulle du vilja sammanfatta strejken?
– Strejken var nödvändig. Det säger jag fast jag var med i facket. För 

vi tyckte att man ville ha förbättringar både här och där och jag tror 
att det hade tagit mycket, mycket längre tid om inte den där strejken 
hade varit. För jag tror så här att när strejken hade varit så blev det fart 
på landsorganisationen och partiet och till och med i fortsättningen i 
riksdagen och då kom de här reformerna, arbetsmarknadslagarna. Se-
dan är det min personliga uppfattning att det var tur att det var Palme 
som var statsminister då. Jag tycker att han gjorde bra saker och han var 
ju här och besökte oss flera gånger. Sedan, om inte du vet det, så hade 
vi en hård diskussion med kommunisterna under hela 1960-talet. Vi 
socialdemokrater var utav den uppfattningen att steg för steg måste vi 
förbättra samhället. Men de där kommunisterna de hade mera så där att 
allt ska hända på en gång. Det var inte så i Byggnads men i Gruvfyran. 
Jag vet att ett årsmöte, då hade man ett fullsatt Folkets hus, det kunde 
vara ända upp till fem hundra. Kommunisterna satt på höger sida och 
sossarna satt på vänster. Efter strejken fick sossarna storstryk. Förutom 
jag, jag fick sitta kvar i styrelsen.

– Hade du varit den ende från styrelsen som inte gick och jobbade?
– Jag tror resten jobbade. Men de var ordinarie. Jag tyckte att jag som 

var suppleant var liksom på mellanhanda och jag tyckte att det var olus-
tigt att fara och jobba. Det kändes fel någonstans, på systemet. Bara för 
att jag är med i facket så får jag inte strejka, jag kunde inte begripa det 
faktiskt. Jag vet själv hur man tänkte för att 1957 eller 1958, då jag jobba-
de på Allmänna betong och vi var en sex, sju armerare. Plötsligt var det 
för lite armering. Då sade de att vi skulle skotta ett tak som var livsfar-
ligt. Vi sade: ”Då ska vi ha den där ackordskompensationen.” Det fanns 
en sådan för arbeten som inte gick att mäta och vi tyckte att det var ett 
sådant jobb. ”Nej, ni får bara timpenning.” ”Då sitter vi tills det blir ar-
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mering.” Jag kommer ihåg, det var ett jävla liv. Då kom ombudsmännen 
från Luleå och arbetsgivarens ombudsman kom. Våran ombudsman: 

”Ni får inte strejka, det är en vild strejk.” ”Vad fan far du åt helvete, inte 
fan tror du väl att vi ska gå dit?” På den tiden var jag inte så medveten 
om det här med facket och det där. Då hade de varit på kontoret och så 
kom de: ”En av er måste gå upp och förhandla. Det måste bli en lösning 
på det här.” Vi sade åt en som heter Lennart: ”Du måste gå.” Han hade 
ett hemskt humör den där. Så han for ner. De skulle då få honom att 
jobba, att vi skulle gå och jobba för den där timpengen. Han hade blivit 
så förbannad, Lennart, och sade: ”Din rostiga jävel!” och så slängde han 
både hatten och vantarna. (Skrattar.) Det blev ett jävla liv där på konto-
ret. Så kommer ombudsmannen efter ett tag och säger: ”Ni måste utse 
någon annan.” (Skrattar.) Till sist fick ombudsmannen springa mellan 
kontoret och våran kur. Vi fick som vi ville. Det var det jag tänkte då, 
när det var strejk i gruvan: ”Men vad för jävla konstigt, jag som skällde 
ut alla ombudsmän.” Jag vet inte om jag blev påverkad, för jag hade gått 
facklig grundkurs och visste att man måste följa lagar och stadgar och 
paragrafer. Jag visste att är jag med i facket kan jag inte strejka men jag 
tyckte det var komplicerat. Nog tror jag att facket försökte göra vad som 
var möjligt men möjligheten med facket då var begränsad på något vis. 
Jag hann vara med i företagsnämnden och om man tog upp något så 
var det: ”Nej det hör inte hit det är en förhandlingsfråga, det här är bara 
information om ekonomin och produktionen.” Nej, nog var det så att 
facket inte kunde göra något annat. Det tvivlade jag inte på. När man 
är med i facket ska man ju hålla på facket. Men det kändes på något vis 
fel ändå. Det kändes som om jag hamnade i någon sorts misstroende. 
Jag tyckte att jag hade hundratio procents stöd i alla lägen före strejken. 
Det var väl en del uttalanden från vissa fackliga som bredde ut det där 
missnöjet mot facket. Som vi fick lida av det. Hua! Bland annat en som 
sade att det här är en kommunistattack eller något sådant. Det var fel för 
det var missnöje, det var bara så. Men sedan efter strejken då ändrade 
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det sig ganska fort. Sedan blev jag klubbordförande och när kongressen 
var i Kiruna blev jag föreslagen till förbundsstyrelsen och jag tänkte: 

”Jag provar väl ett tag.” Där blev jag kvar i tjugo år.
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Inledning1.

Muntlig historia och gruvarbetarstrejken i Malmfälten

Den här avhandlingen handlar om hur strejken vid LKAB:s gruvor i 
Malmfälten vintern 1969–70 har gjorts meningsfull i minnesakter och 
i berättelser. Över tid har gruvarbetarnas strejk framställts i flera genrer, 
bland annat som dagsnyhet, debattskrift, reportage, filmad dokumentär, 
samhällsvetenskaplig rapport, bildkonst, drama och lyrik.1 Numera 
har den en självklar plats i historier om Sverige under 1900-talet.2 I 
framställningarna av strejken används vanligtvis deltagarnas röster för 
att berätta om den. Avhandlingen diskuterar därför också hur aktörers 
röster har använts i fallet gruvarbetarstrejken – och hur de mer allmänt 
kan användas för att skapa såväl kunskap som förändring.

Avhandlingens prolog är baserad på intervjun jag gjorde med Göte 
Olofsson, som varit gruvbyggare i LKAB:s gruva i Malmberget och för-
troendevald inom Svenska gruvindustriarbetareförbundet (härefter 
Gruv).3 Jag träffade Olofsson för att få prata med honom om gruvarbe-
tarnas strejk vintern 1969–70, men just denna strejk hamnade i skymun-
dan i vårt samtal. Detta kan förklaras på flera sätt. Vid intervjuns början 
ville Olofsson säga något för honom viktigt om strejken. Jag var inte 
beredd att lyssna på detta – inte så tidigt i intervjun – utan bad enträ-
get om en levnadsberättelse, vilket också blev formen för vårt fortsatta 
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samtal. Intervjuns levnadsberättelse skildrar en man som stegvis fram-
träder som arbetare och som ledare av andra arbetande män. Gruvar-
betarstrejken är svår att foga in i denna självpresentation, eftersom den 
isolerade Olofsson från arbetarkollektivet och åsidosatte honom som 
ledare. Han gjorde dessutom inte så mycket under strejken som han 
kan berätta om i efterhand. Vid slutet av intervjun berättar Olofsson 
istället om en annan strejk, en som skedde på ett bygge ungefär tio år 
före gruvarbetarstrejken.

I boken Oral history theory skriver historikern Lynn Abrams att 
muntlig historia kan tolkas som en korsning av tre pågående kommu-
nikationer: det intervjupersoner och intervjuare försöker förklara för 
varandra, det intervjupersoner kommunicerar till miljöerna de rört sig 
igenom samt det som intervjupersonerna försöker förklara för sig själ-
va.4 Genom att inkludera den tidigare strejken kan Olofsson befria var 
och en av dessa kommunikationer från anspänning. Jag får höra om en 
strejk, facket får lojalitet i fallet gruvarbetarstrejken och han själv får 
vara arg på ombudsmännen som vid olika tidpunkter velat få honom 
tillbaka i arbete. Från en historikers perspektiv är intervjun mellan 
Olofsson och mig en dålig källa för kunskap om vad som skedde under 
strejken. Däremot kan den användas som en källa för att diskutera hur 
strejken uppfattades och gjordes meningsfull av en av dess deltagare, 
och för att skapa kunskap om vilka villkoren för att tala om strejken 
har varit.

Genom att analysera meningsskapandet kring gruvarbetarstrejken 
vill jag lämna bidrag åt dem som – liksom jag – vill ägna sig åt historia 
som en aktivitet. Att uppfatta historia som en aktivitet kan betyda olika 
saker. I boken Theatres of memory utgår historikern Raphael Samuel 
ifrån att historia är och därför med fördel kan undersökas som en social 
form av kunskap. För Samuel är uppfattningarna av det förflutna – hur 
de produceras, cirkuleras, stöter ihop och formar föreställningar om var 
samhället är på väg – ett lika viktigt område för historisk analys som 
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utredningarna av kontexter och processer i det förflutna.5 Att ägna sig 
åt historia som en aktivitet kan också innebära att historiens aktörer 
och/eller brukare bjuds in i historiska undersökningar och i historie-
skrivning, eller på andra sätt aktiveras i samhällets historieproduktion.6 
Framför allt rör mitt intresse muntlig historia, som här står för ett in-
tellektuellt sammanhang som under flera decennier genererat diskus-
sioner om hur muntligt förmedlade personliga minnen kan användas 
som material för historiska undersökningar men också om samtal som 
utgångspunkt för kunskapsproduktion.7

Gruvarbetarstrejken är ett bra fall för att belysa och diskutera hur 
röster från aktörer använts i dokumentära framställningar – något som 
kan överföras till muntlig historia. Muntlig historia ger samtidigt teo-
rier och metoder som passar för att undersöka gruvarbetarnas strejk 
samt de samtida och efterföljande framställningarna av den. Avhand-
lingen bygger på nya intervjuer med människor som deltog i strejken på 
olika sätt – gruvarbetare med olika uppgifter i gruvorna och både såda-
na som tillhörde strejkens bas och några som blev valda till strejkkom-
mittéerna. Även några av dem som solidariserade sig med de strejkande 
gruvarbetarna har intervjuats för avhandlingen, inklusive personer som 
förmedlat de strejkande gruvarbetarnas röster. Den analyserar också 
rösterna i främst solidaritetsrörelsens texter om strejken.

Gruvarbetarstrejken 1969–70

Gruvarbetarstrejken 1969–70 var den största industrikonflikten i Sve-
rige sedan metallstrejken 1945. Det rörde sig en så kallad vild strejk, 
det vill säga en strejk som bröt mot gällande kollektivavtal och som 
därför saknade facklig sanktion. Den inträffade under en socialdemo-
kratisk regering, vid ett statligt bolag i den samhällsekonomiskt viktiga 
järnmalmsbrytningen. Strejken började på morgonen 9 december som 
en sittstrejk i Leveäniemigruvan i byn Svappavaara i Kiruna kommun. 
Dagarna efter spred sig strejken till LKAB:s övriga gruvor – den i tät-
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Stora förhandlingsdelegationen

1. Atle Lans, laborant, Kiruna

2. Runo Hansson, grävmaskinist, Vittangi

3. Sauli Kainu, borrare, Kiruna

4. Ove Haarala, serviceman, Malmberget

5. Runar Palm, elmontör, Malmberget

6. Karl Nilsson, traversserviceman, Svappavaara

7. Henry Lövgren, ortdrivare, Malmberget

8. Henry Sjösten, murare, Malmberget

9. Kjell Boström, ombudsman, Malmberget

10. Sven Wigestedt, skyddsarbetare, Kiruna

11. Ronald Svensson, reparatör, Kiruna

12. Gunnar Harnesk, reparatör, Malmberget

13. Ingemar Niemi, grävmaskinist, Vittangi

14. Sixten Strålberg, svetsare, Kiruna

15. Elof Söderström, elektriker, Malmberget

16. Östen Öhlund, reparatör, Malmberget

17. Harry Isaksson, spelstyrare, Malmberget

18. Anders Stendalen, ombudsman, Grängesberg

19. Bruno Poromaa, gruvarbetare, Kiruna, ordförande i Gruvtolvan

20. S. Lennart Karlsson, truckreperatör, Kiruna

21. Hilding Lindström, verkstadsarbetare, Kiruna

22. Per-Åke Sundqvist, truckförare, Malmberget

23. Olle Hultin, reparatör, Kiruna

24. Harry Holmlund, förrådsarbetare, Kiruna

25. Ture Rantatalo, gruvbyggare, Kiruna

26. Johnny Nilsson, rörmontör, Malmberget

27. Ivar Hermansson, gruvarbetare, Koskullskulle, ordförande i Gruvfyran

På bilden saknas Elof Luspa, gruvbyggare, Kiruna.

Ur: Johansson, Strejkkonsten, 100.
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orten Kiruna och den i Malmberget i grannkommunen Gällivare. Vid 
strejkens början deltog även personalen i utskeppningshamnen i Luleå, 
och hamnarbetarna i Narvik erbjöd sig att strejka i solidaritet. Närmare 
5 000 arbetare deltog i arbetsnedläggelsen som varade till 4 februari 
1970.8

Gruvbolaget LKAB – Luossavaara–Kirunavaara aktiebolag – var se-
dan 1957 ett statligt bolag, och leddes av Arne S. Lundberg som tidigare 
varit bland annat sekreterare i den socialdemokratiska partistyrelsen, 
statssekreterare och diplomat. Bolaget bildades 1907 genom att olika 
investerare i järnmalmsfyndigheterna i Gällivare och i berget Kiruna-
vaara slog sig samman. Staten hade från början varit delägare i LKAB, 
och garanterat utförseln av järnmalm längsmed järnvägen mellan Luleå 
och Narvik mot löfte om att en dag få ta över hela gruvbrytningen.9

Under 1950- och 1960-talen gjorde införandet av ny teknik och av en 
ny arbetsorganisation att LKAB noterade produktionsökningar närapå 
årligen.10 Under denna period övergick gruvan i Kiruna från att vara ett 
dagbrott till att bli en underjordsgruva, och de redan befintliga under-
jordsgruvorna i Malmberget slogs ihop till en större gruva. I samband 
med detta infördes en ny brytteknik, något som både förutsatte och 
kunde användas som argument för en ökad centralisering av gruvarbe-
tets planering. Verksamheten kom att präglas av en oupphörlig gransk-
ning av produktionen, vilket ledde till att LKAB:s kår av tjänstemän 
blev större.11 Administrationen var emellertid låst av problembilden 
att arbetskraften var en begränsning för gruvornas effektivitet, och att 
den därför måste styras och kontrolleras.12 Ett uttryck för denna pro-
blembild var implementeringen av konsulten George Kennings 31 te-
ser för ledarskap. Dessa föreskrev en hierarkisk ordning med en tydlig 
orderkedja.13 Genom att ackordssatserna kopplades samman med ett 
system för tidsstudier kallat Universal maintenance standards (UMS) 
blev ackorden allt mer ett medel för att höja tempot i arbetet. Med an-
dra ord industrialiserades gruvbrytningen vid denna tid. Gruvarbetet 



16

utarmades på kunskapskrävande innehåll, och kontrollen över arbetet 
flyttades till ett fåtal experter. När gruvarbetarna demonstrerade under 
strejken valde de att marschera under parollerna ”Vi är ej maskiner” 
och ”Vi vill ha människovärdet tillbaka”.14

Genom att strejka bröt arbetarna mot det kollektivavtal som Gruv 
hade tecknat med arbetsgivaren, och därför kunde de fackliga avdel-
ningarna inte leda strejken. Strejken organiserades först genom sam-
lingar ute på arbetsplatserna, vari arbetarna började diskutera vilka krav 
de skulle ställa, och därefter genom direktdemokratiska stormöten som 
valde strejkkommittéer med uppgift att verkställa besluten. De som val-
des var personer som tidigare hade haft förtroendeposter inom Gruvs 
avdelningar i Norrbotten eller som framgångsrikt hade fört arbetarnas 
talan på arbetsplatserna.15 Ture Rantatalo, som blev ordförande för 
den förenade strejkkommittén, hade till exempel varit ordförande för 
Gruvs avdelning 12 i Kiruna. Vid tillsättningen av strejkkommittéer-
na frångicks splittringen mellan socialdemokrater och kommunister 
som vid den tiden präglade Gruv. I ett utspel inför SVT sade Gruvs 
tillförordnade ordförande att strejken var en kommunistisk aktion mot 
fackföreningsrörelsen.16 Arbetarna har å sin sida påtalat det spontana 
och totala i uppslutningen.17

De strejkande arbetarnas krav togs fram i diskussioner på arbetsplat-
ser, beslutades sedan om på stormöten i de respektive gruvsamhällena 
och samordnades i den förenade strejkkommittén. Strejkkraven rikta-
des till en början mot lönen och lönesystemet, men ganska snart ställ-
des också krav på en förbättrad arbetsmiljö, arbetets organisering och 
förhandlingarnas former. Arbetarna ville att månadslön skulle ersätta 
ackordslönen, och att lönenivån skulle bli högre. De ville att bolaget 
skulle bekosta bland annat arbetskläder och transporter. Därtill kräv-
de de att nya och mer jämlika förhandlingsvägar skulle sökas, samt att 
lönefrågorna måste lösas före återgången till arbetet. De ville också att 
Kirunagruvans disponent Torsten Göransson och LKAB:s personalom-
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budsman Rolf Doktare skulle avskedas, samt att industriläkaren skulle 
bli mer självständig i relation till bolaget.18

Gruv gjorde sitt för att arbetarnas krav skulle tillgodoses men för-
svarade samtidigt den förhandlingsmodell som etablerats mellan ar-
betsmarknadens parter under 1930-talet. Fackföreningsrörelsens för-
handlingsstrategi, som kopplades ihop med den så kallade solidariska 
lönepolitiken, hade medfört ökad makt för de fackliga organisationerna 
och förbättringar för deras medlemmar.19 Gruvarbetarstrejken vände 
sig mot denna strategi på flera sätt. Vid strejkens början var gruvarbe-
tarna en höglönegrupp inom Landsorganisationen (LO) (Malmfälts-
arbetarna var särskilt högavlönade) men det relativa försprånget hade 
minskat under 1960-talet. Gruvs lönepolitik syftade till att jämna ut 
löneskillnaderna inom gruvbranschen, något som skapade missnöje 
bland malmfältsarbetarna som upplevde minskade reallöner under 
1960-talet.20 En annan utmaning låg i synen på vad som skulle vara 
möjligt att förhandla om och på vilka sätt. De fackliga organisationer-
na förhandlade i första hand om priset på varan arbetskraft, det vill 
säga lönen. Gruvarbetarna ville däremot att även arbetets organisering 
och genomförande skulle tas upp till förhandling, och de ville att för-
handlingarna skulle föras lokalt och vara transparenta. Avdelningarna 
i Malmfälten – avdelning fyra i Malmberget, gruvtolvan i Kiruna och 
avdelning 135 i Svappavaara – var starka på grund av sitt stora antal med-
lemmar, och hade flera gånger i förbundets historia hävdat rätten till 
större självförvaltning. Dessa organisatoriska motsättningar blev arenor 
för konflikterna mellan socialdemokrater och kommunister inom Gruv. 
Som en konsekvens av det hade den socialdemokratiska majoriteten 
i förbundsstyrelsen betraktat kongressmotioner från partipolitiskt 
obundna medlemmar från Norrbotten som kommunistiska och därför 
förbisett dem tidigare under 1960-talet.21 De strejkande gruvarbetarna 
ville inte låta förbundets ombudsmän och förtroendevalda sköta för-
handlingarna, och de erkände inte förhandlingar som gjordes på central 
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nivå medan strejken pågick.22 Strejken fick formen av en segdragen 
kamp om procedurfrågor.

En omfattande men löst sammanhängande solidaritetsrörelse som 
bestod av en mångfald av individuella och kollektiva initiativ bildades 
kring strejken.23 I en opinionsundersökning som Sveriges television 
lät genomföra under strejken svarade 64 procent av de tillfrågade att 
gruvarbetarna gjorde rätt som strejkade och 80 procent svarade att de-
ras krav var berättigade eller ganska berättigade.24 Privatpersoner, orga-
nisationer och intellektuella i Sverige och i andra länder skickade över 
tusen stödtelegram till strejkkommittéerna.25 Samtidigt som arbetarna 
i Malmfälten strejkade startade andra vilda strejker i Sverige, Finland, 
Norge och Danmark.26 Under strejken mottog strejkkommittéerna mer 
än fyra miljoner kronor i bidrag till sin strejkkassa.27 1960-talets vän-
ster- och alternativrörelse spelade en särskild roll för solidaritetsarbetet. 
Denna rörelses bulletiner, bokkaféer och närvaro vid olika universitet 
samt kulturinstitutioner fungerade som en infrastruktur för att sprida 
rapporter från strejken, ordna stödmöten och samla in pengar.28

I början av februari gick arbetarna tillbaka till arbetet. Strejkkommit-
téerna och Gruv hade då kommit överens om att bilda den så kallade 
Stora förhandlingsdelegationen. I denna innehade strejkkommittéer-
na majoriteten samt ordförandeposten (som gick till Ture Rantata-
lo), men även representanter från de fackliga organisationerna ingick 
(bland andra Gruvs förbundsombudsman och senare ordförande An-
ders Stendalen). Därmed ansågs gruvarbetarnas krav på att föra egna 
förhandlingar förlikat med fackföreningsrörelsens krav på att avdel-
ningarna skulle skriva avtal.29 LKAB var redo att förhandla så fort arbe-
tet återupptagits. När Gruvs avdelningar kallade till medlemsmöten 
för att godkänna förhandlingsordningen röstade emellertid en knapp 
majoritet av gruvarbetarna för fortsatt strejk.30 I farhåga att hälften av 
gruvarbetarna skulle återgå till arbetet, medan andra halvan stannade 
hemma, beslutade strejkkommittéerna i denna situation att rekommen-
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dera arbetarna att återuppta arbetet enhälligt så att enigheten kunde be-
stå på arbetsplatserna. Även strejkkommittéernas interna omröstning 
blev jämn och fick avgöras med ordförandens utslagsröst (röstsiffrorna 
var 12–12).31 Arbetarna hörsammade den nya uppmaningen. Samtliga 
arbetare gick ut på arbetsplatserna 4 februari 1970.32 Strejken gav gruv-
arbetarna månadslön, och gruvarbetarstrejken skedde i början av en 
våg av vilda strejker som tillsammans har kopplats ihop med reformer 
av arbetsmarknadslagstiftningen under 1970-talet.33

Syfte och frågeställningar

Avhandlingens syfte är att undersöka meningsskapande kring strej-
ken vid LKAB:s gruvor i Kiruna, Svappavaara och Malmberget vintern 
1969–70. Meningsskapande är ett begrepp som är brett och mångtydigt 
nog för att rymma avhandlingens allmänna analysområde. Meningsska-
pande står här för människors begripliggörande av sig själva, sina rela-
tioner och delade situationer. Meningsskapande inkluderar tidsaspek-
ter eftersom nya situationer förstås i ljuset av tidigare erfarenheter, 
genom sociala jämförelser och på kulturellt accepterade sätt. Det finns 
goda skäl för historisk forskning att uppmärksamma meningsskapande. 
Människors handlingar är inte direkta förmedlingar av deras struktu-
rella positioner, utan beror på hur dessa situationer tolkas. Människor 
handlar sålunda utifrån sina förståelser, föreställningar, förhoppningar, 
farhågor och ideal. Detta gör meningsskapande till en integrerad del av 
socialt handlande och därför av förändring. Ordet meningsskapande 
täcker det som sker i egna tankar eller i konversation med andra likväl 
som intellektuella och formella bearbetningar. Ordet riktar uppmärk-
samheten mot skärningspunkten mellan det personliga och det sociala, 
liksom mot utbytena mellan sociala och kulturella processer. Enskilda 
personer bildar sig sina uppfattningar i relation till sociala grupper och 
under inflytande av både momentana och mer seglivade kulturellt för-
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medlade föreställningar. Ett fokus på meningsskapande belyser därför 
det totala men komplexa och motsättningsfyllda i aktörskap.34

Utgångspunkten för avhandlingens undersökningar är egengjorda 
intervjuer – muntlig historia – med människor som deltog i gruvarbe-
tarstrejken och i solidaritetsrörelsen som bildades kring denna strejk. 
Därmed kommer jag åt meningsskapande i form av minnen och be-
rättelser. Att undersöka hur strejkens deltagare minns och berättar om 
strejken ger information om hur de har uppfattat den som händelse, 
vad som kunde motivera deras deltagande, vad de tycker att strejken 
ledde till och hur de upplevde strejken. Dessa undersökningar visar det 
möjligtvis flerröstade inom gruvarbetarkollektivet, och det heterogena 
i strejkerfarenheterna. Jag undersöker även texter om gruvarbetet och 
strejken i Malmfälten som publicerades under perioden 1968–2009 och 
som använder gruvarbetarnas röster för att berätta. Dessa undersök-
ningar visar vilka berättelser engagerade rapportörer inom solidaritets-
rörelsen uppfattade strejken igenom och hur de numera tänker kring 
sitt förmedlande av gruvarbetarnas röster. Här drar jag nytta av att jag 
ägnar mig åt muntlig historia samtidigt som jag undersöker material 
som till stora delar har skapats av aktörer som velat ge röst. Avhand-
lingen svarar på frågorna:

denna strejk?

om gruvarbetarstrejken?
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Strejken, dess röster och berättelser om  
1960-talets rörelser och uppror i forskningen

Samtidigt som strejken i Malmfälten är en given referenspunkt i his-
toriska översiktsverk finns det inte mycket forskning om strejken som 
händelse. Strejken skymtar fram inom olika arbetsvetenskapliga under-
sökningar och i fackföreningshistoria. Fram till att konstnären Ingela 
Johansson 2013 publicerade Strejkkonsten: Röster om kulturellt och poli-
tiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969–70 fanns inte heller någon 
samlad bild av solidaritetsrörelsen. Forskning om 1960-talets sociala 
rörelser och kulturella förändringar har däremot berört både strejken 
och solidariteten som skapades kring den. Misstankar om att rappor-
teringen från gruvarbetarstrejken var tendentiös åt den ena eller det 
andra hållet har lett till en rad arbeten som diskuterar denna aspekt av 
nyhetsbevakning och debatt.35 Någon mer djupgående analys av men-
ingsskapandet som sker i rapporterna eller av rösterna från strejken har 
däremot inte gjorts. Forskning om de för 1960- och 1970-talen typiska 
sociala rapportböckerna, och det med dessa förknippade förhållnings-
sättet att ge röst, är däremot en resurs för mina undersökningar. Likaså 
bidrar forskning om gruvarbetarkulturen och dess berättelser, samt 
om minnen av, berättelser om och subjektformering inom 1960-talets 
sociala rörelser.

Forskningsläget innehåller tre övergripande diskussioner. Den för-
sta diskussionen kan kärnfullt uttryckas med frågan: Varför strejkade 
arbetarna? Arbetslivsforskningen söker svaret på den frågan i det kapi-
talistiska produktionssättets struktur, i arbetets organisering och i rela-
tion till arbetarkulturens utveckling samt utvecklingar inom arbetarnas 
organisationer. Frågan har emellertid även diskuterats inom forskning 
om 1960-talets sociala rörelser. Den andra diskussionen har att göra 
med strejkens plats inom eller relation till 1960-talets protester. Den 
historiska arbetslivsforskningen tenderar att se de vilda strejkerna som 
del av en annan historia än 1960-talets politiska och estetiska grupper. 
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Inom rörelseforskningen påtalas emellertid samband, men de uppfattas 
på olika vis. Detta för in i den tredje diskussionen, som har att göra med 
förmedling av röster som ett betänkligt medel för att skapa kunskap 
och förändring.

Gruvarbetarstrejken inträffade vid höjdpunkten för de sociala rörel-
ser och kulturella utmaningar som har betecknats med årtalet 1968. Att 
arbetarna i Malmfälten, och på andra platser, genomförde vilda strej-
ker ser statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demkert som ett av många 
uttryck för en kulturell förändring som samhället genomgick från mit-
ten av 1960-talet till slutet av 1970-talet.36 De ser 1968 som det totala 
genombrottet för det moderna i betydelsen auktoritetsnedrivande.37 
På arbetsmarknaden märktes detta auktoritetsuppror i ökningen av vil-
da strejker från 1960-talets slut, samt i genomförandet av arbetsmark-
nadsreformer under 1970-talet som inskränkte arbetsgivarnas rätt att 
fritt leda och fördela arbetet.38 Gruvarbetarstrejken i Malmfälten blir 
i denna framställning ett exempel som illustrerar att samsynen mellan 
arbetsmarknadens parter under 1960-talet krackelerade, men också att 
arbetare började ifrågasätta auktoriteterna inom de egna organisatio-
nerna.39

Historikern Christer Thörnqvist menar däremot att den radika-
la tidsandan kring decennieskiftet 1970 har ganska lite att göra med 
de vilda strejker som då började genomföras i Europa och USA, och 
som förekom i stor utsträckning längre fram i tiden i Sverige än på 
andra platser.40 Genom att bearbeta kvantitativa data som beskriver 
utvecklingen i olika länder kan Thörnqvist utesluta förklaringar som 
direkt reallöneutveckling, regeringsinnehav, arbetslöshetsnivå, orga-
nisationsgrad och radikalitet. Att strejkfrekvensen ökade omkring 1970 
förklarar Thörnqvist istället med att arbetarnas förväntningar om fort-
satt ökad materiell levnadsstandard inte längre infriades på grund av 
prisökningar (inflation).41 I fallet gruvarbetarstrejken 1969–70 noterar 
ekonomhistorikern Ulf Eriksson att krav på en högre lön, men också 
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på en förändrad löneform, var centrala. Han tolkar emellertid dessa 
krav som en skärningspunkt för en uppsättning missnöjen som utgick 
ifrån gruvarbetarnas upplevelse av att alltmer förlora kontrollen över 
sitt arbete.42

I en avhandling om gruvarbetets förändringar i LKAB:s gruva i Ki-
runa under perioden 1890–1990 finner Eriksson det viktigt att gruv-
arbetet under de tjugo åren före strejken alltmer kommit att likna ett 
industriarbete. I takt med att experter vinnlade sig om kunskapen om 
arbetsprocessen som helhet liksom om dess tekniska detaljer, förlorade 
gruvarbetarna enligt Eriksson kontrollen över sitt arbete. En växande 
kader av experter monopoliserade kunskapen om gruvarbetets arbetets 
arbetsprocess som helhet liksom om dess tekniska detaljer. Eriksson 
menar att denna för industriarbetet generella utveckling fick en sär-
skild dynamik hos LKAB vars styrelse och tjänstemän agerade utifrån 
en föreställning om att arbetskraften var den begränsande faktorn för 
en ännu större produktivitet. En följd av detta var att ackorden ändrade 
karaktär, så att de blev ett medel för kontroll snarare än för arbetarnas 
och arbetsledarnas gemensamma planering. Samtidigt föreskrevs för-
männen rollen som kontrollant snarare än som underlättare av arbetet.43

Till strejkens bakgrund förlägger Eriksson också den fackliga orga-
nisationens utrymme att agera. De ständigt pågående granskningar av 
den egna produktionsapparaten som LKAB enligt Eriksson ägnade sig 
åt under 1960-talet innehöll instiftandet av en särskild personalom-
budsman som med sin stab av tjänsteman kunde sätta dagordningen 
för de fackliga avdelningarnas arbete gentemot arbetsgivaren.44 I boken 
Med dynamit och argument, som är Gruvs hundraårskrönika framtagen 
i samband med förbundets sammanslagning med Metallindustriar-
betareförbundet 1994, söker även historikern Björn Horgby strejkens 
bakgrund i den fackliga organisationens processer. I likhet med histo-
rikern Klas Åmark skildrar Horgby efterkrigstiden som en period då 
fackföreningsrörelsens förhandlingsstrategi ledde till stora framgångar, 
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både vad gällde inkomsternas storlek och möjligheten att utöva makt 
inom arbetslivet. Det skedde dock på bekostnad av att distansen mellan 
å ena sidan förtroendevalda och funktionärer och å andra sidan med-
lemmarna växte.45

Horgby beskriver emellertid också ett komplex av politiska, strate-
giska och organisatoriska konflikter som är specifika för Gruv. De med-
lemsstarka och politiskt radikala avdelningarna i Norrbotten stod mot 
den socialdemokratiskt dominerade förbundsstyrelsen och de mindre 
Mellansvenska avdelningarna, bland annat i frågor om avdelningarnas 
självstyre och om hur löneutjämning inom branschen skulle gå till.46 
Hos Horgby blir strejken beskriven som en framgång, därför att den 
gav arbetarna månadslön och för att den ledde till en bättre fördelning 
av makt mellan medlemmar från olika regioner inom Gruv samt till en 
vitalisering av förbundet.47 Medan Bjereld och Demkert skriver om 
gruvarbetarstrejken som ett genomslag för det moderna, ser Horgby 
istället återkomsten av en repertoar som en gång i tiden övergavs till 
förmån för en skötsamhetskultur.48

Historikern Kjell Östberg framställer strejken som en del av den 
sociala rörelse han betecknar med årtalet ”1968”. Bjereld och Demkert 
använder detta årtal som rubrik för en abstrakt förändring på kulturell 
nivå, medan Östberg använder det för att beteckna de aktiviteter som 
låg bakom värdeförskjutningarna i samhället. Östberg beskriver en so-
cial rörelse som tog sin början i estetiska och liberala kretsar vid mit-
ten av 1950-talet, innan den vid mitten av 1960-talet fick en socialistisk 
inriktning och slutligen föll sönder i delrörelser med olika inriktning 
under 1970-talet.49 I Östbergs version hade denna sociala flera själv-
ständiga uttryck. I detta paradigm kan gruvarbetarstrejken uppfattas 
som en mötesplats mellan olika autonoma delar av den sociala rörelsen. 
Gruvarbetarstrejken ledde till att den sociala rörelsen fick en bas inom 
arbetarklassen och dess organisationer, men gjorde också de estetiska 
och politiska grupperna medvetna om klass.50
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1968-rörelsens upptäckt av arbetarklassen kommer fram i konstnä-
ren Ingela Johanssons bok Strejkkonsten, vari hon använder kollaget 
som form för att visa det intryck strejken gjorde i politiska, kulturella 
och intellektuella kretsar. Framställningen ligger nära aktörernas egna 
berättelser såsom dessa kommer fram ur de monterade eller avskrivna 
materialen. Boken ger intrycket att stödet till de strejkande arbetarna 
upplevdes som akut, och blev ett utlopp för behov av att protestera mot 
sådant som höll tillbaka och som skapade gränser mellan människor. 
Enligt Johansson bidrog gruvarbetarstrejken till att radikalisera kultur-
landskapet i Sverige.

De kulturella aktiviteter som Johansson visar att strejken lockade 
fram kan ses som en förelöpare till det som historikern Stefan Backius 
har kallat för ”kulturaktivism”.51 Med kulturaktivism menar Backius 
en strategi för att förändra samhället som utgår ifrån att förändringar 
i den kulturella sfären – det vill säga uppfattningarna av historien och 
samhället – föregår förändringar i den politiska och sociala samtidigt 
som estetiska produktioner kan användas för att organisera människor. 
Backius har undersökt hur kulturaktivismen under 1970-talet ledde till 
framförandet av arbetarspel, det vill säga scenproduktioner vari kultur-
arbetare och amatörer på olika platser i Sverige undersökte olika delar 
av arbetarklassens historia. Möjligtvis kan även delar av det som skedde 
inom den så kallade Gräv där du står-rörelsen, som ville använda stu-
diecirkelns form för att aktivera människor i utforskandet av sin den 
nära historien, räknas hit.52

De aktiviteter Backius lyfter fram har en folkbildande ambition som 
aktiverar deltagare i kunskapssökande och förmedlande verksamheter, 
och verkar stämma överens med det som åtminstone vissa personer 
och grupper enligt Johansson ägnade sig åt i Malmfälten under gruvar-
betarstrejken. Historikern Kim Salomon har däremot problematiserat 
sätten varpå grupper inom 1960-talets så kallade nya vänster engagera-
de sig för strejken. I boken Rebeller i takt med tiden diskuterar han De 
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förenade FNL-gruppernas (DFFG; Vietnamrörelsen) utveckling, mål, 
metoder och inflytande. Medan gruvstrejken pågick ställde DFFG om 
sitt insamlingsarbete så att pengarna gick till de strejkande gruvarbe-
tarna istället för till Vietnams folk.53 Förbundet förde fram analysen 
att gruvarbetarna hade hamnat i konflikt med samma grupper i Sverige 
som motarbetade DFFG:s arbete för Vietnams folk.54 Salomon tolkar 
DFFG:s analys som en ”myt eller ritual”, baserad på en romantisering 
av arbetarklassen, som legitimerade förbundets ideologiska plattform 
och gav förhoppning om en föredragen utveckling.55

Även litteraturvetaren Annika Olssons och historikern Monica Ed-
grens undersökningar av olika urval av sociala rapportböcker visar att 
intellektuella kunde använda sig av verklighetens röster för att föra fram 
sina egna berättelser om samhället, samt för att skapa den egna iden-
titeten som engagerad rapportör.56 I avhandlingen Att ge den andra 
sidan röst diskuterar litteraturvetaren Annika Olsson rapportboken 
som praktik och som genre. Under 1960-talet ökade utgivningen av 
böcker, och särskilt av pocketböcker. Decenniet såg en särskild satsning 
på facklitteratur och verklighetsskildringar. Bland vänsteraktivister och 
vänsterintellektuella fanns en marknad som blev viktig för förlagens 
utgivning.57 Olsson identifierar även det hon kallar för rapportbokens 
centrala problematik, som är att det är en texttyp som bygger på och 
återskapar skillnaden mellan de som har en röst och de som får en röst 
given åt sig. Rapportböckernas författare reagerade på samhällets orätt-
visor och maktstrukturer, och de menade att deras böcker var ett sätt att 
motverka missförhållanden. I sin diskussion av att ge röst visar Olsson 
att rapportböckerna innehöll moment som verkade i motsatt riktning. 
Röstgivandet skapar både bilden av den som ger och den som mottar 
röst. Mottagaren av röst får möjlighet att tala, men bara om den accep-
terar att stanna i och tala utifrån den position som röstgivaren anger. 
Författaren skapar samtidigt bilden av sig själv som någon som ägnar 
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sig åt verklighetens problem och engagerar sig för att förändra dem. 
Med andra ord ökar författarna och förlagen sitt symboliska kapital.58

Historikern Monica Edgren undersöker hur hemkänsla skapades 
diskursivt i 1970-talets rapportböcker om den så kallade flyttfrågan, 
det vill säga den politik som syftade till att få människor att flytta till 
tätorter där jobben fanns.59 På ytan handlar dessa rapportböcker om 
människors utsatthet för kapitalet och byråkratin, och för ett samhälle 
som alltmer präglades av meningslöshet och förfrämligande. Under 
ytan finner Edgren en mindre radikal berättelse. Rapportböckerna ut-
går ifrån en oreflekterad bofasthetsnorm, och konstruerar hemkänslan 
som en nostalgisk längtan efter platsen man lämnar. Rapporterna pri-
oriterar mäns röster och berättelser, bland annat genom att undvika 
att intervjua kvinnor och ungdomar.60 När personer från dessa kate-
gorier blir intervjuade blir deras röster tolkade så att de stärker den 
övergripande berättelsen, trots att deras berättelser öppnar för andra 
tolkningar.61 Edgren menar att rapportörerna gjorde mer än att rappor-
tera. Rapporterna är inte passiva speglingar av verkligheten, utan aktiva 
konstruktioner av den. Samtidigt formulerar de politiska problem och 
lösningar i termer av det sociala. Här är det en politik som ger män fö-
reträde, som förordar en patriarkal ordning och som (re)producerade 
kvinnliga subjektspositioner som underordnade och passiva som slår 
igenom.62

Forskningsläget är alltså delat mellan dem som ser kulturella akti-
viteter som bemäktigande, och dem som ser skapandet av kultur som 
ett sätt för vissa att tvinga på berättelser samt att ta sig rätten att tala 
för andra. Liksom Olsson och Edgren undersöker jag texter som för-
medlar aktörers röster. Eftersom jag dessutom har gjort intervjuer med 
människor som har gjort sådana rapporter, och även med dem som 
blivit representerade, kan jag skapa inblickar i processerna bakom dessa 
texter. Därmed kan jag också ge nya bidrag till frågan om på vilka sätt 
strejken passar in i 1968, eller åtminstone om och hur dess aktörer fö-
reställt sig överlappningar mellan dessa sammanhang. Det förutsätter 
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kunskap om vilka olika berättelser som finns om gruvarbetarstrejken, 
samt som dominerar inom de olika grupper som blev inblandade i 
strejken.

I ”Vi viker inte en tum”: En textanalys av Dagens nyheters bevakning av 
metallstrejken 1945 och gruvstrejken 1969/70 undersöker Henrik Rahm 
hur röster från strejkens aktörer framställdes i pressens nyhetsrappor-
tering. Rahms syfte med denna studie är att studera hur journalistiska 
praktiker förändrats under 1900-talet, ett syfte som omfattar textnära 
granskningar av vilka röster som kommer fram i nyhetsrapporteringen 
och på vilka sätt de kommer fram.63 Rahm visar att nya journalistiska 
ideal ledde till att gruvarbetarstrejken fick genomslag som nyhet och 
till att röster från strejkens aktörer spreds i nationell press. Rahms jäm-
förelse mellan metallstrejken 1945 och gruvstrejken 1969–70 antyder att 
Gruv och LKAB förväntade sig kunna sätta ramarna för rapporteringen, 
något som åtminstone inledningsvis bidrog till att de strejkande gruvar-
betarna och deras representanter fick initiativet då de mer aktivt sökte 
upp samt bjöd in journalister.64 Journalisters bruk av direkt anföring 
fungerade samtidigt som ett intyg på att de rapporterande journalis-
terna självständigt sökt egna källor.65 Detta bruk bidrog därmed till 
texternas konstruktion av rollen som uppsökande journalist. Konstruk-
tionen av röst i journalistiska diskurser påverkades också av behovet att 
skapa fortsatt nyhetsvärde för skeendet i Malmfälten. De röster strejk-
deltagarna fick i nyhetsrapporteringen passade in i ett avslöjande av 
sprickor i det socialdemokratiska välfärdsprojektet och tycktes spegla 
en förtroendekris inom fackföreningsrörelsen.66

1960-talsvänsterns berättelse skiljer sig ifrån den journalistiska be-
rättelse Rahm beskriver. I Gruva, den bok om gruvarbetet som Sara 
Lidman och Odd Uhrbom först publicerade 1968, spårar Olsson en 
civilisationskritisk berättelse om ett förlorat människovärde.67 Edgren 
menar att rapporterna om flyttlasspolitiken innehåller en berättelse om 
hur organiska sammanhang upplöses och placerar människorna i alie-
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nerade tillstånd.68 Även historikern Martin Wiklund uppfattar en mo-
derniseringskritisk berättelse hos 1960-talets vänster.69 Wiklund menar 
emellertid att varken den marxist-leninistiska eller den nya vänstern 
ska uppfattas som framstegsfientlig, utan framför allt som kritiska till 
att en viss form av instrumentell rationalism som under gjorts liktydig 
med modernitet i dominerande diskurser under 1960-talet. Wiklund 
menar att 1960-talsvänstern berättade om sin samtid som ett uppvak-
nade, som följde på en period av omedvetenhet. I denna berättelse upp-
fattades samtiden också som ett historiskt avgörande moment, vari tyd-
liga ställningstaganden kunde bli avgörande. 1960-talet jämfördes med 
1930-talet, då socialdemokratin ansågs ha valt en väg som ledde bort 
från socialism och verklig demokrati. Liksom Salomon anar Wiklund 
romantiska inslag i vänsterns berättelse, men inte nödvändigtvis arbe-
tarromantiska utan snarare en förhoppning om att förlorade kamper 
skulle återupplivas och tas om. Folklig kultur blev ett alternativ till alie-
nation, till samhällets inriktning på tomt materiellt välstånd, till synen 
på arbetet som förminskade det ett meningslöst medel för uppehälle 
och till auktoritära relationer.70

Wiklund analyserar vänsterns berättelse så som den kommer fram i 
bland annat tidskrifter och debattböcker. Europe’s 1968 bygger däremot 
på muntlig historia med människor som blev aktivister under 1960-talet 
på olika platser i Europa, och analyserar deras minnen av, berättelser 
om och subjektsformering inom dessa rörelser.71 Det är vanligt att de 
som deltog i Europas 1968 framställer sitt engagemang som en reaktion 
på ett utbrett hyckleri. Distansen mellan samhällets proklamerade ideal 
och reella förhållanden verkade stor.72 De som deltog i 1968 ger ofta 
det dåtida engagemanget mening som ett brott med föräldragenera-
tionen som tillskrivs passivitet och konformitet.73 Istället för föräldrar 
anmälde de intervjuade aktivisterna från 1968 alternativa förebilder, 
däribland deltagare i 1940-talets motståndsrörelser mot nazism och 
fascism, deltagare i tredje världens befrielserörelser och deltagare i 
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arbetarklassorganisationer utanför de traditionella arbetarklassor-
ganisationerna.74 Många aktivister lyfte fram personliga möten med 
främmande erfarenheter – till exempel klass- eller rasmässigt andra, 
perspektivöppnande resor till andra platser eller en kombination – som 
en väg in i engagemanget.75 Andra framställde istället minnen av att det 
etablerade systemet svarade på försök att skapa förändring med våld-
samma hävdanden av auktoritet som avgörande för deras aktivistiska 
bana.76

Min avhandling undersöker också gruvarbetares minnen av och be-
rättelser om gruvarbetarstrejken. Gruvarbetarkulturens berättelser har 
tidigare undersökts bland annat i relation till de insamlingar av arbetar-
minnen som Nordiska museet och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap 
har gjort vid olika tider. I syfte att skapa kunskap om gruvarbetarkultu-
ren i olika generationer har historikern Maths Isacson analyserat lev-
nadsberättelser som samlades in bland gruvarbetare i samarbete med 
Gruv 1958 och Metallindustriarbetareförbundet 1994.77 Utifrån denna 
analys beskriver Isacson gruvarbetarkulturen som sammanhållen och 
bestående av återkommande berättelser om bland annat faror, maskuli-
nitet och skillnaderna mellan arbetsledningens och arbetarkollektivets 
olika värdesystem.78 Forskningen om gruvarbetarkulturen och dess be-
rättelser bistår med belysande jämförelser med mina egna intervjuer 
med deltagare i strejken, som i sin tur ger information om ifall och i så 
fall på vilka sätt dessa sätt att berätta och att skapa identitet kommer 
fram i berättelser om gruvarbetarstrejken på 2010-talet.

Att, som jag gör, använda muntlig historia för att undersöka gruvar-
betarstrejken är ett nytt grepp som lämnar bidrag till flera av de frågor 
och problem som forskningsläget innehåller. Det nya är förvisso inte 
att inkludera deltagarnas röster. Något som kommer att framgå med än 
större tydlighet i min materialgenomgång är att gruvarbetarnas röster 
kontinuerligt har förmedlats och bidragit till olika analyser av strej-
ken. Johansson är det första arbete som inkluderar intervjuer med dem 
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som rapporterade från strejken. Jag kommer däremot inte att begränsa 
mig till att inkludera röster, utan också undersöka hur dessa röster och 
deras berättelser har blivit sammansatta både socialt och litterärt. Det 
innebär också att jag intresserar mig för relationerna mellan röster, nå-
got som kan bidra till frågorna om hur strejken passar in i 1960-talets 
sociala rörelser och kulturella förändringar. Frågan om varför arbetarna 
strejkade blir samtidigt belyst underifrån och inifrån. I en ofta citerad 
passage skriver litteraturvetaren och historikern Alessandro Portelli: 

”Oral sources tell us not only what people did, but what they wanted to 
do, what they believed they were doing, and what they now think they 
did.”79 I nästa avsnitt presenterar jag det flervetenskapliga fältet muntlig 
historia, varpå jag redogör för mina egna sätt att göra muntlig historia.

Det flervetenskapliga fältet muntlig historia

I avhandlingen använder jag termen muntlig historia för muntligt för-
medlade personliga minnen, intervjusituationer som genererar sådana 
och resultatet av den sortens intervjuer. Muntlig historia används alltså 
omväxlande för att beteckna en materialkategori, en aktivitet och en 
produkt. Därutöver är muntlig historia namnet på det internationella 
och flervetenskapliga fält (vissa skulle säga ”rörelse” eftersom inte bara 
forskare deltar i dessa utbyten) vars utövare ägnar sig åt att generera, 
studera och förmedla personliga minnen på så vis att de blir tillgäng-
liga för historiska konstruktioner av det förflutna. Praktiker inom fäl-
tet menar att det kan vara värdefullt att hålla fast vid mångtydigheten 
i termen eftersom den pekar ut muntlig historia som ett komplex av 
gränsöverskridanden.80

Den intellektuella utvecklingen inom muntlig historia kan beskrivas 
utifrån hur synen på intervjuande samt begreppen för minne och makt 
har förändrats.81 I The voice of the past/Det förgångnas röst: Den muntlig 
historieforskningens grunder (1978/1980) argumenterade sociologen och 
historikern Paul Thompson för att historiker bör göra plats för intervju-
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ande i sina verktygslådor. Enligt Thompson kan intervjuer ge lika tro-
värdig information som skriftliga material ifall de utsätts för rätt sorts 
kritiska prövning. Thompson väljer att betrakta muntliga källor som 

”ytterligare ett dokument som man inte tror på”.82
I artikeln ”What makes oral history different?” (1981) vänder litte-

raturvetaren och historikern Alessandro Portelli på Thompsons per-
spektiv.83 Portelli menar att muntliga källor tillför något annat skriftliga 
material, nämligen möjligheten till flervetenskapliga undersökningar av 
historiska aktörers meningsskapande i relation till intervjuande forska-
re. En annan skillnad mellan Thompson och Portelli är deras förståel-
se för minne. Thompson använder resultat från psykologisk forskning 
för att visa att långtidsminnet kan bevara fakta.84 Portelli ser däremot 
minnet som en process snarare än som en behållare. I hans version blir 
muntlig historia ett sätt att arbeta med frågor om hur och varför aktörer 
minns som de gör.85

Denna förändrade syn på minnet som fenomen och begrepp hänger 
ihop med en reviderad syn på makt. I ett tidigare skede uppfattades 
muntlig historia demokratisera historieskrivningen genom att beläg-
ga erfarenheter från tidigare förbisedda erfarenhetskategorier. Bland 
andra historikern Luisa Passerini kritiserade denna utgångspunkt för 
att stänga in människor i ett ”alternativt ghetto” genom stereotypise-
ring.86 I ett liknande resonemang menar Portelli att muntlig historia 
bör utvecklas som ett ”experiment i jämlikhet”.87 Historikern Michael 
Frisch ser muntlig historia som ett sätt att diskutera hur makt och tolk-
ningsföreträde kan fördelas mellan professionella och icke-professio-
nella. Termen han använder för detta – a shared authority – är svår att 
översätta eftersom Frisch här leker med närheten mellan de engelska 
orden authority (myndighet; auktoritet) och author (författare). Med 
detta språkbruk vill han visa att författarskapet i muntlig historia delas 
mellan intervjuade historiska aktörer och intervjuande forskare. Där-
med delas även myndigheten att tolka det förflutna och dess relationer 
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till nuet, vilket leder till att vetenskapliga målsättningar måste samsas 
med existentiella.88 Frisch menar att detta avkräver forskaren hållning-
en att intervjuerna inte bara ger råmaterial till efterföljande historiska 
analyser, utan att de är pågående tolkningar av det förflutna och därför 
ett slags historieskrivning i samtalets form. Intervjuandet synliggör på 
så vis historikerns – och den historiska kunskapens – situering.

När historien om muntlig historia berättas i internationella över-
sikter framhålls Skandinavien som en av dess viktigaste ursprungs-
miljöer.89 Fram till 2000-talet var det emellertid framför allt utanför 
historieämnet som muntlig historia praktiserades i Sverige.90 Vid Sam-
tidshistoriska institutet vid Södertörns högskola används sedan 1998 
intervjuer med enskilda aktörer, men även med grupper av aktörer i 
offentliga så kallade vittnesseminarier, för att skapa källor till den mo-
derna politiska historien sedan.91 Muntlig historia ingår även som del 
av historieämnets grundutbildning vid Malmö högskola, något som 
låter studenter undersöka egna och närståendes erfarenheter och mil-
jöer i relation till delade historier.92 Forskarnätverket Oral history i 
Sverige (OHIS) grundades 2012 och har sedan dess i skiftande skepna-
der samlat forskare från olika ämnen, men även andra utövare, i syfte att 
skapa kontaktytor och stödja samt bidra till den fortsatta utvecklingen 
av muntlig historia.93

Inom historisk forskning i Sverige har muntliga källor introducerats 
stegvis samtidigt som deras användningsområde vuxit. Under 1980- 
och 1990-talen användes intervjuer av historiker som utforskade arbe-
tets historia tillsammans med arbetare från arbetsplatser vilka tjänade 
som exempel på olika industrigrenar och industrins arbetsprocess mera 
generellt. Lars Olssons Gamla typer och nya produktionsförhållanden är 
ett exempel på en historisk studie baserad på arbete i forskningscirklar.94 
Ulla Wikander använder intervjuer med enskilda personer som arbetat 
på Gustavsbergs porslinsfabrik som sina viktigaste källor till hennes 
undersökningar av fabriken 1880–1980.95 Även Eriksson framhåller i 
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den tidigare diskuterade avhandlingen om arbetsprocessen vid LKA-
B:s gruva i Kiruna 1890–1990 att intervjuer med personer som arbetat 
i olika befattningar i gruvan varit betydelsefulla för hans förståelse av 
arbetsprocessen.96 I de delar av avhandlingen som täcker perioder som 
Erikssons intervjupersoner upplevt citerar han intervjuer men på så vis 
att de enbart verkar ha bidragit med att illustrera sådant han slutit sig 
till genom att studera skriftliga och tryckta material.97 Mats Greiff, som 
inkluderar såväl forskningscirklar som djupintervjuer i sin avhandling 
Kontoristen: Från chefens högra hand till proletär, framhåller däremot att 
muntliga källor är viktiga för modernhistorisk forskning.98

Johnny Hjelms Skogsarbetarna och motorsågen var det första verk 
av en historiker i Sverige som i huvudsak bygger på muntligt mate-
rial. Genom intervjuer med femtio skogsarbetare i Västerbotten un-
dersöker Hjelm hur arbetares individuella och kollektiva agerande 
på arbetsplatserna påverkade införandet av motorsågar i skogsbruket 
under 1950- och 1960-talen.99 Hjelm skriver att avhandlingen har en 
bakgrund i ett tidigare arbete vari han använde Bravermans arbetspro-
cessteori för att planera intervjuer med skogsarbetare. Han erfor då att 
intervjupersonerna gjorde motstånd mot att få sina egna erfarenheter 
föreskrivna för sig.100 Hjelms avhandling är därför inriktad på att ge-
nerera beskrivningar av förändringsprocesser ”nerifrån”.101 I och med 
detta tar avhandlingen också ett steg mot det som jag i denna avhand-
ling kallar meningsskapande och som i dag är det centrala området för 
analys inom muntlig historia. Hjelm motiverar emellertid sitt bruk av 
muntliga källor med att andra källor saknas. Inom den arbetshistoriska 
forskningen har muntliga källor alltså framför allt använts som kom-
plement till skriftliga material samt för att avslöja och motverka det 
skriftliga materialets brister. Den huvudsakliga diskussionen har därför 
varit källkritisk och minne lyfts fram som en potentiell felkälla snarare 
än som en meningsskapande process.

Historikern Malin Thor Tureby förklarar och visar i flera texter pu-
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blicerade med start i 2000-talets första decennium hur muntliga källor 
kan bidra till historieskrivning på fler sätt än genom att ge fakta. Med 
artikeln ”Oral history – mer än en metod” introducerade Thor Ture-
by diskussioner från det internationella och flervetenskapliga fältet 
muntlig historia. I artikeln vänder sig Thor Tureby mot synsättet att 
muntlig historia är en metod, som hon visar dittills dominerat histori-
kers diskussioner i Sverige.102 Hon föreslår att muntlig historia istället 
bör betraktas som ett tillvägagångssätt som förutsätter kombinationer 
av flera metoder och materialkategorier.103 Något som Thor Tureby i 
samma artikel framhåller som en fördel med muntlig historia är dess 
möjlighet att skapa relationer mellan två parter som bemöter och be-
lyser varandra som aktivt tolkande subjekt.104

2005 disputerade Thor Tureby med avhandlingen Hechaluz: En rö-
relse i tid och rum. Med denna avhandling ville hon dokumentera den 
sionistiska rörelsen Hechaluz verksamheter i Sverige delvis ur ett in-
ifrånperspektiv som hon åstadkommer genom muntlig historia med 
deltagare i rörelsen.105 Thor Tureby skriver att det var brist på skrivna 
och tryckta material som föranledde henne att ta kontakt med aktörer i 
rörelsen men att intervjuprocessen blev ett sätt att utveckla avhandling-
ens frågeställningar.106 I avhandlingen lyfter Thor Tureby alltså fram in-
tervjupersonerna som medskapare av mening och historisk kunskap.107 
Antologin Muntlig historia, redigerad av Thor Tureby i samarbete med 
Lars Hansson, visar olika sätt att forska och undervisa med muntlig 
historia som fram till dess förekommit inom historieämnet i Sverige. 
Bland annat diskuterar Thor Tureby i ett kapitel hur den klassiska käll-
kritiken kan anpassas för diskussioner av muntliga källor.108

2000-talets första decennium och 2010-talet har inneburit ett bre-
dare genomslag för muntlig historia inom historieämnet i Sverige. Jag 
uppfattar det som att detta fick kraft av att den så kallade språkliga eller 
kulturella vändningen aktualiserade nya problemställningar kring gam-
la och nya materialkategorier.109 Förutom att studera kontexter och 
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processer har det blivit allt vanligare att historiker även undersöker den 
historiska kunskapens produktionsprocesser och historia som identi-
tet eller medvetande.110 Jag ser det alltså som att historikers växande 
intresse för sociala och språkliga konstruktioner av mening förberedde 
historieämnet för användandet av intervjuer som källa till undersök-
ningar av det förflutna och dess representationer. Även genusveten-
skapliga perspektiv och metodologier har påverkat de senaste årens 
forskning med muntlig historia.111 Problemställningar kring arbete och 
migration har fortfarande en central plats inom forskningen men teore-
tiskt bygger studierna numera på begrepp såsom erfarenhet, identitet, 
minne, berättelse och intersektionalitet.

Ett verk som kan exemplifiera denna inriktning är avhandlingen Yel-
low stars and trousers inspections vari Laura Palosuo undersöker unger-
ska judars erfarenheter av judeförföljelser och Förintelsen genom ett 
omfattande arkiverat intervjumaterial.112 Palosuo använder intervjuer 
och intersektionell analys för att belysa en specifik grupps delade och 
varierande erfarenheter, men utan att bli beroende av förövarnas tidi-
gare essentialisering av den gruppen.113 I avhandlingen Arbetets relatio-
ner och etniska dimensioner undersöker Johan Svanberg hur invandring 
och aktiv rekrytering av arbetskraft påverkade och påverkades av styr-
keförhållandena mellan arbetsmarknadens parter.114 Detta problem 
belyser han i relation till rekryteringen estnisk arbetskraft vid Svenska 
stålpressnings AB i Olofström 1945–1952. I en del av sin avhandling när-
mar sig Svanberg egengjorda intervjuer som identitetsskapande berät-
telser vilka han analyserar med begreppen intersektionalitet, klass och 
etnicitet för att beskriva och förklara hur relationerna mellan på plat-
sen etablerade och nytillkomna arbetare utvecklades.115 Även Emma 
Strollo ramar in sin avhandling Det städade folkhemmet med begreppen 
berättelse och intersektionalitet. Avhandlingen bygger på Strollos inter-
vjuer med kvinnor födda i Tyskland vilka arbetade som hembiträden 
i Sverige under efterkrigstiden. Genom att kombinera humanistiska 
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och samhällsvetenskapliga perspektiv vill Strollo bidra empiriskt till 
svensk migrationsforskning. Strollo formulerar även ett andra syfte som 
är att bidra till en metodologisk diskussion om hur subjektsformering 
kan studeras genom kombinationer av muntlig historia, narrativ analys 
och intersektionalitet.116 I detta teoretiska och metodologiska ramverk 
ser Strollo en möjlighet att genom intervjuer undersöka såväl agens 
och motstånd som normer och underordningens mekanismer. Joakim 
Glasers avhandling Fotboll från Mielke till Merkel bygger i huvudsak på 
egengjorda intervjuer med tyska fotbollssupportrar. Dessa intervjuer, 
som Glaser analyserar som identitetsformerande narrativ, blir material 
för en undersökning av identitetsskapande kring vissa fotbollsklubbar 
i relation till social och kulturell förändring i samband med den tyska 
återföreningen. Glaser använder intervjuernas narrativ som prisma för 
att skapa förståelse för utvecklingen i östra Tyskland från DDR till av-
handlingens tillkomst.117 I avhandlingen Remembering Chile använder 
Susan Lindholm muntlig historia tillsammans med så kallad histoire 
croisée och begreppet ”postminne” för att undersöka hip hop i utbyten 
mellan Sverige och Chile.118

De här omnämnda avhandlingarna är valda för att de beskriver vilka 
samtida vägar historikers bruk av muntlig historia tagit. Jag ansluter till 
den inriktning av fältet som hävdar att muntlig historia bäst bidrar till 
historieskrivning genom att lyfta fram och undersöka historiska ak-
törers meningsskapande. I denna inriktning uppfattas muntliga källor 
inte enbart som bidrag till lösningen på historiska problem, utan som 
historiska problem i sig – vars lösningar i sin tur bidrar till insikter i 
kontexter och processer. Begreppet berättelse har särskilt ofta använts 
för att fånga aktörernas meningsskapande. För mig är berättelser något 
som blir till i ett komplex av nutida och historiska relationer, varav den 
mellan intervjuad och intervjuare är den mest närvarande.
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Metod, urval och material

Vid sidan om att söka efter kunskap om strejken i forskares bearbet-
ningar av den och dess sammanhang, kan strejkens innebörder och 
avgränsningar sökas i minnen och berättelser från strejkens deltagare 
och från människor som engagerade sig för den. Avhandlingen byg-
ger på tre materialkategorier: intervjuer med deltagare i strejken, se-
rier av intervjuer med aktörer inom strejkens solidaritetsrörelse samt 
texter med koppling till solidaritetsrörelsen som använder röster från 
strejkens deltagare för att berätta om den. Mina diskussioner av av-
handlingens material och metod börjar med en redogörelse för mina 
uppfattningar av hur jag ser på intervjuer som bas för kunskapsproduk-
tion och hur jag uppfattar rollen som intervjuare. Därefter preciserar 
jag intervjuandets och analysernas teoretiska utgångspunkter. Utifrån 
dessa positioneringar beskriver och motiverar jag mina val av personer 
att intervjua och av texter. Avslutningsvis diskuterar jag förhållandet 
mellan intervjuernas tvåpartssamtal och min egen text om intervjuerna.

Att intervjua som historiker Utgångspunkten för mina un-
dersökningar är 17 intervjuer med 18 personer som antingen deltog i 
strejken eller var engagerade i strejkens solidaritetsrörelse. Överens-
kommelsen med dessa intervjupersoner var att skapa ett arkiv med 
personliga berättelser om strejken från olika håll och att detta arkiv 
skulle göras tillgängligt för forskare och andra intresserade genom Ar-
betarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Intervjuerna har sålun-
da genomförts med framtida brukare i åtanke.

Inom fältet muntlig historia finns olika förslag på när intervjuer bäst 
görs i förhållande till studier av andra material. Historikern Charles 
Morrissey förordar att ”minnesspåret” inte beträdes förrän ”pappers-
spåret” har nått vägs ände. Han menar att historikerns uppgift är att 
rekonstruera faktiska förlopp så noga som möjligt, så att intervjuper-
sonerna kan koncentrera sig på att berätta utan att behöva tänka på att 
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minnas rätt. Morrissey motiverar också sitt ställningstagande med att 
det är oetiskt att ta upp intervjupersoners tid med frågor som histori-
kern kan finna svar på ändå.119

Portelli framhåller istället att intervjuer måste innehålla en viss öp-
penhet för att få ett relevant innehåll. Intervjun ska bli intervjuperso-
nens tillfälle att berätta det som är viktigt för honom eller henne, inte 
intervjuarens tillfälle att få höra vissa önskade berättelser.120 I min egen 
forskningsprocess har jag växlat mellan att läsa och att samtala, men jag 
gjorde intervjuerna tidigt i forskningsprocessen och djupare läsningar 
av texter senare. På det sättet hjälpte mig intervjuerna att välja vilka 
kontexter jag fördjupade mig i. Avhandlingens syftesformulering satte 
ramarna för intervjuandet, men i nästa steg hjälpte mig intervjuerna 
att formulera de empiriska kapitlens mer materialnära frågeställningar.

Valet av denna arbetsordning hänger samman med mitt sätt att se på 
intervjuer och på rollen som intervjuare. För mig är intervjuande något 
mer än ett sätt att skapa underlag för historiska analyser, nämligen ett 
moment då historiker och historiens aktörer arbetar sig fram till en 
ömsesidig förståelse för ett visst utsnitt ur det förflutna och dess kopp-
lingar till nuet. Källan är då inte intervjupersonernas svar, utan dialogen 
mellan intervjuare och intervjuade. Portelli har formulerat det som att 
historikern blir en del av källan samtidigt som intervjupersonerna blir 
en slags historiker.121 Ett framgångsrikt intervjuande – det vill säga ett 
som är en god upplevelse för intervjuns båda parter och som ger ett rikt 
material för efterföljande analyser – förutsätter att intervjuaren kan inta 
ett öppet och explorativt förhållningssätt. Psykologen och historikern 
Henry Greenspan har beskrivit intervjuande som en lärprocess, vari 
både intervjuaren och den intervjuade utforskar och lär sig om allt stör-
re delar av intervjupersonens erfarenheter. Greenspan skriver: ”A good 
interview is a process in which two people work hard to understand the 
views and experiences of one person: the interviewee.”122 I min tolk-
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ning gör detta intervjuaren till en slags handledare i intervjupersonens 
meningsskapande inom ett i förväg överenskommet område.

minne och berättelse Greenspans arbete med ett litet antal ju-
diska överlevare från Förintelsen har varit en viktig inspiration. Efter 
att ha intervjuat samma judiska överlevare under flera decennier kom-
mer Greenspan till slutsatsen att berättelsen bara är minnets början.123 
Det som i Greenspans erfarenhet kommer fram först i intervjuer är 
beprövade berättelser, det vill säga förmedlingar som lyssnare i inter-
vjupersonernas erfarenhet kan ta till sig och som har gjort att de blivit 
förstådda. Berättelserna är resultatet av tidigare möten och de diskur-
siva sammanhang som omgärdat dessa möten. Det räcker därför inte 
att be om berättelsen utan intervjun måste också tolka berättelsen och 
gripa efter dess tillblivelse genom tid.124

Historikern Alistair Thomson kommer in i liknande resonemang 
när han intervjuar veteraner från Australiens insats i första världskriget. 
Thomson bestämde sig för att intervjua veteraner som var arbetarklass 
därför att han trodde att dessa kunde bära på alternativa berättelser 
om krigsinsatsen som blivit viktig för skapandet av australisk natio-
nell identitet. När han insåg att hans intervjupersoner snarare förlitade 
sig på offentliga berättelser för att gestalta sina egna minnen omfor-
mulerade han problemet så att det istället kom att handla om relatio-
nerna mellan minnen, berättelser och makt.125 För att utforska detta 
problemkomplex gjorde han uppföljningsintervjuer med vissa av sina 
intervjupersoner, och frågade då om hur deras berättelser var beroende 
av sådant de tidigare hört eller berättat inför varierande lyssnare samt 
om berättelsernas funktion i det egna livet.

Thomsons arbete ledde honom till utarbetandet av en allmän teori 
om minne som en social handling, och ett samhörigt tillvägagångs-
sätt för att studera sociala minnesprocesser utifrån muntlig historia.126 
Detta tillvägagångssätt är en utveckling av bland andra Portellis synsätt 
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att minnet är en meningsskapande process.127 Thomson utgår ifrån att 
människor vill bli erkända och bekräftade som sociala aktörer samt att 
de vill uppleva sammanhang och riktning i det egna livsloppet. Att göra 
berättelser av minnen är ett sätt att göra det som finns i minnet över-
skådligt, vilket inkluderar val av vad som blir en del av berättelsen och 
på vilka sätt. Samtidigt gör produktionen av berättelser det som finns 
i minnet möjligt att dela med andra. Att berätta innebär därför också 
ett sätt att söka samstämmighet mellan egna hågkomster och socialt 
accepterade tolkningar. Genom att minnas försätter sig enskilda perso-
ner i relation till personer, grupper och mer abstrakta kommunikativa 
sammanhang. Här gör Thomson skillnad på generella och partikulära 
offentligheter. Med den generella offentligheten menar Thomson ett 
kommunikativt sammanhang omfattande indirekta budskap spridda 
längsmed kanaler som olika aktörer har olika mycket inflytande över. 
Det här är sfären för sådant som politisk debatt, nyhetsförmedling och 
populärkultur, vari olika aktörer med varierande institutionell förank-
ring tävlar om genomslag för sin version av det förflutna. Med partiku-
lära offentligheter menar Thomson de grupper vi ingår i, där kommu-
nikationerna är direkta och kan bli bemötta.128

Berättelser som vid en viss tid fungerade bra kan tappa sin funk-
tion när den egna livssituationen eller samhället förändras. Det är inte 
nödvändigtvis så att allt som finns i minnet passar berättelserna som är 
accepterade i våra partikulära offentligheter, är förenligt med det berät-
telsemönster som för tillfället dominerar i samhället eller är kompati-
belt med i nuet eftersökta identiteter. Sådana minnen kallar Thomson 
riskfyllda eftersom de kan leda till en sönderfallande identitet och till 
att erkännanden och bekräftelser uteblir. Detta är ytterligare en anled-
ning till att människor tenderar att göra berättelser av sina minnen. Att 
berätta innebär att tillämpa en slags formel, något som ger riskfyllda 
minnen en fixerad och tolkad plats – eller täcker över dem. Att minnas 
blir därför för Thomson ett slags arbete, som sker både inom individer, 
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i grupper och i samhället i stort, och som handlar om att bringa ordning 
inom berättelserna. Det finns emellertid ingen berättelse som förmår 
inkludera allt som finns i minnet, och det som trängts undan kan istäl-
let hitta andra utlopp och komma fram på till synes oskyldiga sätt så 
som i skämt. Partikulära offentligheter kan bli viktiga för att utarbeta 
och vidmakthålla alternativa berättelser.

narrativ analys Thomson tydliggör dynamiken mellan minnen 
och berättelser samt mellan egna och delade berättelser, men är inte 
tydlig med vad som är en berättelse eller hur berättelser kan analyseras. 
Här tar jag hjälp av litteraturvetaren Gérard Genettes narratologi, som 
ger begrepp för detaljerade beskrivningar av berättelsers sammansätt-
ning.129 Med sitt fokus på texters inre strukturer kan narratologi verka 
som ett udda val för en historisk studie. Det är emellertid just denna 
struktur som gör det möjligt att använda berättelsen som en formel 
som organiserar och externaliserar det som finns i minnet. Berättelser-
na är formade av de miljöer där minnena bearbetats, vilket gör form-
språket till en lins för att upptäcka historiska och kulturella processer. 
Berättelsernas formspråk visar hur deras producenter konstruerar vissa 
erfarenheter, eller sig själva som delar av historien, på sätt som är kultu-
rellt och historiskt specifika.130

Enligt Genette består berättelser av tre delar: (1) en händelseut-
veckling (”story”; den berättade världen), (2) en text eller utsaga som 
förmedlar denna (”narrativ diskurs”) och (3) verkliga eller fiktionella 
berättande akter som kombinerar dessa två. Av dessa tre delar är det 
den narrativa diskursen som direkt föreligger för analys i form av kon-
kreta texter eller utsagor.131 Ett visst händelseförlopp kan till exempel 
förmedlas genom olika intriger, perspektiv och riktningar i tiden. Läsa-
ren måste därför sluta sig till storyn och berättandet genom de avtryck 
de lämnat i den narrativa diskursen. Undersökningarna av intervjuerna 
och de textuella framställningarna av strejken gäller därför både vilken 
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story olika aktörer gör av strejken, och hur denna story förmedlas på 
varierande sätt som påverkar dess innebörd. Här är det framför allt re-
lationerna mellan berättande akt och narrativ diskurs jag är ute efter 
att undersöka, det vill säga vilka röster som berättar om strejken, hur 
dessa röster är sammansatta samt vilka perspektiv och vilken distans 
berättarna intar.

I avhandlingen står ”röst” för den berättande stämma som kan höras 
(eller föreställas höras ifall berättelsen förmedlas i skrift) berätta en sto-
ry. Med röst menar jag alltså en kommunikativ strategi som författare 
använder för att förmedla en story till en mottagare.132 Röst blir då en 
synonym till berättare och något som uppstår i den narrativa diskursen. 
Genette analyserar röst med frågorna: vem berättar och varifrån sker 
berättandet? Svaret på den första frågan kan vara att det antingen är 
en karaktär i berättelsen (termen för detta är homodietiskt berättan-
de) eller inte (heterodietiskt berättande). Svaret på den andra frågan 
kan antingen vara att det sker inom storyn och kan påverka händelse-
utvecklingen (intradiegetiskt berättande) eller att det sker på en nivå 
ovanför händelseutvecklingen (extradiegetiskt berättande).133 Genom 
att kombinera svaren på frågorna om vem som berättar och varifrån 
kan Genette åstadkomma detaljerade beskrivningar av olika sätt be-
rätta, och deras effekter. Kombinationen av hetero- och extradiegetiskt 
berättande skapar till exempel det som kallas en allvetande berättare, 
medan kombinationen homo- och intradiegetiskt berättande är dess 
motsats – en röst som intygar trovärdigheten och myndigheten i sitt 
berättande genom direkt men begränsad erfarenhet.

Berättande röster finns inte utan en berättande diskurs men kan inte 
heller sägas tillhöra den berättade världen. Röst uppstår vid gränsen 
mellan författare och berättad värld, och i samspelet mellan författare 
och läsare. Som litteraturvetaren Susan Lanser påpekat gör detta förhål-
lande makt till en verksam aspekt av narrativa diskurser.134 En berättare 
har större agens än karaktärerna i en berättelse eftersom de senares 
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handlingar är beroende av att bli igångsatta av berättaren. Konstruktio-
nen av berättande röster påverkas också av maktrelationer i den offent-
lighet vari specifika narrativa diskurser sprids och förväntas få gehör.135

”Narrativt läge” definierar jag utifrån Genette som mängden samt 
typen av information om händelseförloppet som en narrativ diskurs 
innehåller.136 Genette undersöker detta med begreppen distans och 
perspektiv. Distans mäter Genette på en skala som går från att återge 
(stor distans) till att visa direkt (liten distans).137 För att beskriva en be-
rättelses perspektiv använder Genette termen fokalisator som betyder 
den ur vars blick en händelse skildras. Här skiljer Genette på tre typer 
av fokalisering. Icke-fokaliserade narrativ har ingen fast utsiktspunkt. 
Berättaren är allseende och har till och med tillgång till karaktärernas 
inre liv. Internt fokaliserade berättelser återger händelseförloppet ge-
nom en bestämd karaktärs ögon. Externt fokaliserade berättelser be-
traktar däremot det berättade händelseförloppet utifrån och återger 
händelser och skeenden ”objektivt” utan tillgång till känslor och mo-
tiv.138 Med hjälp av Portellis anpassning av begreppet narrativt läge till 
muntlig historia och historieskrivning kommer jag att undersöka hur 
intervjuerna med deltagare i strejken och aktörerna i solidaritetsrö-
relsen består av konglomerat av olika berättelser om gruvarbetarstrej-
ken.139

De narratologiska begreppen kan förtydligas genom en tillämpning 
på avhandlingens prolog. Som jag redan har beskrivit är denna skriven 
utifrån intervjun jag gjorde med gruvbyggaren Göte Olofsson. Prolo-
gen kan därför betraktas som resultatet av två författares på varandra 
följande arbeten.140 Intervjun gjorde Olofsson till en författare som ska-
pade berättelser av sina minnen. För att förmedla dessa berättelser på 
ett sätt som jag kunde ta till mig förmedlade han dem med en specifik 
röst. Med andra ord skapar han en berättare. Det är inte nödvändigtvis 
så att denna berättande röst är sprungen just ur vårt möte, det kan ock-
så vara en röst som Olofsson har använt sig av tidigare eller lånar in från 
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någon berättelse han tagit del av. I intervjun hörs också andra röster – 
arbetskamrater, ombudsmän och chefer. I just den här intervjun talar 
dessa enbart som karaktärer, men i andra intervjuer används ibland 
dessa citerade röster för att berätta. I de fallen är författaren fortfarande 
samma person, men berättarna är flera och används för att förmedla oli-
ka delar av berättelsen. Efter intervjun transkriberade jag ljudfilen och 
redigerade jag transkriptionen. På så vis blev jag prologens författare. 
Jag använder citat från intervjun för att skapa den tryckta textens berät-
tare, som fortfarande går att känna igen om Olofsson, men som är min 
förmedling av hans diskurs. Jag anpassade också Olofssons yttranden 
för att de skulle se bra ut i skrift framlagd inför en förväntad akademisk 
publik. Samtidigt förtätade och förde jag samman Olofssons olika be-
rättelser till en sammanhängande story om hans liv.141 Den berättare jag 
skrivit fram är av samma slag som den Olofsson använder sig av och 
kan beskrivas som homo- och extradiegetisk eftersom Olofsson berättar 
om sig själv fast i ett avslutat förlopp. Jag har också bevarat Olofssons 
valda läge, det vill säga ett internt fokaliserat berättande som omväxlan-
de ger mening åt händelserna främst på en personlig skala.

Med stöd i Greenspan, Thomson och Genette har jag skapat en teo-
retisk apparat som bygger på orden ”meningsskapande”, ”minne”, ”be-
rättelse”, ”arbete”, ”röst” och ”narrativt läge”. Avhandlingens perspektiv 
är att människor ständigt ägnar sig åt att göra mening kring självet, dess 
relationer och delade situationer. Jag betraktar minnet som en mental 
och meningsskapande process som pågått över tid. Att göra berättel-
ser av det som finns i minnet är ett vanligt sätt att göra det delbart och 
förenligt med sätt att berätta om det förflutna som är etablerade i sam-
hället eller i de grupper vi förhåller oss till. Berättande är också ett sätt 
att presentera sig själv. Minnet innehåller emellertid alltid mer än vad 
som kan komma fram i en bestämd berättelse. Det kan också innehålla 
sådant som inte går att harmoniera med dominerande berättelser eller 
eftersökta självpresentationer. Att minnas inbegriper därför ett slags 
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arbete som producerar berättelser, men också underhåller dem och 
bringar dem i linje med varandra samt med andras berättelser och med 
berättelserna som bärs upp av olika institutioner i samhället. Andra för-
hållningssätt – att aktivt ifrågasätta, göra motstånd mot, vidmakthålla 
alternativa berättelser – är också möjliga, men svåra att välja om det 
inte finns stöttande sociala sammanhang. Röst och narrativt läge är två 
funktioner av berättande, alltså något som uppstår i berättelsen – det 
vill säga två typer av berättartekniker. Det finns flera skäl att granska 
berättelsernas formspråk. Medan varje aktör har sina egna berättelser 
kan han eller hon förväntas föra fram dessa på sätt som är förenliga med 
hur berättelser vanligtvis ser ut i de miljöer som aktören varit i kontakt 
med. Det meningsskapande som varje människa ägnar sig åt blir aldrig 
färdigt. Varje berättelse är ett utkast, ett tillfälligt svar. Berättelsernas 
form visar däremot hur människor konstruerar sina erfarenheter och 
minnen på sätt som är meningsfulla för dem själva, och beroende av 

– men inte nödvändigtvis kopierar – delade sätt att göra mening. Det 
som gör muntlig historia intressant är inte förmedlingen av autentiska 
erfarenheter, utan precis det omvända – att muntlig historia är ett sätt 
att visa hur historiska aktörer tolkar sig själva som delar av existerande 
sociala relationer. Portelli formulerar det så här:

When we speak of life stories, much depends on whether we mean 
life stories or life stories. We may insist that these stories are true 

– these people exist, and they relate events that actually happened – 
and, therefore, interviews allow us to glimpse the actual experience 
(life). Or we may work with the assumption that we are dealing with 
verbal artifacts (stories) shaped by the narrators’ self-perception, by 
the encounter of the interviewer, and by the interviewer’s percep-
tion of them and their words. The impossible dream of attaining ab-
solute ”authenticity” and ”lived experience” blinds us to the fact that 
we have, at hand, something which bears at least formal relationship 
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to the subject’s experience. After all, telling one’s life, is part of one’s 
life. To paraphrase Walter Benjamin, the problem is not what is the 
relationship between life and story; but, rather, what is the place of 
the story within the life.142

konstruktionen av intervjuerna För att mobilisera inter-
vjupersonernas minnen och arbete att göra berättelser av det som finns 
i minnet har jag använt mig av det som psykologerna Steinar Kvale 
och Svend Brinkmann kallar för ”den halvstrukturerade livsvärldsin-
tervjun”, som är en form av forskningsintervju som söker förståelse 
för teman i vardagen ur den intervjuades perspektiv.143 Halvstruktu-
rerade livsvärldsintervjuer genomförs som samtal kring vissa teman 
under vars gång intervjuaren får möjlighet att höra intervjupersonens 
tolkningar samt att söka bekräftelse på sina tolkningar av det hörda. 
Intervjutillfället inleds med en orientering som innebär ett samtal om 
intervjuns ämne och ramar. Huvuddelen av intervjun drivs framåt av 
intervjuarens frågor. Här gör Kvale och Brinkmann skillnad mellan in-
ledande frågor och andrafrågor. De inledande frågorna ska vara i förväg 
formulerade öppna frågor som uppmuntrar till framställningar av något 
självupplevt. Andrafrågorna är däremot sådana som uppkommer i situ-
ationen i syfte att bland annat utveckla, fördjupa, få en förklaring eller 
grunda intervjuarens tolkning av det tidigare sagda. Intervjun rundas 
av med en uppföljning som innebär ett utvärderande samtal. I samband 
med detta ska intervjupersonen även få möjlighet att på nytt ta ställning 
till sin medverkan i forskningsprojektet.144

Eftersom jag ville låta intervjuerna följa sin egen dynamik formule-
rade jag inte i förväg något särskilt frågeschema. Däremot definierade 
jag fyra områden som jag ville att varje intervju skulle röra sig igenom 
om än i sin egen ordning, nämligen: (1) intervjupersonens levnads-
berättelse; (2) intervjupersonens framställning av strejken; (3) inter-
vjupersonens framställning av hur strejken organiserades samt av hur 
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strejken organiserade livet kring gruvorna medan den pågick; (4) vilka 
framställningar av och samtal om strejken intervjupersonen tagit del av. 
Att fråga om en levnadsberättelse är ett sätt att få biografiska data, det 
vill säga information om hur intervjupersonerna framställer sig själva. 
Att fråga om en levnadsberättelse löste också problemen med att jag 
ville få framställningar av en händelse (gruvarbetarstrejken 1969–70) 
samtidigt som jag ville undersöka hur intervjupersonerna själva av-
gränsade denna som händelse. I intervjuerna öppnar jag detta fråge-
område med frågor som: Vem var du under 1960-talet? Hur kom det 
sig att du började arbeta i gruvan? Hur var livet utanför gruvan under 
1960-talet? Förutom intervjupersonens presentation av sig själva bad 
jag intervjupersonerna om deras framställningar av gruvarbetarstrejken. 
Frågor som inleder intervjupersonernas skildringar av strejken är bland 
andra: Vad vill du helst berätta om strejken? Hur fick du först veta att 
det var strejk? Nästa frågeområde, om hur strejken organiserades och 
organiserade, uppmuntrar intervjupersonerna att framställa sin egen 
roll i strejken samt hur strejken påverkade dem själva. För att öppna 
detta område ställde jag frågor som: Finns det någon händelse från 
strejken du kommer särskilt väl ihåg? Hur såg din vardag ut medan 
strejken pågick? Ur intervjuerna har jag också velat få information om 
i vilka sammanhang intervjupersonerna tidigare gjort strejken me-
ningsfull. Här inledde frågor som: Hur fick du information om strejken 
medan den pågick? Finns det några nyheter om strejken du kommer 
ihåg särskilt väl? I vilka sammanhang talade du om strejken medan den 
pågick? Är strejken något du fortfarande diskuterar med vänner eller 
arbetskamrater? Varje intervju rör sig genom dessa frågeområden, även 
om intervjuerna har sina egna ordningar, tyngdpunkter och takt.

val av intervjupersoner Deltagarna i strejken är medvetet val-
da för att tillsammans bilda en flerröstad grupp som beskriver strejken 
från olika håll. Min strategi för att skapa en flerröstad grupp har varit att 



49

hela tiden söka efter en intervjuperson som jag förväntade mig kunde 
berätta något annat än det jag redan kände till. Att Olofsson blev den 
förste som jag intervjuade för det här projektet var för att jag visste att 
han varit förtroendevald inom Gruv och därför trodde att han skulle 
berätta om strejken från ett annat perspektiv än det jag före intervjun 
fått från dokumentärfilmer och reportageböcker. När jag sedan började 
söka intervjupersoner mera brett kontaktade jag flera organisationer i 
Malmfälten som jag förväntade mig hade medlemmar som varit med 
om strejken.145 En ombudsman på LO svarade och gav mig en lista med 
11 namn på personer som redan tillfrågats om de ville medverka. Efter 
att dessa intervjuer var gjorda uppfattade jag det som om jag ännu inte 
levt upp till min ambition att skapa ett flerröstat material, eftersom 
intervjuerna jag då hade nästan uteslutande var Kirunabaserade och, 
i min tolkning, låg nära socialdemokraternas och den fackliga organi-
sationens tendenser. Jag började då söka mera aktivt efter intervjuper-
soner som jag förväntade mig skulle ge andra perspektiv därför att de 
till exempel hade sin hemvist i Gällivare eller för att de tillhört andra 
politiska fraktioner av strejken.

En del av dem jag har intervjuat har tidigare talat om gruvarbetar-
strejken. De tre intervjupersoner som suttit i strejkkommittéerna – Ro-
nald Svensson, Ove Haarala och Johnny Nilsson – har talat på stödmö-
ten och med journalister. Under vår intervju berättade Ivan Gustavsson 
att fackliga organisationer tidigare hänvisat journalister till honom, och 
han visade tidningsklipp från gånger då han blivit intervjuad. Intervjuer 
med Ove Haarala, Annelill Weström, Lars Erik Johansson och Kajsa 
Ohrlander förekommer också i Johanssons bok Strejkkonsten. Under 
vår intervju avslöjade Weström att hon också blivit intervjuad av Ame-
rica Vera-Zavala för pjäsen Viskleken, och att hon under strejken tog 
emot och pratade med skådespelare från Teater Narren som samlade 
material till pjäsen Solidaritet – arbetarmakt. När jag har valt intervju-
personer har jag alltså inte helt kunnat komma ur en fåra som tidigare 
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uppmärksammanden av strejken plöjt, och gruppen av intervjuperso-
ner innehåller därför personer som tagit på sig eller fått rollen att vara 
strejkens berättare. De flesta av dem jag har intervjuat tillhör emellertid 
inte denna grupp.

Jag slutade intervjua när jag hade en samling intervjuer med perso-
ner som sinsemellan skilde sig åt med hänseende på bland annat ålder, 
kön, hemvist, yrkesroll i gruvan, funktion i strejken och politisk över-
tygelse. Bland intervjupersonerna finns inte bara gruvarbetare utan 
även kvinnor som blev engagerade i strejken därför att deras makar var 
gruvarbetare. Samlingen har emellertid luckor. De flesta av dem jag 
intervjuade är födda under 1940-talet och tillhörde gruvornas yngre 
arbetare vid tiden för strejken. En del, som Göte Olofsson eller Ro-
nald Svensson, var redan då lite äldre men de som när strejken började 
hade arbetat länge i gruvorna har jag inte kunnat intervjua. Den äld-
re generationen strejkande gruvarbetare förekommer enbart genom 
intervjupersonernas förmedlingar av deras röster och perspektiv. Det 
finns ingen som talar utifrån en arbetsgivarposition, men samlingen 
innehåller en intervjuperson som vid tiden för strejken var tjänsteman 
samt en intervjuperson som då det var strejk utbildade sig för att bli 
förman och som sedan fungerat i den rollen fram till sin pension. En an-
nan lucka i samlingen är att den inte innehåller någon centralt placerad 
facklig aktör.146 Däremot förekommer flera intervjuer som på olika sätt 
lyfter fram det komplexa i det fackliga aktörskapet på avdelnings- och 
klubbnivå i samband med strejken. Avhandlingens problemställning 
berör emellertid inte strejkens totala historia, utan samspelet mellan 
strejkens deltagare, aktörer inom solidaritetsrörelsen och meningsska-
pandet inom samt mellan dessa grupper.

Intervjupersonerna som deltagit i solidaritetsrörelsen är valda för att 
representera olika sätt att vara solidarisk med de strejkande gruvarbe-
tarna. Ett problem (och en möjlighet) var att det fram till att konstnären 
Johansson publicerade Strejkkonsten (2013) inte fanns någon dokumen-
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tation av solidaritetsrörelsens omfattning och innehåll.147 Jag lärde mig 
sålunda om solidaritetsrörelsen medan jag intervjuade och delvis ge-
nom att intervjua. Bland annat av den anledningen – jag återkommer 
med diskussioner av detta val i kapitel 3, ”Resorna” – genomförde jag 
serier av intervjuer med de flesta av intervjupersonerna som deltagit i 
solidaritetsrörelsen.148 Detta gav mig utrymme att växla mellan att in-
tervjua och att läsa källor samt historisk litteratur för att därigenom för-
djupa mina kunskaper om sådant som kom fram i intervjuerna. Det jag 
på det sättet vann i djup förlorade jag i bredd. En av de intervjupersoner 
som deltagit i strejkens solidaritetsrörelse gjorde det som gruvarbetare 
i en annan än LKAB:s gruvor. Övriga intervjupersoner hade 1960-talets 
alternativ- eller vänsterrörelse som sin bas. Här framkommer ytterligare 
en begränsning i samlingens räckvidd. För att kunna intervjua samma 
personer flera gånger sökte jag intervjupersoner som jag kunde nå från 
min arbetsplats vid Stockholms universitet. Intervjuerna ger därför in-
blickar i rörelsens Stockholmsscen och det intresse för strejken som 
formerades på andra håll i landet är inte representerat i avhandlingen.149 
Däremot talar intervjupersonerna utifrån olika sätt att stödja de strej-
kande gruvarbetarna, såsom att samla in pengar till strejkfonden, att 
arrangera stödmöten och att resa till strejken och rapportera från den.

från intervju till text Efter att intervjuerna var avslutade 
började arbetet med att analysera dem, och att skapa kopplingar mellan 
de olika materialkategorierna samt mellan materialen och historisk lit-
teratur. Det är svårt att hitta generella mönster i en samling av intervjuer 
med personer som är valda för att kunna säga något personligt, snarare 
än att vara goda representanter för en eller annan statistisk kategori. 
Tillvägagångssättet att söka en epoks möjligheter i enstaka och ibland 
icke-relaterade biografier har inspirerat min analys av intervjuerna.150 
Det innebär att jag har arbetat med varje intervju eller intervjuserie 
som en unik text, sökt efter dess mönster och därefter jämfört med 
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resultaten från övriga analyserade intervjuer. På det sättet ökar jag 
stegvis min förståelse för hur strejkens deltagare och aktörerna inom 
solidaritetsrörelsen gör den meningsfull. Jag ser också hur intervjuerna 
förlitar sig på samma eller varierande bakomliggande berättelser hur 
de kommenterar de olika berättelserna om strejken eller om de ställer 
frågor om andra aktörer eller deras berättelser.

Att transkribera inspelade intervjuer är en tolkande verksamhet. 
Texten är en visuell representation av en audiell källa. Den utesluter 
talarens betoningar och tempo, men lägger till punktuering. Transkrip-
tionen är samtidigt min version av samtal som jag har haft med andra 
människor, och skapar bilden av vilka dessa andra är. Yttranden som 
är starka i talspråk kan se svaga ut när de skrivs ut, särskilt när de står 
vid sidan om meningar som från början varit byggda för skrivspråk.151 
Jag har därför anpassat utdragen ur intervjuerna så att de passar i 
skrivspråk, vilket bland annat innebär att jag städat bort utfyllnadsord. 
Längre hopdragningar markerar jag med hakparentes, som antingen 
står för en uteslutning [---] eller innehåller sammanfogande ord. Jag 
har emellertid försökt bevara talarens personliga stil, få fram hans eller 
hennes känslomässiga läge och tempo. Ellips (…) ska läsas som en 
längre paus i ljudfilen.

urval av texter Efter att jag intervjuerna var avslutade gick jag 
över till att mer intensivt studera texter om strejken. Över tid har gruv-
arbetarstrejken i Malmfälten framställts flera gånger och i olika gen-
rer. Avhandlingens tredje materialkategori är därför framställningar av 
gruvarbetarstrejken som inkluderar, eller åtminstone diskuterar, strej-
kens röster. I kapitel 2, ”Rösterna”, och i kapitel 3, ”Resorna”, undersö-
ker jag olika urval av dessa framställningar ur vissa aspekter. Dessa urval 
är beskrivna och motiverade i respektive kapitel. Här ger jag en bild av 
vilka framställningar av gruvarbetarstrejken som existerar i olika genrer 
och medier samt av i vilka vågor dessa har producerats och spridits.
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I oktober 1968 publicerades boken Gruva med fotografier av Odd 
Uhrbom och texter av Sara Lidman. Dessa texter är baserade på inter-
vjuer som Lidman gjort med gruvarbetare i Malmfälten. Verket blev 
omdebatterat och gjorde Lidman till talesperson för gruvarbetarna re-
dan innan strejken började. Vid strejkens första stormöte i Kiruna lade 
hon förskottet hon fått för bokens andra upplaga som första bidrag till 
gruvarbetarnas strejkfond.152

Strejken uppmärksammades i press, radio och TV. För att exemplifie-
ra strejkens genomslag skriver Rahm att den blev förstasidesnyhet i Da-
gens nyheter närapå samtliga de 56 strejkdagarna.153 Strejken bevakades 
även av fristående journalister och kulturproducenter som publicerade 
egna reportage och rapporter i tidskrifts- eller pocketformat (inte sällan 
med det anmälda ärendet att rätta till nyhetsmediernas versioner av 
strejken).154 Alf Israelsson och Margareta Vinterheden dokumenterade 
strejken med filmen Gruvstrejken 69/70. Lena Ewert och Lars Westman 
gjorde filmen Kamrater, motståndaren är välorganiserad som klipptes i 
samråd med gruvarbetarnas strejkkommittéer.

Vid strejkens slut rådde fortfarande delade meningar om vilka aktö-
rer och dagordningar som egentligen varit de styrande. Både strejken i 
sig och massmedias hantering av den ifrågasattes från olika håll. Detta 
ledde till publiceringen av texter inriktade på att klarlägga och förlika. 
Pappren på bordet är en vitbok i två band som publicerades av strejk-
kommittéerna i samarbete med Ordfront förlag. Vitboken både offent-
liggör strejkkommittéernas dokument från strejken och ger dessas be-
rättelse om strejken. Sveriges radios styrelse och Arbetarrörelsens arkiv 
i Göteborg gav statsvetaren Jörgen Westerståhl i uppdrag att granska 
nyhetsmedias behandling av strejken.155 Strejken gjorde även avtryck 
i forskningsmiljöer. Vid slutet av 1960-talet fick en grupp sociologer 
ledda av Edmund Dahlström uppgiften att undersöka demokrati och 
inflytande vid LKAB. Eftersom de var på plats när strejken började be-
slutade de att ändra inriktning på sin forskning och istället undersöka 
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strejken, något som ledde till rapporten LKAB och demokratin. Efter 
strejkens forskade en grupp pedagoger om den och om hur LKAB ut-
vecklades i dess efterföljd.156

Strejken i Malmfälten har gestaltats skönlitterärt och konstnärligt. 
Lyrik från strejkande arbetare och andra boende i Malmfälten samlades 
i strejkens samtid av Kajsa Ohrlander.157 Hillevi Moberg har senare 
gett ut diktsamlingen En gruvarbetarhustrus dagbok som bland annat 
innehåller lyriska framställningar av strejken. Poeten Göran Sonnevis 
intryck av strejken blev till dikten ”Rösterna från Kiruna, Svappavaara, 
Malmberget”. Vissångare som Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och 
Fred Åkerström skildrade strejken.158 Den fria teatergruppen Teater 
Narren turnerade under senare hälften av 1970 med dramat Solidaritet – 
arbetarmakt som är baserat på intervjuer som delar av gruppen gjorde i 
Malmfälten under och efter strejken. Denna pjäs fick 1973 en uppföljare 
i pjäsen Martin går igen eller Mannen med kurtkonsterna.

Strejkens aktörer har uppmärksammat dess minne och jubileer, nå-
got som lett till nya framställningar av strejken. Journalisten Anders 
Ehnmark, som vid tiden för strejken rapporterade för Expressen, har 
återvänt till strejken och Malmfälten i ett flertal texter publicerade över 
lång tid.159 Vid tioårsjubileet 1979 behandlade såväl FiB Kulturfront 
som Gruvs medlemstidning Gruvarbetaren och LKAB:s personaltid-
ning SKIP/Malmaren strejken.160 I samband med senare jubileer har 
strejkens minne genererat artiklar i FiB Kulturfront och i Ordfront ma-
gasin.161 1999 gjorde Lars Westman 30 år har gått, kamrat som är en 
uppföljare till filmen han 1970 gjorde tillsammans med Lena Ewert och 
Malmfältens strejkkommittéer. Denna film spreds tillsammans med 
sin föregångare av Folkets bio.162 I samband med strejkens fyrtionde 
jubileum skrev dramatikern America Vera-Zavala pjäsen Viskleken som 
liksom Teater Narrens tidigare dramatiska bearbetningar av strejken 
föregicks av författarens intervjuande i Malmfälten.

Med avhandlingen undersöker jag, sammanfattningsvis, menings-
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skapandet kring gruvarbetarstrejken i Malmfälten som det sker i min-
nen och berättelser från deltagare i strejken, aktörer inom strejkens 
solidaritetsrörelse och texter som berättar om strejken med deltagares 
röster. Jag följer Alistair Thomsons tillvägagångssätt för att undersöka 
hur människor gör berättelser av sina minnen, och hur detta förbinder 
dem med vissa grupper och med samhället som helhet. Med begrepp 
från Genettes narrativa teori kan jag specificera detta arbete. Tillsam-
mans motiverar dessa teorier ett visst sätt att se på och genomföra in-
tervjuer. Intervjuer ger inte i första hand information om hur något 
var, utan är snarare tillfällen då den som blir intervjuad förmedlar sina 
erfarenheter på sätt som han eller hon förväntar sig att intervjuaren ska 
förstå. Det som kommer fram i intervjun beror därför på samspelet 
mellan intervjuare och intervjuad, men också på intervjupersonens 
tidigare erfarenheter av att tala om sina erfarenheter. Att förmedla sina 
minnen genom en framställningsform som är etablerad i de kulturella 
miljöer som intervjupersonen rört sig igenom – till exempel genom att 
ge dem en narrativ struktur, eller en viss form av narrativ struktur. Att 
skapa berättelser är en kognitivt krävande aktivitet. Detta är ytterligare 
en anledning för människor att förlita sig på berättelser som förekom-
mer i grupperna de tillhör och i samhället i stort. Kulturella minnen, 
populärkultur och journalistikens framställningar kan användas för att 
underlätta egna förmedlingar, men kan samtidigt begränsa vad som 
uppfattas av verkligheten och hur. Intervjuer ger alltså tillgång till berät-
telser men också till en pågående produktion av berättelser som är både 
synkron (grundad i det pågående samtalet) och diakron (beroende 
av tidigare interaktioner och varaktiga kulturella former). Dessutom 
ger intervjuerna möjlighet till att i samtalets form reflektera kring sam-
mansättningen av berättelser, berättelsernas relationer till varandra och 
kring vilka personliga och kulturella innebörder berättelserna har för 
den intervjuade.
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Disposition

Avhandlingen undersöker meningsskapandet kring gruvarbetarstrejken 
i tre typer av material – texter med koppling till strejkens solidaritetsrö-
relse som förmedlar och/eller diskuterar röster från strejkens aktörer; 
intervjuer med aktörer inom solidaritetsrörelsen samt intervjuer med 
deltagare i strejken. Vid analyserna av dessa material är det meningsska-
pande i form av minnen och berättelser som lyfts fram. Muntlig historia 
bidrar till avhandlingen på flera sätt, både med sätt att undersöka de 
röster som tidigare har förmedlats från gruvarbetarstrejken och för att 
skapa nya röster samt analysera deras förmedlingar.

I nästa kapitel, ”Rösterna”, börjar jag undersökningarna genom att 
granska hur aktörer inom eller med koppling till strejkens solidaritets-
rörelse skrivit fram strejkens röster, samt hur de diskuterat dessa röster. 
Jag diskuterar ett urval av texter publicerade mellan 1968 och 2009 för 
att se vilka röster gruvarbetarna har fått givna åt sig, vilka andra röster 
texterna innehåller och hur de förhåller sig till varandra. Jag undersöker 
också på vilka sätt rösterna förändras under perioden. De olika texterna 
kan läsas som steg i utarbetandet av en abstrakt och delad berättelse 
om strejken.

Kapitel 3, ”Resorna”, lägger till något som solidaritetsrörelsens fram-
ställningar av strejken mestadels utelämnat, nämligen rapportörernas 
berättelser om sig själva, sitt engagemang och aktiviteterna som ska-
pade deras texter. Kapitlet undersöker serier av intervjuer med två av 
dem som reste till Malmfälten i samband med strejken för att fånga 
och sprida röster från strejkens deltagare. Dessa intervjuer innehåller 
information om aktiviteterna kulturarbetare och gruvarbetare gjorde 
tillsammans i Malmfälten, men också spår av en berättelse som rappor-
törerna inom solidaritetsrörelsen uppfattade strejken igenom. 

I avhandlingens fjärde kapitel, ”Berättelserna”, undersöker jag vilka 
olika sätt att berätta fram strejken som förekommer i samlingen av in-
tervjuer som jag har gjort. Här använder jag begreppet narrativt läge 
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för att identifiera och sortera de olika berättelserna som förekommer 
i intervjuerna. Kapitlet visar skillnaden mellan att förstå strejken som 
en händelse i hela samhällets historia och som en händelse i det lokala 
samhällets historia. Det visar också en berättelse som har stort genom-
slag i intervjuerna med strejkens deltagare.

Kapitel 5, ”Variationerna”, snävar in analysen mot strejkens deltaga-
re. Med kapitlet vill jag åskådliggöra hur intervjupersonerna använder, 
diskuterar och på andra sätt förhåller sig till de olika berättelserna om 
gruvarbetarstrejken. Kapitlet visar hur strejkens deltagare väger mel-
lan olika berättelser i sitt meningsskapande, diskussioner av berättelser 
som förekommer i vissa intervjuer samt alternativa sätt att berätta om 
strejken.

Tillsammans visar avhandlingens undersökningar hur aktörer inom 
strejkens solidaritetsrörelse samt deltagare i strejken minns och berättar 
om strejken. Genom att undersöka strejken genom dess minnesprocess 
skapar avhandlingen en bild av gruvarbetarkollektivet som föränder-
ligt och flerröstat. Avhandlingen gör också rapportörernas röster till en 
del av historien. Avhandlingens undersökningar av meningsskapandet 
kring gruvarbetarstrejken, och särskilt av rösterna från Malmfälten, an-
vänder jag avslutningsvis för att diskutera hur historiens aktörer kan 
inkluderas i framtida historiska undersökningar. 



När arbetarna på en stor arbetsplats gick samman
föddes ett nytt språk
Strejken var inte i huvudsak för
pengarnas skull, utan

Naturligtvis betydde pengarna mycket

arbetsplatser, började man tala igen,

visste det  Att gå tillbaka
till jobbet betydde inte
att gå tillbaka till det gamla språket

ända in i märgen, och det
ska vi fortsätta tala! Men också
vårt eget språk, och så länge
att dom som har makten begriper det
Ingenting kan gå tillbaka till det gamla
Tillsammans har vi makt att upphäva makten.

Göran Sonnevi, ”Rösterna från Kiruna, Svappavaara, Malmberget”, 
Bonniers litterära magasin (nr 2, mars 1970), 199.
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Rösterna2.

Inledning

I samband med gruvarbetarstrejken vid LKAB:s gruvor vintern 1969–78 
väckte de strejkande arbetarnas språk anstöt såväl som förundran. I 
Norrländska socialdemokraten skrev journalisten Gertrud Wennström 
att uttalanden som hon hört vid strejkens möten var en skam för hela 
gruvarbetarkåren: ”Kvar finns bland annat bilden av en handfull obor-
stade skränfockar – som skrikit ut invektiv, svordomar och om inte 
runda, så i alla fall högst fyrkantiga ord.”1 Wennström menade att detta 
språkbruk försvårat de på strejken följande förhandlingarna. Artikeln 
föranledde Anders Ehnmark att genmäla i Expressen:

Med ett grepp lånat från borgerlig press i arbetarrörelsens barndom 
söker man desavouera de radikala arbetarna som vulgära och grova i 
mun. Rubriken lyder ”En handfull oborstade skränfockar”. Kritiken 
mot de arbetare som vågat ta sig ton riktar in sig mot deras språk. De 
lastas för ”bakgårdsterminologi” och ”vulgärdemagogi”. De svarar för 

”bottennoteringar” i konsten att använda svenska språket.2

Ehnmarks intryck är annorlunda: ”Språket på strejkmötena var inte 
längre detsamma som det Sara Lidman beskrev i ’Gruva’, det var inte 
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ett misströstans språk utan ett språk som repat mod, gav svar på tal, 
ställde till svars, definierade ett människovärde att slåss för.”3 Ehnmarks 
svar på Wennström är exempel på att det språk som kom till uttryck 
vid strejkens stormöten blev något de som stödde strejken ansåg vara 
viktigt att försvara, vidmakthålla, sprida och lära av.

Det har varit typiskt för framställningar av gruvarbetarnas strejk att 
verkens auktoritet hävdas på grundval av att de förmedlar gruvarbetares 
röster. Ett tidigt exempel är Sara Lidman och Odd Uhrboms Gruva. 
Den filmade dokumentären Kamrater, motståndaren är välorganiserad 
redigerades av Lena Ewerts och Lars Westman i samarbete med re-
presentanter för strejkkommittén i Malmfälten. Narrengruppens pjäs 
Solidaritet – arbetarmakt är baserad på samtal mellan medlemmar i 
teaterkollektivet och de gruvarbetarfamiljer dessa bodde hos under 
och efter strejken. En rapportbok publicerad kort tid efter strejkens 
slut bär titeln Strejken: Röster, dokument, synpunkter från en storkonflikt 
redigerade av Anders Thunberg. I förordet till ett specialnummer av den 
marxistiska tidskriften Zenit förklarar redaktören att artiklarna utgår 
ifrån samtal med strejkande gruvarbetare.4 Detta trots att den ende 
gruvarbetare som blir citerad i skriften är Harry Isaksson som satt i 
Malmbergets strejkkommitté och då i en intervju som tidigare public-
erats i Expressen.5

I det här kapitlet börjar jag undersöka meningsskapandet kring gruv-
arbetarstrejken genom att analysera böcker, artiklar och en pjäs skrivna 
av personer med koppling till solidaritetsrörelsen som bildades kring 
strejken. Jag är särskilt intresserad av de röster som används för att be-
rätta i dessa framställningar, och ställer frågor om vilka dessa röster 
är och hur de är sammansatta textuellt men också om ifall texterna 
innehåller egna diskussioner om röst och i så fall vilka.
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Frågor om röst

Att undersöka röster är intressant för att röst är ett fenomen på gränsen 
mellan den verkliga och den berättade världen. I den här avhandling-
en följer jag en narratologisk definition av röst som en funktion i en 
berättande text. Röst, berättare och berättande röst är här synonyma. 
Röst är den stämma en författare använder för att förmedla en berättad 
värld till en (tänkt) läsare.6 Berättaren och dennes röst uppstår därför 
med förmedlingen – utan texten skulle det ju inte finnas en berättande 
röst att läsa eller lyssna till. Ändå är berättaren inte riktigt en del av den 
berättade världen, utan snarare den som beskriver och befolkar denna 
värld. Inom texten har berättaren mer makt än karaktärerna som det 
berättas om eftersom de senares agens beror på att berättaren först har 
agerat (genom att exempelvis sätta scenen). I vissa berättelser, eller i 
vissa delar av berättelser, kan författaren välja att använda en karak-
tär som berättare. Vilka röster som berättar, hur de avlöser varandra 
samt vad de får makt att berätta om beskriver därför en maktordning 
inom texten. Eftersom valet av röst åtminstone till viss del även beror 
på en föreställning om berättelsens mottagande formas röst även av 
maktordningar i texternas historiska omgivning. Föreställningar om 
vem som kan ge en auktoritativ – trovärdig och myndig – beskrivning 
av världen kan påverka utformningen av röst i texten.7 Kapitlets för-
sta frågeställning är därför vilka röster texterna innehåller, och hur de 
fungerar tillsammans.

Kapitlets andra frågeställning är hur röst diskuteras i de undersökta 
verken. Denna fråga berör delvis det jag ovan skriver om berättande 
röster som en funktion i kommunikationen mellan författare och läsare. 
Jag vill veta om och i så fall hur de undersökta verkens upphovsperso-
ner reflekterar kring förhållandet mellan författarskap och berättande 
i sina egna framställningar av gruvarbetarstrejken. Samtidigt vill jag 
undersöka vilken mening röst, och särskilt gruvarbetarnas röster, till-
skrivs i de valda verken. För detta har jag tagit hjälp av ordet ”språk” 
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som förekommer oftare än ordet röst i materialen. I min undersök-
ning av hur verken diskuterar och skapar mening kring röst kommer 
jag även att undersöka hur dessa förhåller sig till varandras och andras 
framställningar av gruvarbetarnas röster. Däremot bortser jag ifrån de 
undersökta verkens varierande historiska kontexter. Strejkframställ-
ningarnas kontexter blir istället belysta i nästa kapitel vari jag belyser 
såväl den situation vari vissa av dessa framställningar blev till och situa-
tionen vari upphovspersonerna blickar tillbaka på dessa handlingar. Ett 
av kapitlets bidrag till avhandlingen som helhet är att klargöra sätten att 
berätta om strejken som etablerats och funnits tillgängliga när jag själv 
intervjuat deltagare i gruvarbetarstrejken eller i dess solidaritetsrörelse.

Med kapitlet vill jag, vidare, undersöka hur rösterna i framställning-
ar av gruvarbetarstrejken förändras under perioden 1968–2009. Det-
ta motiverar kapitlets kronologiska disposition som täcker en period 
som inleds med publiceringen av Lidman och Uhrboms Gruva och 
slutar med att America Vera-Zavalas pjäs Viskleken premiärvisas i sam-
band med högtidlighållandet av strejkens fyrtionde jubileum i Kiruna, 
Svappavaara och Malmberget (några månader innan jag själv började 
intervjua deltagare i gruvarbetarstrejken). Därmed får jag en kronologi 
med följande nedslag: (1) tillgängliga tolkningsramar vid periodens 
ingång (1968), (2) journalisters rapportering och aktörers försök att få 
genomslag i nyhetsrapporteringen medan strejken pågick (1969–70), 
(3) försöken att tillskriva strejken mening i anslutning till dess avslut 
(1970), (4) hur konstruktionerna av röst förändras med större tids-
avstånd, förändrad historisk situation samt ökad berättelseintegration 
(1979 och 1989) samt (5) vad som händer när yngre aktörer som inte 
själva deltog i solidaritetsarbetet under strejken, men som ändå ankny-
ter till de äldre texterna, framställer strejken (1999 och 2009).

För att sammanfatta besvarar jag med det här kapitlet tre frågor: Vil-
ka röster innehåller framställningarna av gruvarbetarstrejken och hur 
fungerar de tillsammans? Hur har röst och språk diskuterats i fram-
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ställningar av gruvarbetarstrejken? Hur förändras rösterna och diskus-
sionerna av röst och språk under perioden 1968–2009? I den följande 
analysen ställer jag kapitlets frågor till mina material i kronologisk ord-
ning. Diskussionen av vart och ett av materialen inleds med en yttre 
beskrivning av texterna varpå jag undersöker den aktuella textens kon-
struktioner och sedan dess diskussioner av röster.

Gruva (1968)

Hösten -67 ordnade FNL-grupperna möten över hela landet och jag 
hade fått några orter i övre Norrland på min lott. Svappavaara! Det 
lät nästan som Vladivostok. Och medan jag stoppade ned Seato-pak-
ten i väskan för att fara dit, ringde Odd och sa: jag är en okänd foto-
graf som tagit bilder av gruvarbetarnas vardag i Malmberget, Kiruna 
och Svappavaara och bilderna är bra och förlaget säger att dom vill 
göra en bok om du eller nån skriver en text till. Jag sa att jag tror att 
jag vill det, mycket, men jag kan inte svara just nu för jag ska till 
Svappavaara och tåget går om 32 minuter.8

Så börjar Gruva som i oktober 1968 publicerades med text av Sara Lid-
man och fotografier av Odd Uhrbom. Verket innehåller gruvarbetares 
och LKAB:s berättelser om arbetet i LKAB:s gruvor och om livet kring 
gruvorna i Svappavaara och Kiruna. 1969 utkom verkets andra upplaga 
som utökats med bland annat en berättelse från en av de kvinnor som 
arbetade i matsalarna under jord. Gruva väckte debatt om gruvarbe-
tares och andra industriarbetares villkor.9 Förändringar följde: LKAB 
införde en ny sorts avgasrenare och riksdagen började diskutera om 
gruvarbetares pensionsålder skulle sänkas.10

Bokens och gruvarbetarstrejkens historier genomkorsar varandra.11 
När bibliotekarien i Malmberget Adolf Henriksson i december 1968 
offentliggjorde LKAB:s 31 ledarskapsteser i en utställning använde han 
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också utdrag ur Gruva.12 På strejkens första stormöte i Kiruna ett år se-
nare donerade Lidman sitt förskott för bokens andra upplaga till gruv-
arbetarnas strejkkassa.13 Bokens publicering ledde till en debatt om hur 
representativa gruvarbetarrösterna i boken var och om de förde fram 
gruvarbetarnas egna eller Lidmans perspektiv.14 Med hjälp av tidigare 
forskning om Gruva visar jag här först hur Lidman konstruerat verkets 
röster, sedan hur hon diskuterar gruvarbetarnas språk och till sist vilken 
roll som skapas för gruvarbetarna i Gruva.

I Gruva konstrueras tre typer av berättande röster: författarens egen, 
11 gruvarbetarröster (i andra upplagan är det 14) som Lidman satt sam-
man utifrån intervjuer hon själv har gjort samt LKAB:s röst som Lid-
man skapar genom att citera dokument från bolaget. Litteraturvetaren 
Erik Zillén lyfter fram att Lidman arbetar med ett spänningsförhållande 
mellan vertikalt och horisontellt i både Gruva och i den tidigare pu-
blicerade Samtal i Hanoi. I Vietnam kommer hotet från bombplanen i 
skyn och i Malmfälten från underjorden.15 Enligt Zillén skapar Lidman 

”ett poetiskt universum där människan är hotad både uppifrån och ne-
difrån, där det mänskliga livet är hänvisat till rummets horisontalplan.”16 
I Gruva låter Lidman rösterna berätta efter varandra, på rad. Var och 
en får ge hela sin berättelse innan ordet går vidare i raden. Det finns 
ingen hierarki eller tävlan mellan rösterna som berättar i Gruva, men 
en turordning skapas. Lidmans röst och dennes berättelser ramar in 
och ger perspektiv: hon berättar först, i ett separat kapitel i mitten och 
har också sista ordet i boken i en fotnot till LKAB:s berättelse. LKAB:s 
röst berättar sist, efter att Lidman och gruvarbetarna formulerat bokens 
problem. 

Mot slutet av inledningen till Gruva skriver Lidman att hon mött ett 
fyrtiotal arbetare i Svappavaara och Kiruna (men att hon aldrig hann 
till Malmberget) och att texten till största delen är ”utdrag ur deras be-
rättelser”.17 Litteraturvetaren Birgitta Holm har jämfört Lidmans texter 
med de bandade intervjuerna. Hon skriver:
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Det urval som har gjorts i intervjuerna syftar till dramatisk och käns-
lomässig förtätning, utan att vilja rubba andan och proportionerna i 
berättelserna. Kompositionen ligger i ordningsföljden, både mellan 
intervjuerna inbördes och inom var och en av dem. Metoden kan 
exemplifieras med slutorden, valda så att varje intervju samlas upp 
samtidigt som bokens övergripande tema understryks.18

Jämförelsen mellan de av Lidman inspelade intervjuerna och rösterna 
som berättar i Gruva har fördjupats av litteraturvetaren Annika Ols-
son. Hon menar att Lidman skapat gruvarbetarrösterna genom fem 
tekniker.19 Lidman (1) ordnar och (2) komprimerar intervjuerna för 
att de ska fungera som skriftspråk.20 (3) Ordbyte och (4) tillägg är 
sätt för Lidman att förtäta intervjuernas innehåll och mening.21 Vissa 
gånger motiveras ett ordbyte av att Lidman i intervjun föreslagit ett ord 
och intervjupersonen accepterat detta.22 Olsson identifierar även (5) 
kompilat, det vill säga sammanfogningar av två eller flera episoder till 
en händelse eller sammanslagningar av material från flera intervjuer 
till en ny berättelse.23 Olsson visar att Lidman aktivt författat kring sitt 
bandade material och att hon därmed skapat bokens röster samt en 
effektiv förmedling av det bandade materialets berättelser.

LKAB:s röst kommer sist i Gruva under rubriken ”Personalfrågans 
slutliga lösning”. Bolagets röst har funktionen att vara en motsats till 
gruvarbetarnas språk. Medan gruvarbetarna i sitt berättande kämpar 
för att bevara något mänskligt berättar LKAB framåtblickande om en 
gruva som helt blivit maskin och i vilken människor inte längre behövs. 

Jag menar att Lidman diskuterar gruvarbetarnas röster som aktivt 
meningsskapande och att hon med sin bok vill skapa förståelse för de-
ras horisonter. Detta kommer bland annat fram i Lidmans berättelse 
om hur hon kom till Malmfälten och hur hon uppfattade platsen. I 
inledningen till Gruva beskriver hon ett agitationsmöte och dem hon 
träffade där. ”Det var i slutet av oktober och mycket mörk tung snö 
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och folkets hus i Svappavaara var som när man tväreldat kaminen i 
Misenträsks bönhus.”24 Genom jämförelsen med den egna hembyn 
antyder Lidman närhet till människorna i Malmfälten. ”I december 
kom jag tillbaka”, skriver hon.25 Nu är Lidman istället fascinerad över 
olikheten mellan henne själv och dem som hör till platsen. Hon skriver 
att de flesta talar finska, som är ett språk hon inte förstår. I sin platsbe-
skrivning betonar alltså Lidman det främmande och gåtfulla i dem hon 
träffade i Malmfälten, men också att det finns en gemensam botten som 
de undersöker i sina samtal och berättelserna de producerar.

Lidmans avslutar sin inledning med att ställa citat från den antiko-
loniale aktivisten och psykiatern Frantz Fanon och LKAB:s VD Arne S. 
Lundberg vid sidan om varandra i tvåspalt:

Om byggandet av en bro inte ökar insikten hos dem som arbetar 
med den, skall bron inte byggas utan invånarna kan fortsätta att sim-
ma eller ro över floden. Bron bör inte släppas ned med fallskärm, den 
bör inte läggas ned i det sociala panoramat av en övernaturlig makt, 
utan den måste tvärtom framgå ur medborgarnas muskler och hjär-
nor. Och naturligtvis behövs det kanske ingenjörer och arkitekter, 
ibland enbart utlänningar, men partiets lokalt ansvariga måste vara 
med så att tekniken tränger in i medborgarnas hjärna, så att bron till 
sina detaljer och till sin helhet uppfattas och accepteras. Medborga-
ren måste tillägna sig bron. Först då blir allt möjligt.
Ur FRANTZ FANON:
Jordens fördömda

Att planera investeringar är ett arbete för experter – tekniska och 
ekonomiska. Och expertfrågor kan inte göras till föremål för folk-
omröstningar – man kan inte med företagsdemokrati mena att man 
i demokratiska folkförsamlingar avgör expertfrågor. I personalfrå-
gorna kan jag mycket väl tänka mig en vidgad information med ökat 
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utrymme för de anställda att ge synpunkter och diskutera. Men jag 
har svårt att tänka mig vad de egentligen skulle kunna ge för bidrag 
till diskussionerna kring t.ex. ett nytt kulsinterverk.
Ur LKAB:s VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRs debattinlägg på ge-
mensamma företagsnämndens sammanträde i Luleå 12.5.67 – refererat i 
LKAB:s personaltidning SKIP/Malmaren 9.6.67.26

Denna uppställning är ett exempel på verkets bruk av antiteser. Detta 
är en retorik som enligt Olsson präglar hela verkets framställning och 
som tvingar läsaren att ta ställning.27 Jag menar emellertid att Lidmans 
bruk av Fanon går djupare än så. Lidman diskuterar de finskspråkiga 
intervjupersoners språkliga underordning och hur den sammanfaller 
med erfarenheter av kränkningar. Berättelserna i Gruva innehåller allt-
så drag av Fanons tes att förtryckta folk och individer internaliserar 
och förstår sig själva utifrån koloniala ordningar. Fanon menar att de 
förtryckta måste externalisera kolonialismens inneboende våldsamhet 
för att frigörelse ska bli möjlig.28 Gruvarbetarnas röster i Gruva berättar 
subjektivt och partiellt om halvt glömda drömmar och vilda fantasier 
om motstånd, till exempel om att få vara med vid våldsamma angrepp 
på amerikanska soldater i Vietnam.29 De gestaltar också tillbakahållen 
vrede. Baserat på detta menar jag att Lidman på författarens vis under-
söker gruvarbetarnas språk och röster som bärare av historia. Gruva 
kan därigenom läsas framför allt som ett tolkande arbete inriktat på att 
förstå och förmedla gruvarbetarnas horisonter.

Olsson framhåller att Lidmans texter ger gruvarbetarna ”både hjärta 
och hjärna”, men ställer sig samtidigt frågande till om detta är tillräck-
ligt ”för att bjuda motstånd mot den bild av arbetaren som frammanas 
genom både text och fotografier.”30 Enligt Olsson stänger Gruva in 
gruvarbetarna i en bestämd roll som hon beskriver med orden kropps-
arbetare, manlig och anonym.31 Det är framför allt fotografierna i Gruva 
som använder sig av etablerade föreställningar om ”kroppsarbetaren 
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som först och främst kropp, en smutsig sådan”.32 Huvudsakligen mäns 
kroppar fotograferas och mäns röster som berättar. Först i andra upp-
lagan av Gruva berättar en kvinnas röst: Ebba Köhler som serverar mat 
i en matsal underjord.33 Olsson uppmärksammar att Lidman också 
intervjuat kvinnor med mer traditionellt ”manliga” uppgifter men att 
dessa intervjuer inte omsatts som berättande röster i Gruva.34 Ols-
son menar att Köhlers berättelse visserligen berikar Gruva genom att 
väcka frågor om kön och genus, men att den också gör kön underordnat 
klass.35 Med att gruvarbetarna i Gruva är anonyma menar Olsson att 
deras berättelser i första hand är viktiga som exempel på klasserfaren-
het.36 I inneslutningen i denna roll märks det som Olsson kallar rap-
portbokens etiska problem: ”För att kunna tala som subjekt måste den 
’röstlöse’ samtidigt gå med på att framställas som objekt. Gruva visar att 
rapportbokens möjlighet också är dess paradoxala dilemma.”37

Gruva markerar utgångspunkten för framställningarna av gruvar-
betarstrejken som jag undersöker i det här kapitlet. I Gruva berättar 
Lidman, röster konstruerade utifrån intervjuer hon gjort med arbe-
tare i Svappavaara och Kiruna samt LKAB:s röst som Lidman skapat 
utifrån bolagets dokument. Jag menar att Lidman konstruerar röster 
från Malmfälten i syfte att skapa förståelse för deras horisonter. Lidman 
framvisar och förstärker skillnaden mellan gruvarbetarnas och LKAB:s 
språkbruk och berättelser. Medan gruvarbetarna med sitt berättande 
kämpar för att bevara något av människa, föreställer sig LKAB en gruva 
vari mänsklig arbetskraft blivit överflödig. Gruva skapar samtidigt en 
bestämd roll för gruvarbetarna. De röster som med trovärdighet och 
myndighet kan tala om gruvarbetet är anonyma, kroppsarbetande män 
vars röster i första hand är intressanta därför att de ger exempel på klas-
serfarenhet. Som kommer att framgå av min vidare undersökning har 
Gruva varit en förebild för senare framställningar av gruvarbetarstrej-
ken, även i de fall då texterna konstruerat och diskuterat röst på andra 
sätt än Lidman.
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Strejken (1970)

Strejken: Röster, dokument, synpunkter från en storkonflikt redigerade av 
Anders Thunberg är en av de rapporter från Malmfälten som publicer-
ades i strejkens efterföljd. Denna bok anmäler sig som en fortsättning 
på Lidman och Uhrboms Gruva. Som jag kommer att visa skiljer sig 
rösterna i Strejken på avgörande sätt från det äldre verket och förändrar 
därmed hur rösterna från strejken konstrueras och diskuteras. Enligt 
baksidestexten är bokens ärende att avslöja och dokumentera ”fackför-
eningsbyråkratins” svek mot gruvarbetarna.38 Boken ska också rätta till 
nyhetsmedias felaktiga bild av strejken: ”I ’Strejken’ skildras för första 
gången gruvkonflikten ’innefrån’.”39

Framsidan ger ett delvis annat budskap. Här syns ett fotografi i 
gråskala som avbildar män som marscherar mot och förbi den plats 
där kameran är placerad i sidans högra nederkant. Kompositionen av 
text och bild leder ögat moturs över sidan. Överst syns bokens titel 
tryckt i fullspalt: ”Strejken”. Under denna syns en text som kan läsas 
antingen som underrubrik eller ingress: ”Röster, dokument, synpunk-
ter från en storkonflikt redigerade av Anders Thunberg”. Denna text 
kan beskrivas som satt i vänsterspalt och drar alltså ögat nedåt mot 
bildens lägre vänstra hörn. Läsriktningen förstärks av att Tema-seriens 
logga och texten ”Originalutgåva av Rabén & Sjögren” också är satta i 
vänsterspalt. När ögat nått sidans botten följer den istället de marsche-
rande männens led. Att dessa bär pälsmössor och vantar visar att det 
är kallt, något som tillsammans med ansiktsuttrycken bidrar till att sig-
nalera situationens allvar och männens målmedvetenhet. På ett plakat 
står det ”Förhandlingar i Kiruna”, tre plakat bär texten ”Nu eller aldrig” 
och på plakatet närmast kamerans position står det ”Vi är ej maskiner”. 
Männen marscherar från vänster till höger, det vill säga i läsriktning-
en, ut i handling (och ut i berättelsens handling). Bakom dem syns 
en hög murad skorsten som de har vänt ryggen och rör sig bort ifrån. 
Skorstenen pekar uppåt mot titeln på sidan och förbinder därmed de 
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Omslaget till pocketboken Strejken.
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marscherande männen med ordet ”Strejken”. Den höga skorstenen är 
inte något som vanligtvis används för att beteckna gruvarbetare utan 
är snarare ikon för industriproduktion i allmänhet.

Trots att verket enligt baksidestexten vill dokumentera en specifik 
strejk blir ”strejk” i den här bilden ett på förhand känt fenomen som de 
marscherande männen får exemplifiera. Det etiska dilemma Olsson 
menar präglar Gruva är här mera frilagt och akut, ett påstående jag ut-
vecklar med mina undersökningar av konstruktioner och diskussioner 
av röst i Strejken. 

Strejken innehåller ett längre reportage, diskussioner av gruvarbe-
tarnas krav, den solidariska lönepolitiken och kollektivavtalslagen i 
separata kapitel och ett avslutande kapitel med insamlade röster från 
Malmfälten. Bokens tes är att kunskap om förhållandena vid LKAB är 
otillräcklig för att förstå såväl varför det blev strejk som innehållet i 
gruvarbetarnas krav och det motstånd strejken mobiliserade.40 Gruv-
arbetarstrejken förklaras istället mot bakgrund av det kapitalistiska 
systemets generella tendenser och kapitalismens historiska former i 
Sverige.41 I det sammanhanget framstår LKAB mindre som ett exempel 
på en särskilt dålig arbetsplats och mera som en typisk representant för 
ett kapitalistiskt bolag (det statliga ägandet till trots). Bokens femte 
kapitel har titeln ”Röster”. Kapitlet inleds med en intervju med kom-
munisten och fackföreningsmannen Gisle Persson. Under rubriken 

”Ur skoluppsatser” följer därefter ett kollage av texter om strejken. De 
flesta av dessa är skoluppsatser som elever i Malmberget fått i uppgift 
att skriva medan strejken pågick. Avslutningsvis återges en diskussion 
i sporthallen, om vilken läsaren får veta att den ägde rum mellan tre 
gruvarbetare och spelades in med dold mikrofon.42 Kapitlets frågor om 
vilka röster som används i verket för att berätta om gruvarbetarstrejken, 
vilka de är och hur de förhåller sig till varandra framkommer bäst i det 
inledande reportaget.

I det inledande reportaget konstrueras röster från strejkande gruv-
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arbetare, motståndare till strejken, strejkledare samt en berättande 
röst som läsaren kan identifiera som verkets författare. Texten skapar 
en hierarki mellan dessa röster och ger dem olika uppgifter. Reporta-
get inleds med att en neutral och utifrånblickande röst sätter scenen 
där strejken började genom att ge en platsbeskrivning. Därefter ges 
utrymmet att berätta till en enskild gruvarbetare: ”Börje Jakobsson, 
32 år, och truckförare var en av de 35 som satte sig.”43 Jakobssons röst 
används för att berätta om hans egna upplevelser av strejkens första 
dagar, liksom andra gruvarbetares röster används för att berätta om hur 
strejken spred sig.44 Med andra ord ger dessa röster information som 
en utanförstående saknar. LKAB:s representanter hörs som karaktärer i 
Jakobssons berättelse.45 Den enskilde gruvarbetarens röst visar därmed 
olikheten och distansen mellan gruvarbetarens och bolagets språk samt 
hur strejken förändrade dessa språkbruk (något jag återkommer till när 
jag undersöker verkets diskussioner av röst).

Efter att strejkens första stormöten har skildrats och strejkkommit-
téer har valts berättar inte längre enskilda gruvarbetare utanför strejk-
kommittéerna. Nu är det istället röster från kommittémedlemmar som 
används för att berätta om strejken. Strejkkommitténs medlemmar för-
medlar även gruvarbetarnas kollektiva intresse. Dessa berättar på ett an-
nat sätt än de enskilda gruvarbetarna. De berättar inifrån det berättade 
förloppet och för att påverka detta. Det följande citatet exemplifierar:

’Det här är brevet som vi har fått idag.
”Svenska gruvindustriarbetarförbundet, avd. 12, Kiruna. Strejkkom-
mittén, Sporthallen, Kiruna.
Vid samtalet med representanter för gruvarbetarnas fackliga organ, 
Kirunaförvaltningen, söndagen den 14.12.1969 anfördes önskemål 
om förhandlingar.”
Nu måste jag ta glasögonen på mej, så jag ser rätt, därför att det ver-
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kar som om texten blir mindre och mindre och till slut försvinner 
den …’
(Skratt och applåder.)
’Jag har anmodats att överlämna följande svar. På måndagen ägde 
på begäran av LO överläggningar rum mellan LO, Svenska Gruvin-
dustriarbetarförbundet och LKAB om strejkläget vid LKAB:s svens-
ka förvaltningar. Härvid enades man om att centrala förhandlingar 
mellan Svenska Gruvindustriarbetarförbundet och LKAB skall äga 
rum på onsdag
i Stockholm
i Stockholm
i Stockholm
rörande primärkonflikten
i Svappavaara
i Svappavaara
 i Svappavaara
 [---]
Luspa: Ska vi hålla förhandlingarna här i Kiruna?
Mötet: JAAA!
Luspa: Ska vi hålla förhandlingarna i Stockholm?
Mötet: NEEEJ!
Luspa: Jag finner att vi har bestämt oss för att hålla våra förhandling-
ar i Kiruna.
Mötet: JAAA!46

I detta citat hörs också gruvarbetares röster. Dessa har emellertid över-
gått till att vara en kollektiv röst representerad av versaler. Gruvarbe-
tarnas övergång från att tala med enskilda röster till att tala med en 
kollektiv röst lämnas utan reflektion och framställs därmed som ett 
oproblematiskt förlopp. I citatet är gruvarbetarnas röst också omsluten 



74

av strejkledarens röst och kan därför ses som en del av denna. Deras 
funktion är att stödja strejkledarens berättande som därmed prioriteras.

Jag vill särskilt lyfta fram konstruktionen av författarens röst och 
dess funktioner i berättelsen. Författarens röst är konstruerad på så vis 
att den ger sken av att det finns en enda upphovsperson bakom Strej-
ken. Av verkets titelsida framgår att Strejken snarare är ett resultat av ett 
grupparbete. Att presentera sig som om de vore en enskild person är 
ett val gruppen gjort. Här illustrerar verket relationen mellan författare 
och berättare i berättande diskurser. Berättaren är författarnas själv-
presentation i texten. Genettes term ”författar-berättare” passar för att 
beskriva denna röst.47

Författar-berättaren äger från början berättandet i Strejken, men be-
rättar mera aktivt och utbrett ju längre berättelsens fortskrider. Som jag 
redan har visat är det författar-berättaren som inleder reportaget med 
att ge en platsbeskrivning. Efter ett fåtal rader bjuder författar-berätta-
ren in gruvarbetare att berätta.48 Inte minst för att den följs av ett kolon 
är det lätt att höra författar-berättarens röst även i reportagets första un-
derrubrik: ”Onsdan: Truckförare Börje Jacobsson fortsätter att berätta 
för bandspelaren:”.49 I nästa underrubrik ger författar-berättaren ordet 
vidare: ”Röster från facket”.50 Därefter berättar författar-berättaren om 
sammanhanget för gruvarbetarens röst och för rösterna från facket. Re-
portaget igenom fortsätter författar-berättaren att kontrollera berättel-
sens progression genom att introducera kausalt relaterade händelser, 
göra utblickar och bakåtblickar. Genom att kontrollera berättelsens 
sammanhang och intrig samt fördela ordet mellan dess övriga berät-
tare menar jag att författar-berättaren dominerar berättandet i Strejken. 

Strejken skapar på det här viset den samhällsengagerade kritikerns 
röst och föreskriver därmed också denna roll. I denna rollbeskrivning 
ingår att förklara strejken genom att peka ut generella sammanhang 
som strejkens deltagare möjligtvis är omedvetna om att de agerar inom. 
Skillnaderna mellan Strejken och Gruva framträder här. Gruva är inte 
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inriktad på att förklara varken gruvarbetarnas situation eller deras ak-
törskap utan på att förmedla och skapa förståelse för deras utblickar 
mot världen. Relationen mellan röster är i det verket också horisontell: 
rösterna berättar på rad, efter varandra. I Strejken är relationen mellan 
röster istället hierarkisk. Författar-berättarens berättande sker ifrån en 
position efter och ovanför strejken. Denne kan därför berätta om och 
kommentera strejkens aktörer medan dessa inte kan berätta om förfat-
tar-berättaren. Med Genettes terminologi befinner sig dessa röster på 
olika diegetiska nivåer, med andra ord i olika verkligheter.51 Olikheten 
mellan författar-berättarens röst och strejkaktörernas röster förstärks 
av att de senare representeras med talspråk.

Bokens diskussioner av röst kommer fram ur dess förhållande till 
Gruva, något som inkluderar ett påstått släktskap, samt ur dess berättel-
se om hur röster och språk förändrades under strejken. Framställning-
en i Strejken börjar på en onumrerad sida efter innehållsförteckningen 
med att två röster om Lidmans Gruva citeras. I det första citatet avfär-
dar finansminister Gunnar Sträng Lidmans verk. I det påföljande citatet 
hörs istället gruvarbetaren Harry Holmlund som på ett av strejkens 
stormöten istället avfärdar Sträng och hyllar Lidman: ”Både Gunnar 
Sträng och Sara Lidman företräder arbetarna, men medan Sträng talar 
till arbetarna, så talar Sara Lidman med arbetarna …”52 Uppställningen 
av citaten påminner om Lidmans sätt att skapa motsatser, genom att 
ställa gruvarbetarnas och LKAB:s uttalanden emot varandra. Genom 
att på det här sättet berätta om mottagandet av Gruva, och samtidigt 
härma det äldre verkets formspråk, anmäles Strejken som en fortsätt-
ning på Lidmans arbete. 

Min kritiska läsning av Strejken uppmärksammar hur den antyd-
da närheten till Gruva döljer att Strejken bryter med föregångaren på 
avgörande sätt. Till de brott som jag diskuterat ovan vill jag lägga att 
utgångspunkten för konstruktioner av röst i Strejken är en strävan ef-
ter objektivitet. Till skillnad mot Lidman döljer upphovspersonerna 
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bakom Strejken sin inblandning i produktionen av verkets röster. När 
Börje Jakobsson berättar om hur strejken började i Svappavaara är det 
inte som svar på någons fråga utan tillsynes spontant ”för bandspe-
laren”.53 I kapitlet ”Röster” är det inte en konkret person som ställer 
frågor till Gisle Persson utan den namnlöse ”intervjuaren”.54 Att gruv-
arbetarnas ord är autentiska bevisas av att mikrofonen till och med kan 
hållas dold.55 I Gruva presenterade Lidman människor som skapar me-
ning inramat av hennes eget meningsskapande kring dessa diskurser. 
Strejken använder sig istället av vittnen som ger fakta och vars röster 
betraktas som fakta i sig. I Strejken beskrivs ljudinspelaren som ett mä-
tinstrument, och dess närvaro synes intyga att om någon annan gjorde 
om samma undersökning skulle de få samma resultat.

Min mer sympatiska läsning tar fasta på hur Strejken för Lidmans 
berättelse om gruvarbetarnas språk vidare genom att berätta om hur 
detta förändras av strejken. Som jag redan visat skildras strejkens bör-
jan som den gången då gruvarbetarna fann sitt språk. Denna situation 
avslöjar arbetsgivarens representanter och maktordningarna bakom 
deras språkbruk. Strax därefter kräver gruverbetarna öppna förhand-
lingar i Kiruna, något som skulle göra dem till en röst i ett samman-
hang som tidigare dominerats av samtal mellan fackföreningens och 
bolagets representanter.56 Till sist är det också på frågan om röst som 
gruvarbetarstrejken avgörs i Strejken.57 När strejkkommittéerna bildat 
en gemensam förhandlingsdelegation med representanter från fackför-
eningarna uppmanas gruvarbetarna att välja mellan ett av två alterna-
tiv – ja eller nej till återgång. Genom att låta arbetarna ta ställning till 
färdigformulerade förslag avslutas i Strejken de samtal strejken öppnade 
upp. Strejken slutar när arbetarna lägger ifrån sig sin röst.

Avslutningsvis tar författar-berättaren även på sig en ideologisk funk-
tion genom att ge en värderande kommentar till det berättade förlop-
pet.58 Under rubriken ”Enighet ger styrka” utvärderar författar-berätta-
ren strejkens resultat. Det påtalas att LKAB inte påverkades ekonomiskt 
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av strejken förrän 20 januari då malmlagren i Narvik började sina. Bo-
lagets inkomster var därför i det närmaste oförändrade under strejken 
samtidigt som utgifterna minskade. LKAB:s vinst blev alltså större på 
grund av strejken. Författar-berättaren sluter sig till att det var ett miss-
tag av arbetarna i Malmfälten att avböja erbjudandet om solidaritets-
strejk från arbetarna i utskeppningshamnen i Narvik. En konsekvens av 
detta var, enligt författar-berättaren, att LKAB hade råd att vänta ut de 
strejkande arbetarna. I relation till detta utvärderar författar-berättaren 
strejkkommittéerna taktik och strategi. Upprättandet av en förhand-
lingsdelegation bestående av strejkkommittéerna och representanter 
från fackföreningen beskrivs som ett stort misstag. Aktörer inom strejk-
kommittéerna som tidigt ville få ett avslut på strejken var hela tiden i 
minoritet inom kommittéerna, men kunde nå en knapp majoritet när 
de stöddes av representanter från fackföreningarna. Det största miss-
taget var enligt författar-berättaren emellertid att strejkkommittéerna 
inte öppet redovisade sina motsättningar inför strejkens stormöten:

Arbetarna hade haft allt att vinna och ingenting att förlora på att 
strejkkommittén hela tiden följt de beslut som arbetarna fattat på 
strejkmötena. Strejkkommitténs majoritet skulle redan på ett tidigt 
stadium inför arbetarna ha avslöjat den minoritet som ville frångå 
mötesbesluten och fatta andra avgörande beslut utan att fråga ar-
betarna. Denna (minoriteten) hade då på ett tidigt stadium kunnat 
utbytas mot pålitliga kamrater som inte svek arbetarnas förtroende. 
Det hade varit det mest demokratiska och det effektivaste sättet att 
kanalisera enigheten bland arbetarna.59

Jag menar, sammanfattningsvis, att otydlighet och motsägelser präglar 
konstruktionerna och diskussionerna av röst i Strejken. De strejkande 
gruvarbetarnas röster tillskrivs en autenticitet som förmår genomlysa 
ideologiska dimridåer och avslöja maktordningar. Samtidigt används 
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gruvarbetarnas röster för att skapa andra röster, nämligen arbetarleda-
rens och den engagerade aktivistens. Detta upprättar en hierarki mellan 
rösterna i verket och ger dem olika uppgifter. De strejkande gruvarbe-
tarna har uppgiften att berätta om den konkreta verkligheten. Deras 
röster är främst intressanta som exempel på en delad erfarenhet. Förfat-
tar-berättaren, som sammanfaller med den engagerade aktivistens själv-
presentation, har uppgiften att ge en allmän berättelse som förklarar 
dessa röster samt att ge en på rösterna baserad samhällskritik. Strejken 
gör debatten kring Gruva till sin utgångspunkt. Min läsning visar att det 
snarare är stor skillnad på rösterna i dessa texter. I Gruva konstruerades 
gruvarbetares röster i syfte att mobilisera och skapa förändring. Ett år 
efter gruvarbetarnas strejk konstrueras dessa röster annorlunda. Nu 
handlar det om att skapa exempel som både är förebildliga och var-
nande. Verket moraliserar kring gruvarbetarnas berättelser och pekar 
ut klassaspekten som det viktiga innehållet i deras röster. Syftet med 
Strejken påstås vara att motverka att det språk gruvarbetarna utvecklade 
under strejken förskingras. Med sina konstruktioner av röst återskapar 
Strejken den situation som verket påstås vara en reaktion mot och vilja 
rätta till.

Tillbakablickar 1979 och 1989: Strejken blir exemplarisk

Gruvarbetarstrejkens tionde och tjugonde jubileum gav några av dess 
aktörer anledning att se tillbaka på strejken och reflektera över utveck-
lingen sedan dess. 1979 såg Ehnmark tillbaka på strejken i en artikel i 
Folket i bild/Kulturfront. Det året förmedlades och diskuterades även 
röster från och om strejken i Gruvs medlemstidning Gruvarbetaren och 
i LKAB:s personaltidning SKIP/Malmaren. Tillsammans ger dessa tid-
ningar en bild av det fält av framställningar inom vilket solidaritetsrörel-
sens förmedlingar av röster skedde och var ett alternativ. 1989 är det en-
bart röster från solidaritetsrörelsen som berättar om strejken. Tydligare 
än 1979 framträder nu strejken som förlust. Som jag kommer att visa 
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förändras den gruvarbetarroll som Lidman och Uhrbom konstruerade 
med Gruva delvis med dessa texter. Samtidigt förstärks den inriktning 
på att fixera rösterna från gruvarbetarstrejken som märktes i Strejken. 
Under den här rubriken kommer jag först att diskutera uppsättningen 
av artiklar från 1979 och sedan artiklarna från 1989.

Gruvarbetaren behandlar 1979 strejken med två artiklar signerade 
Elon Johansson. Den första av dessa artiklar, ”Den stora strejken”, är 
konstruerad som ett samtal mellan fem röster tillhöriga författaren, An-
ders Stendalen (vid tiden för strejken förbundsombudsman för Gruv, 
och vid intervjutillfället förbundets ordförande), Bruno Poromaa (vid 
tiden för strejken ordförande för Gruv avdelning 12), Hilding Lind-
ström (som deltog i strejkkommittén i Kiruna) och Ture Rantatalo 
(som var ordförande för förhandlingsdelegationen efter strejken och 
därefter blev förbundsombudsman för Gruv). Artikeln inleds med att 
Stendalen och Poromaa i berömmande ordalag berättar om strejkens 
sammanhållning och upplösning. Författarens röst, som hörs först efter 
dessa röster, är artikeln igenom begränsad till funktionerna att ställa 
frågor och att fördela ordet. Den kan därför inte sägas ha en egen be-
rättelse om strejken men bidrar till att föra fram de andra fyra rösternas 
berättelser. Lindström menar att det var LKAB:s ackordssystem som 
orsakade strejken. Rantatalo får svara på frågan om vad strejken ledde 
till och också berätta om vad som står på dagordningen tio år efter strej-
ken. Artikelns berättelse domineras emellertid av Stendalens röst som 
både inleder och avslutar framställningen. Stendalens röst är också den 
som förklarar strejkens politiska betydelse. Därmed utför den också 
artikelns diskussioner av röst, eller mera konkret av vad rösterna från 
gruvarbetarstrejken representerar. Stendalen påstår att strejken förvisso 
var en spontan aktion men att den kom att utnyttjas av små vänster-
grupper. Artikeln slutar med att Stendalen slår fast vad de fackanslutna 
gruvarbetarna bör diskutera.60

I Johanssons andra artikel i Gruvarbetaren, ”LKAB, de 31 teserna 
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och sophögen”, är det författarens röst som huvudsakligen står för be-
rättandet. Denna röst berättar om två parallella utvecklingar. Medan 
LKAB med Kennings hjälp tog fram de 31 ledarskapsteserna diskuterade 
fackföreningsrörelsen företagsdemokrati. Poromaas och Rantatalos 
röster ger delberättelser som understödjer författarens övergripande 
berättelse. De intygar att gruvarbetarna inte kände till teserna förrän 
de avslöjades av bibliotekarien Adolf Henriksson. Dessa rösters berät-
telser skapar därmed distans mellan Gruv och LKAB. Sammantaget ger 
artikeln bilden av fackföreningsrörelsen som strejkens förelöpare och 
arvtagare eftersom denna äger den modell för samtal mellan arbets-
marknadens parter som tio år efter strejken framträtt som det segrande 
alternativet.61

LKAB:s personaltidning SKIP/Malmaren ägnar sitt fjärde nummer 
1979 nästan uteslutande åt att summera och diskutera gruvarbetarstrej-
ken med röster från bolagets administration, LO, Gruvs förbunds- och 
avdelningsnivå, anställda hos LKAB samt från en journalist som beva-
kade gruvarbetarstrejken. Med undantag för LO som representeras av 
både Gösta Sandberg och Kurt Nordgren som var pressombudsman 
respektive andre ordförande inom LO under gruvarbetarstrejken, talar 
rösterna var för sig under egna rubriker. Bara två av dessa artiklar har 
byline (de tillskrivs Stig Hellberg) men på grund av bruket att markera 
repliker med talstreck och då vissa av artiklarna rubriceras med en fråga 
är det lätt att ändå läsa rösterna som skapade ur intervjuer. Ett undantag 
är ”– Dom har satt sig i Svappavaara: En reporter minns strejken”, skri-
ven av journalisten Jan Tannefors som bevakade strejken för Sveriges 
radio. Vid slutet av artikeln tillbakavisar Tannefors beskyllningen från 
dokumentärfilmen Kamrater, motståndaren är välorganiserad att han 
i hemlighet stängde av ljudinspelaren då ordet gick till Elof Luspa. Ar-
tiklarna ger inte strejken någon enhetlig betydelse utan framställer den 
från flera perspektiv. Här menar jag att det är signifikant att det är chefer 
inom LKAB som talar först. Torsten Göransson, LKAB:s vice VD, menar 
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att det under strejken kom fram ett ”gammaldags klasskampstänkande”. 
Han sällar sig därefter till arbetarkollektivet genom bruket av prono-
menet ”vi”: ”Sanningen är den att det är inga som är mer beroende av 
att LKAB utvecklas än vi som är anställda i bolaget.” Rolf Doktare, vid 
tiden för strejken förhandlingsombudsman hos LKAB och tio år senare 
chef för skydds- och säkerhetstjänsten vid LKAB i Kiruna, skriver att 
strejken skyndade på införandet av månadslön men att detta redan var 
något som diskuterades av LKAB. Han påstår därefter att bland annat 
LKAB:s skyddsarbete efter strejken har försinkats av fackets misstänk-
samhet. Han menar också att det snarare är förändringar av lagstift-
ningen än strejken som lett till arbetsmiljöns förbättringar, det vill säga 
att impulserna kommer ovanifrån snarare än underifrån eller i sidled. 
Det går att tolka det som att SKIP/Malmaren framställer strejken som 
något som alla LKAB:s parter har gemensamt, men vars betydelse bäst 
uttolkas av företagets chefer.

1969–70 bevakade Ehnmark gruvarbetarstrejken för Expressen. 1979 
diskuterade han strejken och dess följder med artikeln ”Malmfälten 10 
år efter strejken: Jobben försvinner i en känsla av demokrati” i Folket i 
bild/Kulturfront. Berättandet i denna artikel domineras av författarens 
röst, och det är också denna röst som på bestämda platser bjuder in in-
tervjupersoner att ge sina perspektiv och berättelser. Ehnmark berättar 
om strejken och om vad som hände sedan. Han minns strejken som 
klargörande och ger sin tolkning: LKAB:s VD Arne S. Lundberg före-
ställde sig att ett litet antal marxist-leninister låg bakom strejken därför 
att han inte kunde förstå varför arbetarna inte längre lydde. Ehnmark 
skriver: ”Konspirationsteorierna kom sig av att han inte förstod och 
samtidigt insåg att något avgörande hänt: ett system för direkt kontroll 
av arbetsprocessen hade inträtt i kris.”62 Med detta förklarar också Ehn-
mark att arbetsgivarna efter gruvarbetarstrejken blivit intresserade av 
företagsdemokrati. ”Vi lever alltjämt inom denna ideologiska motre-
formation till gruvstrejken”, skriver Ehnmark.63 Med detta har han eta-
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blerat att de röster från Malmfälten han därefter vänder sig till talar från 
ett underläge, liksom de gjorde före gruvarbetarstrejken.

I Malmfälten har Ehnmark intervjuat ett antal av de män strejken 
gjorde kända samt LKAB:s verkställande direktör i Malmberget-gru-
van. Rösterna från Malmfälten visar det underläge Ehnmark har påstått 
råder. Olle Hultin, som var strejkkommittéernas sekreterare, påstår att 
olika politiska partier ville förknippas med strejken och att befolk-
ningen i Malmfälten till följd av detta numera är djupare splittrad än 
förut. Hultin säger att bevarandet av jobben är den viktigaste frågan.64 
Han får medhåll av Elof Luspa som menar att hotet om en stundan-
de arbetslöshet bidrar till avpolitiseringen, liksom situationen att det 
inte finns några trovärdiga politiska alternativ. Luspa vill också se att 
LKAB utvecklar industrigrenar kring malmbrytningen på plats i Malm-
fälten.65 Harry Isaksson och Hadar Sandberg berättar om hur LKAB 
skapar krismedvetenhet i gruvsamhällena. Sandberg menar dessutom 
att facket försvagats av MBL.66 Johnny Nilsson, före detta ordförande 
för strejkkommittén i Malmberget som vid tiden för artikeln blivit 
ordförande för Gruvs avdelning 4, menar att facket sugs upp i ändlösa 
MBL-förhandlingar vars dagordning inte går att påverka.67 Gruvarbe-
taren Hjalmar lägger till att avdelningsmötenas tid sedan går åt till me-
ningslösa rapporter från dessa förhandlingar.68 Torsten Börjemalm, VD 
för LKAB i Malmberget, ger en prognos för framtiden som innehåller 
en minskande personalstyrka i en effektivare brytning av malm som 
förväntas snart ligga för djupt och för flackt för att kunna brytas med 
vinst.69 Ehnmark skriver att intervjuerna föranlett honom att jämföra 
med Fiat-arbetarnas strejk i Turin hösten 1969, något som kan tolkas 
som ett sedelärande förslag på hur gruvarbetarna borde ha gjort:

Under hösten 1969 utkämpade Fiat-arbetarna samma kamp som 
gruvarbetarna senare på vintern. Också i Turin en modern taylorsk 
fabrik. Ungdomarna från Södern revolterade. (Fiat rekryterade i den 
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djupa Södern av samma skäl som LKAB rekryterade i Tornedalen: i 
tron att religiösa bondpojkar är snällare än arbetarbarn.)
    Skillnaden var att Fiatarbetarna stannade i sina framskjutna posi-
tioner. De behöll om man så vill parts- och konfliktförhållandet efter 
strejken (den fackliga traditionen är en annan). De upprättade nya 
egna stödjepunkter på fabriken (delegater, fabriksråd) istället för att 
gå in i styrelser och samråd.70

Artikeln verkar ha två slut, eller ett slut och ett efterord. Liksom jäm-
förelsen med Turins bilindustri är det första slutet sedelärande. Här 
föreskriver Ehnmarks röst att de som lever i Malmfälten nu måste tala 
om hur jobben ska räddas.71 I det andra slutet hörs Isaksson som mera 
optimistiskt, och oförsonlig med rådande problembilder, föreställer sig 
en framtida enighet liknande den han upplevde under gruvarbetarstrej-
ken.72 I artikeln ”Malmfälten 10 år efter strejken” bemyndigar rösterna 
från Malmfälten författarens generella berättelse, inklusive dess jäm-
förelse, med sina lokala exempel. Samtidigt bidrar författarens utblick-
ar till att vid slutet göra Isakssons tillsynes utopiska framtidshorisont 
mera trovärdig. Detta är en retorik som gör Hultins, Luspas, Sandbergs 
och Nilssons röster till en mer resonabel mittenposition och som påstår 
att dessa röster bör vara medskapande av Malmfältens framtid.

Texterna från 1979 ger, sammanfattningsvis, skilda perspektiv på 
utvecklingen sedan gruvarbetarstrejken. Enligt LKAB ledde strejken 
enbart till förändringar vars nödvändighet redan förutsetts av bolaget 
och dess tjänstemän. Enigheten gruvarbetarstrejken var upphov till 
bland arbetarna hyllas av LKAB men omförhandlas samtidigt från att 
vara ett uttryck för ett kämpande arbetarkollektiv till att vara en sorts 
bolagsanda. Även Gruv gör anspråk på att vara strejkens förvaltare ef-
tersom strejken bidrog till att realisera fackföreningsrörelsens visioner 
om företagsdemokrati. Ehnmarks perspektiv är istället att det som 
LKAB och Gruv talar om som strejkens resultat döljer och kanske även 
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omintetgör dess verkliga möjlighet, det vill säga de problemlösande 
samtalen mellan de som bor i Malmfälten. Dessa berättelser om gruvar-
betarstrejken berättas, liksom i tidigare framställningar, av mäns röster. 
En förändring är emellertid att det inte enbart är kroppsarbetare som 
kan tala med trovärdighet om strejken, något som delvis beror på att en 
del av dem som strejkade har blivit för gamla för kroppsarbete medan 
deltagandet i strejken har skapat möjlighet för andra att gå vidare till 
politiska eller fackliga uppgifter. Nu är det istället den egna upplevelsen 
av strejkförloppet, eller närheten till de strejkande genom exempelvis 
släktskap och ursprung, som blir basen för hävdandet av trovärdighet 
och myndighet. Påståendet att rösterna som talar om strejken är ano-
nyma är inte heller längre sant eftersom strejken gjort dem som berättar 
om strejken kända. Däremot är rösterna fortfarande anonyma i bemär-
kelsen att de framställs som intressanta i första hand för att illustrera en 
delad belägenhet. Ett undantag är ”gruvarbetaren Hjalmar” i Ehnmarks 
artikel som är anonym i båda bemärkelserna. Eftersom han varken får 
efternamn eller biografi är det lätt att läsa hans röst som den ”vanlige” 
gruvarbetarens röst, eller hela gruvarbetarkollektivets röst. Texterna 
upprättar liknande hierarkier mellan röster och deras berättelser. Gruv-
arbetare får berätta om lokala förhållanden medan cheferna, fackför-
bundsordföranden och journalisten tillskriver deras berättelser allmän 
relevans.

1989 publicerade Folket i bild/Kulturfront ett temablock med flera 
artiklar om gruvarbetarstrejken under en gemensam ingress. Ingressen 
trycker på att rösterna har samma sorts autenticitet som rösterna 1979, 
det vill säga i bemärkelsen att de kan hävda närhet till strejken tjugo år 
tidigare. Till exempel får läsaren veta att Uhrbom återvänt till Malmfäl-
ten och tagit nya fotografier, som publiceras i tidskriften. Kjell Törmå, 
Uhrboms reskamrat och författare till det inledande reportaget, presen-
teras som journalist vars gruvarbetande far deltog i strejken. Ingressen 
påstår också att gruvarbetarstrejken förde in arbetslivet i Sverige i nya 
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spår.73 Denna nyorientering utvecklas i Mikael Nybergs artikel ”Ken-
nings 31 teser” och i Åke Svidéns ”MBL och nya strejkförbud”. Nyberg 
uppfattar att Kennings idéer fortfarande lever i samtida näringslivspro-
filers ord.74 Svidén skriver att MBL gett facket ökade arbetsuppgifter 
men ingen lokal stridsrätt.75 Det är alltså i relation till uppfattningen 
att facket fått allt svårare att vara en kamporganisation som Folket i bild/
Kulturfront påminner om gruvarbetarstrejken och rösterna därifrån.

Törmås ”Gruva: Tjugo år senare”, den artikel som ligger först i tema-
blocket, är den enda av artiklarna som är inriktad på att ge röst. I arti-
keln berättar fyra röster om gruvarbetarstrejken: gruvarbetaren Vilhard 
Kangas, hans hustru Svea Kangas, fackets ordförande Lars Törnman 
och författaren själv. Rösterna har olika funktioner. Författaren använ-
der sin egen röst för att sätta scenen, fördela ordet och göra utblickar 
som placerar intervjupersonernas framställningar i historiska samman-
hang. Vilhard Kangas berättar personligt om hur han kom från Torne-
dalen till Kiruna och om situationen som ledde fram till strejken.76 Svea 
Kangas egen berättelse är kort, hon upplevde strejken som obehaglig. 
Efter att hon gjort detta påstående får hennes röst funktionen att un-
derstödja makens berättande: ”Vi ska alla under jord förr eller senare 
men gruvarbetarna är där på livstid.”77 Törnmans funktion är att sakligt 
framställa gruvarbetarnas gemensamma situation.78 Arbetsdelningen 
mellan rösterna är att Vilhard och Eva Kangas ger subjektiva berättel-
ser underifrån, Törnman ger fakta om gruvarbetarnas gemensamma 
situation och författaren ger ideologisk orientering genom att skapa en 
ramberättelse som omgärdar de tre rösterna från Malmfälten. Texten 
konstruerar alltså samma relation mellan röster från författare, gruvar-
betares representanter och gruvarbetare som Strejken.

Törmå diskuterar inte rösterna från Malmfälten. Det gör däremot 
Nyberg och Ehnmark i sina respektive artiklar. Nyberg berättar om 
intrycket rösterna gjorde på honom då han som ”skolgrabb” samlade 
pengar till strejkfonden och sedan åkte till Malmberget för att se strej-
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ken med egna ögon.79 Berättelsen bidrar inte till artikelns senare sakliga 
argumentering men kan läsas som en legitimering av den egna röstens 
rätt att tala om strejken. Han ger därefter en sammanfattning av Ken-
nings 31 teser och en jämförelse med artikeln samtida uttalanden från 
näringslivsprofiler om hur arbete bäst leds. I detta gör Nyberg bruk av 
ett etablerat sätt att ställa gruvarbetarnas språk mot språket från nä-
ringslivsledare och deras ideologer. Nyberg menar att de senare rivit 

”pyramiden för att [---] återuppbygga den som katedral”.80 Här alluderar 
Nyberg idéer om återbruk, minne och glömska. Dessa kopplingar blir 
utskrivna i artikelns slutord:

Nu har nya konstruktioner lagts tillrätta över den kapitalistiska ar-
betsprocessen och LKAB-chefen flinar i TV.
Gruvan ruvar på ett minne.81

Även Ehnmark gör kopplingar mellan språk, röst och minne i artikeln 
”Gruvstrejkens filosof ” som är en dödsruna över Elof Luspa. Ehnmark 
analyserar Luspas språk: ”Gåtfullheten var ett sätt att göra publiken 
medskapande.”82 Egentligen hade Luspa två språk, han talade finska 
i byarna och svenska i Kiruna. Ehnmark skriver att Luspa var någon 
man språkade med för att få perspektiv på problem långt innan han 
blev vald till strejkkommittén. Hans sätt att leda var nytt: ”Det var en ny 
sorts ledning, född i kampen, och med ett annat språk: en obyråkratisk, 
episk, knepig norrbottniska.”83 Luspas dödsdag 1986 noterades inte, en-
ligt Ehnmark, av den nationella press som då strejken pågick ständigt 
undrade ”vad säger Luspa?”.84 Ehnmark beskriver Luspa som någon 
som inspirerat vissa, och för detta dömts till tystnad och glömska.

Sammanfattningsvis präglas konstruktionerna och diskussioner-
na av röst 1989 av ord som återvändande, minne och glömska. De ger 
därför intryck av att bära på en nostalgisk önskan om att rösterna från 
Malmfälten ska göra samma som de tycktes göra under strejken, det 
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vill säga avslöja det språk som döljer maktförhållanden i arbetslivet och 
samhället. I avsaknad av sådana röster tar artiklarnas författare på sig att 
vara deras ersättare. Den inriktning mot att försvara ideala röster som 
först märktes i Strejken 1970 förstärks. Strejkens samhällsförändrande 
effekter har begränsats och då blir det viktigt att dess ansats, i form av 
särskilda röster och ett distinkt språk, görs till förebild.

Tillbakablickar 1999 och 2009: Nya aktörer

I samband med strejkens trettionde jubileum 1999 publicerade Ord-
front magasin artikeln ”Femtiosju dygn som skakade Sverige” av Joar 
Tiberg. När strejkens fyrtionde jubileum firades i Kiruna, Svappavaara 
och Malmberget framfördes America Vera-Zavalas pjäs Viskleken. Med 
dessa texter inträder en yngre generation upphovspersoner som inte 
själva upplevt gruvarbetarstrejken. Texterna har mycket gemensamt 
med äldre framställningar, till exempel är båda baserade på intervjuer 
som författarna gjort med deltagare i strejken. De återanvänder ock-
så tidigare texter om gruvarbetarnas strejk. I jämförelse med tidigare 
framställningar av strejken framstår texterna som i högre grad reflekte-
rande och även skeptiska.

I ”Femtiosju dygn som skakade Sverige” berättar Tiberg om sin kun-
skapsresa genom arkiv, texter, intervjuer och ljudinspelningar. I artikeln 
talar författaren med en självreflekterande röst som tar hjälp av andra 
röster – från strejkande gruvarbetare, Eva Luspa samt politiker, tjäns-
temän och fackliga företrädare som önskade sig ett snabbt slut på strej-
ken – för att förstå strejken och dess momentana genomslag. Artikelns 
ingress utlovar ett spårsökande och arkeologiskt arbete som kommer 
att leda till avslöjanden: ”Joar Tiberg har varit nere i arkiven och följt 
spåren bakåt, norrut.”85 Tiberg berättar om sin egen oförmåga att förstå:

Jag fick inget grepp, förstod inte. Jag satt i källaren på Kungliga bib-
lioteket, stirrade i mikrofilmerna, ledarspalterna och krigsrubriker-
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na, begrep inte. Jag satt på Gruv 4:ans kontor på bottenvåningen i 
Folkets hus, Malmberget, läste historikerna, frågade runt. Och hos 
Harry Isaksson, den av strejkledarna som fortfarande låter tala om 
sig, i köket i hans trea i kvarteret Kilen, satt där ett par dygn med 
bandspelaren som långsamt svalde hans svordomar …86

Tibergs oförmåga att förstå ser han speglad i bilder från strejken:

De berättar om skräcken.
De förstod inte, de förstod inte vad det var som hade hänt, hur, eller 
varför.
Den skräcken är det som lyser ur bilderna på de där fotografierna, i 
yrsnön på landningsbanan i Kiruna, ur Palme, LKAB-chefen Arne S. 
Lundberg, Geijer, LO-hövdingen.
De förstod inte.87

I artikeln talar alltså Tiberg med en röst riktad till dem som aldrig för-
stod strejken (och till dem som nu befinner sig i deras positioner) men 
som till skillnad från dessa vill stanna upp och försöka förstå. Tibergs 
konstruktion av sin egen röst får effekter för vilka röster gruvarbetarna 
talar med i artikeln. Tiberg söker upp gruvarbetare för att få höra deras 
berättelser om strejken. Det framgår att artikelns frågeställning är Ti-
bergs och inte nödvändigtvis delas av gruvarbetarna. Denna situation 
är olik den som råder i exempelvis Strejken vari det är otydligt om an-
dra frågor än de verkets upphovspersoner ställer om kapitalismen kan 
vara relevanta för dem som arbetar med malmbrytning. Snarare än att 
ge röst åt strejkdeltagare söker Tiberg deras hjälp för att han själv vill 
förstå.

En avgörande händelse i berättelsen är Tibergs besök hos Eva Luspa 
i hennes hem i glesbygden mellan Kiruna och Malmberget. Hon ger 
honom ett svar som han kan bygga sin förståelse av strejken kring:
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 ”[ J]ag frågade om hans [Evas avlidne make Elof Luspa] bakgrund 
och hon sa ’samma som alla andra gruvarbetare här.’ Gruvarbetar-
son? ’Nej, bondson.’”88 Luspa ger honom också en väska med ljudin-
spelningar från strejkens stormöten: ”Jag packade ihop anteckning-
arna och vi gick ner i källaren, hon var inte säker på att de skulle klara 
alla åren, kylan, men om jag ville ta dem … och jag knallade iväg i 
snögloppet med kanvasväskan med de tvåhundra kassetterna i.”89

Tiberg diskuterar inte sin konstruktion av röster. Istället beskriver 
han hur han på kassetterna han har fått av Luspa upptäcker ett språk 
(som alltså redan finns där). Till skillnad mot tidigare framställningar 
av gruvarbetarnas strejk rör det sig i Tibergs artikel inte om språkliga 
innovationer i de blandmiljöer gruvorna och gruvsamhällena var eller 
i de nya rum strejken öppnade upp. Tiberg hör istället ett äldre språk, 
grundat i glesbygdens småbrukarmiljöer: ”Och så det mäktiga talet, på 
en trevande, långsam och öppen norrbottniska.”90 Tiberg berättar om 
strejken som den gången pojkarna från glesbygden krävde att få sina 
röster hörda och vad det ledde till. ”Jag låg och lyssnade till hur det 
gick åt helvete, på rösterna. Det enkla som jag trodde skulle finnas där 
fanns inte. Bara rösterna som sakta förändrades, och till sist försvann i 
uppgivenhet.”91 Han berättar om strejken som tragedi: ”Ja, egentligen 
är det ett långt slut.”92 Liksom författarna till tidigare texter om strejken 
upprättar Tiberg en konflikt mellan gruvarbetarnas språk och språket 
tillhörigt LO, LKAB och socialdemokratin: ”Det var det tomma språket, 
luften i kanvasväskan, Kurt Nordgrens och Lundbergs, Stendalens, som 
segrade.”93

Vid slutet av artikeln lyssnar Tiberg på inspelningarna från strejkens 
stormöten: ”Men man kan lyssna på det andra språket, det kantiga. Jag 
gör det ibland, jag har med mig några stycken.”94 Med denna handling 
verkar Tiberg vilja rädda rösterna från gruvarbetarstrejken undan glöm-
skan – så att dessa kan rädda andra undan glömska. Tiberg ger nämli-
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gen rösterna uppdraget att fortsätta vara ett alternativ, nu till den en-
sidiga globaliseringsdiskurs som han menar präglar artikelns samtid.95

Sammanfattningsvis finns det mycket som är nytt i Tibergs sätt att 
framställa och diskutera rösterna från gruvarbetarstrejken men också 
betydande kontinuiteter. Tibergs konstruktion av en självreflekterande 
författar-berättare som berättar om sina egna försök att förstå och där-
med tar ansvar för sin egen frågeställning är en nyhet. En förändring är 
också att gruvarbetarstrejken inte längre berättas fram som en händelse 
i en historia om klasskamp utan i en historia om förträngningen av den 
norrländska glesbygden. Ändå har Tibergs artikel mycket gemensamt 
med äldre framställningar av gruvarbetarstrejken. De mest uppenbara 
är beskrivningen av språket som strejkens kärna och den sammanhö-
rande impulsen att rädda detta språk undan förskingring och glömska. 
I Tibergs artikel får rösterna till och med drag av naturfenomen: ”Det 
där som finns i människornas språk, det är annorlunda, det är lite som 
malmen, kantigt, hårt, det är ett språk som minns.”96 Tiberg ger dessa 
röster uppdraget att avslöja med artikeln samtida diskurser om neolibe-
ral globalisering som den enda möjliga vägen framåt. Arbetsdelningen 
mellan röster i Tibergs artikel känns igen: Tibergs röst söker och skapar 
mening, rösterna från Malmfälten har och ger mening.

Viskleken är den pjäs om gruvarbetarstrejken som Vera-Zavala skrev 
inför fyrtioårsjubileet 2009. Pjäsen bygger på både tidigare framställ-
ningar av strejken och författarens intervjuer med deltagare i den. Som 
namnet antyder är röster och språk samt deras förvrängningar centra-
la teman för dramat. Pjäsen visar det komplexa i såväl strejken som 
rösterna från den. När jag lägger dramat till serien av rapportböcker 
och artiklar uppstår en genreproblematik. Dramat har andra möjlighet 
till gestaltning som i det här fallet bland annat märks i bruket av och 
kommentarerna till blickar och blickfång i strejken. Min analys berör 
emellertid dramats röster och deras berättelser, det vill säga ett element 
som förekommer i både denna text och de tidigare undersökta. 
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Jag uppfattar det som om Viskleken är öppen med sina konstruktio-
ner, inte minst för att det till skillnad från i de texter om gruvarbetar-
strejken som jag hittills diskuterat i huvudsak är uppdiktade karaktärer 
som hörs och syns i dramat. Den ende historiske person som talar i 
pjäsen är Arne S. Lundberg.97 Pjäsens karaktärer är ändå bekanta. I 
centrum för pjäsen finns läraren Marita och hennes man Isak som sitter 
i en av strejkkommittéerna. Isaks namn påminner om (Harry) Isaksson. 
Bidragande till bekantheten i Visklekens röster är att Vera-Zavala skapat 
dessa delvis med hjälp av äldre texter om strejken. Pjäsen inleds med 
att Sonnevis dikt Rösterna från Kiruna, Svappavaara, Malmberget läses 
upp.98 Första scenen visar ett antal gruvarbetare som diskuterar ifall 
de ska börja strejka eller inte och i så fall vilka deras krav ska vara. Till 
viss del lånar dessa gruvarbetares självpresentationer ord från Lidmans 
jagberättelser i Gruva.99 Isak säger senare om gruvarbetarna att ”dom 
är int’ dum i huvet”, en rad med stor likhet med något som också fö-
rekommer i intervjuer jag har gjort.100 Liksom många av dem jag har 
intervjuat om strejken påstår karaktären Marita att ”strejken är nöd-
vändig”.101 Med sådana aktiva återbruk av texter som tidigare framställt 
strejken visar Vera-Zavala att det hon vet om strejken förmedlats till 
henne och att hennes egen text står i relation till äldre texter, yttranden 
och samtalen de bygger på.

En nyhet i Viskleken är att pjäsen använder kvinnors röster för att 
berätta. Viskleken innehåller flera kvinnoroller, till skillnad från äldre 
framställningar av gruvarbetarstrejken som enbart ger kvinnor rollen 
gruvarbetarhustru. Kvinnor berättar i flera av pjäsens scener och scen 
12, ”Kvinnor gör plakat”, kan ses som en undersökning av hur kvinnors 
kollektiva röst formades i samband med strejken. En del av kvinnorna 
som berättar i pjäsen är förvisso gifta med gruvarbetare men de bestri-
der att detta skulle ha en bestämd innebörd.102 De berättar om kvin-
nors aktivitet i rörelser som ofta förknippas med män, förutom den 
pågående strejken också 1930-talets stöd till den spanska republiken.103 
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Kvinnorna har inte en monolitisk röst utan debatterar sina olika per-
spektiv, däribland ifall det behövs en särskild kamp för kvinnors villkor 
eller om kvinnor ska fortsätta delta i (den av män definierade) kampen 
för alla människors rättigheter.104 Kvinnorna har dessutom egna begär 
som de framställer. En yngre kvinna berättar till exempel om att hon 
förfört en av journalisterna som bevakar strejken från Hotell Ferrum i 
Kiruna, en akt som omkastar relationerna mellan blickar eftersom det 
är mannen från Stockholm istället för kvinnan från Malmfälten som 
blir det betraktade objektet.105

Pjäsens författare deltar inte i dramat med sin egen röst. Den som 
läser manus kan urskilja en berättare som befinner sig utanför berättel-
sen. Denna röst har enbart till uppgift att ge sceninstruktioner och är 
således ohörbar för pjäsens publik. Att pjäsen saknar författarens röst 
är inte detsamma som att den saknar författarintentioner som det går 
att sluta sig till genom att studera dess text. Pjäsen driver till exempel 
aktivt teser om bland annat rösters ömsesidiga beroenden, spännings-
förhållanden, överlappningar, luckor och föränderlighet. När pjäsen 
faktiskt nämner verkliga aktörer, något som sker i mötet mellan två 
deltagare vid stödgalan som arrangerades på Moderna museet i Stock-
holm, framträder dessas drag av att vara just karaktärer i betraktarnas 
berättelser om strejken.106 Detta påminner pjäsens åskådare om att re-
flektera kring sina egna berättelser om strejken när röster från strejkens 
stormöten spelas upp under pjäsen.107 Pjäsens titel tyder på att förfat-
taren vill att den ska läsas som en reflektion över vad som händer med 
röster när de förmedlas över tid.

Titeln kan, vidare, läsas som en anspelning på de indirekta och för de 
flesta av dess deltagare osynliga förhandlingar som omgärdade strejken. 
Pjäsens karaktärer berättar om kulturell och social underordning som 
förnekat deras röster och tagit ifrån dem deras språk.108 Strejken öpp-
nar upp arenor för samtal och tvingar till dialog.109 LKAB, fackfören-
ingsrörelsen och den socialdemokratiska regeringen framställs däremot 
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som en motvillig samtalspartner. Hellre än att tala med gruvarbetarna 
talar de om gruvarbetarna, liksom om dem som solidariserat sig med 
dem.110 De föredrar också hemliga förmöten framför öppna förhand-
lingar.111 Strejken omgärdas av växande hemlighetsmakeri, misstänk-
samhet och ryktesspridningar.112 Här tycks pjäsen upprepa äldre bud-
skap om strejken, bland annat att den avslöjade dolda ordningar samt 
att den splittrades för att den inte var öppen nog.113

Titeln Viskleken kan emellertid även läsas som ett motförslag till den 
ofta upprepade berättelsen om strejken. Vera-Zavala liknar gruvarbe-
tarstrejken i sig, och inte förhandlingssituationen den skapade, vid en 
visklek. Hon påstår i så fall att strejken faktiskt avslöjar mindre än vad 
den döljer. Genom att i Viskleken berätta om strejken med ett myller av 
röster framstår strejken som en korsning av flera historier, däribland 
om den sociala och kulturella underordningen av finsktalande, om 
konflikterna mellan socialdemokrater och kommunister, om interne-
ringslägren i Storsien, om migration mellan Norge, Sverige, Finland 
och Sovjetunionen, om samtidens begär efter orienterande berättelser. 
Strejkens klassinnehåll framstår då som överskuggande andra sociala 
relationer såsom kön och etnicitet. Viskleken framställer det som att 
dessa historier präglar strejken men utan att dess deltagare tillåter sig 
själva att tala om dem.

I min läsning av Viskleken tar jag alltså fasta på åtgärderna som ta-
gits för att skapa distans mellan dramats och verklighetens röster. Den 
presentation av dramat som Riksteatern ger på sin hemsida motverkar 
emellertid den läsart som jag menar föreslås av verket självt.114 Rikste-
atern skriver att de med pjäsen kunnat svara på delägaren Kiruna tea-
ter- och musikförenings begäran om ”platsanknutna historier”. I denna 
framhålls att Vera-Zavala baserat pjäsen på intervjuer hon har gjort 
i Malmfälten och att boende i Malmfälten därför kommer att ha lätt 
att känna igen sig i pjäsen. Skådespelarnas kopplingar till samhällena 
i Malmfälten eller gruvarbetarstrejken lyfts också fram. Här föreslås 
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alltså att pjäsen begrips på samma sätt som de före den publicerade 
rapporterna och artiklarna om strejken. I Riksteaterns lanseringsbe-
rättelse påbjuds att rösterna i Viskleken uppfattas som autentiska och 
oförmedlade.

Sammanfattningsvis är den gruvarbetarstrejk som framställs av Ve-
ra-Zavala i Viskleken både igenkännbar och främmande. Hennes öppna 
bruk av fiktionaliseringar öppnar en diskussion om hur rösterna från 
strejken relaterar till varandra, hur de har konstruerats och vad som 
lämnats utanför dessa konstruktioner. Hon anlägger därmed perspek-
tivet att förmedlingarna av strejken är en del av strejken i sig. Med dra-
mat föreslår Vera-Zavala därmed att det finns mer att lära om strejken 
och att den alltjämt kan ge material till diskussioner om eget och delat 
historiskt aktörskap. Denna föreslagna läsart motverkas dock av Rikste-
aterns lanseringsberättelse som ändå tar fasta dramats autentiska inne-
håll i bemärkelsen att dramat är baserat på intervjuer med deltagare 
och uppfört av skådespelare med koppling till antingen Malmfälten 
eller gruvarbetarstrejken.

Resultat

Ett sätt att solidarisera sig med gruvarbetarna som strejkade vintern 
1969–70 var att rapportera från deras strejk, och att inkludera de strej-
kande gruvarbetarnas röster i framställningen. I det här kapitlet har jag 
undersökt vilka röster som förekommer i framställningar av gruvarbe-
tarstrejken, hur aktörer inom solidaritetsrörelsen diskuterat röst och 
språk i sina framställningar samt hur dessa röster och diskussioner har 
förändrats under perioden 1968–2009.

Något som går igen i de undersökta texterna under hela perioden 
är det höga intresset för de strejkande gruvarbetarnas röster och språk. 
Framför allt är det röster från kroppsarbetande män som används för 
att berätta om strejken. Kvinnor får utrymme att berätta som ställföre-
trädare för män. Texterna fastställer därmed den manliga kroppsarbeta-
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rens röst och dennes berättelse som auktoritativa uttolkare av strejken. 
Läget ändras emellertid med Viskleken (2009) som undersöker strejken 
från flera olika håll, och dessutom lyfter fram det relationella i rösterna 
från Malmfälten. I de undersökta texterna används alltså gruvarbeta-
res röster för att berätta på olika sätt. Samtidigt är gruvarbetarna några 
som det berättas om i dessa texter. Texterna är konstruerade på så vis 
att gruvarbetarna som det berättas om inte kan se och berätta om rap-
portörerna. Med Genette kan detta uttryckas som att de befinner sig på 
olika ontologiska nivåer, vilket betyder att de existerar i olika berättade 
världar. Den röst som berättar om gruvarbetarna blickar in i deras värld 
och rapporterar om vad som uppfattas av denna värld. Gruvarbetarna 
kan däremot inte se den som berättar om dem, utan bara berätta om det 
som föregår i den egna berättade världen. Översatt till en historikers 
språk skulle detta kunna uttryckas som att gruvarbetarna visserligen 
blivit insläppta i historien, men samtidigt nekats tillträde till historie-
produktionens sfär.

Rösterna och språket från Malmfälten diskuteras under hela perio-
den som något som är i behov av förstärkning och beskydd. Rösterna 
tolkas som en manifestation av olika latenta innehåll – dolda historier, 
ett slumrande klassmedvetande, förträngda kulturella minnen. De upp-
fattas ge alternativ till dominerande diskurser om samhällets historia 
och framtid och som förvaltare av sanningar om arbetslivets och hela 
samhällets egentliga praktiker. Samtidigt kritiseras ibland gruvarbe-
tarnas språk – till exempel i Strejken – för att vara alltför partikulärt 
och instängt i det lokala. Det spontana klassmedvetande som det nya 
språket beskrivs som manifestation för är inte tillräckligt, eftersom det 
bara behandlar den egna arbetsplatsen och inte hela samhället.

De undersökta texterna har förvisso egna berättartekniker och bud-
skap, men bygger på varandra. Texterna kan därför läsas som steg i utar-
betandet av en gemensam och abstrakt berättelse om strejken som den 
gången då i ensamhet och tystnad nedsänkta människor fann varandra, 
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sina röster och började ställa krav – men därefter på nytt trängdes bort 
från offentliga samtal. Rösterna behöver därför förstärkas, vilket inne-
bär att texterna också kan läsas som en berättelse om dem som gång på 
gång kliver in för att vidmakthålla rösterna. Detta förstärkande inbe-
griper att förklara rösternas budskap, vilket gör att rösterna har använts 
för att föra fram olika berättelser om samhället och kulturen – som i sin 
tur återverkar på rösterna och ger dem mening.

Kapitlet har visat tre faser i solidaritetsrörelsens berättelse. I den 
första fasen publiceras Gruva. I denna bok är Lidman intresserad av 
att förstå gruvarbetarnas tolkningshorisonter, samt av att skapa röster 
som mobiliserar till förändring. Med Strejken gör berättelsen en vänd-
ning mot ett förklaringsparadigm, inom vilket gruvarbetarnas röster 
används som fakta som stödjer författarnas berättelse om kapitalis-
men i Sverige. Strejken blir här alltmer framställd som ett minnesvärt 
exempel. När nya och yngre aktörer inträder som strejkens författare 
gör berättelsen en ny vändning. Förklaringsparadigmet ersätts av en 
inriktning mot reflexivitet och ett framvisande av det komplexa och 
relationella i rösterna från strejken. Något som oftast lämnats utanför 
framställningarna är rapportörernas berättelser om sig själva och sitt 
engagemang samt om hur framställningarna skapats och vilken roll 
gruvarbetare eventuellt spelat produktionen. I nästa kapitel undersö-
ker jag hur två av dem som reste till Malmfälten och rapporterade från 
strejken framställer och tolkar dessa aktiviteter, samt vilka berättelser 
de uppfattade strejken igenom.
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Resorna3.

Inledning

När jag har intervjuat gruvarbetare som deltog i strejken vid LKAB:s 
gruvor i Malmfälten vintern 1969–70, och andra som då hade sitt hem 
i samhällena kring dessa gruvor, minns många den solidaritet som då 
visades dem. Ett bestående minne är att samhällena kring gruvorna i 
Kiruna, Svappavaara och Malmberget fylldes av ditresta:

GUNNAR LUNDGREN: Det var mycket folk, det var mycket press och 
radio och TV, det var enorm uppmärksamhet på Malmfälten.

OVE HAARALA: Det ramlade in folk som jag aldrig sett [och] som 
ville att vi, som jag uppfattade det, skulle stå på barrikaderna [med-
an] de skulle tala om strategin bakifrån. Att vi skulle vara kanonma-
ten så att säga.

GÖTE OLOFSSON: Det var ju så öppet, det var ju radio och TV och 
tidningar och flygblad. Det var ju otroligt. Journalister till tusen, vet 
du.
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ANNELILL WESTRÖM: Det var en intressant tid och inte nog med 
det, det var ju intresse från hela Sverige. Så det kom teatergrupper 
hit och det spelades teater gratis och så. Där blev vi ju bekanta och 
hade mycket sammankomster med dem. Jag minns bland annat, det 
måste jag berätta. Narren var det. Då tog vi [emot] två stycken var 
och det var efter strejken, när de gjorde den där pjäsen, som de väl 
spelade. Jo de spelade den [19]70. Och vi diskuterade. Det var ju 
dem vi kallade rödvinsvänstern. De var ju i regel från … Ja, de var väl 
från överklassen många av dem. Och de tyckte att det var så hemskt 
när de var hemma hos arbetarfamiljer, hur kunde vi vara vänster när 
vi hade det så snyggt och prydligt. Va? [Skrattar.] Ja, vilka diskussio-
ner! Men vi hade hemskt trevligt.

I de strejkskildringar som jag undersökt i föregående kapitel, ”Röster-
na”, är bilden vanligtvis annorlunda. Här beskrivs strejken som något 
som utspelade sig mellan arbetare och det kapitalistiska systemets 
försvarare. Att det i Malmfälten också fanns en grupp människor som 
rest dit för att förmedla strejkens verklighet förblir däremot osynligt. 
Därför är det svårt att veta vad dessa bidrog med i utbytet med gruv-
arbetare och andra i Malmfälten, liksom hur de själva påverkades av 
kontakterna och hur dessa relationer och föreställningar blivit inskriv-
na i strejkskildringarna. I det här kapitlet går jag över till att undersöka 
rapportörernas berättelser om sig själva, sitt engagemang för strejken, 
sina aktiviteter i Malmfälten och som textproducenter som lämnats 
utanför solidaritetsrörelsens böcker, artiklar och pjäser.

Minnesarbeten

Kapitlets övergripande mål är att visa vilka det var som kom till Malm-
fälten under strejken, vad de gjorde där, varför de engagerade sig för 
strejken och hur de ger mening åt dessa erfarenheter. Kapitlet besvarar 
frågorna: Hur framställer personer som skapat texter om gruvarbetar-
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strejken sitt engagemang för denna strejk? Vad och hur berättar rap-
portörer om solidaritetsarbetet i Malmfälten? Hur diskuterar de sina 
respektive texter och rösterna de innehåller?

Kapitlets huvudsakliga material är två intervjuserier med Melker 
Falkman och Kajsa Ohrlander. Falkman var skådespelare i Teater Nar-
ren och reste först till Malmfälten i december 1969 för att spela tea-
ter för de strejkande arbetarna. Vid början av 1970 återvände han till 
Malmfälten för att samla material till det som blev pjäsen Solidaritet 

– arbetarmakt. Ohrlander reste till Malmfälten under vårvintern 1970, 
då strejken avslutats men förhandlingarna fortfarande pågick. Senare 
samma år publicerade hon diktsamlingen ”Nog är det så att ventilationer 
inte behövs så länge dina lungor fungerar”: Dikter från Malmberget sam-
lade av Kajsa Ohrlander. För att kontextualisera det som kommer fram 
ur intervjuerna använder jag historisk litteratur samt en tredje intervju 
med Lars Erik Johansson som vid tiden för strejken var ordförande för 
Malmbergets FNL-grupp och i den rollen tog emot många av de akti-
vister som kom till Malmfälten. Kapitlets undersökningar utgår ifrån 
inledningskapitlets skrivningar om minnet som ett meningsskapande 
som pågått över tid.

Upprepade intervjuer med samma personer har visat sig vara ett bra 
sätt att undersöka meningsskapandets tidsliga dimensioner. Psykolo-
gen och historikern Henry Greenspan har påpekat att det som kommer 
fram först i intervjuer vanligtvis är beprövade berättelser, det vill säga 
berättelser som ”testats” i tidigare interaktioner och som då visat sig bli 
förstådda. Intervjun blir sålunda ett led i ett över tid pågående arbete att 
göra erfarenheterna begripliga och användbara i varierande situationer 
och kommunikationer. I intervjun sker detta arbete särskilt intensivt 
och explicit, eftersom intervjupersonen gör det inför och i relation 
till intervjuaren. Enligt Greenspan är berättelsen därför inte minnets 
slutprodukt, utan början på ett dialogiskt utforskande av historien av 
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tidigare förmedlingar, av relationerna mellan minnen och berättelser 
samt berättelsernas personliga och kulturella betydelser.1

Förutom att synliggöra minnet som ett meningsskapande som pågått 
över tid ger intervjuserierna utrymme för historikern och den intervju-
ade att arbeta med tolkningen av det som finns i minnet. På grund av sin 
utsträckning i tid ledde intervjuserierna till att relationerna mellan mig 
som intervjuare och intervjupersoner fördjupades och också benämn-
des från intervjupersonernas perspektiv. Detta ger ledtrådar till vad för 
kommunikation intervjupersonerna uppfattade att de var en del av, och 
därmed till tolkningen av källan. Det bidrar samtidigt med information 
som kan hjälpa till att förstå min situering som intervjuande historiker.2 
Det långvariga samarbetet gav både mig och intervjupersonerna möj-
lighet att arbeta med våra tolkningar i relation till varandra. Jag kunde 
till exempel uppmärksamma och påpeka mönster i intervjupersoner-
nas framställningar, som de kunde reflektera kring. På så vis fördjupade 
intervjuerna förståelsen för hur intervjupersonerna konstruerar sina 
minnen och vad som är effekterna av att de blir konstruerade på vissa 
vis. Sådant jag hörde och trodde mig förstå tidigt i intervjuerna kunde 
senare komma fram på nytt, men med nya innebörder. Intervjuserierna 
blev på så vis en påminnelse om att jag inte har haft tillgång till intervju-
personernas hela personer, utan bara fått följa dem i deras meningsska-
pande inom en viss del av deras livsvärld.

Genomförandet av intervjuserier gör att historikern för en tid blir 
en följeslagare i intervjupersonernas meningsskapande. Detta skapar 
ett material som skildrar historiska förlopp från unika perspektiv, men 
förmodligen på sätt som är typiska för de kulturella miljöer intervjuper-
sonerna rört sig igenom och där de är vana vid att dela sina minnen. Ett 
sätt att undersöka de historiska djupen och öppningarna i de subjektiva 
minnesarbetena är att sätta dem i relation till andra röster och deras 
framställningar. Jag använder historisk litteratur för att fylla ut bakgrun-
den till de tolkningar som intervjupersonerna gör av de politiska och 
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estetiska grupperna i Stockholm. Syftet är inte att skapa ett korrektur, 
utan att tydligare visa vad det är intervjupersonerna gör mening kring 
och hur. På så vis vill jag skapa förståelse för de sammanhang Falkman 
och Ohrlander och deras respektive texter om strejken var en del av. 
Min analys av intervjun med Lars Erik Johansson bidrar på ett liknan-
de sätt med insikter i den miljö intervjupersonerna trädde in i när de 
anlände till Malmfälten.

I kapitlets första del presenterar jag den pjäs om strejken som Falk-
man varit medförfattare till och den diktsamling som Ohrlander gav 
ut efter sin vistelse i Malmfälten. Jag ger också en bild av de respektive 
intervjuserierna samt av hur intervjupersonerna presenterade sig själ-
va för mig. Denna presentation innehåller också intervjupersonernas 
tolkningar av den tid då intervjuerna skedde, något som kan tänkas 
influera vad och hur de minns. De följande två rubriker behandlar in-
tervjupersonernas minnen av sitt engagemang för strejken, av vad som 
låg bakom beslutet att resa till Malmfälten och av vad de var med om 
och gjorde där. Intervjuerna innehåller inte bara frågor och svar om 
vad intervjupersonerna gjorde under och efter strejken, utan också re-
flektioner kring minnenas och berättelsernas innehåll och innebörder. 
Dessa reflektioner diskuterar jag framför allt under den sista rubriken 
före resultatsammanfattningen. Framför allt är det intervjupersonernas 
tolkningar av sitt röstgivande åt boende i Malmfälten, och av förhåll-
ningssättet att ge röst mera generellt, som jag diskuterar.

Presentationer

Hur intervjupersonerna framställer sina minnen är alltså lika viktigt 
som vad de förmedlar. Intervjuerna med Ohrlander och Falkman är in-
tressanta för att de framställer solidaritetsarbetet för de strejkande gruv-
arbetarna på sina egna sätt. Intervjuerna innehåller hågkomster från 
grupper i Stockholm liksom från aktiviteter i Malmfälten som bidrar 
till kunskapen om vad som skedde, men också personliga gestaltningar 
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och tolkningar av dessa kontexter och förlopp. Inledningsvis kommer 
jag att presentera intervjupersonerna som historiska aktörer involve-
rade i solidaritetsarbetet kring strejken. Här tar jag hjälp av de texterna 
var och en av intervjupersonerna skrev efter att de lämnat Malmfälten. 
Jag presenterar samtidigt intervjupersonerna som samtalspartners med 
särskilda sätt att framställa och tolka sina minnen. Detta ger en bild av 
intervjuseriernas innehåll och process.

Den stockholmsbaserade Narrengruppen var en av de fria teater-
grupper som bildades under andra hälften av 1960-talet.3 Med grupp-
teater avses ett sätt att skapa teater som ifrågasätter regissörens och 
manuskriptets tolkningsföreträde till förmån för kollektivets gemen-
samma och kreativa process. Gruppteatrarnas produktioner utmana-
de på olika vis gränserna mellan skådespelare och publik, som skulle 
aktiveras av föreställningarna.4 Gruppteaterns genomslag på och vid 
sidan om institutionsscenerna skedde mot bakgrund av problembil-
den att teatern var en angelägenhet för en liten och privilegierad del av 
befolkningen. Gruppteatern ansågs kunna tematisera fler och tidigare 
förbisedda erfarenheter på sätt som var relevanta för större delar av 
befolkningen.5

På hösten 1970 gjorde Teater Narren turné med pjäsen Solidaritet 
– arbetarmakt och 1971 blev den radioteater. Solidaritet – arbetarmakt 
var baserad på samtal som en del av skådespelarna i gruppen hade fört 
med gruvarbetare och deras familjer under strejken vid LKAB:s gru-
vor. I uppskattande ordalag beskrev en recensent att pjäsen var en ärlig 
skildring av strejkens miljöer och av arbetarnas upplevelser av sitt ar-
bete – något som recensenten tyckte var mer intressant än den objek-
tiva sanningen om strejken – men också ärlig i sitt partitagande för de 
strejkande arbetarna.6

Radioteaterversionen av Solidaritet – arbetarmakt finns bevarad som 
inspelning och tryck och det är i dessa former jag har tagit del av pjäsen.7 
Den tryckta versionen av pjäsen har ett förord vari Narrengruppens 
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ledare Hans Hellberg förklarar produktionsprocessen bakom dramat. 
Ur detta förord framkommer det att trycket är ett resultat av att Sveriges 
radio låtit transkribera ljudupptagningen och att pjäsen aldrig förelegat 
som manuskript. Detta beror enligt Hellberg på att Teater Narren har 
orienterat sig bort från skriven dramatik eftersom sådan är svår att för-
ena med gruppens kollektiva och demokratiska arbetsprocess. Hellberg 
beskriver gruppteaterns process som en slags kamp: ”Det visar sej snart 
att det är ganska komplicerat, särskilt som vi har mycket lite kollektiv 
tradition att falla tillbaka på. För faller tillbaka gör man rätt ofta. Och 
då är genast det gamla, trygga, auktoritära och individualistiska mönst-
ret där och tar över igen.”8 Hellberg påstår därefter att det kollektiva 
arbetssättet lett fram till en ny slags realism som Hellbergs kallar för 
en ”levande realism” som utgått ifrån lärprocesser bland gruvarbetar-
na samt från en produktionsprocess som inkluderat gruvarbetarna i 
det skapande kollektivet: ”För första gången har vi på allvar känt att 
dom människor vi ville berätta om själva medverkat i det kollektiva 
skapandet och att det är sant när vi säger att dom verkliga författarna 
till Solidaritet–Arbetarmakt är gruvarbetarna själva.”9 Pjäsen, skriver 
Hellberg, har kommit till genom att gruppen omsatt det som de lärde 
sig i Malmfälten i långa improvisationer. Hellberg avslutar med att mo-
tivera den tidsödande arbetsmetoden:

Och, varför denna tidsödande arbetsmetod? Jo, bakom låg ett behov 
som vi så småningom börjat känna allt starkare och nödvändigare: 
behovet av ett nytt politiskt språk, att lära oss ett språk som inte bara 
är ord som slagträn i skallen på varann, men som har så djupa rötter 
i den sociala verkligheten i vårt samhälle att det kan upplevas och 
förstås av alla som har praktisk erfarenhet av den verkligheten.10

Pjäsen visar fyra familjer och deras vägar genom ”en gruvarbetarstrejk” 
(som Hans Hellberg skriver i förordet till den tryckta versionen av pjä-
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sen). Familjernas gruvarbetande män skiljer sig åt genom att tillhöra 
olika politiska kategorier: en är socialdemokrat, en är kommunist, en 
är partilös men vänsterorienterad och en politiskt ointresserad. Pjäsen 
växlar mellan scener för de manliga rollerna och scener för de kvinnliga 
rollerna. Bara i en scen, vid mitten av pjäsen, hörs pjäsens alla röster till-
sammans. Det är då nyårsafton och fest, en scen präglad av samvaro och 
gemensam sång. Därefter nöts tålamodet ned hos de strejkande, samti-
digt som de vittnar om hur fackföreningen och gruvbolaget omöjliggör 
varje försök till lösning tills de strejkande börjar rikta misstankar och 
anklagelser mot varandra. Vid pjäsens slut har tre av pjäsens manliga 
roller – socialdemokraten, kommunisten och den partilöse – återinträtt 
i sina invanda positioner gentemot varandra. Den vid strejkens början 
politiskt ointresserade Pjesker (Falkmans roll i pjäsen) har däremot 
medvetandegjorts av skeendet och vill engagera sig i facket och i sam-
hället. Även dramats kvinnliga roller förändras av strejkerfarenheterna, 
både som enskilda personer och som kollektiv. Tillsammans bestäm-
mer de sig för att göra Konsum till en rörelse istället för en marknad 

– som de påpekar att kooperativets stadgar faktiskt föreskriver.
Intervjuerna jag gjorde med Falkman skildrar tillkomsten av Solida-

ritet – arbetarmakt. Efter ett förberedande möte intervjuade jag Falk-
man tre gånger i hans hem i Stockholms innerstad. Under den andra 
inspelade intervjun fick vi idén att ses ytterligare en gång för att tillsam-
mans lyssna på radioteaterversionen av pjäsen. Våra inspelade samtal 
börjar med att jag frågar Falkman vad han helst vill berätta om strejken:

MELKER FALKMAN: Nej det är så mycket. Strejken var så väldigt 
mycket. [---] Som jag upplevde den så var den … Det var ju inte 
bara strejken själv, det var inte bara gruvarbetarna, det var hela deras 
familjer och hela byn, det var att alla stod på tå för att vara med i det 
här. [---] Jag tror aldrig att Malmberget hade varit med om någon-
ting liknande.
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Därefter berättar Falkman en tragisk berättelse om strejken som förlust, 
och som påminner om Hellbergs beskrivning av gruppteaterns tillbaka-
fall i individualism, tävlan och underkastelse. Eftersom denna berättel-
se dominerar Falkmans framställning kommer jag att sammanfatta den 
här. Medan strejken pågick gjorde Falkman två resor till Malmfälten. 
Han såg då det han upplevde som strejkens höjdpunkt i december 1969 
men också konflikterna kring strejkens avslut i början av februari 1970. 
Falkman berättar att strejken skapade gemenskap och mod att visa fram 
sig själv. I Falkmans berättelse är strejkens stormöten motorn i denna 
process:

MELKER FALKMAN: Man hade tigit hela sitt liv. Men plötsligt så 
går … ”Nu är Bror uppe och pratar, han har väl aldrig pratat inför 
något sådant här”, va. [---] Det blev en sådan där frigörelseprocess. 
Alla vågade vara där uppe för att nu hade man ju sett att han är uppe 
och då vågar jag också göra det.

Falkman berättar att den känsla av gemenskap som strejken skapade 
gjorde att människor också fann mod att visa tidigare dolda sidor av 
sig själva:

MELKER FALKMAN: Många av de här infödda människorna, och 
där var ju kvinnorna också inblandade, de tog ju fram sina diktalster 
från byrålådorna och så tog de fram sina målningar och så började 
de visa, ”minsann, jag har målat tavlor i flera år men aldrig visat det 
för någon.” [Skrattar.]

En vändpunkt i Falkmans berättelse är när strejkkommittéerna bildat 
gemensam förhandlingsdelegation med LO:s och Gruvs representanter. 
Medan strejkkommittéerna fungerat som ett slags stormötenas verk-
ställande utskott börjar förhandlingsdelegationen fatta egna beslut 
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som arbetarna måste ta ställning till. I Melkers berättelse skapar detta 
svårlösta och långvariga motsättningar mellan de boende i Malmfälten:

MELKER FALKMAN: Vad ska jag använda för ord, den här fantastis-
ka enighet som hade rått, den glädje och den eufori, att nu är vi där, 
nu är vi på plan, nu gör vi någonting och vi gör det tillsammans. Så 
plötsligt dala från det långsamt ned till det gamla vanliga, att vara 
misstänksam, förbannad på varandra. Det var ett … Människoödena 
ramlade ihop igen och blev så där torftig elaka.

I intervjuernas framställningar växlar Falkman mellan vittnets och 
språkrörets roller. Intervjuerna domineras av Falkmans berättelse om 
gruvarbetarstrejken, bevittnad av det dåtida självet. Hans berättande 
får därför mera formen av ett reportage än av en självbiografi.11 Inter-
vjuerna innehåller visserligen en berättelse om Falkman då, till exempel 
skildras skillnaden mellan de egna utblickarna från Stockholm och in-
sikterna i Malmfälten. I berättandet får representationen av det dåtida 
självet ändå i första hand funktionen av att vara en extern fokalisator 
(den ur vars blick en händelse skildras) i en berättelse om gruvarbe-
tarstrejken. Falkmans berättelser om Teater Narren – vari det dåtida 
självet har sin aktivitet – utvecklas som sidospår i den överordnade 
berättelsen om strejken.

Rollen som vittne märks även i Falkmans vilja att skildra korrekt. 
Han undviker att spekulera och hänvisar till texter om gruvarbetarstrej-
ken när minnet sviker eller när vårt samtal kommer in på mer generel-
la samband som han själv inte observerat. Falkman använder, vidare, 
flera röster för att berätta. Under sin första resa till Malmfälten lärde 
Falkman känna gruvarbetare som senare förhöll sig på motsatta sätt 
till strejkens avslutande. Trots att han själv hade sin uppfattning klar 
(strejken borde fortsätta) och trots att han bannades för det från båda 
sidor fortsatte Falkman samtala med arbetare i båda läger. Därigenom 
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samlade han på sig röster som han använder i våra samtal för att fördju-
pa och bredda berättelsen om strejken. Det är vanligt att Falkman i in-
tervjuerna besvarar mina frågor genom att påkalla något någon berättat 
för honom: ”’Det är egentligen storhetsvansinne’, som Harry [Isaksson] 
sade någon gång, ’att vi trodde att vi kunde få styra vår egen arbetsplats’.”

Falkmans framställningar av gruvarbetarstrejken och den egna in-
blandningen i den har en sorgsen grundton. Förutom att berätta om 
strejken som förlust framställer han i intervjuerna den personliga för-
lusten av vänner och sammanhang samt förlusten för det politiska pro-
jekt han trott på. Som jag visat ovan skildrar Falkman att det som gick 
förlorat då strejken splittrades, inte i första hand var de ej genomförda 
strejkkraven utan möjligheten att realisera mänsklig potential. Resorna 
till Malmfälten hade däremot gett Falkman, som han säger det, ”vänner 
för livet”. När strejken slutat fortsatte han därför att resa till Malmfälten 
och senare tog han anställning i ett omvårdnadsyrke i Jokkmokk som 
ligger nära Malmberget. Vid slutet av våra intervjuer talar vi om sorgen 
och saknaden efter vännerna i Malmfälten. Till sist ger Falkman ut-
tryck för en känsla av att ha besegrats. Han förklarar att de som deltog 
i gruvarbetarstrejken föreställde sig att den var början på en samhälls-
utveckling som sedan blev den motsatta. Även förhoppningarna om 
att strejken kunde bli ett exempel för andra att lära av har grusats. Som 
Falkman tolkar intervjuns samtid präglas den av den politiska högerns 
monopol på problemformuleringarna och samtidigt av ett ointresse 
för historia.

1970 publicerade Ohrlander diktsamlingen ”Nog är det så att venti-
lationer inte behövs så länge dina lungor fungerar”. Enligt baksidestexten 
ger diktsamlingen ”en bild av de indirekta orsakerna till strejken och 
av erfarenheterna från kampen”.12 Boken består i huvudsak av lyrik 
av Sven Ebre, Ture Eriksson, Ebba Köhler och Hillevi Moberg. Den 
innehåller också den osignerade dikten ”På strejkens sista dag …” som 
framfördes på det avslutande strejkmötet i Malmberget (och också re-
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citeras i pjäsen Solidaritet – arbetarmakt). De lyriska styckena föregås 
och separeras på vissa platser av prosatexter av Ohrlander. Liksom i 
Sara Lidman och Odd Uhrboms Gruva slutar boken med LKAB:s röst, 
i diktsamlingen representerad av en uppställning av Kennings 31 teser.13 
Effekten av att de 31 teserna följer på gruvarbetarnas lyrik är att även 
dessa framstår som lyriska – ordens audiella och visuella kvaliteter lyfts 
fram – men också att LKAB uppfattas ha en annan inställning till vad 
som är ett skönt språk än gruvarbetarna. 

Av verkets dikter är merparten skrivna av Moberg och Köhler. 
Dikterna är ordnade så att de skapar en berättelse om strejken. I de 
inledande dikterna beklagar Moberg och Köhler de gruvarbetande 
männens situation. Eriksson bidrar därefter med den episka dikten 

”Gammel-Fredrik ser tillbaka” som gör gruvarbetarstrejken till kulmen 
i en kamp med lång historisk utsträckning. Moberg och Köhler skildrar 
därefter vardagen under strejken, präglad av otålig väntan på besked, 
hur detta påverkade deras makar och dem själva. Ömsom deltar de i 
männens kamp, ömsom beklagar de att männen inte kan få rätt och få 
återgå till arbetet – så att de själva kan få lugn och ro hemma. Ebre sam-
manfattar i ”Strejkepilog” strejken och dess resultat. En annan samman-
fattning finns i ”Strejk – den nya mentalhälsokampen” som är osignerad 
men kan tillskrivas Ohrlander eftersom den följs av den korta informa-
tionen att den är baserad på intervjuer med ”gruvarbetarhustrur” och 
på Hillevi Mobergs En gruvarbetarhustrus dagbok.14 Denna dikt för 
fram en berättelse om hur strejken lyfte de tidigare nedslagna männen 
men att dessa vid strejkens slut på nytt var uppgivna och tystlåtna.

I Ohrlanders egen berättelse om strejken i diktsamlingens inledning 
blir strejken i första hand en politisk händelse med bakgrund i sam-
hälleliga tendenser som exemplifieras särskilt väl av LKAB under åren 
fram till strejken. Det är också en berättelse om fackets, massmedias 
och politiska partiers svek mot gruvarbetarna. Så långt har Ohrlanders 
berättelse mycket gemensamt med framställningar av gruvarbetarstrej-
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ken som spreds under perioden som direkt följde dess avslut, liksom 
med det narrativ om strejken Falkman för fram i vår intervjuserie.15 
Det Ohrlander gör annorlunda är att hon försöker lägga till kvinnor 
(och barn) i den redan etablerade berättelsen om strejken men utan att 
förändra denna berättelses grundläggande struktur. Därigenom skrivs 
kvinnor som kollektiv fram i en understödjande roll och deras aktör-
skap blir beroende av att de är gruvarbetares hustrur. Resultatet är att 
kvinnor förvisso synliggörs men utan att strejken tolkas om utifrån ge-
nusrelationer med följd att kvinnorna framställs som det andra könet: 

”Gruvarbetarfruarna ställde upp som en man [sic.]”16 Inledningens slu-
tord går icke desto mindre till en av dessa ”gruvarbetarhustrur”, som då 
också framträder som det subjekt som kommer att föra strejken vidare: 

”En gruvarbetarhustru sa: ’Vi har väckts. Men ännu alltför lite. Det be-
hövs många fler strejker för att vi ska förstå hur det svenska samhället 
fungerar.’”17

Jag träffade Ohrlander fyra gånger efter att en vän som för en tid var 
Ohrlanders kollega fört oss samman. Vi genomförde intervjuerna i ett 
avskilt rum på hennes arbetsplats på Campus Konradsberg där Ohr-
lander vid den tiden arbetade som lektor i pedagogik. Första gången 
Ohrlander och jag sågs planerade vi samarbetet och därefter samtalade 
vi tre gånger med ljudinspelare. Liksom i intervjuerna med Falkman 
börjar våra inspelade samtal med att jag frågar vad hon helst vill berätta 
om strejken. Efter en paus svarar hon inte med en berättelse utan med 
att beskriva ett stämningsläge:

KAJSA OHRLANDER: Ja … [lång tystnad]. Det är väl den enorma 
spänning som det var, alltså, vad ska man säga, att den här tiden var 
full av laddningar i luften, att det var farligt, våldsamt, stort, avgöran-
de, viktigt. [---] Utifrån det [---] kan jag berätta ett slags story om 
mig själv, från det att jag liksom bestämmer mig för att åka upp och 
intervjua kvinnor om strejken.
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Den berättelse Ohrlander lovar följer inte i hennes framställning. Våra 
samtal fick snarare formen av en undersökning av Ohrlanders resa till 
gruvarbetarstrejken som del av hennes deltagande i 1960-talets alter-
nativrörelse. Hon inleder sin framställning med att skildra något som 
skedde på Dramaten en tid efter att hon avslutat resan till Malmfälten. 
Ohrlander hade då varit medförfattare till en pjäs om fabriksarbetande 
kvinnors villkor. Enligt Ohrlander tolkade feministiska Grupp 8 pjä-
sen som ett angrepp på kvinnors rätt till arbete och på premiärkvällen 
genomförde gruppen en aktion som inkluderade ett intrång i teaterns 
loger och handgemäng med pjäsens skådespelare. Scenen fyller flera 
funktioner i Ohrlanders framställning. Den illustrerar konflikter hon 
tycker präglade alternativrörelsen kring decennieskiftet 1970. Den ut-
trycker särskilt känslan av inlåsning mellan manliga marxister och den 
feministiska rörelsen som Ohrlander återkommer till i våra intervjuer. 
Hon motiverar senare sin resa till Malmfälten delvis med att hon ville 
bryta sig loss och få möjlighet att undersöka världen på egna villkor. 
Scenen på Dramaten är alltså inte kausalt länkad till Ohrlanders resa 
till gruvarbetarstrejken, kronologiskt ligger den till och med efter att 
resan var avslutad, men den har en tematisk likhet med hur hon förkla-
rar varför hon gjorde denna resa. Scenen skapar också effektivt bilden 
av det dåtida självet och dess situation.

Att Ohrlander på det här sättet frångår kronologin i sin skildring av 
resan till Malmfälten är typiskt för hennes framställning. I intervjuerna 
återkommer hon flera gånger till att hon har svårt att minnas 1960-ta-
let. Ohrlander förklarar detta med att det var en omvälvande tid då 
mycket hände i ett högt tempo. Något som hon menar också bidrar till 
svårigheterna att minnas är att sammanhangets inriktning på kollek-
tiva arbeten motverkat utvecklingen av hennes egen röst: ”Nästan att 
man skulle behöva, du vet en sådan här, kollektiv biografi för att liksom 
komma ihåg allt som hände.” Jag vill lägga till tolkningen att Ohrlander 
i våra intervjuer söker efter sin berättelse om den tiden och samtidigt 
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efter en passande diskurs, inklusive en lämplig röst, för att framställa 
denna.18 Den kollektiva röst hon säger att hon använde i dåtiden passar 
inte för att i intervjuns nu förmedla hennes personliga berättelse. Hon 
ger, vidare, exempel på hur bruket av en sådan röst inneburit att hon 
underordnat sig män som etablerat sina prioriteringar genom att göra 
sig till kollektivets uttolkare. I intervjuerna uttrycker Ohrlander även 
olust inför tillrättalagda och linjära narrativ som hon förknippar med 
mäns röster och maktpositioner i patriarkala ordningar. När jag frågar 
hur hon själv skulle vilja berätta om 1960-talets alternativrörelse ger 
Ohrlander exempel från ett eget pågående bokprojekt vari hon skildrar 
det spontana och tillfälliga i förloppet genom att beskriva dynamiska 
kopplingar mellan diskreta händelser snarare än kausala förlopp.19 Jag 
uppfattar det som om Ohrlander även i våra samtal följer denna strategi 
och att detta är ett sätt att hitta alternativ till mäns röster och berättelser.

Ohrlander säger att det vid 1960-talets slut rådde konsensus kring 
att fler kvinnor skulle yrkesarbeta och att frågan drevs av feministiska 
Grupp 8 såväl som av SAF-ordföranden Curt-Steffan Giesecke. Själv 
var Ohrlander inte övertygad om att arbete i sig var befriande, särskilt 
inte för kvinnor i arbetarklassen. Hon hamnade därför på kant med 
den feministiska rörelsens huvudströmning. Senare blev hon erbjuden 
en plats i kvinnoutskottet för SKP.20 Ohrlander menar att feminismen 
inte var självklar inom SKP, utan snarare misstänkliggjordes och mot-
arbetades. Hon beskriver sig som ”väldigt bråkig inom vänsterrörelsen” 
och menar att hon såg upp till ”de här som var aktiva i Grupp 8 och som 
hävdade sin egen rätt som kvinnor samtidigt som de var vänster alltså.” 
Ohrlander ger exempel på hur historiker förknippade med den femi-
nistiska rörelsen skrivit ut hennes ställningstaganden och praktiker ur 
denna rörelses historia. Jag har alltså tolkat det som att Ohrlander i våra 
intervjuer gör ett försök att skapa en självrepresentation som passar in 
i en story om den feministiska rörelsen. Feminismen är också den av 
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det sena 1960-talets sociala rörelser som vid intervjutillfället framstår 
som framgångsrik.

Sammanfattningsvis påminner pjäsen Solidaritet – arbetarmakt och 
Ohrlanders diktsamling om varandra på så vis att de båda griper efter 
strejkens subjektiva dimensioner. Det är upplevelserna av arbete och 
vardag i Malmfälten som står i centrum, liksom deltagarnas erfaren-
heter och lärdomar av att ha varit med strejken. Något texterna också 
har gemensamt är att de yppar lite eller inget alls om sina respektive 
produktionsprocesser. I båda texterna markeras att de är baserade på 
grupparbeten som inkluderat strejkande arbetare och andra boende i 
Malmfälten. Villkoren för och tillvägagångssätten i dessa grupparbe-
ten klargörs emellertid inte. Inte heller grupparbetenas utsträckning i 
arbetsprocessens förlopp lyfts fram annat än i allmänna ordalag, men 
ur Solidaritet – arbetarmakt framgår det att gruvarbetare gett ord i inter-
vjuer men inte deltagit i arrangemanget av dem till ett drama.

Medan texterna om strejken som intervjupersonerna varit med-
skapare av påminner om varandra på vissa sätt, är det det olikheterna 
mellan intervjuerna med Ohrlander och Falkman som framträder tyd-
ligast. Intervjuerna med Ohrlander har formen av ett resonerande och 
reflekterande samtal vari hon undersöker sin resa till Malmfälten som 
del av sitt politiska engagemang under 1960- och 1970-talen. Ibland 
leder detta samtal till korta berättelser men vanligare är att det fram-
ställer minnesbilder eller scener som vi reflekterar kring tillsammans. I 
intervjuerna med Falkman är det istället hans berättelse om gruvarbe-
tarstrejken som dominerar. Information om det dåtida självet utvecklas 
i sidoberättelser inom ramarna för detta överordnade narrativ. Ohrlan-
der uppträder i självbiografikerns och i kritikerns roller. Hennes kritik 
berör vissa inslag i 1960-talets vänsterrörelse. Jag uppfattar det som 
om Ohrlander med sitt bidrag vill konfrontera såväl berättelser som 
sätt att berätta om 1960-talets uppror och rörelser som hon menar har 
skapats utifrån mäns maktpositioner. Samtidigt beklagar hon att den 
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feministiska rörelsen, som kunde blivit en alternativ bas för hennes en-
gagemang, inte förmått inkludera hennes ställningstaganden. Falkman 
talar utifrån vittnets och språkrörets roller. Min tolkning är att han vill 
använda intervjuerna för att synliggöra gruvarbetarna och för att visa 
att gruvarbetarstrejken innehöll mer än vad som kommit fram i tidigare 
rapporter. Han verkar också vilja vara lojal med samtal han tidigare haft 
med strejkens aktörer, framför allt med gruvarbetare. I intervjuerna 
konstruerar Falkman intervjutillfällenas kontext som dominerad av 
sådant han ville motverka i strejkens samtid. Jag uppfattar det som om 
intervjuerna med Falkman uttrycker sorg och saknad efter strejkens 
aktörer men också efter dess politiska, sociala och kulturella alternativ.

Att intervjuerna utvecklades åt olika håll – det ena mot en berättelse 
och det andra mot en undersökning – samt att de fick olika huvudinne-
håll – gruvarbetarstrejken i den ena och 1960-talets alternativrörelse i 
den andra – får konsekvenser för hur jag kan bearbeta dem. I resteran-
de delar av kapitlet har jag försökt hålla isär intervjuerna snarare än 
harmonisera dem för att på så vis lyfta fram deras specificiteter. Utma-
ningen med Ohrlander har varit att få intervjuerna att passa in i och 
föra fram kapitlets berättelse. Utmaningen med Falkman har varit att 
komma in under berättelsens yta och passa in den i kapitlets tematise-
ring. Detta innebär, vidare, att intervjupersonerna fått ta olika stor plats 
i kapitlets olika delar. Tillsammans avgränsar intervjuerna erfarenheten 
av att ha rest till Malmfälten i samband med gruvarbetarstrejken men 
de belyser också varandra och visar därmed på spännvidd och variation 
inom denna erfarenhet.

Uppbrott

Falkmans och Ohrlanders resor till Malmfälten utgick från Stockholm, 
där intervjupersonerna var aktiva i gruppteatrar och aktionsgrupper. 
Falkman och Ohrlander konstruerar dessa sammanhang som en slags 
skolor, där de övade på att läsa av och framställa verkligheten. De po-
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litiska och estetiska grupperna erbjöd möten, diskussioner och infor-
mation om samhället och historien som gick längre än till exempel vad 
de stötte på i undervisningen och i nyhetspressen. Samtidigt upplevde 
Falkman och Ohrlander olika slags begränsningar inom vänsterrörel-
sen. Var och en på sitt sätt motiverar intervjupersonerna sina resor till 
Malmfälten under och efter strejken med att de ville skapa sin egen 
uppfattning och röst.

Ur intervjuerna med Falkman kommer det fram att han deltog i 
1960-talets vänsterrörelse och att han hade inblickar i Vänsterpartiet 
kommunisterna (VPK) i Stockholm. Han berättar emellertid framför 
allt om vad han gjorde i Teater Narren, och säger att Narrengruppen 
tog upp ämnen som inte tidigare ansetts passande för teater:

MELKER FALKMAN: Det var ganska samhällskritiska pjäser som vi 
spelade. Eller så spelade vi sådant som ingen annan spelade. Exem-
pelvis Kubas historia hade ingen överhuvudtaget kunnat drömma 
om att man kunde göra en pjäs på. Men vi gjorde en.

Narrengruppen var en fri teatergrupp som bildades som en utbrytning 
ur Stockholms studentteater. Med fri grupp menas en ensemble som 
eftersträvar demokratiska arbetsformer. En fri grupp skulle exempel-
vis inte ha någon extern styrelse. Även regissörens och manuskriptets 
centralitet ifrågasattes till förmån för grupparbeten och improvisatio-
ner. Strävan efter demokrati yttrade sig även i uppsökande verksam-
heter så som dokumentationer, sökandet efter nya spelplatser och 
nya publiker.21 Narrengruppen använde till en början privatteatern 
Pistolteaterns lokaler i Gamla stan men hittade senare egna lokaler vid 
Gröna lund. Genom Pistolteatern kom Narrengruppen i kontakt med 
den New York-baserade gruppen La Mama och utbyten gjordes också 
med den polske teaterledaren Jerzy Grotowski. Under dessa influenser 
utvecklades Narrengruppen till att bli en teaterverkstad och en scen-
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skola. Det Falkman tar med sig från Teater Narren är berättelser om de 
många och långa gruppimprovisationerna varigenom gruppen skapade 
sin scenkonst. Dessa kommer framför allt fram i hans berättelser om 
hur gruppen skapade Solidaritet – arbetarmakt.

Falkman beskriver hur nyheterna om gruvarbetarstrejkens början 
aktiverade en viss repertoar inom alternativrörelsen i Stockholm be-
stående av insamlingar av pengar, arrangerandet av stödmöten och 
diskussioner i tal och skrift. ”Men det är inte så mycket du gör i Stock-
holm, alltså, om det händer någonting någon annanstans, mer än att 
samla in pengar och hålla möten.” Han berättar att strejken skapade 
nyfikenhet bland deltagarna i Teater Narren. Falkman var då bekant 
med dokumentärfilmaren Lars Westman som han visste redan befann 
sig i Malmfälten.

MELKER FALKMAN: Men då tar jag reda på [Westmans] nummer i 
Malmberget och så ringer jag och frågar: ”Vad är det som händer?” 
Då säger han: ”Nu kan ni lägga ner teatern och komma upp hit för 
här är det allvar!” [Skrattar.] Och så berättar han lite och så.

Att Falkman kontaktade Westman får i intervjuerna förklaringen att 
han och de andra deltagarna i Teater Narren uppfattade nyhetspressens 
framställningar av gruvarbetarstrejken som otillräckliga och svåra att 
förstå: ”Inte för att vi förstod någonting, vi som var här nere, när vi hör-
de de första rapporterna. Vi blev ju inte klokare på vad som egentligen 
hände.” Han använder bilden av Ture Rantatalo som exempel. Falkman 
minns det som att Rantatalo beskrevs som strejkens ledare: ”Man gjor-
de det till en enskild person … Vi identifierade strejken med Ture Ran-
tatalo när vi kom upp dit.” På plats i Malmfälten uppfattade han istället 
strejken som ett resultat av en kollektiv process. ”De här, som vi kom 
upp till, de skrattade ju bara och sade: ’Ja, vi har låtit honom vara någon 
förgrundsfigur men det är inte han som styr det här tåget’ [skrattar].”
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Den första resan Teater Narren gjorde till Malmfälten var, enligt 
Falkman, kort men den ledde till idén att skriva en pjäs om strejken. 
Teater Narrens första resa till Malmfälten började då en del av teater-
gruppen hade spelat färdigt pjäsen Återkomst i Stockholm. En annan 
del av gruppen turnerade i norra Sverige med vad Falkman beskriver 
som ”en miljöpjäs”.22 Teater Narren sammanstrålade i Malmfälten och 
gjorde gratis extraframträdanden i Malmberget, Kiruna och Svappa-
vaara. Falkman berättar att beslutet att ge pjäsen Återkomst möttes av 
misstro i Stockholm:

MELKER FALKMAN: Folk här nere sade: ”Men det här är en intellek-
tuell pjäs [---] inte kan ni visa sådant där för knegare, det är för svårt 
för dem”. Men alltså, det var … Det satt en kvinna första kvällen i 
Malmberget. Hon satt på första raden och jag kunde följa hennes 
ansikte. Och sedan kom ju hon då, och många där då, och skulle 
krama om och tyckte det här var så bra. Sedan kvällen efter så sitter 
hon i Kiruna på första bänk med sin man [skrattar]. Då hade Greta 
och Axel blivit våra vänner alltså. Så sade de: ”Innan ni åker hem till 
Stockholm igen måste ni komma förbi oss och sitta några timmar 
hos oss och äta och prata”. [---] De blev vänner för livet.

Här beskriver Falkman skillnaden mellan publiken i Malmfälten och 
föreställningarna om den han stötte på innan han reste. Återkomst, be-
rättar Falkman, är tredje dramat i en trilogi av Stig Billberg. Falkman 
berättar att pjäsen visar vad som händer då en ung man återvänder till 
Sverige efter att ha rest ut för att delta i befrielsekampen i ett avlägset 
land och där fått uppdraget att förmedla det andra landets verklighet. 
Den unge mannen i dramat måste övertyga sin socialdemokratiska fa-
der, konservativa moder, testuggande maoistiska vän och bror som är 
polis om riktigheten i vad han sett. ”Vad jag förstod sedan, vad [publi-
ken i Malmfälten] köpte, vad de tog till sig, det var alltså att det var den 
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här killen mot samhället alltså.” Tvärtemot vad rösten från Stockholm 
trodde upptäckte Falkman att han och äldre gruvarbetare i Malmfälten 
kunde känna igen sig i samma verklighetsbeskrivningar.

Teatergruppen blev tvungen att resa tillbaka till Stockholm för att 
spela teater över julhelgerna. Falkman menar att idén till att Teater Nar-
ren skulle göra en pjäs om gruvarbetarstrejken kom från någon av de 
gruvarbetare de träffade under sin första vistelse i Malmfälten: ”Det 
sista de sade till oss när vi skulle åka ner det var: ’Ni får komma upp 
och göra en pjäs av det här’.”

I intervjuerna beskriver Ohrlander en rörelse som började i Pistol-
teatern, tog vägen genom aktionsgruppen Aktion samtal/Arkiv samtal, 
gjorde en vändning mot dokumentarism och hamnade i SKP:s kvin-
noutskott. Pistolteatern var under 1960-talet en introduktör av nyska-
pande konst i teaterns gränstrakter. Denna privatteater i Gamla stan 
i Stockholm var en plats där happeningsestetiken och den så kallade 
gruppteatern tog form.23 Ohrlander beskriver Pistolteatern som en 
plats där hon började utforska den egna rollen och dess plats i världen. 
Ordet ”gränsöverskridanden” mobiliserar hennes minnen. I litteraturen 
om 1960-talets teater används ordet för att beskriva normbrott sam-
mandhörande med blandningar av konstarter.24 För Ohrlander var det 
också ett gränsöverskridande att på teatern träffa och interagera med 
människor med olika erfarenheter:

KAJSA OHRLANDER: Pistolteatern [handlade om att] spränga grän-
ser mellan teater och publik och verklighet och teater och … Mellan 
medlemmar och skådespelare … [---] Teaterfolket där bestod ju av 
ingenjörer och studenter och målare och praktiker. Det var alla möj-
liga slags folk som var teaterns folk då. Pedagoger och så här. Man 
bröt ju allting. Det var jättekul.

Ohrlander deltog i en del av Aktion samtals aktioner. Detta var ett nät-
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verk som aktivt omformade stadsmiljöer i syfte att skapa mötesplatser 
för vuxna och lekplatser för barn och som hämtade inspiration från 
bland annat danska konstnärer, psykologer och pedagoger.25 Nätverket 
tog 1969 på sig uppgiften att samla material från aktioner och byalag 
för att sprida erfarenheter från områdesorganisering och ändrade då 
sitt namn till Arkiv samtal.26 Kulturjournalisten Leif Nylén menar att 
gruppteaterns estetik flyttade ut på gatorna vid slutet av 1960-talet, då 
den formade alternativrörelsens aktions- och demonstrationsreperto-
arer.27 Ohrlander beskriver Aktion samtals aktiviteter:

KAJSA OHRLANDER: Vi var ute i förorterna, bland annat i Bagar-
mossen, och hade med stora kollektivtrummor och panflöjter och 
delade ut kaffe och pepparkakor och skulle liksom få grannarna att 
spela [---]. För att man skulle mötas och prata om saker och ting.

I kontakt med Aktion samtal började Ohrlander alltmer uppfatta sam-
talet som ett medel för att förstå och samtidigt förändra både sig själv 
och världen:

KAJSA OHRLANDER: Någon har skrivit att det är inspirerat av den 
unge Marx, med någon idé om [---] att man måste förändra männ-
iskan för att kunna göra revolution. Man kan inte göra revolution 
först utan man måste förändra människors sinnen och så där. [---
] Människor måste börja samtala med varandra, de måste inse att 
de själva är kunniga, att man är kunniga tillsammans och att man 
utvecklar en dynamik som så att säga gör att människor förstår sina 
kapaciteter och kan använda dem och att det då sker i samtal.

Ohrlander säger att hon 1969 kontaktade Bonniers förlag med en 
bokidé och att förlaget gav henne förskott på det som skulle bli boken 
Kvinnor som slavar. Med denna bok diskuterade Ohrlander fabriksar-
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betande kvinnors villkor utifrån intervjuer med kvinnor på Arnbergs 
korsettfabrik i Höganäs, Marabous chokladfabrik i Sundbyberg och 
Norrbottens järnverk i Luleå. Hon säger att hon med boken gjorde sig 
till röst för ”arbetarkvinnorna i tunga industrier”. Något som inte är 
oproblematiskt: ”Jag såg mig som ett medium. Men samtidigt så var 
jag ju naturligtvis inget medium”. Ohrlanders reflektioner kring rollen 
som medium återkommer jag till längre fram i kapitlet. Ohrlander ger 
kommentaren att 1960-talet var en tid av oändliga möjligheter:

KAJSA OHRLANDER: Så här efteråt. Att man plötsligt står och skri-
ver en teaterpjäs för Dramaten, en tjej från nowhere, och du skriver 
böcker, och kan gå upp på Bonniers med synopsis på tre sidor och 
få förskott för att åka till Höganäs. Förstår du? 

I intervjuerna förklarar Ohrlander sitt beslut att resa till Malmfälten 
för att intervjua kvinnorna i gruvarbetarstrejken inledningsvis så här: 

”Då hade det varit väldiga debatter i tidningarna om att kvinnorna grät. 
[---] Elof Luspas hustru [---], stor bild på henne gråtande, för att hon 
ville att arbetarna skulle gå tillbaka.” Hon beskriver sedan tankar och 
känslor hon hade på tåget till Gällivare:

KAJSA OHRLANDER: Jag minns att jag stod på det här tåget som tog 
evig tid. Och det kändes på något sätt så jädra konstigt. Det kändes 
så här, ja, vem är jag? Åker upp? Liksom, vad ska jag där och göra? 
Liksom, vad handlar det här om? Vad tar jag mig för rätt? Jag var jätte- 
tveksam till mitt eget projekt på något sätt. Det kändes så här, rakt 
ut i det blå på något sätt. Utanför alla regler. Ja, jag tog ju studielånet, 
jag hade liksom, jag hade, vad skulle jag, vad syftade jag till, vad syf-
tade jag till med mitt eget liv och sådana här saker.

De frågor Ohrlander rapporterar att hon ställde sig på tåget till Gälliva-



120

re kan förklaras med den situation hon fann sig i vårvintern 1970. I våra 
samtal beskriver Ohrlander indirekt denna period som en tid då hon 
önskade sig utrymme för att få fundera över vad hon hade åstadkom-
mit med boken Kvinnor som slavar. Hon framhåller att hon visserligen 
avslöjat att kvinnorna hon intervjuat arbetade under undermåliga vill-
kor, särskilt på Arnbergs korsettfabrik. Samtidigt ledde boken till att 
hon blev anklagad för att ha förtalat Arnbergsfabrikens direktör och en 
rättsprocess följde. Hon vann detta mål med Författarförbundets hjälp. 
Mera svårhanterlig var situationen hon skapat för sina informanter: 

”Det hemska var nog att jag tyckte att även om de hade fått godkänna 
alla intervjuer och så, så blev det en klappjakt på dem på fabriken sedan.”

I ett senare samtal återkommer vi till tågscenen och de reflektioner 
vi gör då ger perspektiv på känslorna scenen förmedlar liksom på de ej 
besvarade frågorna och de sökande orden i citatets slut. Därmed fördju-
pas Ohrlanders förklaring av varför hon reste till gruvarbetarstrejken. 
Jag föreslår att vi betraktar resan som ett ”personligt beslut”. Ohrlander 
tar till sig ordet: ”Det var en väldigt, så här, ödslig känsla. Och det stäm-
mer ju med att det här var personligt, att det inte var så många inblan-
dade, att ingen visste, att jag hittade på det här själv på något sätt.” Ohr-
lander kommer fram till att hon gömde resan men minns inte genast 
från vem. Först går tankarna till föräldrarna. Ohrlander beskriver dessa 
som konventionella, som ointresserade av att kritiskt granska samhället 
och historien samt som utagerande klassgränser på sätt som hon kallar 
pinsamma. Samtidigt beskriver hon sitt deltagande i 1960-talets alterna-
tivrörelse som en väg för att skapa kunskap om sådant som föräldrarna 
(och möjligtvis hela deras generation), i min parafrasering, inte ville 
veta av. Beskrivningarna påminner om något hon tidigare sagt: ”Man 
kan se det [resan till strejken] som ett brott med akademin. Alltså ett 
brott med forskningen, ett brott med vad jag var destinerad att göra då 
när jag pluggade och jag skulle bli psykolog eller vad det nu var.” Hon 
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drar sig sedan till minnes att det var med sin mammas hjälp som hon 
fick bostad på ett barnhem i Gällivare.

Tankarna går då istället till brodern: ”Jag tror inte att jag pratade med 
min bror. För det var ju hela tiden så förfärligt komplicerat med honom 
eftersom han hela tiden ville bestämma mina tankar och vad jag gjorde 
och så.” Kajsas bror Gunnar Ohrlander var som dramatiker och skri-
bent en förgrundsgestalt inom 1960-talsvänstern, och var bland annat 
en av personerna bakom N.J.A.-pjäsen. Min tolkning är att Ohrlanders 
bror här delvis representerar den manligt dominerade marxistiska 
grenen av alternativrörelsen, som hon var beroende av men ville vara 
självständig ifrån. Resan till gruvarbetarstrejken får då mening genom 
att den i intervjuerna används för att markera avståndet till den posi-
tion Ohrlander fann sig i när hon senare tagits upp i SKP. Ohrlander 
anmäler, delvis självkritiskt, att resan inte kan förklaras som en sådan 
reaktion – SKP bildades ju inte förrän efter strejken – men att minnet 
av den ändå kan ha detta meningsinnehåll: ”Alltså, det är ju egentligen 
innan SKP-tiden. Eller, det går ihop.”

I intervjuerna mellan Ohrlander och mig når vi alltså en förklaring av 
hennes beslut att resa till Malmfälten som går tillbaka på hennes försök 
att komma bort ifrån pålagda ansvar så att hon istället kunde undersöka 
vilket hennes eget förhållningssätt kunde vara. Ohrlander säger att hon 
reste till gruvarbetarstrejken för att ”se med egna ögon”. Med uttalandet 
beskriver hon sin reaktion på journalisters framställningar av strejkens 
kvinnor. Betraktat mot min läsning av intervjuerna som helhet kan ut-
talandet uppfattas komprimera budskap riktade åt flera håll samtidigt. 
Ohrlander framställer resan som en gång då hon stod på egna ben och 
att det då liksom svindlade: ”Så det tyckte jag, det här med golvet, att 
golvet gungade liksom, under fötterna och att den känslan är väldigt 
stark. Det kändes ju på tåget så att säga.”

Sammanfattningsvis finns det stora likheter mellan hur intervjuper-
sonerna berättar fram de miljöer som deras resor utgick ifrån, och hur 
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de resonerar kring sina beslut att resa till Malmfälten under och efter 
strejken. Både Falkman och Ohrlander konstruerar 1960-talet som do-
minerat av konformitet, ointresse för att lära nytt och även förljugenhet. 
För båda intervjupersonerna blev gruppteatrar i Stockholm alternativ 
som erbjöd nya sätt att vara och att skapa kunskap om världen. Båda 
intervjupersonerna ger exempel på rapporter från Malmfälten som de 
misstänkte var felaktiga och förklarar att de ville besöka strejken för 
att bilda sig egna uppfattningar. Ohrlander motiverar sin resa som ett 
sätt att komma undan mäns tolkningsföreträde inom vänstergrupper-
na, medan Falkman berättar om den som ett sätt att komma förbi en 
inövad repertoar och även vissa fördomar. Falkman gjorde emellertid 
två resor till Malmfälten. Under den första resan underhöll han gruv-
arbetarna med gratis teater. Berättelsen om den resan slutar med att 
gruvarbetare uppmuntrade teatergruppen att göra en pjäs om strejken, 
vilket gav den andra resan en annan inriktning.

I Malmfälten

Den andra resan till Malmfälten gjorde Falkman med ett mindre an-
tal skådespelare från Teater Narren. Gruppen blev inkvarterade i olika 
gruvarbetarfamiljer i Malmberget, och samtalen med värdarna och 
med andra boende i Malmfälten blev underlag för pjäsen Solidari-
tet – arbetarmakt. Ohrlander kom fram till Malmfälten lite senare än 
Falkman, när arbetarna hade återgått till arbetet. Hon fick ett jobb som 
barnflicka hemma hos Harry Isaksson från Malmbergets strejkkommit-
té, samtidigt som hon samlade poesi på olika håll i samhället.

Harry, hans hustru Gunvor och deras barn delade en villa med tand-
läkaren Lars Erik Johansson, som också var ordförande för Malmber-
gets FNL-grupp, och hans familj. Den intervju jag gjorde med Johans-
son ger en bild av miljön som ditresta aktivister inträdde i när de kom 
till Malmfälten. Johansson beskriver strejken som en tid av möten 
mellan Malmfältsarbetarnas bildningstradition och 1960-talets nya 
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vänstergrupper. Intervjuerna med Johansson, Falkman och Ohrlander 
konstruerar gruvarbetarna samt solidaritetsrörelsens aktivister och ak-
tiviteter i Malmfälten under strejken.

I intervjun lyfter Johansson fram Malmbergets bildnings- och fören-
ingstradition som viktiga bakgrunder till strejken och som förklaring-
ar till dess former. Han påpekar att det första biblioteket i Arbetarnas 
bildningsförbund (ABF) fanns i Malmberget och beskriver sina vänner 
som arbetade i gruvan som läsande människor. Johansson berättar om 
vännen Klasse som läkarundersöktes för ett arbete i kulsinterverket 
där bullret förväntades påverka hörseln. I Johanssons berättelse frågar 
läkaren Klasse om dennes fritidsintressen. Klasse svarar att han gärna 
lyssnar på musik:

LARS ERIK JOHANSSON: ”Det är mest Chopin och så lite Sjostako-
vitj är det också.” ”Men herregud människa då ska ni ju inte jobba 
i kulsinterverket!” Förstår du? Och då undrar Klasse: ”Är det bara 
döva som ska jobba på kulsinterverket? [---] Eller herregud, om jag 
sagt att jag lyssnar på Lill-Babs?”

Förutom att han beskriver gruvarbetarna som bildade menar Johans-
son att föreningslivet i Malmfältskommunerna skapat beredskap för 
organisering:

LARS ERIK JOHANSSON: Jag har lyssnat igenom de här banden ini-
från strejkkommittén möten.28 [---] Hur man diskuterade. Alltså det 
finns ju även i protokoll, utgivet alltså, och avskrifter på det, men det 
är något helt annat att [---] höra hur de diskuterade och med vilket 
allvar de tar det.29 Hur jävla logiskt de resonerar och hur taktiskt och 
schyst mötesformaliamässigt det var alltså. Det var en nivå som, det 
var inte som debatten på TV som vi ser nu utan det var demokratiskt. 
[---] De fostrades i det där. Gällivare är en av de mest föreningstäta 
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kommunerna i det här landet. Gällivare och Kiruna. [---] Det är ju 
årsmöte, protokoll, talarlista, respekt. På den punkten var folk inte 
obildade alltså, att ta hänsyn till varandra. För när man snackar om 
stormöte nu så får man ju väldigt lätt en känsla av att det är en väldigt 
odemokratisk mötesform, att den som skriker högst märks. Det är 
möjligt att det är så nu eller på andra ställen, men här var det inte så.

Före gruvarbetarstrejken 1969 kom Malmbergets lokala föreningstradi-
tion och 1960-talets alternativrörelse samman i ett gemensamt uttryck 
i Malmbergets FNL-grupp, berättar Johansson:

LARS ERIK JOHANSSON: Ett annat exempel [på 1960-talets alterna-
tivrörelse] är FNL-gruppen som jag var med om att starta här uppe 
efter att vi bjudit in Sara Lidman. Det måste ha varit 1967. Vi var sju 
stycken, däribland Annelill Weström och hennes syster Ingalill, och 
Harry Isak[sson]. Harry har ju berättat för [journalisten] Anders 
Ehnmark att efter ett år så var vi sjuttio. Det var mycket jobbare. Jag 
kommer ihåg bland järnvägsarbetarna från Porjus, de jobbade en 
vecka för FNL i Vietnam. De skickade den delen av sin lön. En av 
dem är Östen Öhlund som sedan kom med i strejkkommittén.

Johansson hade flyttat till Malmberget tidigare under 1960-talet efter att 
han varit student i Malmö och Lund. Hans berättelse om studenttiden 
följer en story om hur han blev aktiv i den socialdemokratiska student-
klubben, men tvingades vänsterut eftersom socialdemokratin inte kun-
de härbärgera hans ställningstagande och arbete mot apartheidregimen 
i Sydafrika. På det sättet blev han en del av ett nätverk av intellektuella 
och aktivister som kontaktade honom när strejken började:

LARS ERIK JOHANSSON: Genom Sydafrikakommittéverksamheten, 
där hade jag [---] kontakter med intellektuella. [---] De ingick i mitt 
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nätverk. Och vem tog de kontakt med [när strejken började]? De 
visste att jag bodde här. Och de fick alltså, ska vi säga, en fribiljett in 
i centrum. Då menar jag strejkkommittén. Fribiljett på det sättet att 
annars, journalisterna, de hängde mest i baren på [Hotell] Ferrum i 
Kiruna och gjorde sina nyheter där. Men de [som tog kontakt med 
mig] kunde komma hem till oss.

”Det är jag glad över att jag har spelat en viss roll i [strejken, genom] att 
föra in de här människorna”, konstaterar Johansson. Han förklarar: ”De 
skrev ju böcker. Och de skrev tidningsartiklar.”

Någon gång efter julhelgerna 1969 återvände Falkman till Malmfäl-
ten tillsammans med tre medresenärer från Teater Narren. De stannade 
i Malmfälten så länge att de hann se när gruvarbetarna återupptog ar-
betet i februari 1970. Falkman berättar om solidariteten strejken väckte 
och att den yttrade sig i stöduttalanden, insamlingar av pengar och även 
i att många reste till Malmfälten. Han tar avstånd från politiska organi-
sationer som skickade representanter till Malmfälten: 

MELKER FALKMAN: Sedan kom ju de här äventyrarna också [---] 
som ville sko sig på strejken. [---] De här smågrupperna som ville ha 
lite egna stjärnor i sina organisationer. Det fanns ju alla de här bok-
stavsorganisationerna. [---] Men de fick ju åka hem ganska fort. För 
de ville ju bestämma också. [---] De ville vara med och leda strejken 
[skrattar]. [---] Det var ju jobbarna så jävla trötta på, folk som kom 
och berättade för dem vad de skulle göra.

Falkman menar att det i samband med strejken utvecklades unika ut-
byten mellan de grupper han kallar ”arbetare” och ”intellektuella”. Den 
senare gruppen konkretiserar han till kulturarbetare (filmare, konstnä-
rer) och professionella (läkare, tandläkare). Han berättar att han blev 
bekant med andra som reste till Malmfälten men understryker att de 
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som reste dit inte hade några särskilda gemensamma rum utan levde 
utspridda och arbetade med sina egna projekt. I det följande citatet 
beskriver Falkman den kultur som skapades i möten mellan ditresta 
och lokala kulturella traditioner i Malmberget:

MELKER FALKMAN: De som blev kvar, det var ju de som verkligen 
ville göra något. Som ville sätta igång saker och ting. Det startades 
amatörteater i Malmberget, de spelade Brecht och var fantastiskt 
duktiga. Och det var sångkörer och det var museiaftnar och det var … 
Man målade tavlor och diktade sånger och det var … Det var mycket 
sådant där som [---] aldrig hamnade i tidningarna men som fanns 
där.

Han berättar senare att dessa möten bland annat arrangerades genom 
lokala kulturinstitutioner såsom folkbiblioteket i Malmberget.30 Något 
motsvarande utvecklades inte, enligt Falkman, i Kiruna där det inte 
fanns något lika aktivt lokalt kulturliv och inte heller samma kulturin-
tresse som i Malmberget.

Under denna andra resa till Malmfälten bodde Falkman, liksom de 
andra från Teater Narren, hemma hos gruvarbetare och deras familjer. 
De samtalade med dessa och med andra och samlade på så vis underlag 
till det som skulle bli Solidaritet – arbetarmakt.

MELKER FALKMAN: Vi [---] följde med de här människorna i deras 
resa genom strejken. Det var många olika hushåll som vi umgicks 
med och det var båda sidor också. Det var alltså de här gammel-VP-
K:arna och så var det samtidigt de här, de partilösa då, som Har-
ry [---]. Och det var ju väldigt fruktbart att vandra mellan de där 
verkligheterna för det var ju alltså … Ju längre tiden gick så var ju 
motsättningarna större och större. När splittringen började, när den 
kom igång på riktigt.
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Här gör Falkman skillnad mellan ”gammel-VPK:are” och ”partilösa” 
som han också menar stod i motsättning till varandra. Denna skillnad 
bidrar till hans förklaring av varför strejken bröt samman. Falkman sä-
ger: ”Det kom ju dekret uppifrån, från partierna. Partierna var ju på 
dem, de ville ju ha tillbaka dem till de här blocken igen. För då visste 
de att, då kan vi styra dem.” Han säger att många som tog ställning för 
att strejken skulle avslutas var medlemmar i VPK som var vana vid ”den 
fackliga svängen” och därför ”var lätta att få tillbaka”. Han kommenterar 
senare situationen utifrån språkrörets roll: ”’Om kroppen rör sig’, det 
här sade Axel alltså, gammal gruvarbetare, ’när kroppen rör sig då måste 
knorren följa med’. För han tyckte att socialdemokraterna var grisen 
och VPK var knorren.”

MELKER FALKMAN: När vi kom upp då var det fortfarande väldigt 
bra fart på alltihop. Men det skedde saker under den månaden som 
vi var där. I februari så gick de ju tillbaka till gruvan. Då var ju vi kvar 
så att vi fick ju … Då märkte vi ju att det blev vassare och vassare det 
här mellan de olika lägren. Ja- och nej-lägren. Det blev mer proble-
matiskt att umgås med båda två så att säga. Men jag lyckades hålla 
trådarna där på något sätt och det tyckte jag var viktigt.

Partiers krav på lojalitet är bara en del av Falkmans förklaring av var-
för strejken övergick från enighet till splittring. Lika viktiga är hans 
uppfattningar att LO:s och Gruvs representanter verkade för splittring 
inifrån den så kallade Stora förhandlingsdelegationen samt att TV, radio 
och press började rapportera på ett nytt sätt som underminerade stödet 
till gruvarbetarna. Falkman uppfattade det som om strejkkommittéer-
na efter att de uppgått i den gemensamma förhandlingsdelegationen 
ändrade sitt sätt att agera. ”Stormötet fick mindre betydelse och det 
blev mer förvirring därför att plötsligt var det saker som [gruvarbetar-
na] inte hade snackat om, som hade kommit upp på andra håll.” Han 
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menar att ”det gamla beteendet” kom tillbaka och förklarar vad han 
menar med detta:

MELKER FALKMAN: Som är det här undergivna. [---] ”Okej då, jag 
kan inte det här lika bra som dig, alltså får du förhandla då. Då får 
du styra och ställa.” Det är väl lika bra. Eller så tiger man bara. Man 
käftar inte emot. Man lägger ner sin röst.

Den berättelse Falkman tog med sig från Malmfälten var inte nödvän-
digtvis den han föreställde sig att han skulle fånga när han återvände 
efter julhelgerna. Under Falkmans första resa, och i början av den andra, 
såg Falkman hur arbetarnas protest förändrade lokalsamhället, skapade 
gemenskap och ledde till individers och gruppers upptäckter av egna 
och gemensamma kapaciteter. Efter att arbetarnas enighet splittrats 
blev han tvungen att navigera mellan läger som misstrodde varandra 
och ibland honom för att han fortsatte att tala med den andra sidan. 
Falkman framställer situationen som tung att bevittna: ”Det är klart 
att det är kämpigt. Det var jättejobbigt. Men det var det ju för alla. Vi 
var ändå bara på något sätt åskådare.” Den berättelse han tog med sig 
kommer fram i följande citat:

MELKER FALKMAN: Det var en sådan förtvivlan över att [de som 
bodde i Malmfälten ställts emot varandra]. [---] De mådde lika då-
ligt, ja-sägarna som nej-sägarna. De där känslorna. De hade ju ändå 
lyckats bygga upp någonting, en känsla av att vi har makt. Att känna 
sin egen makt. Känna att vi faktiskt har möjlighet att göra både LKAB 
och facket nervösa och oroliga. Vi har mycket att kämpa för, hela den 
här listan [av krav] som de gjorde, sådant de ville förändra. Och hela 
den känslan av att vara en enhet, en makt. Sedan blir det individuell 
kamp istället.
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Ohrlander kom till Malmfälten på vårvintern 1970, det vill säga i sam-
band med strejkens avslut. Hon framställer ett första inbjudande möte 
med boende där, men därefter en situation präglad av att vara utestängd, 
av hemlighetsmakeri och misstänksamhet.

Ohrlander säger att hon med hjälp av sin mamma hade ordnat så att 
hon kunde bo på ett av Frälsningsarméns barnhem. Ohrlander återger 
scenen då hon vid en fika med kokerskan där berättar om sitt ärende i 
Malmfälten. Kokerskan säger att hennes syster är gift med Harry Isaks-
son som satt i Malmbergets strejkkommitté. I strejkens efterföljd skulle 
Harry Isaksson resa runt och hålla tal. Ohrlander säger: ”Då frågade de 
mig [---] om jag kunde tänka mig att bo hos dem [i Malmberget] och 
ta hand om deras barn. Och det gjorde jag. Så jag var där i två månader.” 
Ohrlander beskriver sedan att allt som rörde strejken skedde i hemlig-
het och bakom stängda dörrar. Hon fick ingen insikt. Hon minns inte 
heller att hon träffade många andra som rest till gruvarbetarstrejken 
för att visa sin solidaritet. Hon tänker på olika grupper som hon vet 
gjorde resor till Malmfälten – däribland Arkiv samtal och den Dra-
matenbaserade N.J.A.-gruppen som visade sin politiska revy baserad 
på dokumentationer av Norrbottens järnverk i Luleå – men som reste 
före henne och hon är osäker på vad dessa gjorde där (förutom att spela 
teater).31 Ohrlander markerar distans när hon säger: ”Några var ju så-
dana här eko-grupper som skulle lära gruvarbetarna att äta billigt och 
äta linser och så där, vilket ju, liksom, alla [otydligt om hon syftar på 
vänsterrörelsen i Stockholm eller gruvarbetarna i Malmfälten] garvade 
jättemycket åt dem.” Däremot drar hon sig till minnes en incident med 
någon från Teater Narren. Den gången hade Ohrlander fått uppgiften 
att bära en portfölj på bussen till någon i Svappavaara. Scenen på bus-
sen förtätar upplevelsen av den tillspetsade situationen i Malmfälten: 

”Jag liksom nästan håller på att svimma alltså, av ångest, över att han 
kanske är spion, han kanske ska göra, förstår du, det här helt otroligt. 
Och han satt där och pratade, jag kunde inte säga ett ord. Jag kände att 
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jag blev alldeles vit i ansiktet och rädd och sedan så gjorde han ju natur-
ligtvis ingenting.” Harry Isaksson gillade inte hennes idé att intervjua 
strejkens kvinnor och Ohrlander förklarar att hon såg så mycket upp 
till gruvarbetarna att hon inte kunde tänka sig att göra annorlunda än 
vad han sade. Istället för att intervjua kvinnor om gruvarbetarstrejken 
blev hon barnflicka hemma hos en av strejkens ledare. Först därefter, 
på något sätt som hon i intervjuerna inte kunde dra sig till minnes, fick 
Ohrlander idén att hon kunde samla poesi.

Det Ohrlander var med om i Malmfälten tog inte upp lika stor plats 
i våra intervjuer som det hon gjorde i estetiska och politiska grupper i 
Stockholm, samt som hennes resonemang kring innebörderna av den 
tidens aktiviteter. De tre intervjuer jag har använt i det här avsnittet 
ger alla en bild av att det fanns krafter i Malmfälten som aktivt verka-
de för att strejken skulle bli rapporterad – och hur. Dessa intervjuer 
framställer det som att Malmfälten i samband med strejken blev en 
mötesplats mellan gruvarbetare och aktivister. Samtidigt innehåller 
intervjuerna vissa differentieringar, mellan journalister och aktivister, 
mellan olika sätt att engagera sig för gruvarbetarna samt mellan Kiruna 
och Malmberget. Journalisterna gjorde sina nyheter med bas i Kiruna 
medan aktivisterna genomförde sina kulturaktiviteter i Malmberget. 
Vid slutet av strejken och i dess efterföljd framställs emellertid mötena 
som alltmer svårnådda.

Sammanfattningsvis skildrar Johansson, Falkman och Ohrlander 
Malmfälten under strejken som en mötesplats mellan gruvarbetare 
och aktivister med olika förankring. Gruvarbetarna berättas fram som 
starka i bildning och kultur, och på det sättet som jämbördiga med rap-
portörerna. Intervjuerna gör skillnad mellan rapporterande aktivister 
och journalister, och placerar de förra i Malmberget och de senare i 
Kiruna. Intervjuerna gör också skillnad mellan olika slags aktivister, 
och ställer dem som sökte kunskap mot dem som försökte lära gruv-
arbetarna läxor. Intervjuerna framställer det som att mötena mellan 
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gruvarbetare och aktivister blev svårare efterhand som motsättningar-
na mellan gruvarbetarna växte, och innehåller rapporter om upplevd 
misstänksamhet från gruvarbetarna.

Att ge röst – eller att skapa samtal

Efter att Narrenskådespelarna återvänt till Stockholm började de bear-
beta materialet från samtalen i Malmfälten och skapade på så vis pjäsen 
Solidaritet – arbetarmakt. Ohrlander färdigställde på sitt håll diktsam-
lingen ”Nog är det så att ventilationer inte behövs …”. Intervjuerna med 
Falkman och Ohrlander innehåller intervjupersonernas resonemang 
kring dessa verk, samt kring varför insamlandet och spridandet av rös-
ter från Malmfälten blev en viktig del av deras solidaritet för strejken. 
Dessa resonemang hjälper till att samla och binda samman trådar från 
tidigare avsnitt, och visar hur intervjuerna kan tolkas.

I intervjuerna tillämpar Falkman och Ohrlander en viss berättelse-
struktur – en story, för att tala med avhandlingens etablerade språkbruk 

– för att konstruera olika delar av 1960-talets aktivism. Jag har valt att 
kalla denna story för berättelsen om en generation och en tid som tog 
till orda. I min sammanfattning går denna berättelse så här. 1960-talet 
var en tid som präglades av en utbredd tystnadskultur, och av förbud 
mot att ställa vissa frågor. Auktoritetspersoner av olika slag – föräld-
rar, lärare, politiker och så vidare – var ovilliga att gå in i fördjupade 
samtal om samhället och historien. Anade samband och alternativa 
framtidshorisonter blev därför inte undersökta. På olika håll i samtalet 
började människor – främst ungdomar, men också andra som sänkts 
ned i passivitet och tystnad – att ställa frågor och att skapa forum vari 
de kunde dryftas. Dessa trevande samtal stötte på motstånd av olika 
slag – till exempel återkomsten av inövade sätt att vara mot varandra 
eller gamla auktoriteters försök att bevara sakernas tillstånd. Intervju-
personerna använder denna story för att berätta om sina anledningar 
till att engagera sig i olika grupper inom 1960-talets vänsterrörelse, men 
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också för att berätta fram de fria teatergrupperna och aktivistgrupperna 
liksom gruvarbetarstrejken.

De fria teatergrupperna har figurerat på flera sätt i kapitlet. De har 
berättats fram som platser där Falkman och Ohrlander övade på att 
undersöka och gestalta världen, med samtalet och grupparbetet som 
metoder. För Falkman var gruppteatern dessutom distributionskanal 
för framställningen av strejken han var med om att skapa. I intervjuer-
na fungerar de fria grupperna dessutom som jämförelsehorisont när 
intervjupersonerna blickar ut över strejken. Likheterna mellan Hans 
Hellbergs berättelse om pjäsen Solidaritet – arbetarmakt och Falkmans 
berättelse om strejken är stora. I båda fallen handlar det om hur en 
grupp människor söker ett nytt språk och ett nytt sätt att vara tillsam-
mans, men då och då faller tillbaka in i gamla mönster. Gränsöverskri-
danden är ett ord som återkommer i intervjuerna med Ohrlander. Or-
det har använts för att beteckna de estetiska blandformer som uppstod 
under 1960-talet, men Ohrlander använder det för att fånga något hon 
uppfattade mera allmänt i den tiden. Att söka upp människor ur arbe-
tarklassen beskriver hon som ett gränsöverskridande, men också att 
som gruvarbetarna i Malmfälten ta till en vild strejk för att förändra 
sina villkor. 

Ohrlander och Falkman beskriver, var och en på sitt sätt, en tyst 
och förljugen samtid. Ohrlander förklarar detta tillstånd som skapat 
av föräldrarna, utbildningsinstitutioner och massmedia. Föräldrarna 
beskriver hon som ovilliga att gå i samtal, särskilt om politiska, sociala 
och historiska frågor, med andra ord som ohjälpsamma när det kom-
mer till att undersöka den egna rollen och därmed som dåliga före-
bilder. Tystnaden fanns inte enbart i relationen med föräldrarna utan 
reglerade gränserna för barndomens lekar och umgängen: ”Jag vet min 
pappa till exempel, det fanns ju så mycket pinsamma klassgränser vid 
den här tiden. Man skulle ju inte leka med arbetarklassens barn, man 
skulle inte göra det. De var fula, det var dåliga människor här och då-
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liga människor där och kom in nu så du inte leker med Olle för han är 
inte fin nog.” Ohrlander beskriver det som om skolan inte gav något 
alternativ till föräldrarnas världsbild. Hon beskriver hur hon tog del av 
en utbildning utan relevans: ”I litteraturen satt vi med Stagnelius och i 
historia [---] kom vi aldrig längre än till första världskriget. [---] Det var 
den mest urtråkiga historieundervisning man kan tala om. Den bygg-
de på [---] kungalängder och på någon slags Weibullsk faktastapling 
som inte sade ett dugg alltså.” Inte heller universitetet gav möjlighet 
att undersöka världen: ”[Vi som var unga på 1960-talet] trodde inte på 
akademin, den kunde inte producera någon kunskap som var … Den 
var korrumperad, halvnazistisk, brun, liksom. [---] När [jag] läste psy-
kologi det var fruktansvärda jävla rasistiska teorier man använde sig av. 
Rasism och kontroll av människor, alltså jag var helt chockad.” Fördo-
mar präglade även nyhetsflödet: ”Det är också en del av tiden, att man 
inte litade på press och på media. [---] Man måste komma ihåg att när 
Vietnamkriget börjar så använder sig pressen av ordet viet-cong, du 
vet, gula faran. [---] Det var hur rasistiskt och osant som helst, det som 
rapporterades från världen.” Enligt Ohrlander skapade denna upplevda 
situation en skeptisk hållning hos många unga: ”Den misstänksamhe-
ten låg ju också bakom att man skapade de här bulletinerna och började 
undersöka saker själva. Hitta andra källor. Intervjua folk, ut och ta reda 
på.”

Falkman motiverar sin resa till Malmfälten i liknande ordalag. En-
ligt honom gick det inte att förstå gruvarbetarstrejken med utsikt från 
Stockholm. Han skildrar det som om han ville frigöra sig från både 
journalistiska framställningar och alternativrörelsens typiska responser. 
Han framställer även samhällets som tämligen tomma förvaltare av ett 
oförändrat läge:

MELKER FALKMAN: Det är så samhället fungerar, kan jag säga väl-
digt kategoriskt. [---] Vi har en representativ demokrati. Vi ska aldrig 
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inbilla oss att vi har något annat än en representativ demokrati. Att 
facket fungerar som det gjort, det har det ju gjort länge, det var ing-
en nyhet för alla som hade varit politiskt intresserade att … De där 
örena, om man lyckades vinna den ekonomiska strejken, kronan, det 
var ju inte det som gruvstrejken handlade om. Det var ju så mycket 
mer, det var att ändra hela maktstrukturen.

Både Ohrlander och Falkman talar om sin dåtida längtan efter att få 
samtala och att få veta. Ohrlander säger: ”Den här generationen [som 
var ung på 1960-talet] kände att vi hade blivit snuvade på en massa saker 
av att förstå och prata och förstå varandra.” Hon beskriver 1960-talet 
som präglat av en påbjuden tystnad, av otillräcklig kännedom om värl-
den, av fördomar och rena lögner. Den utbredda tystnaden och reak-
tionerna på den beskriver hon bland annat så här:

KAJSA OHRLANDER: För jag tycker att det här är en tid av enorm 
längtan efter just röst och jag tycker att det är fel att säga autenticitet 
för jag tror inte att det fångar … [---] Utan det var mer att man … 
Det fanns en tystnad överhuvudtaget i kulturen kring väldigt mycket. 
Barnen skulle tystas, va, barnen skulle uppföra sig, sitta snällt, lyssna 
på vuxna, lyssna i skolan. Alltså det [---] var en jättestark rörelse. 
Aktivitetspedagogik och delaktighet och grupparbeten och … Att 
man ska uttrycka sig, man ska kommunicera. [---] Alla har något att 
säga, liksom.

Även Falkman gör, vid början av sin berättelse om resan till gruvarbe-
tarstrejken, skillnad mellan Malmfälten och sin egen ursprungsmiljö. 
Falkman konstruerar gruvarbetarna som förebild på grundval av att de 
samtalade med varandra och att de skapade forum för diskussion:

MELKER FALKMAN: Det var oerhört positivt. Och rakt. De är ju så 
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raka, det är de ju alltid. [---] Även när de är förbannade [---] eller inte 
mår bra så är det en rakhet som jag älskar med Norrbotten. Som inte 
fanns i min by [i Västerbotten] precis, den var mera bondsk tråkig. 
[---] Vi bodde en hel månad där uppe, Hasse och jag. Bodde hos 
olika familjer. De var ju diskussion jämt alltså. Ständig diskussion. 
När det inte var fest så var det diskussion. [---] Det var inte bara 
gruvstrejken [de diskuterade] utan det var samhället i stort. Det var 
ju [---] andra arbetsplatser som kulle behöva strejka [skrattar] tyckte 
de och så där. Nej men den här protesten, den folkliga protesten som 
på något sätt hade varit … Legat i … Inte fått någon vardags … Plats. 
Plötsligt så fanns det ett forum, att nu får vi sjunga ut. Nu får vi tycka 
vad vi vill va. Och säga vad vi vill och gräla om det vi vill. Så det var 
mycket diskussion.

Berättelsen om en generation och en tid som tog till orda kommer fram 
i intervjupersonernas resonemang kring varför insamlandet och spri-
dandet av gruvarbetarnas röster blev ett centralt sätt för dem att solida-
risera sig med strejken. Ohrlanders första förklaring av det hon kallar 

”ge röst-idén” tar fasta på uppgiften att göra sebart och hörbart fast med 
sådan kraft och på så vis att de som tidigare varit tystade inte gick att 
bortse ifrån: ”Att ge röst så att de förtryckta fick tala och blev lyssnade 
till.” När jag påpekar att de strejkande i Malmfälten själva krävde ut-
rymme och röst säger Ohrlander något som antyder att hon i det fallet 
ville ge röst för att göra fler aspekter av de strejkande gruvarbetarna 
synliga: ”Just det här att jag använde dikter var väl ett sätt att uppträda 
som mediator [---]. De hade ju röst, så att säga, men det var ingen som 
hade tänkt på att publicera deras dikter.”

Uttrycket att ge röst är också en bra benämning på det Falkman gjor-
de i Malmfälten, med pjäsen Solidaritet – arbetarmakt och även i våra 
intervjuer. Han använder däremot inte själv detta uttryck. Falkman 
förhåller sig till och med avvisande när jag under vårt sista inspelade 
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samtal framför idén att han själv intog samma attityd som huvudka-
raktären i pjäsen Återkomst som Teater Narren framförde under sin 
första vistelse i Malmfälten, det vill säga att han tog på sig uppdraget 
att sprida gruvarbetarnas insikter i syfte att förändra samhället utanför 
och omkring Malmfälten. Det är viktigt att understryka att Falkman i 
intervjuerna hade ett annat synsätt samtidigt som jag ändå menar att 
uttrycket att ge röst är en bra benämning på det Falkman berättar att 
han ägnade sig åt under och efter gruvarbetarstrejken. Falkman berättar 
om hur han levde och samtalade med boende i Malmfälten vid slutet av 
strejken och hur han tillsammans med andra i Teater Narren omsatte 
dessa samtal i dramat Solidaritet – arbetarmakt. Han återkommer också 
flera gånger till det goda i att gruvarbetarna i samband med strejken, 
men även före den i Lidman och Uhrboms Gruva, fick ett offentligt 
erkännande som de fram till dess förnekats. Jag har också tidigare visat 
hur Falkman i våra intervjuer tar på sig rollen att vara ett språkrör. Istäl-
let för att ge röst använder Falkman ord som tal, samtal och diskussion 
för att beskriva det han ville åstadkomma. Skillnaderna mellan inter-
vjuserierna klargör, breddar och fördjupar praktiska innebörder av att 
ge röst vid tiden för gruvarbetarstrejken.

Både Ohrlander och Falkman förknippar att ge röst med konflikter, 
men intervjuserierna anmäler motsättningar av olika slag. I intervju-
erna med Ohrlander talar vi om att ge röst-idéns inneboende motsätt-
ningar som utövaren kan uppleva sig försatt i. Ohrlander menar att 
röstgivandet var förknippat med en stark, men i hennes ord ”omvänd”, 
individualism. Det handlade om den enskildes plikt att engagera sig för 
kollektivet men samtidigt att stå åt sidan så att gruppens kollektiva röst, 
eller rösterna från en grupp man solidariserat sig med, kunde framträda. 
Denna motsättning kommer också fram i diktsamlingen ”Nog är det 
så att ventilationer inte behövs …” vari den märks i osäkerheten kring 
Ohrlanders roll som producent av verket. I våra intervjuer diskuterar 
Ohrlander däremot rollen som mediator. Att denna rolls innehåll inte 
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var självklar för henne märks i hennes växlingar mellan att hon gav röst 
åt fabriksarbetande kvinnor respektive gruvarbetarstrejkens kvinnor 
och att hon gjorde sig till röst för dessa grupper. Hon säger att hon blev 
mediator men att hon på många sätt inte var mediator. Min tolkning är 
att Ohrlander uppfattar det som problematiskt att föreställningarna om 
den som gavs röst kom före dennes eller dennas faktiska talakter. Att ge 
röst beskrivs därför av Ohrlander även som en kontrollmekanism. Den 
tillät dem som kunde göra sig till kollektivets uttolkare att föreskriva 
handlingar i kollektivets namn. Något som förblir otydligt i intervju-
erna är på vems uppdrag Ohrlander gav röst. Ett sätt att tolka intervju-
serierna är att den innehåller en berättelse om hur Ohrlanders begär 
efter att få utforska sig själv tillsammans med egenvalda förebilder och 
samtalspartner frustrerades genom de begränsade möjligheterna till 
kunskapsproduktion som att ge röst på ett visst sätt innebar.

Medan Ohrlander talar om motsättningar som hon uppfattar som 
inneboende i att ge röst för Falkman fram konflikter som uppkom runt-
omkring dessa aktiviteter. Falkmans berättelser om hur han tillsam-
mans med andra inledde, ville vidmakthålla och sprida samtal utökar 
vidare betydelserna att ge röst kan tillskrivas utifrån dessa intervjuer. 
Här menar jag att Falkman beskriver en kamp för att skapa utrymme 
för diskussion. Detta kommer fram i hans skildringar av hur han under 
den period vid slutet av strejken då de strejkande gruvarbetarna ställ-
des emot varandra genom att avkrävas ett ställningstagande för eller 
mot fortsatt strejk liksom uthärdade i sina samtal med båda sidor, trots 
påtryckningar på att även han måste ta ställning. Ännu tydligare blir det 
när Falkman berättar om Teater Narrens turné med pjäsen Solidaritet 

– arbetarmakt. Falkman berättar att Solidaritet – arbetarmakt ”spelades 
från Köpenhamn upp till Ullatti, någonstans ovanför Kiruna.” Berät-
telsen om denna turné ger exempel på flera av gruppteaterns principer, 
däribland sökandet efter nya spelplatser, nya publiker och försöken att 
skapa dialog med och diskussion inom den för tillfället närvarande 
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publiken.32 Pjäsen Solidaritet – arbetarmakt beskrivs alltså av Falkman 
inte i första hand som ett sätt att sprida gruvarbetarnas röster, även om 
denna ambition också framkommer i intervjuerna, utan som ett sätt att 
hålla liv i diskussionerna strejken skapat och vidare utforska de mot-
sättningar strejken uppenbarat. Detta väckte motstånd som Falkman 
berättar om:

MELKER FALKMAN: [LO och socialdemokratin] ville inte att vi skul-
le spela den här pjäsen överhuvudtaget. [---] De fick ju så mycket kri-
tik. [---] De lät ABF köpa den. Så vi hade en hel turné uppe i Sverige 
[skrattar] när det var nästan bara ABF som stod för … Så placerade 
de oss i småbyar där folk inte överhuvudtaget hade en aning, de hade 
inte affischerat, de hade inte gjort någonting va. [---] Vi kom där 
med vår buss och började leta efter den lokal där vi ska spela och det 
finns ingen affisch, inte ens en käft som vet att vi ska spela där klock-
an sju på kvällen. Och det gjorde de lite överallt alltså. I Malmberget 
hade de ju gjort likadant, alltså de hade inte satt upp en enda affisch.

Det här är en del av Falkmans berättelse om hur samtal blev motver-
kade och hindrades från att få utvecklas. För att sammanfatta kommer 
berättelsen om en generation och en tid som tog till orda fram på olika 
platser i kapitlet. Falkman och Ohrlander använder denna story för 
att skildra samhället under 1960-talet. Samma berättelse ger mening åt 
det som intervjupersonerna var med om i fria teatergrupper och i akti-
vistgrupper, samt åt att deras uppsökande och röstgivande aktiviteter. 
Gruvarbetarna i Malmfälten blir i denna berättelse en av de grupper 
som – liksom ungdomarna i teater- och aktivistgrupper – sökte kun-
skap genom diskussioner, och som krävde att bli hörda.
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Resultat

De framställningar av gruvarbetarstrejken i Malmfälten vintern 1969–
70 som har gjorts av aktörer inom strejkens solidaritetsrörelse inklude-
rar oftast de strejkande gruvarbetarnas röster. Något annat rapporterna 
från strejken har gemensamt är att de vanligtvis inte innehåller reflek-
tioner över författarnas närvaro – varken vid strejken, i textproduktio-
nen eller i framställningarna. I det här kapitlet har jag undersökt hur 
två av dem som reste till Malmfälten i samband med strejken – Melker 
Falkman och Kajsa Ohrlander – och därefter framställde den för läsare 
och publiker skapar mening kring dessa aktiviteter. Inledningsvis visar 
jag hur intervjupersonerna ger mening åt sitt engagemang för gruvar-
betarstrejken, därefter visar jag hur de berättat om solidaritetsarbetet 
i Malmfälten och till sist hur de diskuterat rösterna från Malmfälten.

Falkman och Ohrlander ger mening åt sitt engagemang för strejken 
genom att tillämpa en berättelse som jag har kallat berättelsen om en 
generation och en tid som tog till orda. I denna berättelse präglades 
samhället och kulturen under 1960-talet av okunskap, ovilja att ställa 
frågor och ta reda på saker och ting samt förbud mot samtal. På olika 
platser i samhället började emellertid människor att ställa frågor, prata 
med varandra, kräva att få bli hörda och föreslå förändringar. En indivi-
dualistisk, konkurrensinriktad och auktoritetsberoende kultur började 
ersättas av kollektivistiska, samarbetsinriktade och demokratiska sätt 
att vara tillsammans. Dessa nya förhållningssätt var hela tiden under 
press, från till exempel etablerade institutioner och deras företrädare 
samt från gamla vanor och beteenden som riskerade att slå igenom på 
nytt. I intervjuerna används denna berättelse för att skildra både det 
som intervjupersonerna var med om i fria teatergrupper i Stockholm 
och gruvarbetarstrejken. I teatergrupperna möttes människor från 
olika sociala positioner som testade sina uttryck och roller, och som 
bearbetade intryck från samhället och historien på demokratiska vis. 
I gruvarbetarstrejken började gruvarbetarna tala med varandra och 



140

skapade gruvarbetarna ett nytt demokratiskt forum – stormötet – vari 
de kunde fortsätta utveckla sitt språk, sina krav och sin repertoar. Inter-
vjupersonerna säger inte nödvändigtvis att de fria teatergrupperna och 
gruvarbetarstrejken var liktydiga, men deras narrativa konstruktioner 
av respektive sammanhang har stora likheter.

Intervjuerna berättar fram Malmfälten under strejken som en mötes-
plats mellan gruvarbetare och aktivister. Gruvarbetarna beskrivs som 
starka i kultur och bildning, medan aktivisterna anses ha bidragit med 
att koppla upp strejken mot olika offentliga sammanhang. Intervju-
personerna berättar att gruvarbetares förslag påverkade och styrde det 
som de gjorde i Malmfälten. Samtidigt innehåller intervjuerna vissa 
differentieringar. Exempelvis görs skillnad mellan journalister – som 
placeras i Kiruna – och aktivister – som placeras i Malmberget. I Ki-
runa beskrivs gruvarbetares konsumtion av kultur som aktivisterna 
hade skapat, medan berättelserna om Malmberget också innehåller 
beskrivningar av kulturproduktion som både aktivister och gruvarbe-
tare deltog i. Det görs också skillnad mellan olika sätt att engagera sig 
för strejken. Intervjupersonerna tar avstånd ifrån personer och grupper 
som ville lära gruvarbetarna läxor, eller använda deras aktion i sitt eget 
politiska projekt. De beskriver sitt eget engagemang som inriktat på att 
lära av gruvarbetarna.

Aktiviteten att ge röst får olika innebörd i intervjuerna. Ohrlander 
resonerar kring detta förhållningssätt och kring hur hon praktiserade 
det, men Falkman tycker inte att det beskriver det som han och de 
andra skådespelarna i Teater Narren gjorde med pjäsen Solidaritet – 
arbetarmakt. Ohrlander menar att röstgivandet är ett förhållningssätt 
som bär på svårlösta motsättningar, bland annat att den som förmedlar 
röster också skapar gruppen som rösterna anses representera. Samti-
digt uppfattade hon röstgivandet som en slags underordning, därför 
att det innehöll ett krav på att den egna rösten skulle hållas tillbaka för 
kollektivets skull. Detta gav makt åt dem som kunde definiera kollek-
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tivet och dess intressen. Falkman talar mer om motsättningarna som 
förmedlingen av röster från gruvarbetarstrejken skapade, och om hur 
olika aktörer försökte störa Teater Narrens turné och samtalen före-
ställningarna gav upphov till. I båda intervjuserierna framställs gruv-
arbetarkollektivet som annorlunda de miljöer där intervjupersonerna 
vuxit upp. Gruvarbetarna var diskussionslystna, pratglada och intres-
serade av kultur, samhälle och historia. I intervjuerna får de aktiviteter 
som jag kallar att ge röst mening som en strategi för att inleda, sprida 
och vidmakthålla samtal.

Falkman och Ohrlander var bara två av dem som åkte till Malmfälten 
för att solidarisera sig med gruvarbetarna. Deras upplevelser i Malmfäl-
ten är personliga och odelbara, och dessutom betingade av deras egna 
livslopp. Det är troligt att de flesta som rapporterade från gruvarbe-
tarstrejken inte var påverkade av de fria teatergrupperna i Stockholm. 
Medan intervjuserierna framställer gruvarbetarstrejken och engage-
manget för strejken på specifika vis, konstruerar de dessa erfarenheter 
på ett sätt som bidrar till förståelsen också av andras rapporter. Som 
jag visade i det förra kapitlet är intresset för språk och röster något som 
går igen i solidaritetsrörelsens framställningar av gruvarbetarstrejken. 
Intervjuserierna fördjupar sålunda insikterna i hur aktörer inom soli-
daritetsrörelsen gjort strejken meningsfull.
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Berättelserna4.

Inledning

Ingenting är i grunden ändrat
Samma urberg och samma järnmalm
Samma slavar och samma herrar
Som när dom började för längesen.1

Det är svårt att sätta fingret på när 60-talet egentligen börjar. Det slu-
tar precis när det ska, i december 1969 – med strejken i Malmfälten.2

De inledande citaten illustrerar två sätt att förstå gruvarbetarstrejken 
i Malmfälten som händelse inom olika övergripande berättelser. I det 
första citatet berättar Teater Narren om strejken som ett moment i en 
sedan länge pågående cykel av förtryck och exploatering. Med större 
distans i tid gör kulturjournalisten Leif Nylén istället gruvarbetar-
strejken till slutpunkten för det frihetliga och estetiskt nyskapande 
1960-talet.

Hittills har avhandlingen behandlat solidaritetsrörelsens framställ-
ningar av gruvarbetarstrejken, först genom en analys av texter med 
koppling till solidaritetsrörelsen och därefter genom analyser av inter-
vjuer med författarna till ett par av texterna. I det här kapitlet går jag 
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vidare med utforskandet av meningsskapande kring gruvarbetarstrej-
ken genom att undersöka vilka olika berättelser om gruvarbetarstrejken 
som finns i samlingen av intervjuer med deltagare i strejken och med 
aktörer i solidaritetsrörelsen som jag har gjort. Kapitlet visar hur inter-
vjupersonerna gör en avgränsad händelse av de virrvarr av intryck och 
handlingar som skedde under strejken, och vilka andra händelser de 
då förhåller strejken till.

Institutionellt, kollektivt och personligt läge

Det narratologiska begreppet narrativt läge är behjälpligt för att iden-
tifiera olika berättelser inom och mellan intervjuerna. Narrativt läge 
bestäms av den kombination av berättartekniker som en författare tar 
till för att förmedla en berättelse på ett bestämt sätt och som därmed 
styr tolkningen av det berättade. Narrativt läge bestäms av berättarens 
intagna perspektiv på och distans till det berättade och visar därmed 
berättarens relation till och engagemang i det berättade.3 Narrativt läge 
kan också klassificeras utifrån mängden samt typen av information om 
den berättade världen som en narrativ diskurs innehåller. Vanligtvis 
avgörs narrativt läge med referens till en skala mellan att visa (direkt 
anföring) och att berätta (referat).4 Jag använder begreppet narrativt 
läge för att urskilja och sortera olika berättelser som förekommer i den 
undersökta intervjusamlingen.

Begreppet narrativt läge är härlett ur studier av skönlitterära texter, 
och måste anpassas för att bli tillämpligt på berättelserna i intervjuer-
na. Här drar jag nytta av en serie fallstudier vari litteraturvetaren och 
historikern Alessandro Portelli använder begreppet för att diskutera 
hur händelser skapas narrativt i såväl historieskrivning som i muntlig 
historia.5 I Portellis tillämpning blir narrativt läge en punkt för analys 
av hur kontinuerlig tid avgränsas till åtskilda händelser genom en kom-
bination av sociala och kulturella (litterära) processer. Portelli förklarar 



145

genom att jämföra med hur ljud (som liksom tiden är ett kontinuum) 
bryts ned när det transkriberas:

Phonemes (events) break down the continuum of sound (time) into 
discrete and apparently punctual, durationless, events. Phonemes, 
however, do not exist in and by themselves. They are recognized 
as such in conventional patterns of relations with other pertinent 
sounds; a sound which is a phoneme in one convention (one lan-
guage) may be mere noise in another. Events are also identified ac-
cording to patterns of meaning. What is an event to us (the rise of 
fascism) may be a non-event to Nuto Revelli’s mountaineer (and 
vice versa). A phoneme and a historical event are not purely “objec-
tive” realities, but are constructed as such by the networks of rela-
tionships in which they are inserted. The attribution of relevance 
and meaning is a cultural act, depending on a complex interplay of 
individual and collective patterns.6

Den tillskrivning av relevans och mening som Portelli skriver om sker 
socialt och kulturellt. Han beskriver historiska berättelsers narrativa 
läge genom att undersöka vilken skala de förläggs till och vilket socialt 
paradigm som formar dem. Skalan bestäms av underkategorierna spa-
tial referens och tidsgrammatik. Spatial referens har att göra med vil-
ket rum skeendet förknippas med (exempelvis det nationella rummet, 
staden eller arbetsplatsen). Tidsgrammatiken beskriver hur skeenden 
klumpas ihop med och avskiljs ifrån varandra så att distinkta händel-
ser går att uppfatta. Ett skeende kan till exempel lokaliseras i berättel-
sen om ett visst år eller decennium (strejken som led i en berättelse 
om 1960-talet), eller jämföras med liknande skeenden (strejken som 
led i en berättelse om förändringen av arbetsmarknadens institutio-
ner; strejken som berättelse om radikala aktioner). Socialt paradigm 
innebär de sätt att göra trovärdiga utsagor om det förflutna och dess 
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samband med nuet som är accepterade i olika sammanhang. Det ges 
av de aktörer som varit inblandade i skeendet (till exempel den lokala 
fackliga avdelningen eller det nationella förbundet) och av den eller de 
instanser som bearbetat skeendet (exempelvis riksdagen, journalisti-
ken, rättsväsendet).7

Utifrån detta definierar Portelli tre narrativa lägen: institutionellt, 
kollektivt och personligt läge. Institutionellt läge avgränsar händelser 
inom hela samhällets tidslinje, och framförs med en röst som garanterar 
sin distans och neutrala hållning genom tillämpning av något regelverk 
för objektiv framställning (till exempel forskningens, journalistikens, 
juridikens). Kollektivt läge identifierar händelser inom tidslinjen för 
en nära miljö (ett grannskap, en arbetsplats), och är funktionellt sam-
hörigt med ett berättande i första person. Även personligt läge hör sam-
man med denna typ av berättande och röst, men identifierar händelser 
i relation till berättarens eget livslopp.8

Skillnaden mellan personligt och kollektivt läge blir inte tydlig hos 
Portelli, men kan klargöras med hjälp av folkloristen Samuel Schra-
gers svar på frågan om vad som är socialt i muntlig historia. Schrager 
diskuterar hur muntlig historia kan bli en bas för undersökningar av 
ömsesidiga beroenden mellan personliga och delade föreställningar 
om det förflutna då uppmärksamheten riktas mot intervjuernas bruk 
av intertextualitet (olika sätt att i en text inkludera andra texter).9 In-
tervjuer ger, för det första, information om vilka tolkningsmodeller 
som är etablerade inom intervjupersonernas miljöer.10 Intervjuernas 
framställningar är också beroende av förhandlade sätt att tala om vissa 
erfarenheter.11 En tredje form av intertextualitet som Schrager under-
söker är hur intervjupersoner använder sig av flera berättande röster i 
sina framställningar.12 En intervjuperson kan till exempel berätta med 
sin egen röst nu eller med sin egen röst då, men också genom att upp-
repa andras röster. Schrager tolkar detta som ett sätt att skapa mening 
genom att kombinera egna och andras perspektiv.13
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Eftersom Portelli menar att berättelser i kollektivt läge är resultat av 
gruppers eller det nära samhällets bearbetningar anser jag att Schragers 
formuleringar bidrar till definitionen av kollektivt läge. Jag betraktar 
alltså det kollektiva lägets berättelser som sammanhängande med ett 
aktivt perspektivtagande som kommer fram ur intertextualitet i inter-
vjuerna, främst ur ett bruk av flera berättande röster. Definitionen av 
personligt läge kan i så fall preciseras till att omfatta berättelser som be-
rättas med enbart en röst (eller två: intervjupersonens röst nu och då).

Portellis klassificeringar är härledda hur hans förklaringar av varför 
vissa saker blir hågkomna och andra inte, och varför det blir hågkom-
met på vissa sätt. Mitt val att undersöka berättelsernas formella kompo-
sition beror alltså inte på ett estetiskt intresse för texter betraktade som 
ytor, utan på att jag vill undersöka hur erfarenheterna av strejken har 
bearbetats på varierande vis – vilket resulterat i olika sätt att uppfatta 
strejken som händelse. I resterande delar av detta kapitel visar och jäm-
för jag olika sätt att berätta om gruvarbetarstrejken som förekommer 
i intervjuerna jag har gjort med aktörer i strejkens solidaritetsrörelse 
samt med deltagare i strejken.

Strejken i personligt läge

Berättelser i det personliga läget är sällsynta i intervjuerna mellan mig 
och deltagare i gruvarbetarstrejken eller dess solidaritetsrörelse. Min 
diskussion av detta läge är därför inriktad på att söka förklaringar till 
varför det blivit så. En förklaring till varför jag finner så få berättelser i 
personligt läge kan vara att jag har haft svårt att särskilja mellan berättel-
ser i kollektivt och personligt läge när jag i intervjuernas efterföljd har 
analyserat materialet. Det personliga läget förses, enligt Portelli, med 
hemmet som rumslig referens och undersöker skeenden som händelser 
i den egna livslinjen.14 Berättelser om det privata måste ändå använda 
sig av etablerade sätt att göra mening för att kunna kommunicera er-
farenheter på så vis att de bemöts med erkännande eller ens blir för-
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stådda.15 I personliga berättelser kommer därför kollektivets perspektiv 
till uttryck (liksom berättelser om kollektiva sammanhang förmedlar 
något om den partikulära berättaren). Skillnaden mellan berättelser ge-
nomförda i personligt och i kollektivt läge har i så fall snarast att göra 
med vilket slags berättande de innehåller. Berättelser i kollektivt läge 
innehåller ett aktivt perspektivtagande som märks i olika bruk av inter-
textualitet, medan berättelser i personligt läge bara innehåller en röst.

En annan förklaring till varför berättelser i personligt läge är undan-
tagsmässiga kan vara att framställningar av sådant som upplevs som 
privat, och som skulle sprida information om närstående andra, inte 
passar att framföra i en ljudinspelning som intervjupersonerna vet 
kommer att ingå i ett offentligt arkiv. I samtliga intervjuer har jag ställt 
frågor som jag i efterhand uppfattar uppmuntrar till ett berättande i 
personligt läge. Jag har till exempel frågat om hur det egna livet utanför 
arbetsplatsen gestaltade sig under 1960-talet och hur det påverkades av 
strejken. Med sina svar berörde då intervjupersonerna strejken som en 
ekonomisk prövning för familjen. Det är vanligt att dessa berättelser 
övergick till det kollektiva läget genom att intervjupersoner intygar att 
den egna familjen klarade sig bra och sedan anmäler att det var svårt 
för andra familjer eller för familjerna i Malmfälten generellt. Eftersom 
mina frågor av detta slag, i de flesta fall, inte lett till något mer än korta 
anmärkningar tolkar jag det som att intervjupersonerna har avböjt att 
svara.

Det kan, vidare, tänkas att gruvarbetarstrejken för de flesta inter-
vjupersoner inte är en avgörande händelse i det egna livets tidslinje. 
Berättelser i det personliga läget förekommer därför mera frekvent i in-
tervjuer vari intervjupersonens levnadsberättelse fått större utrymme. I 
Göte Olofssons levnadsberättelse i avhandlingens prolog sammanfaller 
till exempel strejken med den episod som slutar med att han fick plats i 
Gruvs förbundsstyrelse. Jag har tidigare visat att det finns få berättelser i 
kollektivt läge om de veckor då strejken väntades ut. Minnen av denna 
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period blir istället, i vissa intervjuer, till berättelser i personligt läge:

GUNNEL ANDERSSON: Då under strejken, vi bodde uppe på Mag-
netitvägen, och jag kommer så väl ihåg, vi hade köpt en skinklott. 
Alltså, på en julskinka. Socialdemokraternas. [---] Gubben skulle 
fara neråt Peuravaara och knycka en gran. Jag var inne och så kom 
tidningen. Så ser jag att vi har vunnit en skinka. Jag flyger upp från 
köksbordet, ut på balkongen och jag ser ju bara baken på han och 
skotern och jag hade ju velat skrika: ”Vi har vunnit en skinka!” Jag 
var ju så lycklig då. [---] Man var väl ung och jag såg aldrig riktigt 
allvaret i strejken så här.

Något som är intressant med det ovan givna citatet från intervjun med 
Andersson är att berättandet strävar efter att hamna i det kollektiva lä-
get, definierat som ett berättande utfört med flera röster. Det når inte 
dit – maken är på väg bort och tillropet hålls tillbaka och kommer fram 
som en önskan. Intervjun med Aho innehåller en berättelse om hur 
veckorna då strejken pågick satte livet på paus:

INGER AHO: Det är som om det var livet före och livet efter strej-
ken. Jo den där tiden emellan där, det är som att man levde i den 
där bubblan. Eller, ja. Man såg inget annat och pratade inget annat. 
Umgicks man med någon så pratades det strejk.

Detta kan tolkas som en förklaring till varför Aho inte har någon be-
rättelse i personligt läge. Denna förklaring är att då strejken pågick tog 
livet paus. Förklaringen är därför samstämmig med den ovan givna att 
strejken av dess deltagare i första hand har gjorts meningsfull som en 
kollektiv erfarenhet – på stormöten, på arbetsplatsen och så vidare – 
och att det därför är svårt att hitta personliga berättelser om den.

Berättelser om strejken i personligt läge förekommer däremot i in-
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tervjuerna med deltagare i strejkens solidaritetsrörelse. I intervjuerna 
mellan Dan Israel och mig framställs strejken som del av mönstret av 
händelser som definierar 1968. Här är citat från olika delar av inter-
vjuerna vi gjorde: ”Jag var med och ockuperade kårhuset, jag var med 
i Båstad och stoppade tennismatchen mot Rhodesia.” ”[ Jag var med 
om] maj i Frankrike och sådär.” ”Jag åkte [till Kuba] i juli [19]68 och 
kom tillbaka i januari [19]69.” ”Ja, så att [19]68 var verkligen sextioåtta 
för mig.”

DAN ISRAEL: [Min resa till] Kuba var den ena saken [som påver-
kade mitt val], den andra saken var just gruvstrejken. Gruvstrejken 
[---] var bevis på något sätt att Sverige var ett klassamhälle och på att 
arbetarklassen faktiskt var möjlig att radikalisera och att deras enda 
möjlighet var [att välja bort] reformismen. Så gruvarbetarstrejken 
betydde mycket för mig för att ta ett slutgiltigt steg för att bli marx-
ist-leninist.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Manifesterat av ditt medlemskap 
[i KFML].
DAN ISRAEL: Ja.

Berättelser genomförda i personligt läge förekommer, sammanfatt-
ningsvis, minst frekvent i samlingen av intervjuer. De utgör ett alter-
nativ till att berätta i kollektivt läge om delar av strejken som upplevts 
i ensamhet samt hos intervjupersoner som betraktade strejken på av-
stånd och som berättar om den situation i livet varifrån detta betrak-
tande skedde. Deltagare i strejkens solidaritetsrörelse gör i intervjuerna 
strejken meningsfull i relation till sin egen biografi. Intervjupersoner 
som deltog i strejken berättar i personligt läge om delar av strejken då 
de var uteslutna från kollektiva sammanhang. Jag ger flera förklaring-
ar till varför intervjuer i detta läge förekommer i så liten utsträckning. 
Strejken har till exempel berättats fram som en avgörande händelse i 
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det egna livet bara i ett fåtal intervjuer. Istället berättas den fram som 
den gången det nära samhället mobiliserades och arbetsplatsen föränd-
rades. En annan förklaring jag diskuterat är att sådant som hände i det 
egna livet då det var strejk kan upplevas som för privat att tala om i en 
intervju som ska ingå i en för allmänheten tillgänglig samling. Min hu-
vudförklaring är att strejken är en händelse som dess deltagare tidigare 
gjort meningsfull i kollektiva och institutionella miljöer – närsamhället, 
arbetsplatsen, fackföreningen, partiet, offentlig debatt, journalistik och 
forskning – och numera framför allt är meningsfull i dessa kontexter.

Strejken i institutionellt läge

I intervjuerna mellan mig och deltagare i gruvarbetarstrejken eller dess 
solidaritetsrörelse förekommer berättelser genomförda i institutionellt 
läge, men mera sällan än de berättelser gjorda i kollektivt läge som jag 
undersöker under nästa rubrik.

En annan anledning till denna frekvens är hur intervjupersonerna 
fördelar sig mellan deltagare i strejken och deltagare i strejkens solida-
ritetsrörelse. Det är framför allt de som var aktiva i solidaritetsrörelsen 
som berättar i institutionellt läge. Dessa berördes av strejken i första 
hand förmedlad genom rapporter av olika slag. Portelli sammankopplar 
det institutionella läget med det skriftliga kulturens sätt att göra me-
ning.16 Att det institutionella läget är mera sällsynt än det kollektiva, 
och att de citat jag hittar sällan lever upp till definitionens samtliga 
kriterier, tolkar jag därför som samhörigt med att jag i det här kapitlet 
undersöker muntlig kultur i samtalets form. Uttalanden i ett renodlat 
institutionellt läge förekommer nästintill inte i intervjuerna. Följande 
citat kommer nära:

PÄR STOLPE: Det som är intressant för mig det är att strejken ut-
tryckte så mycket, och gav möjlighet till att uttryck för så mycket, 
vid den där tidpunkten. Den utlöste en massa positiv energi bland 
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människor som höll på med att kritiskt betrakta samhället och för-
söka förändra det. På ett sätt som få andra saker gjorde. Alltså det 
finns ju flera andra, stora saker. Det man närmast tänker på är ju 
Vietnamkriget och hela solidaritetsrörelsen. Den var ju mycket stor, 
men alltså strejken, gruvstrejken, var också mycket stor.

 Stolpe har en bakgrund inom vänster- och alternativrörelsen i Stock-
holm och var bland annat drivande inom omvandlingen av den ned-
lagda gasklockan i Sabbatsberg till ett allaktivitetshus. Vid tiden för 
strejken arbetade han som intendent vid Moderna museet där han 
var ansvarig för experimentverkstaden Filialen. I den rollen blev Stol-
pe ansvarig för ett stödmöte där bland andra Hilding Lindström från 
strejkkommittén i Kiruna talade.17 I citatet ovan sammanför Stolpe 
gruvarbetarstrejken med samtidiga händelser och skapar därigenom 
ett paradigm som ger mening åt det sena 1960-talet. Han gör därmed 
strejken till händelse i samhällets tidslinje. Innan vårt samtal kommer 
in på framställningar av solidaritetsmötet på Moderna museet berättar 
han om strejken mera allmänt: 

PÄR STOLPE: Om man tänker alla de här sakerna som hände vid den 
här tiden – all den här frigörelsen, allt det här medvetandearbetet, 
alla de här studierna, de här kontakterna som togs runtom, här hem-
ma och runtom i världen – så var det ju en process som pågick hela 
tiden. I den processen så saknades det, vad man skulle kunna kalla, 
en klassmedvetenhet. För det har ju många studier visat senare att 
[---] det fanns en väldig dominans för en ung, ja vad ska jag säga, det 
var liksom en medelklass, mycket medelklassungdomar som var de 
drivande. Det var inte bara medelklass, det hävdar jag bestämt, och 
det spreds långt utanför medelklassen. Men man saknade det här 
medvetna klassperspektivet. Det var inte som om det varit en rörel-
se inom arbetarrörelsen som liksom hade det här med sig att vi vet 
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nog vad som händer när rik står mot fattig. Men när en sådan här sak 
inträffar, som gruvarbetarstrejken, då blev det enormt, med en gång, 
och en massa människor som annars inte skulle ha överhuvudtaget 
tänkt i de här banorna gjorde det direkt därför att det var uppenbart 
vad det handlade om. Jag menar, om du tänker [på] den här otroliga 
delhistorien i strejken, med envoyén.18 Då är ju det, alltså det gav ju 
så mycket vad det handlar om. Han gjorde alla misstag man kan göra. 
Visade liksom det där totala föraktet, som gick rakt in i betraktarens 
medvetande. Att, ja det är klart de tänker så här, de skiter väl i hur 
de här människorna har det. [---] Människor som, ja, jobbade långt 
nere i berget och kom upp och liksom sade saker som folk annars 
inte uttryckte. Och inte hade gjort på … Ja … Sedan arbetarrörel-
sens kampår.

Det här citatet innehåller många av det institutionella lägets känne-
tecken. Det utförs med en berättande röst som markerar sin distans 
till det beskrivna, bland annat genom att kvalificera sitt seende genom 
jämförelser med forskningsresultat. Visserligen innehåller det egna 
åsikter, men dessa är markerade och klart separerade från inhämtad 
information. Stolpe bygger mot en jämförelse på ett sätt som är bruk-
ligt inom skriftlig kultur. Uttalandet gör även strejken meningsfull som 
ett moment i samhällets tidslinje. Budskapet är att strejken skapade 
medvetande om klass. På liknande sätt resonerar Dan Israel som var 
aktiv i en FNL-grupp i Stockholm och därför samlade in pengar till de 
strejkande gruvarbetarna:

DAN ISRAEL: Jag tror att man kan säga att strejken bekräftade att 
Sverige var ett klassamhälle. Inte bara för mig utan den bekräftade 
i allmänhet att Sverige var ett klassamhälle. Att klasser fanns … Att 
klass var ett … Ja, ett verkligt begrepp. [---] Alltså, folk blev ju inte 
revolutionära, och det krävs nog mer för att de ska bli revolutionära, 
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men jag tror att de blev mer medvetna. Det var ingen som [längre] 
tyckte att det var konstigt att prata om klass.

Intervjupersoner som själva deltog i strejken berättar ibland om den 
egna protesten ur samhällets perspektiv. Dessa berättelser påminner 
om Stolpes och Israels berättelser. Skillnaden är att de berör ett spe-
cifikt segment av befolkning, nämligen arbetarklassen. Istället för att 
berätta om hur strejken skapade medvetande om klass kommer här 
fram berättelser om hur strejken skapade klassmedvetande:

ING-MARIE LEJON: Kanske det som man blir mest stolt efter det 
är ju att hela Sverige följde efter sedan. Det var ju månadslön. De 
där kraven vi hade, det gick ju igenom i nästan hela Sverige. I alla 
fackföreningar fick de igenom det vi hade fått igenom här. Så vi gick 
liksom först.

KARL-ERIK ANDERSSON: Det är många som är intresserade av strej-
ken. För att det ändrade hela Sveriges löneläge. Volvoarbetarna, de 
var ju på väg att gå i strejk. Men när de fick höra om den här gruv-
strejken då fick de ett väldigt bra lönepåslag. Så de var rädda att det 
skulle sprida sig, strejken här.

JOHNNY NILSSON: Samtidigt så var ju det här egentligen en väck-
arklocka för hela arbetarrörelsen i Sverige. För att efter … Ja kanske 
redan under vår strejk … Men framförallt åren som kom efteråt, då 
var det ju strejker på olika håll. [---] Vi kanske tog första steget och 
visade för övriga arbetarklassen, att det här inte var farligt. De kun-
de inte sätta oss inom galler och bom. Det var inte så farligt det här. 
Utan för att kanske känna, och få tillbaka … Jag kommer återigen till 
det här med människovärde, också som arbetare. Det satte igång … 
Det fick en, typ, snöbollseffekt. För efter oss så kom det ju … Det var 
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ju hamnarbetarna, skogsarbetarna, kvinnorna inom städbranschen. 
Sömmerskorna kom också. Det blev som man brukar säga lite ringar 
på vattnet. För folk insåg att vi kan göra det här.

Lejon (som varit elektriker i LKAB:s gruva i Kiruna), Andersson (som 
haft flera uppgifter i Kirunagruvan), och Nilsson (som var ordförande 
för strejkkommittén i Malmberget) skildrar strejken som något som 
väckte antingen arbetarklassen eller arbetarrörelsen. I följande be-
rättelse fullbordas glidningen från arbetarklassen till arbetarrörelsen. 
Strejken skildras här av Ivan Gustavsson som något som gav LO och 
socialdemokratin agens:

IVAN GUSTAVSSON: Det var en stor förändring. Strejken var en väck-
arklocka. För LO och [även för] socialdemokratiska partiet. Som sat-
te igång så vi fick de här, på [19]70-talet, lagarna som tillkom. För-
troendemannalagen och arbetsmiljölagarna och allt vad man kan 
[komma på]. Anställningsskyddslagen.

Ove Haarala som var serviceman vid lastningen i Malmberget håller 
med om att strejken var en väckarklocka. I sin tolkning av hur strejken 
påverkade arbetsmarknadslagstiftningen avviker han däremot från 
Gustavsson:

OVE HAARALA: Sedan kom det en massa strejker efteråt. Det kan 
man diskutera … Blev vår strejk en väckarklocka? Jo, det tror jag. 
Sedan kan man alltid diskutera, varför blev det de här Åmanlagarna 
och alltihop? Vadå? Vi fick ju ta ett steg tillbaka i Gruvfyran [det 
vill säga avdelning fyra av Svenska gruvindustriarbetareförbundet i 
Malmberget] då lagarna kom. Vi var ju långt före! Så att för oss var 
det ingen fördel med Åmanlagarna. Möjligtvis att vi kunde påverka 
med Arbetsmiljölagen litegrann då [19]74 då den förändrades. Kan-
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ske. Men Medbestämmandelagen! Blaha, blaha tyckte vi på Gruvfy-
ran. Vi var ju så starka då [efter strejken] så vi hade ju ett jävla tryck 
i förhandlingarna.

De här citaten står som exempel på hur politiska skiljelinjer framkom-
mer mellan strejkens deltagare när de berättar i institutionellt läge. När 
intervjuerna har kommit in på bedömningar av strejken som händelse 
av betydelse för hela samhället framkommer alltså ideologiska, eller 
även partipolitiska, tolkningsmodeller. Fackliga organisationers och 
socialdemokratiska sätt att förstå strejkens orsaker, förlopp och kon-
sekvenser står mot olika vänsterinriktade förståelsemönster.

För att sammanfatta innebär institutionellt läge att skeenden görs 
till händelser inom hela samhällets tidslinje. Det har varit svårt att 
hitta berättelser som är genomförda i ett renodlat institutionellt läge i 
materialet. I min bedömning har detta att göra med att jag arbetar med 
ett muntligt material. Det institutionella läget, så som det definierats 
av Portelli, innebär att distans och neutralitet markeras genom tillämp-
ning av skriftliga kulturers olika institutionaliserade regelverk för saklig 
framställning. Det är i första hand intervjupersoner som deltog i strej-
kens solidaritetsrörelse (men som till skillnad från Falkman och Ohr-
lander vars intervjuer jag undersöker i föregående kapitel, ”Resorna”, 
inte själva reste till Malmfälten i samband med strejken) som använder 
sig av institutionellt läge för att berätta om den. I dessa berättelser blir 
strejken meningsfull som en händelse som skapade medvetande om 
klass. När deltagare i gruvarbetarstrejken berättar i institutionellt läge 
blir berättelsen lite annorlunda. Istället för att vara en händelse som 
skapade medvetande om klass blir strejken en händelse som skapade 
klassmedvetande, det vill säga som gjorde ett visst segment av befolk-
ningen medvetet om sin möjliga roll i pågående samhällsförändringar. 
Här finns emellertid två delversioner. I den ena var strejken en väckar-
klocka för arbetarklassen, i den andra en väckarklocka för (den social-
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demokratiska grenen av) arbetarrörelsen. I de delar av intervjuerna då 
deltagare i strejken berättar i institutionellt läge märks deras beroende 
av ideologiska eller rentav partipolitiska tolkningsmodeller.

Strejken i kollektivt läge

Enligt Portelli görs kollektivt läge med referens till det lokala samhäl-
lets skala. Sådana berättelser uppstår när förlopp bearbetas i grupp och 
anlägger gruppens perspektiv. Denna typ av berättelser baserar sin 
myndighet på det egna deltagandets direkta, men begränsade, seende 
inifrån händelserna och är enligt Portelli genomförda med en röst som 
berättar i första person. Till denna definition har jag lagt Schragers ob-
servation att muntlig historia ofta sammanfattar hela ”världar av prat” 
genom olika bruk av intertextualitet.19 Den skillnad jag gör mellan kol-
lektivt och personligt läge är sålunda att berättelserna i kollektivt läge 
innehåller flera berättande röster, och dessas olika perspektiv. Under 
den här rubriken visar jag hur berättelserna gjorda i detta läge fördelar 
sig i materialet, medan jag under nästa rubrik undersöker hur berättel-
serna avgränsar strejken som en händelse och därmed vilken mening 
de tillskriver strejken. 

När aktörerna inom solidaritetsrörelsen berättar i kollektivt läge blir 
innehållet annorlunda beroende på om berättelserna kommer från dem 
som reste till Malmfälten eller från dem som stöttade strejken enbart på 
andra platser. Intervjuerna med Melker Falkman och Kajsa Ohrlander, 
som förra kapitlet behandlade, gör berättelser i kollektivt läge om det 
som de var med om i Malmfälten. Falkman inkluderar ofta röster från 
gruvarbetare, som han citerar ur minnet, och gör på så vis deras per-
spektiv till del av sin berättelse. Hos Ohrlander är exempelvis scenen 
från barnhemmet i Gällivare, där hon träffade en kokerska som var släkt 
med Harry Isaksson, genomförd i kollektivt läge. För Ohrlander är det 
emellertid vanligare att använda det kollektiva läget för att framställa 
vänster- och alternativrörelsen i Stockholm. Det är också så Stolpe och 
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Israel tillämpar det kollektiva läget. Dessa intervjupersoner använder 
det personliga och det institutionella läget för att berätta om strejken 

– vilket är naturligt eftersom de inte upplevde strejken direkt, utan för-
medlad på olika vis.

I våra intervjuer utför strejkens deltagare oftast sina berättelser om 
strejken i kollektivt läge. Det kollektiva lägets tidslinje görs med refe-
rens till gruvornas förändringar, eller genom en summering av vilka 
växlande roller de haft i kollektivet. Ett exempel:

KARL-ERIK ANDERSSON: Under jord. Sedan verken. Sovringen. 
Uppfordringen. [Mekaniska centralverkstaden], motorlindningen. 
Bröt benet. Sjukskriven. Kom aldrig tillbaka till jobbet. Skulle lära 
arbetarna [operativsystemet] DOS. Sjukpensionär. Sedan dess borta 
ifrån arbetslivet.

Ytterligare ett sätt att dra upp kollektivets tidslinje är att intervjuperso-
nerna listar vilka olika djupt liggande huvudnivåer de har upplevt som 
gruvarbetare. Huvudnivåerna fungerar då som gruvans, och kollekti-
vets, årsringar:

GUNNEL ANDERSSON: [Huvudnivån] var på 320. Det var själva spår-
nivån där tågen då gick och tappade … Sedan flyttades den ned till 
540 och sedan ned till 775, 1045 och så nu är det ju att de ska ner på 
nästa, den de håller på att bygga. Så det har varit lite nivåer.

För Weström var tiden då strejken pågick, till exempel, en period av 
ökad aktivitet genom att hon, och andra kvinnor, sökte sätt att stödja de 
strejkande arbetarna och deras familjer. Heikki berättar om hur stöd till 
de strejkande gruvarbetarna organiserades i en järnmalmsgruva som 
inte ägdes av LKAB i Tuolluvaara i Kiruna kommun. Nilsson berättar 
om gensvaret de strejkande fick från boende i Malmberget.
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ANNELILL WESTRÖM: Man satt där på mötena och njöt.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vad var det du njöt av?
ANNELILL WESTRÖM: Av att höra gubbarna när de pratade, det var 
jävlar [ena] salvor. Och knytnävar var det. Åh, det var intressant. Du 
frågade vad vi hade för oss … Bland annat stod vi ju mycket ute med 
insamlingsbössor.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vilka var det som gjorde det?
ANNELILL WESTRÖM: Ja, vi kvinnor. Jag fick min bästa väninna un-
der strejken. Hon var norska. Jag såg hennes insändare i Norrske … 
Flamman. Jag visste inte vem den människan var. Men vi träffades. 
Hon hade åkt till Norge, till Narvik, och samlat pengar. [---] Det var 
klasskamp det där.

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Ni strejkade inte 69.
MALTE HEIKKI: Nej. Det var ju så att … Om vi nu börjar med strej-
ken 69–70. [---] Det var staten som ägde LKAB. De hade en speciell 
förhandlingsorganisation. Statens förhandlingsorganisation, SFO. 
Och … alla de här arbetsplatserna, Svappavaara, Malmberget, Ki-
runa och Luleå de tillhörde SFO. De var med i strejken. Vi hade en 
privat arbetsgivarorganisation där alla de här privata gruvarbetsgi-
varna från olika orterna var med. [---] I och med detta så blev det 
ingen strejk. Det framkom lite så här spontana strejker. De satte sig 
[spontant] på den privata sidan också. Om jag kommer rätt ihåg så 
var det kanske i två gruvor på den privata sidan. [---] De bara marke-
rade, det blev inte långvarigt. Du vet det var ju så att den här strejken 
den var ju olaglig, enligt stadgarna. Då kan jag berätta om det här att 
varför vi inte deltog i strejken. Det är självklart att vi solidariserade 
med arbetskamraterna på den statliga sidan. Vi visade solidaritet. Vi 
gjorde insamlingar. Vi samlade ihop pengar och allt det där. Men det 
var inte [på] fackets initiativ. Utan det var enskilda medlemmar som 
samlade pengar till den här strejken.
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ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Samlade du in pengar?
MALTE HEIKKI: Nej, det var sådana som inte var aktiva [förtroen-
devalda inom facklig organisation] som samlade ihop pengar. Men 
jag gav pengar, självklart. Att visa sin solidaritet. Men sedan gjorde 
vi också så att vi samlade och köpte några grejer och så. [---] Det har 
aldrig varit någon diskussion bland gruvarbetarna på den statliga 
sidan varför strejkade ni inte? Jag har inte hört det där. Det var ju 
så att vi, när vi inte deltog i strejken, vi hade redan börjat prata med 
Tuolluvaara gruvaktiebolag och dess ledning i Tuolluvaara om infö-
randet av månadslön. [---] Då visade de här som strejkade, de visade 
förståelse [för att vi inte anslöt oss till strejken], som jag fattade det.

JOHNNY NILSSON: Det som kom in i strejkkassan, det rörde ju sig 
om, i den dagens mått mätt så var det ju mycket pengar. Till och med 
var det ju så att Svenska kyrkan här hemma engagerade sig i det. Så 
han som var kyrkoherde i Malmberget på den tiden tog upp kollekt 
för strejken.

De tre intervjupersoner som deltog i strejkkommittéerna – Haarala, 
Nilsson och Svensson – för också fram berättelser i det kollektiva läget 
om tiden då strejken pågick. Haarala berättar om hur de olika lokala 
strejkkommittéerna försökte bli ett kollektiv med samsyn:

OVE HAARALA: [Så fort vi i Malmbergets strejkkommitté var val-
da åkte vi] till Kiruna och försökte bli sams där. Det var ju inte det 
lättaste. [---] Ja, till slut, vi blev i och för sig ganska … Ja … Vänner 
och så där. Men det var ju olika partier. Jag menar, en del var ju soci-
aldemokrater och Atle Lans var ju centerpartist och satt i fullmäktige 
i Kiruna. Men vi … Jag tyckte det funkade bra ändå. Det som var 
intressant, och det kanske är en naturlig effekt, jag var ensam un-
derjordare. Sedan kom det en kille till som hette Sauli Kainu som 
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var som reserv, som också var underjordare. Det var anledningen 
till att jag hamnade i Lilla förhandlingsdelegationen. De andra var 
ju ovanjordare. Vi måste ju ha med någon underjordare.

Nilsson och Svensson berättar i följande citat om vad som hände med 
samhällena kring gruvorna då det var strejk. Nilssons berättelse fram-
ställer basorganiseringen av strejken i Malmberget. Trots att de strej-
kande gruvarbetarna försökte underlätta egna och delade svårigheter 
med gemensamma ansträngningar innebar strejken en prövning, något 
som kommer fram i Svenssons berättelse.

JOHNNY NILSSON: Vi hade då strejkkommittén, den som skötte för-
handlingarna. Samtidigt hade vi då en kommitté hemma här som 
jobbade med alla dessa övriga frågor. För att hjälpa familjerna, med 
allting. Vi fick, som Annelill säger, kontakt med bankerna när det 
gällde sådana som hade skaffat sig egnahem, de fick uppskov med 
amorteringar och alltihop sådant. Det var det här, fult sagt, B-laget, 
som fanns här på hemmaplan, som ordnade sådant. Då skötte de 
också det här med utbetalningar av strejkbidrag och allt sådant. Du 
vet att det var ju, ett socialt skyddsnät, så att vi tog hand om den 
delen också. [---] Det här laget som jobbade då på hemmaplan, de 
tog fram då en del grejer som de förankrade hos oss i den riktiga 
kommittén då. Vissa saker kunde vi ju ta direkt. Vissa saker, då tog 
man upp det på stormötet.

RONALD SVENSSON: Det var tufft. Det var tufft för alla vet du. Man 
såg, i slutändan, i ögonen på människor … Man såg när man gick ut 
på stan. När man gick under den där tiden. Först [bemötte de mig 
med:] ”Han är bra att ha”. Sedan, när tiden gick, det var inte samma 
tankegång de hade. Man såg ju … Ansiktena. Nu börjar de bli less. 
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Man såg på människorna. Och vad ska de göra? Gå ut på jobbet eller 
inte? Det är svårt.

Haaralas berättelser om samtalen som inleddes vid strejkens slut och 
förhandlingarna som följde på arbetarnas återgång till arbetet behand-
lar hans roll som kollektivets företrädare. Den ställer också det kollek-
tiva lägets teknik för berättande – som innebär ett dialogiskt perspek-
tivtagande – mot de dolda förhandlingar som LKAB:s direktör Arne S. 
Lundberg och LO:s vice ordförande Kurt Nordgren för:

OVE HAARALA: Så jag hamnade i Lilla förhandlingsdelegationen. 
Då fick man ju lära sig någonting som fortfarande gäller i förhand-
lingar. Förhandling vinner du ju inte med argument. Du vinner med 
styrka. Vem har du bakom ryggen? Har du många bakom ryggen så 
vinner du ju. Det är inget snack. Du behöver inte argumentera. För 
då märkte man. Då kommer jag [till förhandlingsmötet]. Envoyé 
Lundberg satt där på andra sidan. Jag satt här. Och så Ivar Hermans-
son. [Honom] hade man valt in [i strejkkommittén] eftersom han 
var facklig, det var ju sedan facket hade kommit in då. [---] Sedan 
var det Ture Rantatalo. Så var det då, den som skulle förlika oss, den 
blivande landshövdingen, Kurt Nordgren. Då säger han bara åt Arne 
Lundberg … Det var världens konstigaste förhandling. Jag var ju lad-
dad till tusen. Jag hade skrivit upp [vad jag skulle säga]. Då säger bara 
den här Kurt Nordgren … Nej, vi hälsade på varandra och de var ju 
lite bryska de där ingenjörerna. Det enda han säger, första gången 
vi träffas, Kurt Nordgren, så säger han bara, åt envoyé Lundberg: 
[ohörbart nasalt ljud].
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vad sade han?
OVE HAARALA: Sedan var förhandlingarna avslutade.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vad sade han för något?
OVE HAARALA: [Upprepar samma nasala ljud.] Han började prata 
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franska. Det var ju helt uppenbart att Kurt Nordgren och LKAB-che-
fen träffades vid sidan om förhandlingsdelegationen. Det är helt 
klart. De hade ju kontakt hela tiden med varandra. Det förstod man 
ju. De skulle spela över oss. Nordgren fick ju order att få oss samman. 
Och att facket skulle vara de som drev förhandlingarna.

Strejkkommittéernas medlemmar och de som blev aktiva i stödarbetet 
för strejken har berättat om den i kollektivt läge. I intervjuerna med del-
tagare i strejken som inte hade några särskilda uppdrag då den pågick 
är det däremot ovanligt att sådana berättelser förekommer. I följande 
citat beskriver Andersson sin roll i kollektivet under strejken:

KARL-ERIK ANDERSSON: Sedan hade de överläggningar och det 
hände väl inte så mycket. TV var ju där. Jag var ju så att säga en out-
sider. Jag var inte med i något större sammanhang. Jag var ju bara en 
vanlig medlem där.

Sundström ger en liknande motivering till varför han inte har så mycket 
att berätta om tiden då strejken pågick:

ROGER SUNDSTRÖM: Det enda som jag var berörd, det var i början 
av strejken, när vi var kvar på verkstaden då var jag kontaktperson 
upp till den här delegationen från verkstaden. Det var ju bara första 
dagarna. Sedan var jag ju inte alls involverad i det där.

Dessa två citat beskriver tiden då strejken pågick som en tid av betrak-
tande av strejkens centrala aktörer.

För att sammanfatta är berättelser genomförda i kollektivt läge van-
ligast i samlingen av intervjuer. Aktörerna inom solidaritetsrörelsen 
använder detta läge för att berätta om de politiska grupper de deltog i 
under 1960-talet, och om den mer abstrakta sociala rörelsen de räknar 
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in sig i. Bland strejkens deltagare är det primärt de som blev valda till 
strejkkommittéerna som använder det kollektiva läget för att berätta 
om strejken, men också boende i Malmfälten som blev engagerade i 
det lokala stödarbetet använder detta läge för att berätta. Gruvarbetare 
som inte fick några uppdrag under strejken berättar inte särskilt mycket 
om de (ungefär) två månader då strejken pågick, men som jag visar 
under nästa rubrik använder de detta läge för att berätta om strejkens 
bakgrund och början samt om återgången till arbetet och vad som hän-
de sedan.

När samhället tog över gruvan

De flesta berättelser i samlingen av intervjuer är genomförda i det kol-
lektiva läget. Framför allt strejkdeltagarnas framställningar av vad som 
orsakade strejken, av strejkens början och om hur strejken förändrade 
LKAB görs i detta läge. I dessa berättelser går det dessutom att skönja 
en återkommande berättelsestruktur – en story.

En återkommande diskussion i intervjuernas framställning är vilka 
villkoren för jämlika kommunikativa utbyten har varit vid olika tider. 
Det som diskuteras härvid är både möjligheterna till utbyten inom 
arbetarkollektivet och hur gruvornas ledning kommunicerade med 
arbetarna. I denna berättelse blir det som hände mellan december 
1969 och februari 1970 höjdpunkten och finalen på ett 1960-tal präglat 
av alltmer intensiva konflikter. Strejken skildras som ett moment av 
både intensiva samtal mellan gruvarbetarna och av ett åsidosättande 
av arbetsledarnas ordergivande röster. Intervjupersonerna berättar att 
strejkens början skapade gemenskap bland gruvarbetarna och andra 
boende i Malmfälten, och tar strejken som ett intyg på att människors 
förmåga till ömsesidigt förtroende och samfällt handlande var intakt. 
Stödhälsningarna och bidragen till strejkkassan beskrivs som signaler 
på att gruvarbetarna var del av ett större kollektiv än de kunde se och 
föreställa sig. Strejkens slut blir inte lika detaljerat beskrivet som dess 
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början. Intervjupersonerna berättar att det var svårt att komma ut ur 
strejken och tillbaka in i arbetet. Slutet på strejken förknippas med kon-
flikter och upplösning, och intervjupersonerna minns att de uppfattade 
sig vara övervakade av polisiära och militära myndigheter samt oroliga 
för våldsamheter och straff. Deltagarna berättar emellertid att strejken 
förändrade LKAB som arbetsgivare och gruvorna som arbetsplats. Den 
tog bort ackordshetsen, den skapade tid och plats för samtal mellan 
arbetarna och den etablerade nya sätt för arbetare och arbetsledare att 
tala med varandra. Strejken gjorde, med andra ord, ”gruvan” till del av 

”samhället”.
I dessa berättelser står samhället och gruvan för två överordnade 

och abstrakta rum, som i intervjuerna laddas med olika erfarenheter 
och värden. ”Samhället” hänvisar till de samhällena i gruvornas närhet, 
och förknippas med gemenskap, hjälpsamhet och samtal. ”Gruvan” är 
de av bolaget kontrollerade arbetsplatserna där faror, konkurrens och 
makthierarkier dominerar. Följande två citat ur intervjun med Isaksson 
illustrerar:

BO ISAKSSON: Sedan åkte jag till Kiruna. [---] Jag hade skickat in 
anmälan om att få ansöka om jobb när jag kom från Ludvika. Sedan 
fick jag veta, alla mina klasskompisar, de fanns redan här uppe. De 
hade fått jobb [hos] LKAB. LKAB anställde ju nästan hela årskullarna 
när de gick ut från skolan. [---] Det bara kom hela avgångsklasser hit. 
Jag kände igen pojkar när jag kom hit. Jag fick besked utav dem att 
nu söker de folk igen. Så jag var i Övertorneå i arbetsförmedlingen. 

”Hörrudu kan du ringa till LKAB och kolla hur det är?” ”Nej men det 
är ingen mening, de ringer när …” ”Nej men, hörrudu, nu har jag fått 
höra det där att det finns, plats.” ”Nej men det är ingen …” ”Nej men 
kan inte du … Jag kan betala telefonsamtalet om du vill … Gör så va. 
Du kan ringa in det här, ring och kolla.” Åkte hem med bussen, till 
byn du vet, och sedan ringde det dagen efter: ”Hörrudu, kom hit till 
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Övertorneå, du får packa ihop dina grejer. Du får ta biljett här, så får 
du åka till Kiruna med buss.” Klart jag hade packat en stor resväska, 
smockad med grejer, och bussen kom hit, ungefär där sporthallen 
[är nu], då var busstationen där. Det var första gången jag kom hit 
till stan. Det var dagen innan jag skulle fylla nitton år. Fjortonde 
mars var det. Nå, jag tänkte, var ska jag ta vägen. För jag skulle träffa 
[---] den här anställningschefen hos LKAB dagen efter. Jag tänkte, 
jag måste komma till något hotell. Och jag blev alldeles desp … Jag 
tänkte var fan ska jag ta vägen? Så jag ställde min kappsäck mitt på 
gatan där, jag tänkte, här hjälps inte, det är bara jävlar att ta tag i det. 
Nå, då stannade det ju en bil. Så jag gick snabbt, det var en ensam 
kille som satt där i bilen, och jag berättade: ”Hörrudu nu är det så 
här att jag har kommit med bussen från Övertorneå, du vet, och jag 
är alldeles desperat, jag måste få ett hotell, för jag ska börja jobba i 
LKAB”. ”Jamen”, sade han, ”hiva in den där stora trunken här i bilen 
så kör jag dig till hotellet.” [Skrattar.] Snäll på en gång.

BO ISAKSSON: Det som var bedrövligt, du vet, jag var nitton år och 
en vecka gammal. Åkte ner på en nivå som hette 275 meter. De hade 
ju sådana här transportnivåer. Där man transporterar malmen från 
schakten till krossanläggningarna. Och det är ju tåg. Det är små tåg 
och vagnar som man lastar på och sedan kör man. Det var väldigt 
primitivt. Det var inga signalsystem eller signaler eller någonting. 
Så det var ju bara att liksom … Manuellt. Det bedrövliga var att när 
man såg att när ett tåg kom lastat med malm … För de hade ju betalt 
i ören per ton … Inte hade de tid att stanna tåget va, för att liksom 
slå om med växeln. Nej, de kanske saktade farten lite men tåget gick 
liksom hela tiden. Så de hoppade ur loket och sprang som attan och 
slog över den här klotväxeln du vet och sedan tillbaka in i loket igen. 
För att det skulle bli avdrag på inkomsten, de hade ju betalning i ören 
per ton. Ibland så blev det ju besvärligt för den här klotväxeln kanske 
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råkade vara på andra sidan spåret. Först liksom komma över förbi 
där och sedan slå om växeln sedan springa ikapp loket, komma lite 
framför och så komma tillbaka in i loket också, fast på andra sidan. 
Det var farligt. Du förstår att det var ju grymt.

Det är bara i intervjun med Isaksson som samhället och gruvan tydligt 
ställs mot varandra. Den polaritet som han arbetar med är däremot 
även tillämplig på andra intervjuer med deltagare i strejken. Flera av 
intervjuerna med deltagare i strejken innehåller berättelser om hur det 
före strejken inte fanns något utrymme – ingen tid eller ingen plats – i 
gruvan då de arbetande kunde samspråka. Följande citat ger exempel 
på hur kaffet blir en symbol för möjligheten till samvaro och samtal:

ROGER SUNDSTRÖM: Då tog man med sig kaffe hemifrån. För vi 
fick inte koka kaffe på jobbet. Det tjuvkokades. I sådana här plåtskåp. 
Då hade man en elplatta där. Så det gjorde vi. Inne på toaletten, i 
någon städskrubb där. Vi fick inte. Det skulle jobbas. Inte fan fick vi 
ta några raster.

IVAN GUSTAVSSON: Kaffet, det fick vi smygkoka. Ute i orten. Jo, vi 
hade ett sådant här, litet kök. Ett sådant här spritkök. Men vi hade 
en bra arbetsledare, i vårt skiftlag, som till och med ordnade T-sprit. 
Så han var inte … Vi fick koka vårt kaffe ifred. Men det fanns ju ar-
betsledare som jagade som satan då man kokade kaffet.

GUNNEL ANDERSSON: Man fick inte koka kaffe. Det minns jag så 
väl, där när, vi hade som ett skåp så här och så en låda där som man 
tog ut, där vi hade kaffepanna och sådant där. Och så hade vi, ja, en 
vanlig skärbrännare. [---] Gubbarna lärde oss att det är bara ut med 
den där lådan och så skulle man sitta med gasen då under så här och 
värma upp och koka det där kaffet. Och så visslade någon om det 
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kom någon sådan där höjdare. Då var det bara att slå av och så in igen 
med lådan. Man kan inte tänka sig att det var så.

ING-MARIE LEJON: Fick ju inte koka kaffe. Man var … Det var så-
där mycket. Det var en … Man fick ta med sig termos och ha kaffe 
i termosen. Men jag kommer ihåg en gång, det var en, en kille nere 
på verkstaden … På mekverkstaden där nere … Vi hade radioverk-
staden [där jag arbetade] högst upp och så var där nere då verkstads-
golvet. Han hade soppa i termosen. Och han höll ju nästan på att få 
sparken. För att han hade soppa. För det skulle vara kaffe i den.

Omnämnanden av kaffe förekommer inom berättelser om situationen 
i gruvorna under senare halvan av 1960-talet. Dessa berättelser skapar 
ett gemensamt problemkomplex av hur LKAB skapade klasskillnader på 
arbetsplatsen och i samhället, tidsstudiesystemet UMS, den så kallade 
omräkningsfaktorn, gruvarbetarlönernas utveckling och införandet av 
Kennings 31 ledarskapstester:

RONALD SVENSSON: Jag kommer ihåg att när LKAB, hade, vad heter 
det, tennisbana för tjänstemän och inte för kollektivare. Då reage-
rade jag. Det var ju så från början. Och så hade LKAB gjort så att 
tjänstemännen skulle få, ja, mjölk hemkörd. Det skulle aldrig gå i 
dag! Just de där små detaljerna som ingen tänker på, det skapar irri-
tationer från början. Och sedan … Det var stress och … Och stres-
sen gick ut på att … Man gjorde ett system, LKAB, köpte ett system 
från USA. Systemet hette MTM. Då hade jag skiftnyckel. Tog upp den 
skiftnyckeln så här. Då skulle man skriva ned hur många sekunder 
det tog att få upp den här skiftnyckeln. Och sträcka sig över bordet. 
Jag hade en tidsstudieman som skulle göra det. Först fick jag en tid 
när jag sträckte ut handen. Sätter ned den. Och greppar om nyckeln. 
Förstår du? Sedan efter det drog jag tillbaka den. Och så fortsatte 
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jag med något annat. Jag höll [till exempel] på att byta växellåda. Då 
gick [jag] ju in [under fordonet] och tittade och så här … Jag sade 
åt mig själv: ”Vad gör de nu? De [ser] ju ingenting [av vad jag gör 
här inne].” Men de tog i alla fall tid på allt jag gjorde, för att göra ett 
system. Och systemet, det hette UMS.

JOHNNY NILSSON: Vi hade ju på den tiden ackordslön. Först fanns 
det så kallade raka ackord. Sedan fick du blandade … Där du hade 
en fast del och en rörlig del. Sedan införde man då det här UMS. Det 
var ju det nyaste modernaste amerikanska lönesystemet.
ANNELILL WESTRÖM: Det var de 31 teserna, det va?
JOHNNY NILSSON: Ja, men det tillhörde ju inte lönesystemet det 
inte. Då var det att man delade in timmen i sexminutersperioder. Då 
hade du tidsstudiemän som gick bakom dig. Man hade gjort liksom 
en hinderbana. Han gick bakom dig och kunde notera, du tog upp 
en skiftnyckel och gjorde en sak och så tog du upp en trasselsudd 
och torkade. Hämtade verktyg från fickan, torkade av verktygen, allt-
så exakt varenda. Då fick man ju det där då systemet. Då fick man en 
viss tid anslagen för ett jobb du skulle göra. Du gjorde det där jobbet 
så kanske du tjänade in någon period, då fick du ju lite, lite högre. På 
det jobbet. Nästa gång du kunde få samma jobb. Då fick du inte den 
tid anslagen som du hade haft första gången. Utan då hade de kunnat 
dra ned en eller två tidsperioder. På det viset så var det ju också.

Nilssons farhåga att UMS skulle leda till lägre lön delas av flera inter-
vjupersoner:

GUNNAR LUNDGREN: Det innebar ju naturligtvis att utvecklingen 
från kan vi säga början på [19]60-talet och fram till [19]69 det blev 
att man jämförde och såg att det spelade ingen roll hur mycket man 
jobbade så var det ju hela tiden företaget som kunde reglera det med 
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antal perioder eller hur? Om jag hade fått tio perioder för jobbet, 
och så gjorde jag det på sju va, så kunde man ju nästa gång få bara 
nio perioder. Då drog man ner en period va.

Lundgren, elektriker i LKAB:s gruva i Malmberget och efter strejken 
ordförande för Gruvs avdelning fyra, berättar om hur UMS kunde leda 
till sämre utförda arbeten och missämja mellan arbetskamrater:

GUNNAR LUNDGREN: Jag menar, du kan ju göra saker och ting pro-
visoriskt va. Så håller det för stunden och så vet du att nästa som 
kommer efter mig, då får ju de ta hand om det. Jo. Och då blir det 
ju det att om du har räknat åt mig för att jag ska göra så där, du vet, 
och jag slarvar, då tjänar jag tid va. Men den som kommer efter mig, 
och eventuellt ska fixa till det, och så kommer in i en kopplingslåda 
där det är rena ormboet va. Det tar ju längre tid för den personen 
att fixa till saker och ting så att … Det ska ju … Ett jobb som du har 
gjort som elektriker ska ju en annan elektriker kunna se på en gång 
hur det är gjort. Inte sitta och behöva gissa sig till. [---] Blev det mer 
omfattande än du som har planerat hade tänkt dig, ja då blir det fel. 
Sedan så kommer man då och säger: ”Det här stämmer inte utan det 
här tog så och så mycket mer än vad det står på lappen”. Ja vissa då 
som hade den här uppgiften att sätta priserna, de sade: ”Nähä, det 
är så här.” Det drev ju vissa gubbar. Det blev ju slitningar, det blev 
ovänskap.

Berättelsen i följande citat innehåller påståendet att tidsstudier och bo-
lagets principer för ledarskap skapade en oönskad situation också för 
arbetsledare:

OVE HAARALA: Sedan kom ju det där med UMS:en också. Som bör-
jade redan i Kiruna och sedan i Malmberget bland mekanikerna. För 
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[en gång] då jag körde upp min maskin till verkstaden och skulle 
serva där. Då var det strejk. Men ingen [nere] i gruvan strejkade. 
Jag hade ingen aning om det. Jag kom med en maskin. Då satt de ju 
där. Vi under jord tjänade ju ganska skapligt. Ett fåtal. [---] Vi var ju 
frontare. Vi tänkte inte så mycket på det. Men det var ju en minoritet 
naturligtvis. En väldigt liten minoritet, som kunde tjäna någonting. 
Och sedan resten, det var ju mätmetoder och mäta och ett vansin-
nigt, amerikanskt, system som kom in. [---] Jag har aldrig jobbat un-
der [UMS]. [---] Det var ju de som kom till min maskin, då jag såg hur 
de höll på, hur de slet och inte hade någon betalning. Man trodde 
inte att det var sant va. Man undrade: ”Vad är det frågan om?” Sedan 
kom ju teserna då. [---] De påverkade inte mig så mycket. Men jag 
fick gå på en utbildning på kvällarna. För vi skulle lära oss teserna. 
Vi skulle lära oss att förstå teserna. Det skapade ju inte heller något 
bra klimat. Man såg ju på våra arbetsledare, de mådde inte heller bra 
av det. Det var ingen som mådde bra av det. Och på fackmötet sade 
man: ”Ja men tänk på att Volvo har infört det, nog kan väl vi ha det 
här?” Så fackföreningen förstod det inte heller. De hade inte heller 
utbildning i vad det här byggde på. Så alla var som lite offside.

Haaralas berättelse är intressant eftersom han som jobbade med den 
direkta malmbrytningen under jord (”på fronten”) inte var underställd 
tidsstudierna. Däremot såg han hur arbetskamraterna i andra positio-
ner i gruvarbetet påverkades. Tidsstudierna berättas fram som ett oros-
moment och som ett ok även för dem som inte själva var utsatta för 
dem. Liknande berättelser förekommer i intervjuer från personer med 
andra uppgifter i gruvan:

ING-MARIE LEJON: Sedan kom ju det där lönesystemet. De skulle 
sätta in ett nytt lönesystem. UMS hette det. [---] Jag kommer inte 
ihåg vad det stod för … Men det döptes om till utan mat i skafferiet. 
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Du vet, det var så här att, jag jobbade ju på service så jag gick ute på 
fältet och så där, och vad jag reagerade på det var ju … De gick med 
en bandspelare så här och med en klocka så här. Nu skruvade han 
muttern [härmar ett stoppur som klickar]. De tidsstuderade varten-
da moment så här. Ja, ute i verksamheten. Det är klart folk började 
bli förbannade. För att det var … Där stod fullt friska människor 
bakom ändan på gamla människor som höll på att jobba i sitt anletes 
svett. Det var väl det som utlöste. Jag kommer ihåg [---] ett [fack]
föreningsmöte. Det var fullsmockat i salen där. [---] De som kunde 
räkna ut det där, de menade som att, [vi] kommer ju aldrig att få upp 
lönen någon gång. Utan det var helt enkelt ett sätt att få ned lönerna. 
Och jag kommer ihåg på det där mötet … [---] De var inbjudna 
från LKAB, men jag kommer inte ihåg vilka det var. De satt på första 
bänkraden. Jag kommer ihåg, stämningen var ganska så där hätsk 
mot de där [från LKAB] och de gick fram då, de [arbetskamrater] 
som hade räknat på det där och räknade på en sådan där [griffel]
tavla och [visade] hur det skulle bli med det nya systemet. Det var 
helt enkelt ett lönesystem som skulle göra så att man skulle få min-
dre i lön.

ING-MARIE LEJON: Jag jobbade på radioverkstaden. [---] Vi hade 
lite av varje, vi hade bland annat just de där bandspelarna. De där 
som tidsstuderade, de kom ju in på service. Ibland hade de bandet 
[kvar] i den där bandspelaren och jag kommer ihåg jag satt och lyss-
nade. Det var så löjligt med de där tiderna, när de höll på och klocka. 
De här olika [tidsstudiemännen] läste in. Jag tänkte: ”Men gud i 
himmel”. De sade då att, alltså … De stod ju och studerade någon 
vad han gjorde, nu plockade han upp det, nu tog han upp [skrattar]. 
Jag alltså, det var så gräsligt. Det kommer jag ihåg att jag reagerade 
på. För jag tyckte att det var löjligt helt enkelt.
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KARL-ERIK ANDERSSON: Du vet det var ju UMS:et höll ju på att 
komma in där också. Det var ett lönesystem som kom från Amerika, 
MTM. [---] Jag såg ju gubbar som jobbade, de var ju helt jävla galna. 
Det bara rann snor och de höll … De hade tidskrivaren … 
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Menar du att de inte fick torka 
näsan medan de arbetade?
KARL-ERIK ANDERSSON: Ja, du vet de hade inte tid utan det skulle 
gå. De räknade sekunder på varje jobb. Klarade man ackordet och 
lite till, ja då var det felsatt, då skulle det sättas om, så att man skulle 
hela tiden ligga på låg nivå. Och just innan det skulle införas på den 
arbetsplats där jag jobbade, då blev det strejk. Lyckligtvis! De hade 
börjat bära upp grejer dit och skulle etablera sig. Då kom ju strejken 
som en välsignelse. Så vi slapp det där uppe. Men det var ett fruk-
tansvärt system det där.

Deltagare i strejken berättar alltså om sådant i arbetssituationen som 
hindrade dialogiska utbyten före strejken, däribland övervakningen 
från arbetsledare men också den pressade arbetssituationen. Berättel-
serna om strejkens början handlar tvärtom om upplevelsen av gemen-
skap. Detta tema är särskilt tydligt i den berättelse som inleder inter-
vjun med Nilsson och Weström vari Nilsson sammanfattar strejken i 
sin helhet:

JOHNNY NILSSON: Ett väldigt starkt, starkt minne från första dagen 
av strejken, och till i dag, när man träffar äldre människor som har 
varit med om strejken. Det är den gemenskap som blev bland oss 
boende här uppe i Malmfälten. Det är det första, och största, in-
trycket som lever kvar för mig. Sedan det andra som jag också har i 
väldigt starkt minne, det sitter både i hjärta och i huvud och alltihop, 
det är det att man ser i efterhand vad det här betydde för hela den 
svenska arbetarrörelsen. Att vi arbetare fick någonting inom oss som 
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vi bar med stolthet. Att vi kunde räta på nacken, och inte bara gå 
omkring och lyda order. Med order menar jag de här lönesystemen 
som började influera på arbetsmarknaden. Där fick vi ju genklang 
ifrån, överhuvudtaget, hela arbetarrörelsen i Sverige.
ANNELILL WESTRÖM: Och hela världen.
JOHNNY NILSSON: Det kom ju därefter också. Så att det är de star-
kaste minnena … Även om man kanske inte kände folk eller så, men 
här öppnade man sig för varandra. Man hjälptes åt. Det kom en så-
dan där – swusch – bara. I början gick det ju över partigränserna. 
Sedan i slutet, innan strejken bilades, så såg man ju … Det kom ju 
från lite olika håll, liksom att … Man skulle försöka … Ja, kanske 
redan från mitten av strejken, att man skulle försöka bryta det här. 
Med olika metoder. Som vi då fick sätta stopp för.

Att strejkens början framställs tillsammans med en känsla av gemen-
skap, och att detta är motsatsen till de splittrande tendenser som präglar 
perioden före strejken och även strejkens slut, är ett återkommande sätt 
att berätta i intervjuerna. Med följande berättelse förklarar Haarala att 
strejkens början i Svappavaara föregicks av splittringar och konflikter:

OVE HAARALA: Sen [vill jag påstå] att LKAB inte hade hela skul-
den till att det blev strejk. Utan det var ju definitivt vårat förbund i 
Grängesberg. Som startade det hela. Att 1964 tvinga Svappavaara-
borna att bilda en egen avdelning. Med lägre löner än samma jobb 
i Kiruna som de [fram till dess] tillhörde. De tillhörde avdelning 
tolv. Varför blev de tvingade? För att Ture Rantatalo var ordförande 
i Kirunaavdelningen. Det var ju honom man skulle ta död på. Vilket 
man nästan lyckades med också.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Ture var VPK:are på den tiden.
OVE HAARALA: Ja.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Och förbundet var [kontrollerat 
av] socialdemokrater.
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OVE HAARALA: Javisst. [---] Vi hade inga lokala rättigheter, fackligt. 
Fick inte förhandla om någonting. Och så tvinga Svappavaaraborna 

… Det var ju socialdemokrater som, kan man säga, blev tvingade av 
sitt parti att bilda fackförening fast de inte ens ville det själva. De 
hade ju inget stöd. De hade ju inget folk på mötena. Överhuvudtaget. 
De ville ju tillhöra tolvan och det är ganska naturligt. Vad ska man 
ha två avdelningar till?

Efter att strejken börjat i Svappavaara bestämde sig arbetarna först i 
Kiruna och sedan i Malmberget, att strejka i solidaritet. Berättelserna 
om strejkens början på dessa platser framställer också gemenskapen 
strejken skapade bland arbetarna. Strejkens början förknippas också 
med att gruvarbetarna började tala med varandra:

RONALD SVENSSON: De ringde till mig [från Svappavaara]. Direkt. 
[ Jag minns inte vem.] Han var gruvarbetare. Han ringde till mig. 
Det var ju så att vi hade ingenting med Svappavaara att göra. Men 
solidariteten växte så starkt med en gång så när Svappa har satt igång, 
då får vi … Så jag drog ned till verkstaden och hörde vad de tyckte.

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: När du pratar om kraven [ni for-
mulerade på arbetsplatserna och på stormöten vid strejkens början] 
så får jag känslan av att du beskriver en tid när allt var möjligt.
ING-MARIE LEJON: Jo det kändes som det. Att vi var så starka. Har 
du sett bilder ifrån stadshuset? Alltså fullt … Det var sådan enighet. 
Det var enormt alltså. Alla var … Jag tycker att det gick väldigt städat 
till. Det var så disciplinerat. Det var helt otroligt alltså. Det var när 
någon [i presidiet] ställde en fråga. Det var ja eller nej. Det var nästan 
alla som gick med på … Alla hade som samma mål.

KARL-ERIK ANDERSSON: Det var ju fullsatt [på första stormötet 
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i Kiruna] vet du. Hela salen var ju proppfull. Det var fyrahundra 
människor säkert där. Och så valde de ju då de som skulle vara 
strejkledare. [---] De föreslog namn. Då kom ju, det blev ju Elof Lus-
pa, han blev ju strejkledare där, och sedan hade vi ju en del, Stråhl-
berg bland annat. Sauli Kainu kom in. Han var sådan där översättare. 
Han var ju finne och han översatte från svenska till finska.

ING-MARIE LEJON: I början då var väl facket uppe också och pra-
tade. Försökte få oss att gå tillbaka till jobbet. Men det stötte ju på 
patrull med en gång.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vad tyckte du om det förslaget?
ING-MARIE LEJON: Nej nog ville väl jag strejka också. Nog ville man 
väl att det skulle bli ordning för att det var ju inte … Nej det var …
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Var du besviken på facket då?
ING-MARIE LEJON: Nej inte det heller. Nej utan de var ju som tvung-
en att göra … Det visste ju alla att facket var ju tvungen att försöka 
få oss tillbaka till arbetet. För annars … De kunde ju inte agitera för 
att vi skulle fortsätta strejka, utan de var ju tvungna … För det var 
ju vanliga arbetare som var med men de satt ju liksom på två stolar. 
Det tror jag att alla visste att facket sympatiserade men de kunde ju 
inte gå ut med det i alla fall.

Även berättelser om hur strejken började i Malmberget framställer ge-
menskap:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Kan du berätta mer om den där 
dagen när du kom till verkstaden med din maskin, och så upptäckte 
du att det var strejk?
OVE HAARALA: Jag sade åt kompisarna: ”Men vad fan gör ni, har 
ni lång kafferast? Vad är det frågan om?” ”Nej, det är strejk!” ”Jaha”, 
sade jag. ”Är ni så förbannade?” ”Jo.” ”Jamen”, sade jag, ”då far jag ned 
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och säger att för fan nu är det strejk.” Så jag for ner till mina gubbar 
och så sade jag: ”Hörrudu, de strejkar där uppe.” Då var det någon 
annan som också hade hört det. ”Ja fan, då sitter vi med.” Det var 
inget snack. Det var ingen som funderade på, ska vi inte jobba? Våra 
arbetsledare tordes inte säga någonting. Det kändes ju som om de 
också tyckte det var riktigt. De förstod ju att vi måste vara solidariska. 
Det var ingen som behövde säga att vi ska vara solidariska. Det var 
ingen som tänkte på ordets betydelse. Utan det var bara något som 
hände.

Nilsson berättar om hur strejken organiserades i Malmberget:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Johnny, var [någonstans] var du 
när du först hörde att det var strejk?
JOHNNY NILSSON: Det var ju den tolfte … De började ju i Svappa-
vaara, det var ju den nionde. Men det var ingen som i sin vildaste 
fantasi kunde tänka sig att det skulle bli vad det blev. Utan det kom ju 
lite rapporter så här. Det växte och växte och växte. Så blev det ju då 
en sittstrejk här i Vitåfors i Malmberget här. Så blev det en i Kiruna 
också. Jag kommer så väl ihåg, jag var med då, det var några som var 
fackligt aktiva faktiskt också. Vi samlades, några stycken, hemma 
hos en i Koskullskulle i hans lägenhet. Satt där och pratade om det 
här. Då hade vi fått kontakt med Kiruna. Hörde att de skulle ordna 
ett strejkmöte där också.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Hur kom det sig att du hamnade 
i den här gruppen?
JOHNNY NILSSON: Jo men, det var några stycken från samma arbets-
lag. Det var från verkstäderna och anrikningsverket.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Hade strejken redan börjat i 
Malmberget också?
JOHNNY NILSSON: Nej, den hade inte börjat. I alla fall då … Det 
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måste ju ha varit den tolfte, det var ju då vi hade det första mötet 
här. På morgonen då … Jag kommer ju så väl ihåg min egen del då 

… Att jag åkte ut på jobbet då … Men då i manskapshuset så var det 
fullt av folk där. Det var inte någon som tog tag i det då. Vi var väl 
några stycken som bestämde att, ja men då går vi med i strejken. Då 
åkte vi hem. Så hamnade vi där hos … [en arbetskamrat]. Så vi satt 
där och funderade på hur vi skulle göra. Vi måste samla ihop folk. 
Hur gör vi? Ja då kom vi på att vi ringer upp de som är föreståndare 
för sporthallen och frågar om vi får komma in. Det gick bra. Sedan 
gick ju djungeltelegrafen ut. Då på kvällen var det fullspikat här. Då 
började det komma igång.

OVE HAARALA: Sedan då när jag kommer hem, så var det stormöte 
i sporthallen, den tolfte december. Då går jag ju dit. [---] Det var 
något flygblad eller … Ja, jag vet inte om det var telefonen min som 
ringde och sade att det är möte på sporthallen. Samtidigt hade gruv-
fyran möte. Så jag skulle ändå på möte den kvällen. Men vad fan, jag 
går till sporthallen. Sådant jävla liv, det var mycket folk. Jag går väl in 
där istället. [---] Jag tänkte: Sitta här på handbollsläktaren. Undrar 
vad de surrade om. Sedan kände jag igen, då kommer Johnny Nils-
son fram. Och Emil Isaksson. De sätter sig vid ett bord där. Så bör-
jade de fråga, ja interimsstyrelse kallade de det. Så frågade de bara 
människorna spontant då: ”Vilka vill ni ha med i strejkkommittén?” 
Jag tror … Om de sade att vi skulle vara sju tror jag. Jag kommer inte 
ihåg exakt. Då ropade de upp mitt namn. Och så Östen Öhlund. Det 
är vad jag kommer ihåg. Vi var tvungna att hoppa ned där. På golvet. 
Jag höll på att bryta foten för det var en bit ifrån läktaren till golvet 
[skrattar]. Då tänkte man: Men vad fan är det här? Men jag hörde 
hur grabbarna skrek: ”Heja, heja! Du ska vara med punkt slut.”

Gemensamt för intervjuerna är också att framställningarna av att LKAB 
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efter strejken är en förändrad arbetsgivare och att gruvorna en annan 
slags arbetsplats:

RONALD SVENSSON: [Strejken] förändrade allt! Människovärde. 
Man kunde inte tro det. En arbetsledare hade spikat i väggen. Det var 
någon som sade det på ett möte. Då spikade han i väggen, överallt, 
vet du, för att inte [arbetarna] skulle kunna luta sig när de hade rast. 
När de hade gjort klart skulle de i väg för att jobba. Det tror man ju, 
det kan inte vara sant. Men det är sant. Säg det i dag, då är det ingen 
som tror det.

ING-MARIE LEJON: LKAB har ju, om man säger efter strejken, varit 
en toppenarbetsgivare. Det har varit mycket sådant där, att man har 
tänkt på personal. [---] I dag, man kan inte fatta hur gräsligt det var. 
De var som hökar, de kom, ja de där, ingenjörerna, de kom bara för 
att kolla att man jobbade och så där va. Jag kommer så väl ihåg, [vår 
arbetsplats] var ju högst upp. Andra nedifrån, det var kontorsvåning. 
Där var det fönster ut mot verkstaden där nere då. Jag hade toaletten 
där nere på kontorsvåningen. Så jag var ju ofta dit ner. Då kunde det 
stå ett gäng ingenjörer och glo och titta om folk jobbade där nere. 
Det var så. Sådant där löjligt alltså.

GUNNEL ANDERSSON: Det var ganska mycket vaktande på perso-
nalen. [---] Till matraster och sådant. Då kunde stå i kulvertarna och 
titta om någon gick lite för tidigt. Gubbarna fulla i fan, kom de en-
samma med han som kollade så: ”Nej jag har inte gått till kulverten, 
jag gick inte då”. Då vet ju den här att han hade ju gått men ord mot 
ord. Men det var ju bättre efter …

INGER AHO: Sedan vet man ju också disponenten som var under 
den tiden, det var ju ungefär givakt när han kom [skrattar]. Det var 
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den här gamla typen av ledare. Diktator. Men det har ju mjukats upp. 
Så att i dag är det ju … Du är hej och du med allihop. Men det var 
man inte då. Då var det stor skillnad.

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Och hur var det efter strejken?
GUNNEL ANDERSSON: Då blev [vi] lite tuffare. Då blev alla lite mer 
kaxiga. För då tyckte man att det är ingen skillnad, de är inte något 
förmer än oss. De behöver inte springa och vakta.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Man hade fått en annan självkäns-
la.
GUNNEL ANDERSSON: Jo, jag tror det. För jag tror till och med, de 
som var förmän, de var nog mera [på vår sida] … Det var de som var 
högre som kanske var … [---] Men det dog ut, det där.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Man satte stopp för det.
GUNNEL ANDERSSON: Jag tror det. De läste väl och tyckte att det är 
väl bättre att alla är [---] kompis än att man ska vara [så här] taggarna 
utåt mot varandra.

KARL-ERIK ANDERSSON: Det måste jag säga, att LKAB har varit en 
bra arbetsgivare. Har tagit hand om många människor som har haft 
det svårt. Så att jag har bara positiva saker om LKAB. Den tid [då] jag 
har varit … Men visst var det lite, skärmytslingar, men det tillhör väl 
facket och arbetsgivaren att de har olika synpunkter.

OVE HAARALA: Företaget ändrade attityden. Cheferna uppträdde 
på ett helt annat sätt … Respekt och … Ja, arbetsledarna hade ju 
varit med oss hela tiden och även många ingenjörer. Jag träffade en 
skyddsingenjör. Han satt ju på kontoret. Vi fick hundra spänn till 
strejkkassan [skrattar]. Så det var ju många som var förbannade på 
LKAB även på tjänstemannasidan. Visst var det så. De tyckte inte om 
de här systemen som de fick order om att förvalta.
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IVAN GUSTAVSSON: Så [det auktoritära] försvann. Och så fick vi ju 
koka vårt fika ifred på morgnarna. Vi fick ju sådana här små träkurar. 
Det rymdes fyra man inne i den. Två man på varje sida. Ja, bägge sid-
orna om bordet och kokplatta och allt. Oftast så var det två, tre ma-
skiner på samma ställe vid rasborrningen så fick vi sitta gemensamt 
och fika och prata på morgnarna. Med värme och allt. Och kokplatta.

Sammanfattningsvis är samhället och gruvan två abstrakta rum som jag 
har härlett ur intervjun med Isaksson men som också är tillämpbara på 
berättelserna i kollektivt läge i andra intervjuer med deltagare i strejken. 
Återkommande berättar deltagarna i strejken om hur strejkens början 
gav en känsla av gemenskap som fram till dess hade varit omöjlig i gru-
vorna. Med strejken förändrade arbetarna, i dessa berättelser, gruvorna 
som arbetsplats och LKAB som arbetsgivare. Utrymmen för samvaro 
och samtal skapades i gruvorna, och LKAB:s chefer och förmän började 
söka dialog istället för att ge order. Den story som jag har beskrivit ovan 
som har ett kraftigt genomslag i intervjuerna med deltagare i strejken. 
Även citat från intervjupersoner som jag ställde mot varandra när jag 
analyserade deras berättelser i institutionellt läge (till exempel Ove 
Haarala och Ivan Gustavsson) har jag här kunnat ställa vid sidan om 
varandra. När strejken görs meningsfull utifrån kollektivets tidslinje, 
och med berättelsen om den gången då samhället tog över gruvan, ver-
kar därför vara ett sätt att berätta om strejken som strejkens deltagare 
kan använda oavsett vilken politisk tendens de uttrycker, vilken roll 
de hade i strejken eller om de tyckte att det var rätt att gå tillbaka till 
arbetet.

Resultat

I det här kapitlet har jag undersökt vilka berättelser om strejken som 
förekommer i intervjuerna jag har gjort med deltagare i strejken samt 
med aktörer inom solidaritetsrörelsen. Genom att undersöka vilka 
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narrativa lägen intervjupersonerna tillämpar och växlar mellan när de 
berättar om strejken har jag identifierat olika sätt att berätta. Med andra 
ord har jag undersökt och sorterat berättelserna i första hand utifrån 
hur de är sammansatta. Därmed har kapitlet visat på olika sätt att upp-
fatta och förstå strejken som händelse – som en del av den egna bio-
grafin (personligt läge), som en del av Malmfältens historia (kollektivt 
läge) eller som en del av Sveriges historia (institutionellt läge).

Berättelserna genomförda i institutionellt läge – det vill säga när stre-
jken framställs som händelse i hela samhällets historia – gör strejken 
meningsfull på olika sätt. Aktörerna inom solidaritetsrörelsen uppfattar 
strejken som ett av många uttryck för 1960-talets politiska, sociala och 
kulturella förändringar. De menar att strejken skapade medvetande 
om klass runtom i samhället. Deltagarna i strejken berättar snarare om 
strejkens betydelse för arbetslivet i Sverige och om strejken som en 
väckning. Uppfattningar av vad strejken väckte skiljer sig emellertid åt 
och strejken tolkas antingen som en manifestation av arbetarklassens 
uppvaknande eller som en gång då arbetarna gav (de socialdemokratis-
ka delarna av) arbetarrörelsen förnyad agens.

När deltagarna i strejken använder det kollektiva läget för att berät-
ta om den blir samsynen större. Intervjupersonerna har visserligen 
personliga sätt att berätta men kan ändå läsas som varianter av en viss 
berättelsestruktur – det vill säga en viss story. I intervjuerna görs stre-
jken meningsfull genom en berättelse om den gången samhället tog 
över gruvan. De politiska skillnader mellan intervjupersonerna som 
märktes när de berättade i institutionellt läge har även genomslag även 
i berättelserna i kollektivt läge, till exempel i vilken fraktion som olika 
intervjupersoner ger skuld för svårigheterna vid strejkens slut. Det som 
är gemensamt för strejkens deltagare är att de berättar om strejken som 
något som skapade gemenskap bland de boende i Malmfälten, och som 
skapade utrymme för samtal på arbetsplatserna i gruvorna och förän-
drade LKAB som arbetsgivare. 
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Avslutningsvis blir det alltså stor skillnad ifall strejken berättas fram 
som händelse i hela samhällets eller i det lokala samhällets historier. 
Tidigare populära och vetenskapliga framställningar av gruvarbetar-
strejken har inte uppmärksammat denna skillnad. Detta gäller även för 
de framställningar som inkluderar röster från strejkens deltagare, vilket 
förmodligen beror på att sammansättningen av dessa röster inte anal-
yserats. Här vill jag lägga till att det inte handlar om att välja mellan ett 
institutionellt eller ett kollektivt paradigm. Intervjuerna växlar mellan 
berättelser genomförda i dessa lägen, men bara vissa av intervjuerna 
innehåller ett metaberättande som reflekterar kring förhållandet mel-
lan olika berättelser. Nästa kapitel undersöker hur deltagarna i strejken 
förhåller sig till de olika berättelserna om strejken, hur de sammanfogar 
dem och kommenterar dem.



Vem väljer ord
i förstasidesrubrik –
vilka talar om brytning
partier emellan
och sprickor och splittring
i gruvarbetarled.

Vem är det
som slår sönder
i människors kamp –

Vem är det
som är sprickornas
upphov –

Än – är det enigt
i gruvarbetarled
än – har det inte talats
om partier

inom var och en
– den sanningen –
är gemensam
för oss alla.

Det är någon –
som slår sönder
i människornas kamp.

Det är någon –
som ger smörja
åt maskiner.

Hillevi Moberg, ”14 januari”, ”Nog är det så att ventilationer inte behövs 

så länge dina lungor fungerar: Dikter från Malmberget samlade av Kajsa 

Ohrlander, red. Kajsa Ohrlander (Stockholm: Gidlunds), 1970, 28–29.
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Variationerna5.

Inledning

När jag intervjuade deltagare i gruvarbetarstrejken bad jag dem – im-
plicit och explicit – att göra berättelser av sina minnen av strejken. Jag 
bad dem också att dra sig till minnes vilka förmedlingar av strejken de 
tagit del av, både medan den pågick och i dess efterföljd. En del av inter-
vjupersonerna kom själva in i diskussioner av de olika berättelserna om 
strejken, till exempel i form av kommentarer till det egna berättandet 
i intervjun eller till berättelserna som finns i intervjuns bakgrund och 
omgivning. Fram till hit har avhandlingen undersökt hur gruvarbetar-
strejken får mening främst i olika slags berättelser med olika spridning 
och genomslag. Det här kapitlet lägger till ytterligare berättelser, men 
också kunskap om vad strejkens deltagare gör med berättelserna om 
dem själva och om strejken de gjorde vintern 1969–70. Jag är intresse-
rad av ifall strejkens deltagare använder delade berättelser om strejken 
för att organisera och förmedla sina egna minnen, eller om de istället 
gör motstånd mot berättelserna – och i så fall hur detta motstånd tar sig 
uttryck. Genom att undersöka vad strejkens deltagare gör med berättel-
ser om strejken, hur de diskuterar berättelserna och hur de förhåller sig 
till dem på olika sätt belyser kapitlet meningsskapandet kring strejken 
underifrån och inifrån. Kapitlet besvarar frågorna:
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gruvarbetarstrejken och de varierande innebörder de innehåller?

av strejken i våra intervjuer?

Förhållningssätten till berättelserna

Teoretiskt motiveras detta kapitel av perspektivet att minnen och be-
rättelser står i ett dynamiskt förhållande till varandra. Berättelsen är 
en framställningsform som kan användas för att organisera det som 
finns i minnet, och som även gör det möjligt att dela med andra. Det 
finns emellertid ingen berättelse som kan innehålla allt det som finns i 
minnet eller till fullo reda ut minnets flertydigheter och motsättningar. 
Att göra berättelser av minnen innebär därför tillämpningen av uteslut-
ningar som är funktionella för den aktuella förmedlingen, men som 
också driver på omarbetningar av de åstadkomna berättelserna. Beho-
vet att uppdatera berättelserna kan också uppstå av att samhällets eller 
det egna livets förändringar gör uppnådda berättelser föråldrade, och 
otjänliga som bas för självpresentationer och orientering i tillvaron.1

Minnet är alltså inte en berättelse, utan ger material till berättelser. 
Berättelser står i sin tur i relation till andra berättelser – sådana som vi 
tidigare berättat eller hört, och de berättelser som vi hört kan också 
ha format varandra på olika vis. Inom samhällets generella offentlig-
het – ett kommunikativt sammanhang omfattande indirekta budskap 
spridda längsmed kanaler som olika aktörer har olika mycket inflytan-
de över – tävlar aktörer med varierande institutionell förankring om 
genomslag för sin version av det förflutna. Berättelser utformas och 
vidmakthålls emellertid även i partikulära offentligheter, det vill säga 
i de grupper vi ingår i, där kommunikationerna är direkta och kan bli 
bemötta. Generellt skapar dessa processer ett överflöd av berättelser 



187

och berättelseformer (färdiga röster eller perspektiv) som kan tänkas 
fungera som resurser för, men även begränsa, människors personliga 
berättande. Genom att göra berättelser av sina minnen sätter människor 
därmed in sig själva i sociala och kulturella processer.2

När människor gör berättelser av sina minnen, finns det alltså etable-
rade berättelser som de kan använda sig av, ge alternativ till, ifrågasätta 
eller förhålla sig till på andra sätt. I intervjuerna har jag hittat exempel 
på fyra förhållningssätt till berättelser om gruvarbetarstrejken. Intervju-
personerna (1) använder sig av sätt att berätta om gruvarbetarstrejken 

– såväl sådana som cirkulerats i den generella offentligheten i det svens-
ka samhället som sådana som förhandlats i partikulära offentligheter 
i Malmfälten – för att framställa egna minnen av gruvarbetarstrejken. 
Det finns emellertid också exempel på att intervjupersoner (2) har-
monierar mellan olika etablerade berättelser på så vis att berättelsen 
om strejken blir meningsfullt avslutad. Vissa intervjuer innehåller (3) 
alternativa berättelser om gruvarbetarstrejken och andra (4) mer eller 
mindre uttalade ifrågasättanden av berättelser som vunnit genomslag 
i den generella offentligheten. Kapitlet ger exempel på och diskuterar 
vart och ett av dessa förhållningssätt.

Användningar

Berättelser som kommer fram vid intervjumomentet i muntlig historia 
är sällan uppfunna där och då, utan återbruk av sådant som intervjuper-
sonen tidigare berättat eller av berättelser som intervjupersonen tagit 
del av.3 Användningar av tidigare gjorda eller hörda berättelser, eller 
delar av berättelser (såsom etablerade röster, eller välkända scener) 
förenklar den egna produktionen av berättelser.4 Återanvändningen 
av berättelser som fungerat i tidigare kommunikationer kan också öka 
sannolikheten för att det kommunicerade ska tas emot och bli bekräftat 
av lyssnaren. Att använda etablerade berättelser för att förmedla sina 
minnen är därför ett sätt för människor att bli erkända som sociala ak-
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törer.5 I det här avsnittet visar jag hur vissa av de intervjuade deltagarna 
i strejken använt sig av tidigare gjorda berättelser för att förmedla sina 
minnen av strejken i våra intervjuer.

I kapitel 2, ”Rösterna”, undersökte jag framställningar av gruvar-
betarstrejken som har haft genomslag i den generella offentligheten. 
Jag visade att gruvarbetares röster används för att berätta om strejken 
i dessa framställningar. I de flesta fall har det varit en kroppsarbetande 
mans röst som tillskrivits trovärdighet och myndighet – auktoritativi-
tet – även om röster från människor som reste till Malmfälten i sam-
band med strejken och kvinnor har fått utrymme att berätta om den 
under den undersökta periodens senare delar. Ett resultat av kapitel 
4, ”Berättelserna”, är att det i intervjuerna med personer som deltog i 
strejken förekommer en delad berättelse om strejken som något som 
skapade gemenskap i Malmfälten. Berättelsen om strejken som något 
som skapade gemenskap och den manliga kroppsarbetarens röst är en 
kombination som är verksam i intervjuer jag har gjort med deltagare 
i strejken. I dessa intervjuer organiserar denna story och röst enskilda 
berättelser, samtidigt som de också arrangerar dessa berättelser i rela-
tion till varandra. Det jag ger exempel på här är alltså inte enbart hur 
etablerade sätt att berätta används för att skapa mening, utan också att 
mening skapas i kedjorna av associationer mellan berättelser. 

I vår intervju mindes elektrikern Gunnar Lundgren olyckornas 
plats i vardagslivet under 1960-talet: ”När du hörde ambulanssignaler 
och liknande. Då var ju fruarna ute. För vi bodde ju allihop i stort sett  
[---] i Malmberget.” Lundgren använder därefter talmystik för att skapa 
mening kring de många olyckorna:

GUNNAR LUNDGREN: När det var i gruvan att någon gick åt, om-
kom, då hade vi som vana att räkna att omkom en, vilka skulle bli 
nästa två? För det brukade i regel bli … Innan det stannade upp så 
var det så att det gick åt tre stycken. Sedan kunde det klara sig ganska 
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bra ett tag va. Det var det som det var lite olustigt när det var någon 
som omkom därför det var som … Om det var ödet eller vad det var 
som sade att det skulle bli tre stycken som hamnade där.

Mina frågor om hur intervjupersonerna blev gruvarbetare mobiliserar 
även i andra intervjuer minnen av en olycka i gruvan under den första 
tiden som gruvarbetare. Avhandlingens prolog, som är baserad på in-
tervjun mellan gruvbyggaren Göte Olofsson och mig, kan tas som ex-
empel på detta. Olofsson berättar om en olycka som eventuellt skedde 
under hans första dag i gruvan (”Jag minns inte om det var första dagen 
eller hur det var …”) och som han själv kunde ha blivit inblandad i om 
inte en mer erfaren arbetare hållit honom tillbaka. Till följd av att stål-
kablarna som höll uppe en brygga i det som skulle bli ett hisschakt kom 
i rörelse skadades en man vid foten så illa att han inte kunde arbeta kvar 
som gruvarbetare. Olofsson berättar att den skadade mannen istället 
blev kyrkogårdsvaktmästare, ett yrke som är reproduktivt snarare än 
produktivt och som dessutom är förknippat med död. Den tidigare 
citerade Lundgrens minne av att ha bevittnat en hemsk olycka inleder 
förvisso inte hans kedja av berättelser men förläggs ändå till 1950-talet, 
det decennium då han började som gruvarbetare:

GUNNAR LUNDGREN: Det var ju skalor på det där också. En fron-
tarbetare är de som ligger längst fram i fronten. På jobbet. Tillredare 
och sådana här killar. Som hade förberedelserna … För gjorde du 
förberedelserna på fel sätt så blev det ju jobbigare bakefter också. 
[Skrattar.] Och där, det absolut finaste, nu kommer jag ihåg det, det 
var stigortsdrivare. De som gick upp med ortar så här. Det var också 
att det var ganska tuffa olyckor, det var många som dog i det jobbet. 
Du vet att … Jag kommer ihåg att det var en stig som … Salvan gick 
av för tidigt. Det var två killar som var kvar inne i stigen. Så de fick 
tappa ut dem i tappen där nere. Det var ju inte så trevligt. Det var 
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det ju inte. Jag tror ta mig fasen att det var … Ja, jag tror att det var, 
ja, möjligtvis [19]59.

Svensson, som arbetade i en av verkstäderna i Kirunagruvan och när 
strejken började blev invald i strejkkommittén, var själv utsatt för en 
olycka:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Kommer du ihåg den dagen du 
började arbeta i gruvan?
RONALD SVENSSON: Javisst, det är klart. Det var 1955. [19]54 första 
gången, men då gick en olycka i gruvan. Körde ett lok över foten. Ett 
litet lok. Då var jag tre månader sjukskriven.

Isaksson flyttade under 1960-talet från Tornedalen till Kiruna för att 
bli gruvarbetare. Under sin första vecka under jord bevittnade han en 
olycka:

BO ISAKSSON: Nå, vi skulle börja med det där jobbet, vi skulle instal-
lera sådana här signalsystem alltså. Manövrering utav växlar, radio-
styrning av växlar så man kunde göra styrningen från loket istället 
för springa på de här skulle man liksom sätta maskineri på växeln så 
den skulle bli elektrisk. Vi hade jobbat en vecka där. Så såg vi. Det 
var en raksträcka, så vi såg på långt håll, att det kom en sådan här 
spårtralla. En liten vagn. Två killar som satt på varsin sida och liksom 
[---] sparkade, knuffade på den här. [De] viftade med händerna så 
här. De kom närmare du vet och då ser vi plötsligt så var det en växel 
som låg i fel läge så den orkade inte trycka in den i rätt läge. Tanken 
var den att när det kom ett tåg så tryckte den in växeln i rätt läge men 
den här vagnen var ju så pass lätt så den orkade inte med det så den 
hoppade ur spåret. [---] Det är klart, vi rusade ju dit, vi var ju några 
stycken som jobbade där, så vi rusade dit och lyfte upp den här. Till-
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baka på spåret igen. Då låg det en kille på den här vagnen du vet, och 
de hade täckt över honom med filt. [Men] filten hade ju rasat bort, 
så man såg … Han var ju vid medvetande, du vet, killen … Han … 
Med ögonen och så här. Men det som jag märkte [var att], herregud, 
hela armen var ju borta. Det fanns ingen arm kvar. Det var bara se-
nor som hängde enda ned i backen. Hela vänster arm var borta från 
axeln. Han levde men en timme senare så dog han. Du förstår, jag var 
ju nitton år och en vecka, jag satte mig på rälsen och tänkte: ”Vafan 
är det här för ställe jag ska jobba på?”

När Ove Haarala, som var serviceman vid rasborrningen och under 
strejken var invald i strejkkommittén i Malmberget, minns sin första 
tid i gruvan under 1960-talet konkurrerar minnena av det goda kamrat-
skapet med minnena av den utsatta arbetssituationen:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Hur var det att börja i gruvan på 
sextiotalet?
OVE HAARALA: Ja, vad ska man säga. Gott kamratskap. En otro-
lig solidaritet. Men det … Det är klart att … Det var ju som lite 
halvtaskigt med utbildningen va. Vi fick ju hålla på med dynamit 
och det ena med det andra. Utan att vara riktigt utbildade. Det var 
mycket … Vi hade ju spårbunden malmtransport under jord, och 
lastade spårbundet. Det var ju mycket klämolyckor och dödsfall. Det 
var många dödsfall med nya tändmedlet, då vi skulle tända, det var 
många som gick åt … I sprängningsolyckor och klämningsolyckor. 
Framför allt på den lokala järnvägen under jord. Hemskt mycket 
olyckor. Men det var ju mycket folk också under jord. Det var ju folk 
överallt. Överallt i varenda ort och man sköt lite huller om buller och 
så där. Det var ju ackord! Hade jag borrat salvan måste jag skjuta. 
Det var bara att skrika tänt är det här. Det var inte så noga om det var 
något folk i närheten. Eller så där. Det var en kompis till mig, som 
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sköt. Då rasade taket på verkstaden ned. Nästan över gubbarna som 
jobbade där nere i verkstaden. Han sköt för kraftigt. Han sköt med 
för gammal dynamit. Den hade börjat jäsa och började bli farlig. Så 
det var lite dåligt.

Jag har tagit intryck av att flera av intervjupersonerna inleder sina fram-
ställningar av gruvarbetet under 1960-talet med rapporter om någon 
olycka de varit med om eller bevittnat. Även den vitbok som delar av 
strejkkommittén gav ut 1972 anmäler gruvarbetet som det mest olycks-
drabbade vid den tiden i Sverige.6 Härigenom belyser intervjuerna 
delar av det problemkomplex som ekonomhistorikern Ulf Eriksson 
härleder till förändringar i arbetsprocessen i gruvorna under 1950- och 
1960-talen.7 Eriksson ser samband mellan å ena sidan LKAB:s effek-
tiviseringssträvan och samhöriga ackordssättning och å andra sidan 
olycksfrekvensen i gruvorna. Förutom olyckor utsattes gruvarbetarna 
under 1960-talet för buller, skakningar från maskiner, damm och gaser.8

Berättelserna om det farliga gruvarbetet kan också analyseras som att 
intervjupersonerna gör sig till del av gruvarbetarnas kollektiva identitet. 
I en analys av de så kallade gruvarbetarminnen som Nordiska museet 
samlade in 1958 och 1994 skriver ekonomhistorikern Maths Isacson 
har gruvarbetarna under lång tid presenterat sig genom den här typen 
av berättelser. Isacson uppfattar gruvarbetarkulturen som särskilt sam-
manhållen, med stora överensstämmelser mellan enskilda personers 
berättelser som ofta innehåller framställningar faror, slit, fysisk styrka 
och mandomsprov.9 Jag tolkar det alltså som att flera faktorer påverkar 
att framställningarna av olyckor kommer tidigt i intervjuerna. Arbets-
platsens faror är starka minnen för intervjupersonerna. Rapporterna 
går samtidigt att tolka som intervjupersonernas presentationer av sig 
själva och sitt yrke för mig i rollen av en utifrånkommande samtalspart-
ner. De skildrar även erfarenheter som fanns i bakgrunden till strejken 
och som från deltagarnas perspektiv motiverade den. 
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Framställningarna av det farliga gruvarbetet kan vidare tolkas i rela-
tion till hur de passar in i intervjuernas kedjor av yttranden. Intervju-
personer går från att berätta om en olycksdrabbad arbetsplats till att 
berätta om systemen för lönesättning och deras relativa utrymme för 
förhandlingar. Exempelvis går intervjun med Haarala strax in på det 
här:

OVE HAARALA: Det var kamratskapet som gjorde att man trivdes. 
Man var på något vis stolt. Men jag märkte ju att … Vilket feodal-
tryck det var över gubbarna. [---] Det var ju det där att man såg att 
gubbarna nästan bockade då ingenjörerna kom. Skiftsfogdarna var 
som kungar över … Det var ju de som bestämde om du skulle tjäna 
pengar eller inte. Tyckte de inte om dig så gav de dig dåligt ackord på 
ett dåligt ställe där du inte kunde få fram malmen. Men jag kunde ju 
inte hålla käft. Så jag ordnade gruppackord. Då spelade det ingen roll 
att vi som individer jobbade och gjorde samma jobb på olika orter. 
Utan jag sade: ”Vi går ihop istället”. Då fick jag igenom gruppackor-
det. Bland alla på lastningen. Så vi delade på vad vi tillsammans kun-
de göra. [---] Facket var väl delvis inblandade så jag fick igenom det. 
Då började vi tjäna så in i helsicke med pengar så vi var tvungna att 
bromsa, va. Så på lördagen, vi jobbade även lördagar, då [lugnade vi 
ner]. Vi var tvungna [för] att vi [inte] skulle förstöra gruppackordet. 
Vi hade femtiofem öre per ton. Vi kom upp till, tror jag, åttio öre per 
ton. Då sade jag: ”Nu tror jag de kommer att sänka det där. Vi måste 
vara lite smarta, ta det lite lugnt.” 

Lundgren beskriver hur lönesystemet förändrades genom att ackords-
sättningen kopplades samman med ett system för tidmätning:

GUNNAR LUNDGREN: Före UMS:en hade vi timpenning. Sedan ut-
vecklade det sig på så vis att vi kunde göra … I och med att våra ar-
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betsledare också [var yrkesmän], va. De var ju kunniga inom [yrket], 
och många hade också jobbat utanför LKAB:s portar. Därigenom så 
hade man ju då ackord på jobbet. Så det gick … Som att man kunde 
vissa arbeten som gick att göra ackord på så kunde man få det. [---] 
Men sedan så utvecklades det vidare till UMS. Det är ju egentligen 
ett lagersystem från andra världskriget [skrattar]. Jo. Det fick vi ju 
reda på.

Roger Sundström, som började som svarvare i en av LKAB:s verkstäder 
i Kiruna och sedan blev elektriker i Kirunagruvan, fick arbete hos LKAB 
vid slutet av 1960-talet när UMS redan var utbrett på arbetsplatsen:

ROGER SUNDSTRÖM: Under den tiden, när man kom ned till LKAB, 
nog var det ganska hårt. Man kom dit som artonåring vet du. Nog 
var det hårt. Börja med ackord också, nästan på en gång. Inte första 
halvåret, men sedan kom ju ackordet och det var hårt. [---] Nog var 
det hårt med den där UMS:en som vi hade. [---] Du hade … Varje 
moment du gjorde vid svarven var alltid beräknat enligt den här 
arbetsordningen. Om arbetsstyckena som man skulle svarva. Så var 
det en tid [satt]. Det tog ju en viss tid att köra den. Alla de här mo-
menten som man gjorde. Alla de här momenten var ju tidsstyrda. 
Sedan skulle man då pressa det där. Om vi hade till exempel ett jobb 
som var på 1,1 timme, då skulle du ju göra på det på, kanske, 0,9. Allt-
så nio perioder. Varje period sex minuter. Då skulle du göra det på 
det. Då fick du kanske ihop … Då tjänade du kanske åtta kronor. För 
man ville aldrig ligga och göra jobbet ännu snabbare för då fanns ju 
risken att nästa gång det här jobbet kom in då hade de sänkt ackor-
det. Det var ju den faran som fanns hela tiden.

Sundström beskriver det som att tidsstudierna, särskilt genom att 
kopplas till lönesättning, gjorde att han kände sig både pressad och 



195

övervakad i sitt arbete. Liksom andra intervjupersoner intygar han att 
det inte var tidsstudiemännen som var orosmomentet utan förmannen, 
som också fick en övervakande funktion:

ROGER SUNDSTRÖM: Sedan hade vi då en förman som gick där i 
långrocken, i grårock, runt där bland maskinerna, så här. Han kon-
trollerade. Var man borta från maskinen och gjorde något annat, då 
kom han och så stod han vid maskinen och tittade. Var man då och 
kollade på ritningarna så såg man honom stå där. Nog kände man 
att man var tvungen att gå [tillbaka] dit. Då var det: ”Ja, hur går det?” 

”Jo, nog går det bra.” Så där for de hela tiden. Så man var väldigt på-
passad av förmännen. Inte tidskrivarna, de hade man inga större be-
kymmer med. Det var förmannen. Man bråkade ganska mycket på 
den tiden. Med förmannen. Så var det ofta.

I nästa citat från intervjun med Isaksson sammanfaller berättelserna 
om den farliga arbetsplatsen, de människoovänliga systemen och den 
kontrollerande och ej lyssnande arbetsledaren.

BO ISAKSSON: Vi hade femtiotusen meter kabel till att börja med att 
få ut. Problemet var det att vi var tvungna att jobba på nätterna. På 
nätterna så kom ju skjutgaserna. [---] Man skjuter alltid på natten, 
alltså sprängde löst sten för nästa dags arbete, och då blev det så att 
de här skjutgaserna de kom ut på den här huvudnivån. Så du vet att 
det var som mjölk alltså, du såg ingenting. Det var precis heltäckt 
med gas alltså. Enda var ungefär en halvmeter från backen, där var 
det lite glesare. När vi skulle dra kablarna, vi hade också ackord på 
det, i ören per meter, för att få ut den här kabeln. Vi var alltså tving-
ade va. Nå. När vi började med det där så var man tvungen att gå 
ner på knä, då ungefär halvmetern, och sippa efter andan, dra djupa 
andetag och sedan höll man, och sedan den här kabeln på axeln och 
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så sprang man allt vad man orkade så länge det gick va. Tills du var 
tvungen att liksom gå ner på knä igen och få lite luft. Vi tog upp det 
här med han som var transportchef. Beklagade det här: ”Jag vet inte 
hur vi ska göra för det är så besvärligt med skjutgaserna, du vet den 
är så, den är så stinkande och så äcklig, det går inte att andas.” ”Hör 
ni pojkar, jag säger åt er, malm först och skit sedan, det är bara att 
hålla andan.” Det var bara att fortsätta. Och du vet det var ett stort 
jobb det här. När de här femtiotusen meterna var klara så kom det 
ju femtiotusen till.

Följande två citat, från elektrikern Gunnel Andersson och den tidigare 
citerade Sundström, visar hur maktförhållandena mellan arbetare och 
arbetsledare kunde upplevas.

GUNNEL ANDERSSON: När disponenten kom genom verkstan, det 
blev alldeles tyst. Man hade sådan respekt för de där gubbarna. Man 
var väl i den uppfostran … [---] Man kände som att, ja, kanske att 
de var förmer än vad en själv är. Jag vet inte. Och de hade … Det var 
en annan klädsel på dem och de gick fram på ett annat sätt. Någon 
vet jag hade varit någon gammal militär. Och han hade ju ridstövlar 
och … Alltså … Man kände sig [---] underlägsen. När de kom … 
Det blev tyst. Hela verkstaden tystnade.

ROGER SUNDSTRÖM: [19]68 kan det ha varit, då gick jag till en an-
nan på svetsavdelningen hos en annan kompis som jag hade. Då 
kom ju min chef och undrade: ”Roger vad gör du här?” ”Ja,” sade 
jag, ”[min kompis] har bjudit mig på kaffe. Och nu dricker jag det.” 
Du vet, gubben [blev] förbannad. Men jag sket i det. Jag satt bara 
kvar. Tyckte [att] det har du inte med att göra. Nej, man var tvungen 
vet du, att vara lite bestämd. Det var det som var lite jobbigt många 
gånger.
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Citaten från intervjuerna med Andersson och Sundström beskriver en 
period av anspänning. På liknande sätt resonerar Olofsson i avhand-
lingens prolog. Tiden efter ungefär 1965 beskriver han som präglad av 
missnöje. Detta missnöje kunde yttra sig i våldsamma konfrontationer, 
som då han ställdes inför en arbetsledare som hade låst in arbetslagets 
matlådor utan att förklara varför. Utifrån min observation att associa-
tionerna går från minnen av den farliga arbetssituationen till minnen 
av konflikterna med arbetsledare är det intressant att Olofsson placerar 
denna scen på samma plats som där han upplevde olyckan under sina 
första dagar som gruvarbetare.

I nästa citat berättar Isaksson om hur upplevelserna av att vara över-
vakad, misstrodd av arbetsledaren och dessutom av att få inkomsten 
pressad trappade upp konflikten till randen av ett slagsmål:

BO ISAKSSON: Sedan hamnade jag i verken bak i berget. Vi skulle ta 
och installera sådana här brandlarm där va. Det var gammal betong 
så vi var tvungna att borra fast fästen till ledningarna. Så där jobbade 
vi ganska mycket. Du vet att det var ju också … Ackordssystemet 
var ju väldigt godtyckligt. Vi fick själv ta liksom ett avsnitt, en bit 
av systemet vi skulle bygga upp, och sedan räknade vi ungefär hur 
lång tid det här tar. Sedan gav vi förslag åt arbetsledarna, basen, att 
de här timmarna vill vi ha för att göra det. Nå, helt plötsligt så var 
det en period, det var [19]63. Jag hade kommit från lumpen och vi 
tyckte den här basen han syntes, han glimtade till bakom någon sten 
eller så. Vi tänkte, vad fan håller han på med. Det var [så] flera dagar, 
du vet, han kom fram, liksom kikade. När vi skulle göra upp det 
här ackordet och vi hade ju räknat ut hur mycket vi skulle ha för 
att liksom komma upp i någon dräglig förtjänst. Då sade den här 
basen: ”Nej pojkar, jag har kollat er och tagit tid på er att ni har gått 
fem minuter för tidigt till rasten och ni har kommit sju minuter för 
sent [en gång]. Det skulle inte ha tagit mer än två minuter och tre 
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minuter högst.” Sådana här jävla grejer. ”Nu är det så här att nu är jag 
så förbannad på er så att nu blir det inte mer.” Han tryckte ju ner de 
här timmarna alltså så det blev hälften av det som vi skulle ha. ”Det 
blir inget mer.” Vi höll på att tjata om det där och länge som fan. Och, 
det var någonting jag skulle ringa efter, för han hade ju sitt kontor här 
på nedre delen och vi var ju bak i berget, så jag ringde till han och 
sa: ”Du, har du tänkt på det där med ackordet?” ”Jo”, sade han, ”nu är 
det på det här viset pojkar, det där priset som ni ville ha, det är helt 
berättigat men nu är jag så förbannad på er så att nu blir det bara det 
som jag säger. Punkt slut.” Min kompis, han blev ju förbannad. Han 
sade: ”Hörrudu Bosse, be den där flintskallige jäveln dra åt helvete.” 
Han hörde [det genom telefonen]. ”Vad var det han sade? Jag hörde 
att [din kompis] sade något.” Jag lyfte fram telefonluren åt [Gunnar]. 
Han vrålade: ”Be den där flintskallige jäveln dra åt helvete!” Nå, vi 
visste ju om att han var en gammal boxare, du vet, hetsigt humör, 
den här basen. Det är klart, vi gick ju sedan tillbaka till jobbet. [Min 
kompis] stod på en lång stege uppe i taket och pluggade för att sätta 
fast en ledning. Vi var ju liksom beredda. Nå, mycket riktigt. Vi hann 
inte borra länge, så kom han, den här basen. Nå, skakade i stegen och 
sade: ”Hörrudu, kom ner från stegen, jag vill prata med dig.” ”Nej 
hörrudu, vi har så jävla taskigt betalt här så jag har fan inte tid med 
det där, det är bara att jobba på va.” Då ryckte han ut stickproppen 
för maskinen. [Min kompis] kom ner så där sakta, så där sakta. Jag 
var lite beredd på det där, för vi hade kommit överens att ifall han 
liksom hoppade på, du vet, [min kompis], så hade jag ställt en släg-
ga bredvid mig. [Chefen sade]: ”Vad var det jag hörde i telefonen?” 
[Min kompis] sade: ”Hörrudu, alla vet ju att du är flintskallig men att 
du var döv också din jävel det visste vi fan inte!” Och vet du, basen 
han exploderade, och jag stod beredd bakom [och tänkte]: ”Om 
du gör något här då smäller det!” Men han stack va. Det blev dåligt 
betalt den månaden.
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För att sammanfatta har jag visat hur flera intervjupersoner går från att 
rapportera om olyckor i gruvorna under 1960-talet till att skildra sys-
temen för lönesättning och att de därefter framställer konfrontationer 
med arbetsledare. Intervjuerna beskriver ur gruvarbetarnas synvinkel 
hur ackordssystemen i gruvorna förändrades under 1960-talet, något 
som ledde till att de alltmer uppfattades som ett medel för kontroll. 
Detta kulminerar i framställningarna av att lönesättningen kombinera-
des med system för tidsstudier, något som i intervjuerna går samman 
med framställningar av andra typer av övervakning och disciplinering 
från arbetsledarnas sida. Intervjuerna ger därmed exempel på de för-
ändringar av arbetsprocessen i gruvorna som Eriksson menar skedde 
under 1950- och 1960-talen. Under dessa decennier försköts kontrollen 
över gruvarbetet från gruvarbetarna själv till kåren av ingenjörer och 
tekniker. Denna förändring var stärkt av LKAB:s effektiviserings- och 
rationaliseringspolitik. Denna politik omfattade problembilden att 
produktionens kapacitet hölls tillbaka av att arbetskraften var unde-
rutnyttjad. Detta ledde bland annat till förändrade ackordssystem som 
minskade friheten och egenkontrollen i gruvorna. Samtidigt skapade 
situationen press på förmännen som fick en ny roll, mera inriktad mot 
översyn än tidigare.10 Associationerna mellan berättelser i intervjuerna 
pekar på hur dessa aspekter av arbetssituationen förhåller sig till var-
andra i deltagares meningsskapande kring strejken. Tankarna går från 
olyckor via kontroll till våldsamma konfrontationer med arbetsledare, 
där varje steg frilägger ett nytt lager i erfarenheten av gruvarbetet under 
1960-talet. I prologen talar Olofsson om ett missnöje bredde ut sig efter 
ungefär 1965, och han gör det på ett sätt som gör det otydligt om ifall 
missnöjet fanns inom eller omkring honom. I citatet ovan illustrerar 
Isaksson ett missnöje, men upprepar även på ett nästan formelaktigt 
vis orden ”vi var beredda”. Undersökningen av associationerna mellan 
berättelser tar mig fram till strejkens början.
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Sökanden efter meningsfulla slut

Att berätta är ett sätt att hantera motsättningar. Narrativa diskurser föl-
jer vissa formler, och erbjuder tätare och tillslutna versioner av förlop-
pen de återger. De kan därmed fungera som en slags behållare för kon-
flikter, som kan få fritt utrymme därför att det är säkert att de är bilagda 
när berättelsen är slut. När det finns flera berättelser om samma förlopp, 
som i fallet gruvarbetarstrejken, riskeras emellertid upplevelsen av ett 
meningsfullt slut. Förloppets outredda motsättningar kan då orsaka 
nya konflikter i nutiden. Intervjuerna med deltagare i strejken innehåll-
er exempel på att intervjupersonerna komponerar olika berättelser om 
strejken på så vis att de bringas i harmoni med varandra.

Att sammanfatta strejken i ett talesätt, eller en kombination av ta-
lesätt, är ett sätt som deltagarna i strejken tar till för att göra den me-
ningsfullt avslutad. Ett talesätt är än mer en formel än en berättelse, och 
fungerar i intervjuerna som en slags coda – det vill säga en förtätning av 
berättelsens budskap.11 I intervjuerna med strejkdeltagare förekommer 
tre talesätt: strejken var en skola, strejken var nödvändig och strejken 
gav människovärdet tillbaka.

I det förra kapitlet visade jag att det i intervjuerna med strejkens 
deltagare finns två sätt att berätta om strejken i institutionellt läge, och 
ett huvudsakligt sätt att berätta om den i kollektivt läge. Vart och ett av 
de tre talesätten förtätar en av dessa berättelser. Påståendet att strejken 
var en skola skildrar strejken inifrån och underifrån, ur positioner inom 
det strejkande kollektivet. 

Strejkande gruvarbetare talar om strejken som något som gav vissa 
av dess deltagare möjlighet att träda fram som aktörer i debatter med 
räckvidd över hela samhället. De veckor då strejken pågick framställs av 
flera intervjupersoner som en tid då de inte hade någon egen aktivitet 
utan framför allt betraktade strejkens centrala aktörer. En del intervju-
personer skildrar hur dessa genom strejken utvecklades i sina roller och 
även som personer:
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ING-MARIE LEJON: Alltså folk, man tänker efter, vad de växte, under 
tiden där. Som en också, han blev ju sådan här som talesman, pres-
stalesman, någon valdes till det och gick ut till pressen. Alltså han 
var ju hur bra som helst. Folk växte ju.

För Annelill Weström är detta något av det första hon kommer att tänka 
på då jag ber henne berätta om strejken:

ANNELILL WESTRÖM: Jag minns ju strejken. Det var ju då före jul. 
Då skulle man ju julstäda. Det var kallt som fan. Jag hade satt ut säng-
kläderna men jag hade inte hunnit ta in dem för då skulle demonstra-
tionen vara. Jag minns att vi gick med gubbarna förbi bolagshotellet. 
Så hem och ta in sängkläderna. Och mötena. Där blev han också 
aktiv, Hadar Sandberg. Jävlar vilken agitator han blev.

Vid slutet av intervjun återkommer Annelill Weström med en berättelse 
om hur Hadar Sandberg förändrades av gruvarbetarstrejken:

ANNELILL WESTRÖM: Jag tänker på Hadar också, han blev ju väldigt 
aktiv.
JOHNNY NILSSON: Han jobbade ju på skyddssidan.
ANNELILL WESTRÖM: Ja. Han lärde sig allt om radon.
JOHNNY NILSSON: Radon. Han började väl med det här med asbest. 
Sedan kom ju radonet in i bilden. Så han var ju en väldigt känd tales-
person, när det gällde arbetarskydd. På just de frågorna.
ANNELILL WESTRÖM: [En jag känner] berättade … De hade farit 
på en, på något seminarium, eller om det var på … Det var ju profes-
sorer, det var allting där, som kunde allt om radon och sådant. [Den 
jag känner] höll på att svimma när Hadar begärde ordet. Men han 
sade [att] det var fantastiskt [att höra]. [Hadar] slog varenda en av 
de där experterna på fingrarna.
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Intervjupersoner som var aktiva i strejkkommittéerna använder eller 
illustrerar påståendet att strejken var en skola när de berättar om sig 
själva vid tiden för strejken:

RONALD SVENSSON: Det mest intressanta är att vi var inte utbildade 
till någonting. Vi var inte vana vid papper, förstår du, som du [är]. 
Man hade inte de möjligheterna på den tiden. De yngre [kanske 
hade det], men de ställde aldrig upp. En del av dem.

JOHNNY NILSSON: Alltså det var så otroligt förstår du att. Ja, jag 
brukar ju säga det, jag hade visserligen pratat, för jag hade varit bing-
outropare två, tre gånger. Men jag skulle säga det, jag hade inte pratat 
inför större folksamlingar än fem personer va. Så pang bom ramlar 
du in på sporthallen och det var över tusen. Då skulle jag stå där … 
Ja, jag var väl i alla fall tjugoåtta år … Men en jävla ungtupp … Och 
börja prata inför folk. [---] Börja tala om för alla hur vi skulle göra. 
Sedan då, när det skulle väljas. Bara en sådan sak. Att man skulle 
välja strejkkommitté. ”Ja”, [sade mötet], ”men du [sitter] ju [redan] 
där.” [Skrattar.]
ANNELILL WESTRÖM: Du blev ju ordförande. Med en gång.
JOHNNY NILSSON: Men jag måste säga det … Vilken skola det var!
Liksom påståendena om att strejken var en skola kan de olika versio-
nerna av talesättet att strejken gav människovärdet tillbaka förtäta 
en berättelse berättad inifrån det strejkande kollektivet. Ekonom-
historikern Eriksson har tolkat detta uttryck tillsammans med den 
från gruvarbetarnas demonstrationer framhållna parollen ”Vi är ej 
maskiner” som resultat av en identitetskris orsakad av gruvarbetets 
utarmning – att gruvarbetet tömdes på kunskapskrävande innehåll 
och att ingenjörer och andra experter fick ökad kontroll över arbe-
tets planering – som skedde under en period av tjugo år före strej-
kens början.12
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KARL-ERIK ANDERSSON: Vet du varför strejken bröt ut? Det var 
ju på grund av människovärdet. De sprang ju och jagade i slutet här, 
innan strejken, sprang de och jagade arbetarna på nätterna. Var ju 
en del ingenjörer och kollade upp arbetarna. Då råkade jag träffa en 
på badhuset en gång. [---] Jag sade, du var en av dem som sprang 
och jagade oss, du var en jävla skitstövel va. Sedan var han inte och 
badade mer där. Han skämdes.

JOHNNY NILSSON: Det handlade ju om allting, lönesystem, över-
huvudtaget arbetsmiljö, men framför allt att du som gruvarbetare, 
gruvarbetarfamilj, fick tillbaka ett människovärde. Vi gick inte och 
bara kände det som, ska vi använda ett gammalt uttryck, tjänstehjon. 
Utan det var det här, var och en kände att det jag gör, och uträttar, det 
betyder någonting. Det är värdefullt. Jag som arbetar [---] tycker att 
nu kan jag räta på mig. Folk var stolta på något vis.
ANNELILL WESTRÖM: Jo. Händerna kom upp ur byxfickorna.
JOHNNY NILSSON: Det må jag säga att, det finns ju faktiskt en hel 
del av oss som var med på den tiden som är ännu i livet. Så att … När 
jag och en hel del gamla … Gamla kollegor, och även sådana, det 
finns ju någon som var med i strejkkommittén. Sådana som, man 
visste vilka de var, att de jobbade i gruvan. Men det kan komma än 
i denna dag vet du. Så stannar de [och säger:] ”Hej Johnny, hörru, 
kommer du ihåg när vi hade strejken?” Man kan gå in på ett kafé och 
sitta och prata. De kommer åter tillbaka till detta, att vi fick tillbaka 
ett människovärde.

Detta talesätt ligger emellertid också nära en av berättelserna i institu-
tionellt läge som förekommer bland strejkens deltagare, nämligen den 
om att strejken väckte arbetarklassen. Ordet människovärde öppnar 
sig samtidigt mot den nya vänsterns berättelse om samhället, såsom 
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litteraturvetaren Annika Olsson och historikern Martin Wiklund har 
sammanfattat den.13

Även påståendet att strejken var nödvändig kan referera till erfaren-
heten av hur strejken förändrade gruvorna, men också till hur strej-
ken förändrade hela samhället. Här är det istället berättelsen om hur 
strejken väckte arbetarklassen – och inte vissa av organisationerna som 
företräder den – som förtätas. Strejken var nödvändig för att ge arbe-
tarrörelsen agens. Olofssons berättelse om Palmes besök i Malmfälten 
inleds med deklarationen: ”Strejken var nödvändig”. Med detta menar 
Olofsson att strejken krävdes för att väcka LO och det socialdemokra-
tiska partiet så att nya lagar stiftades som bland annat gav fackförening-
arna större möjligheter till insyn och påverkan.

I intervjuerna använder intervjupersonerna emellertid inte sällan 
uttrycket att strejken var nödvändig och att strejken gav människovär-
det tillbaka tillsammans:

OVE HAARALA: Nej, strejken var ju naturligtvis nödvändig. Det är 
ju med stolthet att vi fick upp den som städade gruvstugan, den som 
tömde skithusen under jord, fick människovärde helt plötsligt. Det 
var man ju beredd att offra [för] att hjälpa till med. Verkstadsarbe-
tarna fick det också bättre. Så det var ju … Jättebra.

INGER AHO: Ja, det var nödvändigt att göra det. Det blev ju ett annat 
människovärde efter strejken.

Som synes i citaten ovan används inte talesätten var för sig, utan kom-
bineras i intervjuerna. Talesättens starka genomslag kan bero på att 
de förmår olika berättelser kollapsa in i varandra, och att de därmed 
förbikopplar motsättningarna mellan dem. Strejken blir på så vis en 
gemensam erfarenhet inom det strejkande kollektivet, oavsett den 
personliga bedömningen av strejkens förlopp och utgång. Genom att 
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använda vissa talesätt intygar intervjupersonerna att deras personliga 
berättelser stämmer överens med delade erfarenheter inom gruvarbe-
tarkollektivet. Samtidigt tycks de minska skillnaden mellan olika be-
rättelser som cirkulerat i olika offentligheter.

Ytterligare ett sätt som deltagarna i strejken tar till för att hantera 
motsättningarna mellan olika sätt att förstå strejken är att inkludera 
vissa karaktärer i sina berättelser. Ture Rantatalo, Harry ”Castro” Isaks-
son och Olof Palme är tre historiska personer som särskilt ofta blir ka-
raktärer när intervjupersonerna berättar. Dessa används för att minska 
skillnaden mellan att försona mellan gruvarbetarna samt mellan gruv-
arbetarna och deras förbund, för att bilägga de konflikter strejken up-
penbarade samt för att minska skillnaderna mellan att förstå strejken 
som en lokal och en nationell händelse. 

Rantatalo hade före strejken varit ordförande för Gruvs avdelning 
12 i Kiruna. Under strejken blev han vald till ordförande för gruvarbe-
tarnas förhandlingsdelegation. Han uppfattades av många som strej-
kens ledare. I rollen som ordförande var det Rantatalo som efter att 
läget låsts i den så kallade tolv–tolv-omröstningen fick fatta beslutet att 
strejkkommittén borde rekommendera arbetarna att avsluta strejken 
i februari 1970.

KARL-ERIK ANDERSSON: Då var det på upphällningen att det skulle 
spricka alltihop. Och då var det Ture Rantatalo som fick oss att åter-
gå. Hans tal där i Folkets hus där de påstod att han grinade och ville 
att vi skulle gå tillbaka. Den rösten avgjorde ju att vi gick tillbaka.

INGER AHO: Jag tror att det var en kille som … Då var det någon 
omröstning. Var det då, om strejken skulle sluta eller inte? Så var 
det han som var ordförande som hade utslagsrösten. Han röstade 
för att vi skulle gå tillbaka. Då skulle inte jag vilja vara i hans kläder. 
För det var ett tufft val. För vi hade inte kommit tillräckligt långt med 
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strejken men det slutade ju i alla fall då. Sedan var det bara att jobba 
vidare. Så visst hade vi kommit långt men det var som att det blev för 
tidigt i alla fall. Ett tag. Men nej, han hade det inte lätt efteråt. Mycket, 
mycket hårda tongångar. Usch.

IVAN GUSTAVSSON: Men till syvende och sist så var det politik inne 
i det och vi hade som sådana där hårda linjens män som Luspa och 
Harry Isaksson, Castro. Som, ja, där Sovjet till och med var ledstjär-
nan. [---] Men som sagt var, till syvende och sist så var det ju att de 
inte kom någonvart och Ture [Rantatalo] kallade ju till ett medlems-
möte på Malmia uppe i Kiruna. Och sedan hade de ju [medlemsmö-
te] i Gällivare. Om det här, återgången och allt. Ture fick ju tårar i 
ögonen då han, ja, höll talet i talarstolen. Han sade ju rent ut att, det 
är ju bara så att vi är inte så penningstarka att vi inte har råd att vara 
hemma. Vi har ju varit [i strejk] tillräckligt länge. Och måste komma 
till något skott. I den här frågan. Till syvende och sist. Han sade att 
vi har fått företaget på knä ska vi ha honom på rygg också? Kanske 
[har bolaget då] ingenting att ge åt oss. Nog var det sådana som ville 
att vi skulle, till och med i talarstolen, att välja ny strejkkommitté då. 
Att peta bort de här som ville återgå men … Det var sådana som var 
uppe i talarstolen och sade rent ut att vi inte kan låta dem välja en 
första och en andra kommitté. Att nu är det bara så att vi måste börja 
och komma till förhandlingsbordet.

OVE HAARALA: Sedan förstår jag Ture Rantatalo. Vad fan ska han 
göra när det blir tolv–tolv? För Ture var ju en satans kämpe. Men 
han trodde inte själv att han var så stark. Han trodde inte att han 
hade sådant fullständigt stöd. Han hade kunnat bli vår ordförande 
i Gruv om han hade velat det. Han trodde inte. Han hade för dåligt 
självförtroende, han trodde inte på det.
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Betraktad som karaktär i intervjuernas berättelser om gruvarbetar-
strejken är Rantatalo alltid den gode och ödmjuke ledargestalten som 
motarbetats men som genom strejken får resning och erkännande. Nå-
got som säkert bidrar till Rantatalos centralitet är att han efter strejken 
lämnade Malmfälten för att bli förbundsombudsman för Gruv. Kring 
honom kan därför skapas en figur som utlovar försoning, koherens och 
ett meningsfullt slut. Detta gäller både mellan gruvarbetarna i Malm-
fälten och förbundsledningen i Grängesberg och mellan strejkens soci-
aldemokratiska och kommunistiska fraktioner (Rantatalo var medlem 
i VPK medan förbundsledningen hade socialdemokratisk majoritet).

Som karaktär i berättelserna om gruvarbetarstrejken framställs Har-
ry ”Castro” Isaksson däremot som oförsonlig. Här följer tre citat från in-
tervjupersoner som själva beskriver sin egen politiska tendens på olika 
sätt (en socialdemokratisk, en vänsterpartistisk och en medlem i KFML) 
men som ändå konstruerar Isaksson som karaktär på liknande sätt:

IVAN GUSTAVSSON: Det var ju de här hårda linjens män, som Cast-
ro. En som var med i den där förhandlingsdelegationen, berättade 
att Harry Isaksson, Castro, hade vräkt ur sig åt LKAB-delegationen 
när de suttit vid förhandlingsbordet: ”Har ni inte fått det in än i era 
skallar ännu att det är vi som bestämmer?” ”Ja”, hade LKAB-dele-
gationen sagt, ”är det så att det är ni som bestämmer allenarådan-
de, då har vi inget här att göra.” Men då hade de fått ta Castro med 
hårdhandskarna, Harry Isaksson, och han tillhörde ju de där riktiga 
vänstermännen, kampförbundarna. Som hade bara den där sociala 
revolutionen i skallen.

OVE HAARALA: Det gick ju så långt, i slutändan, på strejken, att Har-
ry Isaksson gick på deras sida på något konstigt sätt. Akademikernas 
[som reste till Malmfälten i samband med strejken]. Han var … Det 
var en ärlig människa, det är inte frågan om det, men på något vis så 
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hamnade han på fel sida. Strejkkommittén tyckte att vi måste ute-
sluta Harry Isaksson. Han tog, liksom, empati, för att han inhyste 
akademiker som bodde hos honom. Vi märkte att han fick helt plöts-
ligt en annan roll. Det blev bara protest för protestens skull. Förstår 
du? Det blev som inget där bakom. Det blev som att, här gäller det 
att protestera även om jag förlorar. Jag protesterar fasen hur långt 
som helst. [---] Fanns ju inget sunt förnuft. Och vi märkte att det 
där är ju inte Harry. Utan … Jag vet inte vilka … Hur han kunde bli 
så präglad …

DAN ISRAEL: Jag tror att Harry Isaksson, som hade ett allmänt gott 
rykte, hade bitvis ett väldigt dåligt rykte inom delar av vänstern, 
inom KFML.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Vad brukade de säga om Harry 
Isaksson?
DAN ISRAEL: Man betraktade väl honom som en, bitvis, som en 
opålitlig, lite mer anarkistisk, trotskistisk, så va. Jag vet att man så 
småningom hade en … Nu tror jag inte att det var omedelbart i sam-
band med strejken, men jag vet ju att det fanns ett smeknamn som 
man kallade honom för: Ishacksson. Som ju är en direkt anspelning 
på Trotskij, naturligtvis.14

Att Isaksson är en svårhanterlig figur kan ha att göra med att han blickar 
framåt i det ögonblick då strejken ska avrundas. Isaksson är alltid par-
tisk, otillfredsställd, någon som inte kan få nog. Han hindrar att berät-
telsen om strejken går ihop på ett meningsfullt avslutat sätt, oavsett om 
den framställs som händelse i det strejkande kollektivets tidslinje (stod 
han på arbetarnas sida eller företrädde han ett särintresse?) och i hela 
samhällets tidslinje (varför tillhörde han inget parti?). På båda dessa 
nivåer inför figuren Isaksson misstanken att strejken aldrig fullborda-
des. Att inkludera Isaksson i berättelser om strejken, men samtidigt 
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avfärda hans position, blir i så fall ett sätt att försäkra sig om strejkens 
mening och slut. Medan karaktären Rantatalo är ett element som ut-
lovar meningsfullt slut kan återställandet av berättelsens jämvikt inte 
garanteras ifall inte också Isaksson inkluderas i, och kontrolleras av, den 
narrativa strukturen.

Statsminister Olof Palme blir en karaktär i vissa intervjupersoners 
berättelser, men inte lika ofta som Rantatalo och Isaksson och bara 
hos intervjupersoner som uttrycker en socialdemokratisk tendens. Det 
intressanta med omnämnandena av Palme är att de förmedlar bilder 
som inte stämmer överens med faktiska förhållanden. Palme reste inte 
till Malmfälten medan strejken pågick, men kom dit och talade med 
gruvarbetarna i april 1970 när de återgått till arbetet.15 I avhandlingens 
prolog gör Olofsson en stor sak av att Palme kom till Malmfälten ”flera 
gånger” (otydligt när). Svensson rapporterar däremot – felaktigt – att 
Palme besökte gruvarbetarnas stormöte:

RONALD SVENSSON: För vår del blev det bättre. Vi fick då inte allt 
vi ville ha men vi fick ändå människovärdet tillbaka. De var som 
småharar, civilingenjörerna på verkstaden, efter att strejken hade 
satt igång. Då var de inte … Ja vi ska inte … När vi möttes, den där 
överingenjören, det var som en skolklass. Man kunde inte tro hur 
han ändrat sig. Men det var ju styrning från bolagsstyrelsen och re-
geringen. De hade ingenting att säga till om. De bara gav order hela 
tiden. Innan Palme då kom. Palme var ju här också. Han hade varit 
på möte i Paris. Kom direkt med flyget. Han skulle till strejken.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: När var det?
RONALD SVENSSON: Det var [19]69. Samma år. I december. Vi var i 
stadshuset då. Hela stadshuset var ju vårat, egentligen. Han trodde 
inte att det var så jävligt som vi berättade. Avgaser, gasningar. ”Så kan 
det inte vara”, sade han. Han var som en vanlig. Jag vet inte vad han 
tänkte på den tiden, om han var dubbel. Men han tyckte att det var 
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för jävligt allting. Sedan försvann de här cheferna. Och det var tack 
vare Palme, tror jag också. Han hade pratat med oss och [lyssnade] 
inte bara med ett öra.

Här gör Svensson förmodligen en gemensam figur av Palme och  
LKAB:s VD Arne S. Lundberg som faktiskt reste till stormöten i Kiruna 
och Malmberget. Inom fältet muntlig historia finns det två sätt att för-
hålla sig till att intervjupersoner återger tillstånd eller förlopp felaktigt. 
Svenssons yttrande kan uppfattas som ett ”minnesfel”, det vill säga ett 
fel i den kognitiva processen att lagra och återkalla minnen.16 Det in-
tressanta behöver emellertid inte vara ifall Svensson minns rätt eller fel, 
utan vad det betyder att han berättar som han gör. Litteraturvetaren 
och historikern Alessandro Portellis muntliga historia från den italien-
ska staden Terni är ett exempel på det senare sättet att närma sig minne. 
I intervjuer Portelli gjorde i Terni rapporterade intervjupersoner upp-
repade gånger att den unge metallarbetaren Luigi Trastulli dödats av 
polisen i samband med protester mot massavskedanden 1953. Trastullis 
faktiska död inträffade 1949 då arbetare efter avslutat skift lämnade sin 
arbetsplats för att delta i en manifestation mot Italiens medlemskap i 
NATO. Portelli använder det återkommande felminnet, och analyserar 
dess symboliska innehåll, psykologiska laddningar och formella kom-
position vilket resulterar i fördjupade insikter i omgärdande historiska 
och kulturella processer. Portelli tolkar felminnet som frustrerade am-
bitioner som fått utlopp som myt.17

Upptagandet av Palme i berättelsen om strejken är förståeligt utifrån 
hur det gör strejken meningsfull som händelse. Liksom Rantatalo kan 
Palmes närvaro vid strejken intyga att gruvarbetarna och de socialde-
mokratiska delarna av arbetarrörelsen försonades efter strejken. Både 
Olofsson och Svensson skildrar Palme som någon som lyssnade till 
arbetarna. Att berätta om Palme på det sättet stämmer överens med 
förståelsen att gruvarbetarnas strejk gav LO och det socialdemokratiska 
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partiet förnyad agens, och att strejken ledde till 1970-talets arbetsmark-
nadsreformer.

Sammanfattningsvis har jag visat att intervjuerna med deltagare i 
strejken tenderar att skapa harmoni inom och mellan berättelser om 
strejken. Ett sätt att fixera strejkens mening är att tillämpa olika talesätt 
som verkar ha etablerats inom det strejkande kollektivet. Bruket av 
dessa talesätt visar att den egna berättelsen kan tolkas som ett exempel 
på hur kollektivet förstått den, men linjerar också strejkens mening 
inom berättelser om den ur kollektivets perspektiv och ur yttre ob-
servatörers perspektiv. Ett annat sätt att harmoniera mellan berättelser 
och göra strejken till en avslutad händelse är att inkludera vissa ka-
raktärer i berättelserna. Hyllandet av Rantatalo och inkluderingen av 
Palme tjänar till att försona i olika led, medan avfärdandet av Isaksson 
sätter stopp för alla frågor om ifall strejken gav allt den kunde ge. Att 
berätta kan emellertid också vara ett sätt att utmana och ge alternativ 
till etablerade tolkningar, vilket är ett förhållningssätt jag undersöker 
under nästa rubrik.

Alternativa berättelser

Det vanligaste är att deltagarna i strejken som något som skapade ge-
menskap och som skapade utrymme för samvaro och samtal i gruvorna. 
Även om detta är en berättelse som många intervjupersoner använder 
eller förhåller sig till som ett huvudsakligt sätt att förstå strejken är det 
inte det enda sättet att berätta om strejken som förekommer bland del-
tagarna i strejken. Framför allt kvinnliga intervjupersoner som minns 
hur det var att bli gruvarbetare under 1960-talet berättar om strejken 
och om tiden före strejken på andra sätt.

När intervjupersonerna berättar om gruvarbetarstrejken förläggs 
den centrala konflikten till relationen mellan arbetare och arbetsledare:

ING-MARIE LEJON: Det var ju spännande! Du vet, vad var jag, 25 år? 
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Det var ju ändå spännande när det hände något sådant där. Gubbar-
na, de tyckte att det … Nu ska vi visa! Men jag tror inte att någon 
hade tänkt sig att det ska vara så här länge som det var. Det blev ju … 
Alla fick väl börja säga sitt missnöje. Det är klart, det har väl kanske 
byggts upp under många, många år.

KARL-ERIK ANDERSSON: Då hörde jag att de sade att de har satt sig 
i Svappavaara. Jaha, det var där det började och sedan spred det sig 
vidare. Då var ju ingenjörerna [---] och sprang där och försökte få 
oss att jobba. Vi var ju kvar på arbetsplatsen. [---] De kom dit: ”Hö! 
Strejkar ni?” ”Nja”, sa jag, ”det går ju inte [att arbeta], allting står ju 
[stilla] …” Sedan var det ju en som sade: ”Och så hälsar man när 
man kommer in,” sade han [till ingenjören]. Hjälmen åkte av vet du. 
[Ingenjörn] blev ju helt vansinnig. Före det hade han ju sagt: ”Jag 
är världens bästa psykolog”. Så när han kom dit så frågade jag: ”Jaha, 
hur går det med världens bästa psykolog nu då?” Han blev alldeles 
vit i ansiktet.

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Kommer du ihåg var du var när 
du först hörde att det var strejk?
ROGER SUNDSTRÖM: På verkstaden och jobbade. [---] Och du vet, 
de här cheferna, de gick där uppe på övre plan. Så här. Då skrek den 
där Sixten Stråhlberg: ”Kom ned din rackare!” Han vågade inte gå 
ned. Alltså, inga av förmännen eller cheferna vågade komma ned på 
golvet på verkstaden. Alltså, det blev en sådan där … Som ett hot 
mot de där människorna. Det var sådan skillnad alltså mellan oss. 
Dem där uppe och vi här nere. Nej, de vågade inte. Sedan kom ju de 
här kraven senare att tjänstemännen inte fick stöta sig med jobbarna 
under hela den här konflikten. Sedan när vi kom tillbaka, då var de 
som lamm. Alltså vilken känsla!
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Intervjuerna innehåller emellertid också ett annat sätt att framställa 
både gruvarbetet och strejken. I citaten från intervjun med Haarala 
ovan beskrivs LKAB:s gruvor under 1960-talet som en arbetsplats präg-
lad av solidaritet och kamratskap. Lundgren betonar istället pressen på 
social sammanhållning inom gruvarbetarkollektivet: 

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Var det självklart för dig att gå 
med i facket på den tiden?
GUNNAR LUNDGREN: [Skrattar.] Gruvarbetare vet du, det är ett sär-
skilt släkte. [I LKAB:s gruvor i Malmberget på 1960-talet] var det en 
självklarhet, vet du, att du skulle vara … Någon svartfoting det ville 
inte de här gamla rävarna vara med om. Skulle du ha någon hjälp 
utav dem överhuvudtaget då var det nog bäst för dig själv att du var 
med i facket.

Karl-Erik Andersson, som arbetat i flera olika positioner i Kirunagru-
van, skildrar även pennalism och skadeglädje:

KARL-ERIK ANDERSSON: Vi hade en gubbe. Vi var kanske lite jävli-
ga med honom. Han hade varit i Amerika och så vidare … [---] Då 
var gubbarna så in i helsicke … Han hade en unika[box]. Så satte de 
in ett snöre, och så fast, och så när det var kväll vet du … Gubben 
tog den där och så sprang han och så gick den av. Ramlade allting på 
golvet. Ja, de var inte snälla. Sedan hade de, du vet, när det var tom-
ma kartonger som låg där. Då såg de att jag gick och sparkade på dem. 
Ja, då hade de satt in en stor järnkolv där. Så såg de mig komma. Jag 
backade och tog sats. Och drämde in. Tur som fan att jag hade trä-
skor. De sprack! [Skrattar.] Jo. Det var tur. Hade jag inte haft träskor 
hade jag nog slagit sönder foten. Så de var inte snälla.

Medan de flesta framställningar av gruvarbetarstrejken lyfter fram so-
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lidariteten som fanns mellan gruvarbetarna på 1960-talet skildrar An-
dersson konkurrens, maktordningar och även pennalism. Anderssons 
uttalanden passar in i historikers och sociologers beskrivningar av en 
maskulin, ibland bråkig och tävlingsinriktad arbetsplatskultur i gru-
vorna.18

När Sundström framställer sina minnen av den dagen då strejken 
började säger han att ingenjörerna inte vågade möta de strejkande ar-
betarna: ”Alltså, det blev en sådan där … Som ett hot mot de där männ-
iskorna. Det var sådan skillnad alltså mellan oss. Dem där uppe och vi 
här nere.” Föreställningar om att den sociala distansen i kombination 
med utmaningen som strejken innebar medförde farhågor om överfall 
är något som också kommer fram i intervjuerna med Svensson och 
med Lejon:

RONALD SVENSSON: Men det jag ville säga nu, det var, företagets 
chefer, du vet, ja, de påminde lite om Hitler. Du tror det inte, men … 
På den tiden! Jag var rädd att de skulle jaga min familj.

ING-MARIE LEJON: Jag vet det är en … Hennes pappa var någonting 
… Och hon har skrivit sedan här, för några år sedan, i någon tidning 

här, att hon var så rädd att vi skulle mörda hennes pappa [suckar]. 
Och du, när jag läste det, men något så gräsligt, det var ju inte ens 
en gång … Jag tror han hette Doktare och var något förmansaktigt 
eller någon ingenjör. Men hon var väl någon, om hon var journalist. 
Det är klart hon var väl kanske inte så stor och var så rädd att vi 
skulle mörda hennes pappa. Jag tänkte men herregud, det var ju inte 
ens en gång personligt. Klart någon tog upp något personligt för att 
belysa hur till exempel den personen hade blivit behandlad, kanske 
i något skede och så där, men det var ju absolut inte någon sådan 
stämning att man skulle gå ut och mörda någon människa eller slå 
någon människa.
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Liksom konflikten mellan gruvarbetare och arbetsledare utmanas 
av berättelser om konflikter inom gruvarbetarkollektivet, och av be-
rättelser om farhågor om att strejken kunde urarta till våldsamheter, 
innehåller intervjuerna yttranden som är svårförenliga med berättel-
sen om att konflikter mellan gruvarbetarna förekom först vid strejkens 
slut. Dessa yttranden visar snarare på att strejken från början innehöll 
aggressioner och tvång mellan gruvarbetare:

INGER AHO: Man gick runt på verkstäder och pratade med andra 
där. De som inte strejkade … Det var inte många men det var några. 
De blev lite illa åtgångna. Mobbing. [De fick höra] att de inte ställde 
upp. Men det var ju … Man tänker ju olika. Det är religion och det 
är alltmöjligt som kommer in i det där. Många tyckte att strejkar du 
inte då ska du inte ha av kakan sedan, ungefär. Så det var lite … Elaka 
tongångar ibland. Men … De flesta var ju överens om att man skulle 
lägga ner arbetet.

ROGER SUNDSTRÖM: Jag tyckte i slutet. Det började urarta. Alltså, 
vänstern grep … De drev sina frågor hårt. Här ska vi … Vi ska fort-
sätta, fortsätta. Det fanns ingen rim och reson i deras krav. De hade 
svårt att få ett stopp. Det var det. Och det tyckte Ture Rantatalo 
med, i slutet. Han sade: ”Nu måste ni gå tillbaka till jobben.” Jag vet 
så väl … Det där, gå tillbaka till jobben. Jag gick tillbaka en dag före 
alla andra. Jag och en annan kille från verkstaden. Vi gick tillbaka en 
dag … För då hade Ture Rantatalo [sagt]: ”Nu ska ni gå tillbaka på 
jobbet i morgon.” Då gjorde vi det. Men – vi var ett fåtal. Då vet jag, 
det var en annan grabb som kom till jobbet. Han började skälla på 
oss, vafan vi hade, att vi var strejkbrytare. ”Jamen”, sa jag, ”Ture har 
sagt att vi ska ut och jag lyssnar på honom.” Sedan nästa dag, då var 
alla tillbaka. Så det var lite hårt.
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INGER AHO: Vi hade ju lokala politiker här i stan som också gick på 
sin kant. Var och en får ju ha sin uppfattning, men … Det var mycket 
tjyv- och rackarspel, bakom kulisserna. De förrådde varandra. Jag vet, 
vi hade ju … Var han kommunalråd här? Ja, han var i alla fall ord-
förande för [Gruvs] avdelning 12. [---] Jag vet inte, jag kommer inte 
ihåg riktigt. Men det var många som fick … Jo, vi hade en annan kille 
som var … Och då var det någon röstning. Var det då, om strejken 
skulle sluta eller inte? Han som var ordförande hade utslagsrösten. 
Och han röstade för att vi skulle gå tillbaka. Då skulle inte jag vilja 
vara i hans kläder. För det var ett tufft val. För vi hade ju inte kommit 
tillräckligt långt med strejken. Men den slutade ju i alla fall då. Sedan 
var det ju att jobba vidare.

Den vanliga bilden är att strejkens början skapade gemenskap mellan 
de boende i Malmfälten. Samhällena i Malmfälten, och i synnerhet 
gruvarbetarkollektivet, hade fram till strejkens början varit utsatta för 
konfliktskapande processer av olika slag. De fackliga avdelningarna 
hade till exempel varit präglade av politisk tävlan mellan socialdemo-
kratiska och kommunistiska fraktioner, en motsättning med bakgrund 
i konflikter över inflytande inom arbetarrörelsen i hela samhället.19 Det 
har påståtts att strejken upphävde dessa konflikter samtidigt som delvis 
nya skiljelinjer uppstod vid strejkens slut till följd av att bakomverkan-
de aktörer avkrävde gruvarbetarna ställningstaganden.20 Som jag har 
visat framkommer denna berättelse om strejken med kraft även ur flera 
av intervjuerna jag har gjort. Här samsas den emellertid med andra 
framställningar som tar fasta på konflikterna mellan dem som strejkade. 
Påståendena om att gruvarbetarna strejkade spontant kompliceras av 
intervjuernas skildringar av att deltagande i strejken inte var frivilligt, 
utan påbjudet av starka röster och kollektiv. Intervjuerna med deltagare 
i gruvarbetarstrejken innehåller alltså fragment till mer komplicerade 
berättelser om konflikterna mellan strejkens deltagare.
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Den manliga kroppsarbetarens röst, och berättelsen om gemenska-
pen bland gruvarbetarna, har särskilt dåligt passat kvinnliga intervju-
personer som deltog i strejken. Elektrikerna Inger Aho, Gunnel Anders-
son och Ing-Marie Lejon berättar i intervjuerna om att vara kvinna som 
blev gruvarbetare hos LKAB under 1960-talet.

GUNNEL ANDERSSON: Sedan ville de prova på att det skulle finnas, 
på verkstan, att de skulle ta in kvinnor. Då fanns det redan några som 
körde truck inne på själva verkstan. Körde fram grejer åt gubbarna 
och så. Så då var vi två stycken som [fick frågan] om vi var intresse-
rade. Vi sade åt varandra: ”gud i himmeln, törs vi börja med gubbar 
och sådant där”. Vi var ju tjugo och tjugoett år bara, hon och jag. 

”Jamen vi provar”. De sade: ”Ni får ju mycket bättre lön”.

INGER AHO: Jag gick Kiruna praktiska ungdomsskola. Jag gick en 
treårig telelinje där. Så jag var som … Det var ju då TV kom till stan. 
[Så jag tänkte bli] TV-reparatör, men det blev ju då i LKAB [som 
jag fick jobb] som signalreparatör. Fick jobba med en massa gubbar 
[skrattar].
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Hur var det att börja på LKAB då 
efter utbildningen?
INGER AHO: Det var bra, men det var … Klimatet mellan män och 
kvinnor var inte det bästa. Alltså det var mycket … Vad ska man 
säga? Ja på ett sätt blev det ju mobbing. Att … Ja, gick man igenom 
en dörr så skulle inte karlarna hålla upp den. För vi kvinnor, vi … 
Jämställdhet … Så man kunde få en dörr i ansiktet. Man skulle orka 
lyfta lika mycket. Tack och lov så är ju sådant borta i dag. Så det var 
lite … Man fick kämpa en hel del.

De följande citaten framställer erfarenheter av att ha arbetat under sys-
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tem som gjorde skillnad på män och kvinnor samt skapade orättvisa 
villkor för kvinnor:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Jag hade fått för mig att det var 
förbjudet för kvinnor att jobba under jord på 1960-talet.
ING-MARIE LEJON: Jo jo. Jo. Det blev där på … Undrar om det inte 
var där på [19]60-talet man fick vara under jord. Jag gick ner till för-
sta nivån där, kommer jag ihåg, och var där nere. Så då måste det ju … 
Men jag tror att det var … Jag kommer inte ihåg när de lättade på det 
där men då tror jag att det var att de gravida inte fick gå under jord, 
att det var något sådant där, om jag inte missminner mig. Men jag 
var under jord. Där på 230. Där var en verkstad där, en lokverkstad, 
som jag var på. Det var där de hade de där tappningarna. De här som 
jag skötte om.

INGER AHO: Det jag också kommer ihåg. Kvinnor fick inte jobba 
under jord, de första åren jag jobbade. Men vi hade ju jobb under 
jord. Jag jobbade ju med mina kompisar där och helt plötsligt så … 
Kabeln fortsatte och skulle man in under jord och leta fel. Nej då fick 
jag stanna utanför, fick inte vara med för att … Jag tyckte att det där 
var så bedrövligt. Men sedan började jag i alla fall smita med. För jag 
tyckte att det var så tokigt. Jag fick som inte slutföra jobben. Man fick 
börja på dem och så var det tvärstopp. Men jag fick ju aldrig någon 
lön för att jag var under jord.

Intervjuerna med Aho, Andersson och Lejon beskriver även vardagliga 
konflikter med manliga arbetskamrater. I dessa intervjuer får sådana 
konflikter högre prioritet än konflikterna mellan arbetare och arbets-
ledare:

GUNNEL ANDERSSON: [19]65 började vi där på verkstan. Ja, bara att 
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komma in där … Gubbarna … När det kommer två unga flickor. De 
kollade ju oss. Vi skulle gå och hämta verktyg och så fick vi en sådan 
här verktygslåda en sådan här stor en med alla verktyg, hammare och 
bitare och, ja, allt som vi behövde.

GUNNEL ANDERSSON: Man lärde sig snacka där med gubbarna. Och 
alltid vara värre än dem. Det såg vi till att vi var. Direkt åt dem. Om 
de kom och var … Ja … Ordentligt åt oss då var vi ett snäpp värre i 
käften tillbaka. Det klarade man sig med.

Under intervjuerna med Aho, Andersson och Lejon tar framställning-
arna av strejken upp mindre tid än framställningarna av gruvarbetet. 
Citaten nedan tolkar jag som att strejken försatte de kvinnor jag har 
intervjuat i en position som de ansträngt sig för att undvika, en posi-
tion de förknippar med arbete i hemmet eller i tjänsteyrken i samhället 
omkring gruvan. Citaten antyder också att kvinnorna inte strejkade för 
sin egen skull utan för att vara solidariska med manliga arbetare. När jag 
lyssnar på intervjuerna med Aho, Lejon och Andersson är det som om 
dessa intervjupersoner längtar bort från pratet om strejken. Jag uppfat-
tar i detta en parallellitet med deras beskrivningar av att de vid tiden för 
strejken längtade till att arbetet skulle börja på nytt:

INGER AHO: Då fanns ju inte den här kommunala lekskolan, eller 
dagis, eller vad man säger. Det fanns inte då. Det var ett problem för 
det fanns väldigt dåligt med hjälp att få. Det var nästan att gå och 
knacka dörr och fråga om man fick hjälp med att ta hand om … Den 
enda hjälp jag kunde få det var faktiskt att anställa en ung flicka som 
hembiträde. Så jag har faktiskt varit arbetsgivare! Ja, alltså egentligen, 
varför man gick och jobbade då … För det blev ju ingenting kvar. 
Efter att jag betalat hennes lön så var det nästan plus minus noll. 
Men det kändes ju samtidigt … Jag ville ju aldrig flytta härifrån. Och 
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sedan hade man ju gått tre år i skola. Jag tyckte att släpper jag det nu 
kommer jag aldrig att få jobbet tillbaka.

ING-MARIE LEJON: Jag tyckte ju att jag som kvinna och jobbade i 
LKAB, vi tjänade ju jättebra. Jämfört med, om vi säger, någon kompis 
som kanske satt i en kassa eller så här. Då hade ju jag skyhögt mycket 
högre lön än vad hon hade. Så för min del var det ju bra. Men det 
är klart man hörde ju, när de andra pratade så tänkte man: ”Jo, jo 
men det är klart. Man måste ju vara solidarisk.” Fast sedan var det, 
jag tror, för våran del var det väl kanske att det var spännande helt 
enkelt. Men då när man hade varit ute så visste man ju att det fanns 
arbetsplatser som hade det vidrigt. Så att det var ju också … Det var 
nog mycket mer solidaritet då.

GUNNEL ANDERSSON: Och så bara en dag så kom gubbarna. ”Sluta 
och jobba för fan. Det är strejk!” Vi blev ju nervösa. ”Strejk”, tänkte 
vi, ”men gud i himmel”. Man såg ju på gubbarna att de var allvarliga. 

”Så det är bara ner med verktygen och lås igen lådan”, sade de åt oss. 
Vi gjorde ju som de sade och höll oss ju bredvid dem så att man 
skulle känna sig trygg med dem.

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Fanns det några så här organise-
rade tillfällen då man kunde prata om strejken [i Kiruna]?
INGER AHO: Nej. Det var bara mötena. För mig i alla fall. Men det 
är möjligt att det fanns. Där jag inte var informerad eller höll mig 
informerad om. Det tror jag säkert att det var mycket. För det var ju 
mycket möten i stugorna runtom där de pratade ihop och … Det 
har jag en stark känsla av att det var. Men det var ju mera det karlarna 
gjorde. Kvinnorna var ju inte med i det pratet.

GUNNEL ANDERSSON: [En som] jobbade i samma arbetslag som 
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mig. Han strejkade inte. Han blev ju liksom strejkbrytare. Men han 
var stark … Han stod för sitt. Han var MRA, moralisk upprustare, 
sådan här religiös … [---] Det var hans [övertygelse]. Så han skulle 
inte strejka. Och man tyckte lite synd om [honom].

Anderssons sympatier för strejkbrytaren passar in i min tolkning att 
de kvinnliga intervjupersonerna strejkade för någon annans skull och 
längtade ut ur strejken. Liksom intervjuerna visar att gruvarbetarkol-
lektivet innehöll både kamratskap och krav på vissa beteendemönster 
lyfter de också fram olika sidor av strejken. Strejken förknippas med 
gemenskap, men i citaten ovan framställs denna gemenskap som aktivt 
iscensatt och i vissa fall även avkrävd.

Utifrån intervjuerna är det oklart ifall gruvarbetarstrejkens påstådda 
återställande av människovärdet i gruvan även omfattade kvinnornas 
människovärde. I vår intervju påstår Aho att: ”Det blev ju ett annat 
människovärde efter strejken.” Längre fram i samtalet kvalificerar hon 
påståendet så att det i mindre utsträckning gäller kvinnors särskilda 
erfarenheter av att arbeta i gruvorna:

ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Nu säger du att klimatet i Kiruna 
ändrades efter strejken och innan berättade du om klimatet på ar-
betsplatsen, att det var tufft och grabbigt. Ändrades det också?
INGER AHO: Jo men det tog tid. Just för mig som kvinna då så tog 
det ju bra tid innan man … Men ju mer kvinnor som kom in i LKAB 
så lättade det ju mer och mer.

Intervjuerna illustrerar men skiljer sig också i vissa bitar ifrån forsk-
ningen om hur kvinnor tog sig in i gruvarbetet. Ekonomhistorikern 
Lynn Karlsson skriver att kvinnor deltog i gruvarbetet fram till att det-
ta fick industrilika former ungefär vid mitten av 1800-talet.21 Under 
perioden 1900–1978 var det däremot enligt svensk skyddslagstiftning 
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förbjudet för kvinnor att arbeta under jord.22 Under 1960-talet blev det 
dock möjligt att, efter facklig organisations yttrande, få dispens från 
arbetarskyddsstyrelsen. Karlsson beskriver det som att förfarandet 
konkret gjorde kvinnors arbete underordnat mäns bedömningar och 
beslut.23 Enligt Karlsson motiverades LKAB att söka dispenser därför 
att bolaget ville erbjuda manskapet matsalar och sjukvård under jord.24 
Ett annat motiv var att låta kvinnor arbeta i gruvan för att män skulle 
stanna kvar på orten. Karlsson skriver att elva kvinnliga arbetare vid ut-
gången av 1974 utgjorde hela den kvinnliga arbetsstyrkan under jord.25 
Här antyder intervjuerna att fler kvinnor faktiskt arbetat under jord 
än vad den av Karlsson citerade statistiken medger. I intervjuerna får 
dessutom det som fackföreningen och bolaget gjorde för att släppa in 
kvinnor i gruvarbetet mindre betydelse än kvinnors egen aktivitet för 
att skapa plats för sig själva och för varandra.

I sammanfattning har jag här diskuterat förhållningssättet att ska-
pa alternativa berättelser. Jag har därmed visat berättelser som skiljer 
sig ifrån berättelsen om gruvarbetarstrejken som något som skapade 
gemenskap i Malmfälten, och som tar fasta på konflikterna inom gruv-
arbetarkollektivet och mellan grupper (arbetare och tjänstemän) i sam-
hällena kring gruvorna. Detta förhållningssätt märks allra tydligast i 
intervjuerna med kvinnor som berättar om hur de blev gruvarbetare 
under 1960-talet berättar om strejken och dess period. Dessa intervju-
personer skildrar arbete i ett system som gjorde skillnad på män och 
kvinnor och som gav kvinnor sämre villkor. I dessa intervjuers skild-
ringar av tiden fram till strejken är konflikterna mellan manliga och 
kvinnliga gruvarbetare mer prioriterade än konflikterna mellan arbeta-
re och arbetsledare. Dessa sekundära konflikter beskrivs också utifrån, 
som bevittningar av andras konflikter. De kvinnliga gruvarbetare jag har 
intervjuat berättar om hur de i konflikter med såväl bestämmelser som 
arbetskamrater skapade en plats för sig själva inom gruvarbetarkollek-
tivet. De framställer strejken som en period då de isolerades från detta 
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kollektiv och från arbetet. De skildrar det, vidare, som om de strejkade i 
solidaritet med manliga arbetskamrater, särskilt gruvans äldre arbetare. 
Jag tolkar det därför som om berättelserna i dessa intervjuer inte bara 
tar andra vägar än vad som är typiskt för intervjuerna med män utan att 
de även framställs som en alternativ berättelse av intervjupersonerna 
själva.

Ifrågasättanden

En bärande tanke i avhandlingen och framför allt i det här kapitlet är att 
minnet inte är en berättelse, utan görs till berättelser när det kommuni-
ceras. Det är inte alltid som det finns i minnet passar etablerade berät-
telser. Det kan i så fall bli grund för alternativa berättelser, men också 
för resonemang kring relationen mellan egna minnesbilder och delade 
berättelser. De intervjuade deltagarna i strejken resonerar ibland öp-
pet om skillnaderna mellan egna minnen och olika berättelser. Ibland 
lämnar intervjupersonerna narrationen, och formulerar andra typer av 
diskurser. Andra gånger – som i det följande citatet – gör de berättelser 
om berättelserna, i det här fallet om hur intervjupersonen uppfattade 
att de blev till: 

RONALD SVENSSON: Det tyckte jag var en bra sak, elva studenter 
från Uppsala som var hemma hos mig.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Som bodde hemma hos dig då?
RONALD SVENSSON: Nej, de ville träffa mig. Jo, men som du pratar 
[nu]. Det var elva stycken plus en professor. Professorn styrde, det 
såg jag med en gång. Men de tyckte att det var bra det jag sade. Jag 
hade mer på hjärnan i alla fall än vad jag har nu. Då säger de: ”Det är 
riktigt, ni ska stå på er.” Så sade de här studenterna. Eller ja, de var 
väl färdigutbildade. Då säger jag: ”Hör ni, om tio år”, så sade jag åt 
dem, ”då tycker ni detsamma som professorn.” Och det blev så. Alla 
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hade en annan uppfattning. Jag sade åt dem: ”Om tio år då är ni alla 
höjdare som sitter med andra tankar.” Och det blev så.

RONALD SVENSSON: Tidningarna jagade [oss i strejkkommittén] 
varje dag. Och sedan jagade de gruvarbetare som inte var i kommit-
téerna. En, kommer jag ihåg, pressgubbe. Han gick bara för att få 
någon kvinna till att grina. Förstår du hur hemskt det var? Det var så 
hemskt, det var så dåligt.

I dessa citat berättar Svensson om sin inställning att de egna orden ta-
gits över och tolkats av någon annan – forskare och journalister – som 
använt dem för att göra egen mening. Vid början av vår intervju minns 
Nilsson känslan av gemenskap som strejkens början skapade bland de 
som bodde i Malmfälten. Något annat han minns är svårigheten att 
hålla fast vid den känsla när strejken blev föremål för utanförstående ak-
törers spekulationer. Sådant ledde till misstankar mellan gruvarbetare:

JOHNNY NILSSON: Det var ju så omskrivet och omtalat, att vi hade 
typ en hemlig kravlista. Som skulle röra sig om tretton punkter. Oli-
ka krav. Det var någon som hittade på någonting, jag vet inte vem 
eller hur, om det kom genom massmedia. Den hemliga listan, den 
hade vi låst in här på Sparbanken i ett bankfack. Jag glömmer ju ald-
rig … Vi satt på sporthallen och hade stormöte. Det var ju fullt av 
folk. Vi hade alla de här affischerna och plakaten, där det stod, lik-
som, olika saker. Så var det ju en, som jag kände ganska väl också, 
och många andra med. Han viftade till. Och jag [som var ordföran-
de]: ”Ja, varsågod!” Då ställde han frågan: ”Herr ordförande, den 
hemliga listan. De där hemliga kraven vi har, var är de?” Bara där 
ser man ju hur desorienterade många hade blivit. ”Jamen”, sade jag, 

”titta runtomkring, de står ju här, på plakaten.” Taket höll på att lyfta 
sig. Jag menar, där ser man också hur massmedia, framför allt de [på] 
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fel sida som jag kallar det, hur man försöker vilseleda folk också. Vi 
hade väl ingen hemlig lista.

I vår intervju anmäler Svensson att han inte är överens med den etable-
rade periodiseringen av strejken. Strejken som en historisk händelse 
med betydelse för hela samhällets utveckling som kommer fram i bland 
annat rapportböcker och historiska verk är klart avgränsad. Gruvar-
betarstrejken är det som hände mellan 9 december 1969 och ett visst 
slutdatum 1970 (4 februari då arbetet återupptogs, i september när 
förhandlingarna avslutades eller i oktober när Gruv träffades för extra-
kongress). Svensson daterar istället strejkens början till någon gång på 
hösten 1969:

RONALD SVENSSON: Jag var två gånger i förhandlingar med LKAB. 
Jag och en kompis till mig. [---] Gubbarna strejkade, på verkstäder-
na, överallt. Jag var en av dem som skulle träffa företagets chefer. Då 
säger han åt mig, den ena chefen: ”Tar ni inte det här budet som vi 
ger, då gäller det lägsta budet som vi har någonstans.” Då säger jag: 

”Ja det får du stå för, för jag går inte med på det. Jag måste höra med 
gubbarna.” Så gick jag tillbaka till gubbarna och sade åt dem: ”Det 
är så här det ligger till. LKAB ger inget mer.” Det var så löjligt att 
LKAB i sin tur bråkade om femtio öre. För vi hade en traktorverkstad 
och en truckverkstad. Just de här hade femtio öres skillnad. Samma 
jobb vet du. När de hörde det, gubbarna, att LKAB inte skulle beta-
la något. Då väntade vi. Sedan kom disponenten ned dit. Så säger 
han [---] till tjänstemännen: ”Vad har ni ställt till med? Ni får den 
där femtioöringen. Bara ni går ut och jobbar.” Då blev det en större 
smäll i Svappavaara än vad det varit i Kiruna. Och Malmberget kom 
[sedan] in i bilden.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: När var det här ungefär?
RONALD SVENSSON: Det här var [tidigare] [19]69. Strejken kom 
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ungefär samtidigt. Skillnaden är bara att vi var några månader före 
på verkstaden där. Sedan gick det någon månad, inte ens det, tre 
veckor kanske. Så blommade storstrejken ut. Då hörde folk det här. 
Och så i Svappavaara, killarna där, de hade en sju–åtta kronor i tim-
men. Och vi i verkstaden hade nio kronor i timmen. Jag hade samma 
jobb det var bara att deras var i Svappavaara. När de hörde [om den 
skillnaden] då rasade de [också]. Då kom det in i bilden att det här 
går inte. [---] Det började ungefär så. Med den femtioöringen. Men 
det är ingen som vet om det.

När Aho, som liksom Svensson arbetade i verkstaden i Kirunagruvan, 
försöker dra sig till minnes hur gruvarbetarstrejken började konstrue-
rar hon en gemensam början för strejken som började i december och 
strejken som inträffade tidigare på hösten:

INGER AHO: Jo. Jag jobbade på Radioverkstaden då. Det var en gan-
ska, konstig stämning på jobbet. För det var ju Svappa, de satte sig 
först. Att sätta sig in i det där med strejk, alltså det var, det var så 
konstigt att tänka sig att man bara slutade jobba. Sedan vet jag den 
dagen, jag tror att det var, elfte november tror jag, [19]69, tror jag att 
det var. Så var det vår förman, han kom till var och en: ”Strejkar du? 
Strejkar du?” För att, det var ju då vissa som inte gjorde det, av olika 
anledningar. Så där blev man utpekad, alltså att man strejkade. Då 
var det ju klipp med lön och allt sådant då.

Anderssons berättelse om strejken börjar med en upplysning om en 
ännu tidigare strejk. Därigenom skapar hon bilden av 1960-talet som en 
period präglad av konflikt på LKAB. Hon gör samtidigt en aktion tagen 
av kvinnliga arbetare till en föregångare för den strejk som kom senare 
och som vanligtvis förknippas med mäns aktiviteter:
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GUNNEL ANDERSSON: Ja, det var inte första strejken i LKAB. Utan 
när jag började 1960 så började jag på bolagshotellet. Jag fyllde fem-
ton när jag var där. De började ju bygga LKAB:s kontor och så öppna-
de de en restaurang där. Då behövde de personal och då blev jag för-
flyttad dit. Där fick vi ju vara med både i köks … Ja, steka pannkakor 
allt sådant där. Så ner och portionera maten då. [Vi var] på ett ställe 
där det var ett stort kök. Det fanns baracker där det bodde mycket 
LKAB-anställda som kom från byarna [och] som ännu inte hade fått 
bostäder. Ungkarlar, ungkarlsbaracker. Där skalade vi potatis och 
gjorde färdigt sådant. Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde 
det, men i den vevan blev det en liten strejk. Då blev man ju lite som 
att, nej nu har man väl inget jobb sedan. Då var det som en strejk 
men den varade bara några dagar och sedan var det bra.

Vissa intervjuer innehåller påståenden om de strejkande gruvarbetarna 
var övervakade av statliga myndigheter, och om en möjlig militär in-
blandning. Jag har tolkat dessa som föreställningar som fanns bland de 
strejkande arbetarna under strejken och som har fortsatt att spela roll 
när de i efterhand tänkt igenom strejken och dess mening.

KARL-ERIK ANDERSSON: Det kom ju in pengar, otroligt mycket, till 
strejken. De satte upp listor, bidragslistor där. Då var det gubbar där, 
troligtvis var det väl Säpo som gick och antecknade första namnet 
på varje lista. Det var svartklädda människor. [---] Jag fick för mig 
det att det måste vara Säpo för de gick [och antecknade] varje första 
namn på listan skrev han upp. Och … Ja, man tänkte inte mer på det.

OVE HAARALA: Det är ju så många som man trodde var ärliga och 
uppriktiga men som inte var det. Som förmodligen tillhörde Säpo. 
Det har ju kommit fram senare. Och jag vet ju … Min telefon gick 
ju inte att använda under strejken. Det pep ju och bara levde fan i 
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den. Fast jag var ju för blåögd på den tiden för att kunna tro på det 
då. Det gör detsamma, jag har inget att hemlighålla, men nog var det 
ju mycket sådant där också.

I följande citat rapporterar även Nilsson att han var övervakad. Han 
lägger till att han fått information om en förestående militär interven-
tion i strejken:

JOHNNY NILSSON: Sedermera visade det sig vilka krafter de satte 
igång. För att, på ett sätt, skrämma oss tillbaka till jobbet. För att det 
florerade väldigt mycket olika människor här uppe under den där 
tiden.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Skrämma er, hur tänker du då?
JOHNNY NILSSON: Ja, man … För det första så … Vi som var direkt 
engagerade, som hamnade då i strejkkommittén. Så var vi ju för det 
första registrerade. Telefonavlyssningar. Skuggade. Registrerade. Det 
var Säpo och IB. Man hade både från Säpo och från IB hade man folk 
då här uppe. Telefonavlyssningar.
ROBERT NILSSON MOHAMMADI: Hur märktes det?
JOHNNY NILSSON: Det märktes på den tiden. I dag går det kanske 
ljudlöst till. För det första var det att jag hade oroligt på telefonlinjen. 
Sedan var det också att jag fick en massa otroligt skyhöga telefon-
räkningar. Som jag inte hade varit med om. Sedan kom det en mas-
sa olika konstiga samtal. Där man anklagade olika personer för att 
de gjorde det och det. Det försökte de då förmedla över till övriga 
familjen. Så att det var … Och så split bara. Det var det etablerade 
säkerhetssystemet. Det fanns faktiskt också … Det vet jag. Jag har 
ju fått reda på det efter många år. Man var faktiskt beredd att, inte 
kanske göra det här till ett nytt Ådalen, men man hade färdiga planer 
på att sätta in militärmakt. [---] Det fanns folk som smög i buskarna 
här uppe. Folk som du aldrig hade sett, överhuvudtaget.
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Jag har inte bedömt trovärdigheten i de påståenden om övervakning-
en, dess omfattning och former som kommer fram i mitt material.26  
Istället har jag tagit fasta på att detta är en del av hur deltagare i strej-
ken numera framställer den. Nilssons jämförelse med strejken i Åda-
len 1931, då militär öppnade eld mot ett demonstrationståg med följd 
att strejkande arbetare skadades och dödades, kan tolkas på flera sätt. 
Jämförelsen antyder att strejken i Malmfälten är en historisk händel-
se av betydelse för hela samhället.27 Samtidigt förmedlar jämförelsen 
upplevelsen av en förestående fara. Det är som om Nilsson bär på en 
undran om var gränserna för att få arbetarna att återuppta arbetet går. I 
intervjuerna uppkommer påståenden av detta slag längre fram i inter-
vjuerna, som ett illa upplyst motstycke till berättelserna om hur strej-
ken skapade gemenskap. De säger därför något om erfarenheterna av 
att strejken slog över från att vara en positiv upplevelse till att bli något 
mer svårtytt och beklämmande – och att detta skedde i relation till 
yttre aktörers inblandning i strejken.

Resultat

Fram till det här kapitlet har avhandlingen visat flera berättelser som 
ger gruvarbetarstrejken mening på olika sätt. I de framställningar som 
solidaritetsrörelsen har publicerat eller framfört på scen är det strejk-
deltagarnas språk och röster som står i centrum. Gruvarbetarstrejken 
har skildrats som ett moment då gruvarbetarna bröt tystnaden som 
tryckte ned dem. Bland strejkens deltagare dominerar en berättelse 
om strejken som något som skapade gemenskap bland de boende i 
Malmfälten, och som skapade utrymme för samtal på arbetsplatserna i 
gruvorna och förändrade LKAB som arbetsgivare. I det här kapitlet har 
jag undersökt vad de strejkdeltagare jag har intervjuat gör med olika 
berättelser – de egna likväl som de som finns i bakgrunden – om de 
använder sig av dem för att förmedla sina egna minnen, om de utmanar 
dem, om de ifrågasätter dem och så vidare.
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Många intervjupersoner förlitar sig i sitt berättande på en delad be-
rättelse om strejken som något som skapade gemenskap bland arbetar-
na vid LKAB:s gruvor, och använder rösten från en kroppsarbetande 
man som talar om verkligheten för att förmedla den. Denna berättelse 
är inte fullt ut genomförd i någon av intervjuerna, men den kan spåras 
som en bakomliggande story genom intervjupersonernas associationer 
mellan berättelser. Associationerna går från berättelser om den farliga 
arbetsmiljön, via berättelser om systemen för kontroll och lönesättning 
till berättelser om konflikter med arbetsledare. Här använder intervju-
personerna berättelser som har omsatts inom gruvarbetarkulturen för 
att presentera sig själva som gruvarbetare för mig som en utifrån kom-
mande intervjuare. Samtidigt pekar de ut ett komplex av faktorer – den 
dåliga arbetsmiljön, den kontrollerade arbetssituationen och ytterst 
konflikterna med arbetsledarna – som motiv för strejken.

Vissa intervjupersoner hävdar att det finns andra berättelser om 
gruvarbetet och om gruvarbetarnas strejk som är viktigare att få fram. 
Berättelserna om gemenskap och solidaritet bland gruvarbetarna kon-
kurrerar med berättelser om maktordningar och pennalism inom det-
ta kollektiv. Samlingen av intervjuer innehåller framställningar av den 
spontana solidaritet gruvarbetarna visade varandra vid strejkens början, 
men också berättelser om grupptrycket som fanns bakom valet att an-
sluta sig till strejken. Framför allt kvinnor som blev gruvarbetare under 
1960-talet ger alternativa berättelser om strejken och dess period. Deras 
framställningar börjar inte i konflikterna mellan gruvarbetare och ar-
betsledare, utan mellan dem själva och manliga arbetskamrater. Strej-
ken är i dessa intervjuer primärt beskriven utifrån, som om kvinnorna 
bevittnade en konflikt som tillhörde och utspelade sig emellan män. De 
solidariserade sig med strejken, men ger intrycket att de också längtade 
efter att den skulle ta slut eftersom strejken isolerade kvinnorna från 
gruvarbetarkollektivet. Den kritik av gruvornas genusordning som de 
för fram, tar de emellertid tillbaka inför det ofta upprepade påståendet 
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att strejken återställde människovärdet – ett människovärde som då 
inte omfattar kvinnors erfarenheter av uteblivet likaberättigande.

Intervjupersoner ifrågasätter på vissa punkter berättelser om strej-
ken som de har tagit del av. Allra tydligast formuleras ifrågasättandena 
i relation till avgränsningen av strejkens period. Framställningar som 
cirkulerat i den generella offentligheten framställer strejken som en 
avgränsad aktion som pågick mellan december 1969 och februari 1970. 
Intervjupersoner ger strejken en längre varaktighet, och framställer den 
snarare som avslutningen på ett allt mer konfliktfyllt 1960-tal. Ifrågasät-
tanden av en mer vag karaktär förekommer också. Dessa innehåller en 
känsla av olust inför olika typer av yttre aktörers inblandning i strejken. 
Observatörer så som journalister och forskare tolkade gruvarbetarnas 
motiv, något som återverkade på gruvarbetarnas interna samtal och 
uppfattningar av varandra. Intervjuerna innehåller även kritik mot hur 
dessa observatörer genererade uttalanden från gruvarbetare och andra 
i Malmfälten, och vad de sedan använde rösterna för att göra. Frågan 
om vem som var ärlig och gick att lita på har ett brett, men olika starkt, 
genomslag i intervjuerna.

Öppna ifrågasättanden är emellertid inte det vanligaste förhållnings-
sätt som intervjupersonerna intar till berättelserna om strejken. Snara-
re strävar intervjupersonerna efter att skarva ihop berättelser och att 
bringa dem i harmoni. Intervjupersonerna berättar flera olika berät-
telser, och växlingarna mellan dem blir sällan märkta i våra samtal. På 
så vis mildras motsättningarna mellan olika sätt att förstå. Strejken blir 
något alla kan anknyta till – en delad erfarenhet i det förflutna.
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Avslutning6.

Vintern 1969–70 strejkade arbetarna vid det statliga LKAB:s järnmalms-
gruvor i Malmfälten i norra Sverige. Strejken omfattade fler personer 
och pågick längre tid än vad som var vanligt för strejker i Sverige vid 
den tiden. Närmare 5 000 personer lade ned arbetet mellan 9 decem-
ber och 4 februari, trots att de inte fick stöd från Svenska gruvindu-
striarbetareförbundets (Gruvs) strejkkassor. De strejkande gruvarbe-
tarna ville ha högre lön, men också att ackordslönen skulle ersättas 
med månadslön. De ville att arbetsmiljön i gruvorna skulle bli bättre, 
och att arbetsledarna skulle söka dialog istället för att ge order. Strej-
ken organiserades genom direktdemokratiska stormöten, som valde 
verkställande strejkkommittéer. Gruvarbetarna krävde att strejkkom-
mittéerna – och inte Gruv – skulle föra deras talan i förhandlingarna 
samt att förhandlingarna skulle föras i Malmfälten och för alla gruvorna 
samtidigt. LKAB och Gruv valde istället att försvara den modell med 
centrala förhandlingar som etablerats mellan arbetsmarknadens parter 
i Sverige. Strejken fick formen av en segdragen kamp om procedurfrå-
gor, tills en gemensam förhandlingsdelegation med representanter från 
både strejkkommittéerna och Gruv bildades. Det konkreta resultatet 
av de på strejken följande förhandlingarna var månadslön. Gruvarbe-
tarstrejken skedde emellertid vid början av en period av vilda strejker 
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i Sverige, som tillsammans kopplats samman med genomförandet av 
arbetsmarknadsreformer under 1970-talet.

Strejken i Malmfälten har under lång tid varit bas för reflektion och 
debatt kring samhälle, kultur och historia. Strejken fick stort genom-
slag i press, radio och TV. Gruvarbetarna hade betydande folkligt stöd 
medan strejken pågick. Kring strejken bildades en solidaritetsrörelse 
bestående av flera, sinsemellan löst organiserade, individuella och kol-
lektiva initiativ. Journalister, filmare, dramatiker, forskare och andra 
inom denna rörelse dokumenterade strejken. I strejkens efterföljd ut-
tryckte aktörer inom solidaritetsrörelsen oro för att erfarenheterna från 
strejken skulle vantolkas, och därmed förskingras och glömmas bort. 
Något som varit typiskt för dokumentationerna av strejken är att deras 
författare har använt sig av röster från strejkens deltagare för att berätta 
om den. Strejken har därför framställts flera gånger och i många genrer. 
I historier om Sverige under det sena 1900-talet tas strejken numera 
regelbundet upp som en av de viktiga händelserna.

Den här avhandlingen undersöker meningsskapandet kring gruvar-
betarstrejken som sker i intervjuer (muntlig historia) med deltagare i 
strejken, med aktörer inom solidaritetsrörelsen samt i texter med kopp-
ling till solidaritetsrörelsen. I avhandlingen står meningsskapande för 
människors begripliggörande av sig själva, sina relationer och delade 
situationer. Genom att tillämpa det som historikern Alistair Thomson 
kallar för ”a popular memory approach to oral history” samt begrepp 
från litteraturvetaren Gérard Genettes narratologi har jag kommit åt 
hur intervjupersonerna gör mening kring strejken som erfarenhet och 
händelse genom att göra berättelser av sina minnen.1 Samlingen av in-
tervjuer ger berättelser om gruvarbetarstrejken från olika perspektiv, 
men också reflektioner kring berättelserna, hur de blir sammansatta, 
hur de relaterar till varandra samt kring deras personliga och kulturella 
innebörder.
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Under nästa rubrik redovisar och diskuterar jag vad och hur gruv-
arbetarstrejkens deltagare minns och berättar om strejken, samt vil-
ken bild av strejken som kommer fram ur intervjuerna med strejkens 
deltagare. Därefter visar jag vad och hur solidaritetsrörelsens aktörer 
minns och berättar om gruvarbetarstrejken samt hur röster från strej-
kens deltagare hittills använts i olika berättelser. Avhandlingens re-
sultat bidrar med ny belysning av den sedan länge diskuterade frågan 
om relationerna mellan strejken och 1960-talets sociala rörelser. På en 
mer allmän nivå handlar avhandlingen om inkluderingen av aktörer i 
framställningar av verkligheten i syfte att skapa kunskap och förändring, 
och under den sista rubriken använder jag kunskapen om rösterna från 
gruvarbetarstrejken för att diskutera hur historia kan undersökas och 
skrivas tillsammans med historiens aktörer och brukare. 

Strejkdeltagarnas meningsskapande kring strejken

Ur intervjuerna med strejkens deltagare framkommer andra minnen 
och berättelser om gruvarbetarstrejken än de som aktörerna inom 
solidaritetsrörelsen har förmedlat. I intervjuernas framställningar är 
gruvarbetarkollektivet mera heterogent, flerröstat och föränderligt. Er-
farenheterna av att ha varit med om strejken är också mera varierande, 
och växlar både mellan och inom intervjuerna. Samtidigt innehåller 
samlingen av intervjuer med strejkdeltagare vissa återkommande sätt 
att berätta.

De intervjuade deltagarna i strejken växlar mellan att berätta om 
strejken som en händelse i hela samhällets historia, och som en händel-
se i det lokala samhällets historia. Tolkningarna och tolkningstvisterna 
kring strejken faller olika ut i berättelserna inom vart och ett av dessa 
lägen. Berättelserna om strejken som händelse i hela samhällets historia 
uttrycker ideologiska eller rentav partipolitiska tolkningsmodeller. I 
dessa berättelser bedöms strejken och dess aktörer på varierande sätt, 
liksom den får olika betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen. 
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Berättelserna om strejken som händelse i det lokala samhällets historia 
följer däremot samma intrig, även om det varierar vilka roller inter-
vjupersonerna ger strejkens olika aktörer. I intervjuerna förekommer 
också alternativa sätt att berätta om strejken ur kollektivets perspektiv. 

När deltagarna i strejken framställer den som en händelse i hela 
samhällets historia är den något som antingen gav arbetarrörelsen 
agens eller som väckte arbetarklassen. I den första versionen infaller 
strejken i ett läge då LO och det socialdemokratiska partiet hade svårt 
att nå fortsatt framgång i sitt reformistiska projekt. Genom att i det lä-
get gå utanför den etablerade modellen ökade arbetarna i Malmfälten 
arbetarrörelsens handlingsutrymme och kraft. Samtidigt förändrade 
strejken de fackliga organisationerna och socialdemokratin så att dessa 
organisationer lyssnade in sina medlemmar bättre. Att statsminister 
Olof Palme besökte LKAB:s gruvor i strejkens efterföljd framhålls som 
ett tecken på riktigheten i denna händelsekedja. Strejken länkas på så 
vis samman med 1970-talets reformer av arbetsmarknadslagstiftning-
en, vilket inkluderar införandet av MBL. I den andra versionen är det 
arbetarklassen i sig, och inte vissa av dess organisationer, som väcktes 
av strejken. Strejken blir här något som inspirerade de vilda strejker 
som arbetarna på andra arbetsplatser gjorde då gruvarbetarstrejken 
pågick och i dess efterföljd. I denna berättelse är det inte lika självklart 
att strejken var en framgång. Det klassmedvetande som strejken tyck-
tes framkalla gick senare tillbaka utan att grundläggande förändringar 
hade genomförts. Denna berättelse är också en kritik av 1970-talets ar-
betsmarknadslagstiftning, eftersom den band upp fackliga företrädare 
till förhandlingsrummen och minskade utrymmet för lokala kollektiva 
aktioner.

När deltagarna i strejken berättar om gruvarbetarstrejken ur kollek-
tivets perspektiv, framställs den som den gången då samhället tog över 
gruvan. I denna berättelse står samhället och gruvan för två överordna-
de och abstrakta rum, som i intervjuerna laddas med olika erfarenheter 
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och värden. ”Samhället” hänvisar till de samhällena i gruvornas närhet, 
och förknippas med gemenskap, hjälpsamhet och samtal. ”Gruvan” är 
de av bolaget kontrollerade arbetsplatserna där faror, konkurrens och 
makthierarkier dominerar. En återkommande diskussion i intervjuer-
nas framställning är vilka villkoren för jämlika kommunikativa utbyten 
har varit vid olika tider. Det som diskuteras härvid är både möjlighe-
terna till utbyten inom arbetarkollektivet och hur gruvornas ledning 
kommunicerade med arbetarna. I denna berättelse blir det som hän-
de mellan december 1969 och februari 1970 höjdpunkten och finalen 
på ett 1960-tal präglat av alltmer intensiva konflikter. Strejken skildras 
som ett moment präglat av både intensiva samtal mellan gruvarbetarna 
och av ett åsidosättande av arbetsledarnas ordergivande röster. Inter-
vjupersonerna berättar att strejkens början skapade gemenskap bland 
gruvarbetarna och andra boende i Malmfälten, och tar strejken som ett 
intyg på att människors förmåga till ömsesidigt förtroende och samfällt 
handlande var intakt. Stödhälsningarna och bidragen till strejkkassan 
beskrivs som signaler på att gruvarbetarna var del av ett större kollektiv 
än de kunde se och föreställa sig. Strejkens slut blir inte lika detaljerat 
beskrivet som dess början. Intervjupersonerna berättar att det var svårt 
att komma ut ur strejken och tillbaka in i arbetet. Slutet på strejken 
förknippas med konflikter och upplösning, och intervjupersonerna 
minns att de uppfattade sig vara övervakade av polisiära och militära 
myndigheter samt oroliga för våldsamheter och straff. Deltagarna be-
rättar emellertid att strejken förändrade LKAB som arbetsgivare och 
gruvorna som arbetsplats. Den tog bort ackordshetsen, den skapade 
tid och plats för samtal mellan arbetarna och den etablerade nya sätt för 
arbetare och arbetsledare att tala med varandra. Strejken gjorde, med 
andra ord, ”gruvan” till del av ”samhället”.

Genom berättelsen om strejken som den gången som samhället tog 
över gruvan gör intervjupersonerna strejken till en gemensam erfaren-
het i det förflutna. Konflikterna mellan strejkens deltagare, och aktörer 
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i dess omgivning, närmas med försiktighet. Slutet för berättelsen för-
läggs till en tid efter återgången till arbetet, vilket gör att konflikterna 
kring de avslutande omröstningarna berättas i relativt högt tempo och 
utan detaljer. Bruket av talesätt – ”strejken var en lärskola”, ”strejken var 
nödvändig” och ”strejken gav oss människovärdet tillbaka” – blir ett sätt 
att anknyta till och koppla ihop berättelser om strejken som cirkulerar 
inom och omkring gruvarbetarkollektivet. På sätt som påminner om 
varandra tar ett flertal intervjupersoner avstånd från Harry Isaksson 
från Malmbergets strejkkommitté, något som kan tolkas som ett sätt att 
avsluta berättelsen om strejken trots att Isaksson hävdade att den aldrig 
blev fullbordad. Samlingen av intervjuer innehåller en lika unison hyll-
ning av Ture Rantatalo, som var de förenade strejkkommittéernas och 
förhandlingsdelegationens ordförande och som efter strejken blev för-
bundsombudsman inom Gruv. Rantatalos agerande utlovar försoning, 
och ett meningsfullt avslut på de konflikter som animerar berättelsen 
om strejken.

De olika innebörderna av strejken som händelse i hela samhällets 
och i det lokala samhällets historier är något som populära och veten-
skapliga framställningar av strejken har uppmärksammat för lite. Tidi-
gare framställningar lyfter istället fram strejkens varierande mening för 
olika berörda grupper eller observatörer, såsom olika fraktioner bland 
gruvarbetarna, för fackföreningen eller för olika politiska partier. Även 
intervjupersonerna har lättast att identifiera skillnaderna mellan olika 
politiska paradigm om strejken. Samtidigt är skillnaderna i skala viktiga 
när strejkens deltagare gör egna berättelser om strejken. Möjligtvis har 
sättet varpå strejken har diskuterats – som en händelse av betydelse för 
hela samhällets historia – från att jämföra och upptäcka likheterna mel-
lan sina berättelser, samt dra lärdomar om skillnaderna mellan dessa 
och berättelserna om strejken som en nationell händelse.

Att berättelsen om strejken som den gången samhället tog över gru-
van är det dominerande berättelsemönstret i intervjuerna med strejk-
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deltagarna betyder inte att det är allenarådande eller inte blir ifrågasatt. 
Denna berättelse fungerar som en mall som intervjupersonerna kan 
använda för att göra sina egna berättelser, eller som de förhåller sig 
till. Berättelsen passar emellertid inte för att framställa alla minnen av 
strejken. Det är de intervjuer, eller delar av intervjuer, som inte passar 
in i den dominerande berättelsen som ger en bild av strejken som den 
kunde upplevas utanför mötesrummen. Intervjupersoner som blev val-
da till strejkkommittéerna och intervjupersoner som engagerade sig i 
det lokala stödarbetet berättar om strejken som en tid då mycket hän-
de. De flesta intervjupersoner skildrar aktiviteter vid strejkens början, 
då den hade formen av en sittstrejk ute på arbetsplatserna, medan de 
framställer huvuddelen av strejken som en period av inaktivitet. Här 
antyder intervjuerna att strejken hade lite olika innehåll i Kiruna och i 
Malmberget. Intervjuerna med deltagare i Malmberget berättar om en 
från strejkkommittéerna utväxande organisation som hanterade olika 
delar av strejkens basorganisering. Bilden av ett mer aktivt Malmberget 
framkommer även ur intervjuerna med aktörer inom solidaritetsrörel-
sen. Dessa beskriver kulturkonsumtion i Kiruna, men deras berättelser 
om Malmberget innehåller även skildringar av kulturproduktion. Vid 
sidan om bilden av gruvarbetarstrejken som en tid av intensiv debatt, 
vari gruvarbetare framträdde som talare och ledare, finns alltså en an-
nan bild av strejken som en lång tid av passivitet, betraktande, väntan 
och längtan tillbaka till arbetet, inkomsten och det sociala livet på ar-
betsplatserna.

Gemenskapen inom gruvarbetarkollektivet, och inom strejken, är 
en punkt som blir ifrågasatt i vissa intervjuer. Intervjupersoner skildrar 
förvisso kamratanda och solidaritet, men också statushierarkier, grupp-
tryck och pennalism. Intervjupersonerna berättar om stränga arbets-
ledare, men också om att arbetarnas motstånd kunde bli hårdhänt och 
rentav skadligt. De tydligaste avståndsmarkeringarna från den inom 
kollektivet dominerande berättelsen kommer från intervjuerna med 
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kvinnor som blev gruvarbetare under 1960-talet. Dessa intervjuper-
soner börjar inte sina berättelser i konflikterna mellan arbetare och ar-
betsledare, utan mellan kvinnor och män inom gruvarbetarkollektivet. 
De berättar om strejken från ett annat perspektiv än de manliga inter-
vjupersonerna, som om de utifrån betraktar en konflikt mellan män. 
De kvinnliga intervjupersonerna säger också, var och en på sitt sätt, att 
de strejkade av solidaritet med de manliga arbetskamraterna – särskilt 
med de äldre ”gubbarna”. De intervjuade kvinnorna berättar att de – åt-
minstone ibland – var hindrade från att delta på strejkens möten efter-
som de inte kunde eller inte ville ta med sina barn dit, och de berättar 
att de inte alltid hade tillträde till de informella mötena mellan manliga 
gruvarbetare då strejken pågick. De gruvarbetande kvinnorna berättar 
om strejken som en tid då de var isolerade från gruvarbetarkollektivet.

Deltagarnas meningsskapande kring strejken illustrerar på vissa vis 
historikers konstruktioner av strejken, men utökar och förändrar sam-
tidigt bilden. Historikern Christer Thörnqvist har förklarat den strejk-
våg som började ungefär 1970 med att arbetarnas förväntningar på en 
fortsatt förhöjd materiell levnadsstandard inte längre infriades.2 Upp-
fattningar om att gruvarbetet vid 1960-talets slut inte längre gav vad det 
var värt kommer fram i vissa intervjuer. Ekonomhistorikern Ulf Eriks-
son tolkar emellertid strejkens krav på högre lön som en manifestation 
för ett missnöje med flera aspekter av arbetet i LKAB:s gruvor, framför 
allt med upplevelsen av att gruvarbetet tömdes på kunskapskrävande 
innehåll och blev alltmer styrt ovanifrån.3 Upplevelserna av en ökande 
kontroll från tjänstemän och förmän under andra halvan av 1960-talet 
framkommer också i intervjuerna. Något intervjuerna har gemensamt 
med historikern Björn Horgbys skildring av strejken är att de uttrycker 
en förståelse för det komplexa i det lokala fackliga aktörskapet.4

Intervjuernas in- och underifrån-perspektiv på dessa förhållanden 
leder samtidigt till en ny berättelse som gör gemenskap, delaktighet 
och motstånd till strejkens huvudsakliga teman. Dessa teman kommer 
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fram på tre sätt: i berättelserna om strejken, i framställningar av det som 
var svårt i strejken samt i det nutida berättandet. Deltagarna berättar 
gärna om arbetarnas spontana uppslutning i strejken, gemenskapen 
och aktiviteten de upplevde i strejkens början och om hur de själva 
eller andra talade emot gruvornas orderkedja och sade till arbetsledar-
na. Strejken motiveras på så vis som ett sätt att göra motstånd mot en 
ohållbar och farlig arbetssituation, och också med att deltagarna ville 
tala och bli hörda. Intervjuerna innehåller emellertid även berättelser 
om svårigheterna med att skapa gemenskap och delaktighet. Bilden av 
den myllrande strejken ersätts av bilden av en period som för de flesta 
av strejkens deltagare innebar passiv väntan och betraktande av andras 
aktivitet.

Deltagarna minns och berättar alltså om strejken som en gång då 
gruvarbetarkollektivet formerades på vissa vis och med vissa resultat. 
Att gemenskap och delaktighet är teman som kommer fram på bred 
front i intervjuerna är säkert också samhörigt med berättandets funk-
tion i intervjuandets nu. Genom att berätta om strejken som en av-
slutad händelse i det förflutna, och täcka över skarvarna mellan olika 
berättelser, förhindrar deltagarna att strejkens konflikter spiller över i 
nuet. Strejkens deltagare avstår från att framställa de allt bittrare kon-
flikterna mellan gruvarbetarna som strejken skapade, och berättar istäl-
let om strejkens början som sprudlade av aktivitet och då solidariteten 
visade sig vara ett praktiskt alternativ. Att dela minnen och berättelser 
om strejken kan på så vis ses som ett sätt att bekräfta deltagarnas kon-
tinuerliga tillhörighet i gruvarbetarkollektivet.

Solidaritetsrörelsens minnen, berättelser och förmedlingar

Jag har undersökt vad och hur aktörer inom solidaritetsrörelsen minns 
och berättar om strejken i två typer av material: i texter om gruvarbe-
tet och om strejken i Malmfälten som publicerades under perioden 
1968–2009 och som använder gruvarbetarnas röster för att berätta, samt 
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i intervjuer med personer som stödde de strejkande gruvarbetarna på 
olika sätt. Frågan om hur rösterna från gruvarbetarstrejken har använts 
i olika berättelser besvaras utifrån avhandlingens samtliga tre material-
kategorier. Solidaritetsrörelsens texter gör strejken meningsfull genom 
en tillämpning av 1960-talsvänsterns berättelse om samhället och his-
torien. Intervjuerna innehåller däremot ett något annorlunda sätt att 
ge mening åt strejken och engagemanget för den. Undersökningarna 
av hur röster från strejken har använts i olika berättelser visar hur dessa 
röster har producerats socialt och litterärt, och vilka platser de förevisar 
för gruvarbetarna i historien såväl som i historieproduktionen. Resul-
taten från undersökningarna av solidaritetsrörelsens meningsskapande 
samt av rösterna från Malmfälten bidrar till den ofta och på olika håll 
ställda frågan om relationerna mellan gruvarbetarstrejken och 1960-ta-
lets sociala rörelser.

Ur de böcker, rapporter, artiklar och pjäser med koppling till solida-
ritetsrörelsen framkommer en berättelse om gruvarbetarstrejken som 
har mycket gemensamt med 1960-talsvänsterns berättelse om samhäl-
let, så som historikern Martin Wiklund har rekonstruerat den. Wiklund 
menar att 1960-talsvänstern anknöt till 1930-talets folkliga mobilise-
ringar, och såg undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 förlusten 
för en möjlighet till fördjupad demokrati. I denna berättelse valdes i 
det momentet det fortsatta realiserandet av mänsklig potential bort 
och flertalet människor blev istället passiva och konforma samt fyllda 
av ha-begär. 1960-talet upplevdes däremot som ett uppvaknande, då 
människor på olika håll i samhället vaknade från sin politiska slummer.5 
Utifrån denna berättelse kan gruvarbetarstrejken ha uppfattats som en 
återkomst snarare än som inringande något nytt. Gruvarbetarna krävde 
till exempel inte att ett människovärde skulle upprättas, utan att det 
skulle återställas.

De undersökta texterna har sina egna budskap om strejken liksom 
egna sätt att framföra dem. Samtidigt bygger texterna på varandra ge-
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nom olika former av återanvändningar. Både citat och referat förekom-
mer, liksom återbruk av vissa aktörer inblandade i produktionen av de 
tidigare texterna (ett exempel är att Björn Granath först var skådespela-
re i Teater Narrens pjäs Solidaritet – arbetarmakt 1970 och sedan i Ame-
rica Vera-Zavalas Viskleken 2009). Trots att texterna innehåller viktiga 
särdrag kan de därför läsas som steg i utarbetandet av en gemensam 
och abstrakt berättelse om gruvarbetarstrejken. Att sammanfatta de 
vändningar berättelsen gjort är mitt sätt att visa på både det gemensam-
ma och det varierande i materialet.

I sitt utgångsläge, som markeras av Sara Lidman och Odd Uhrboms 
bok Gruva, formas berättelsen av ett förståelseparadigm och av viljan 
att bidra till förändring. Pocketboken Strejken markerar början på nästa 
fas, vari berättelsen gör en vändning mot ett förklaringsparadigm av 
syftet att bevara erfarenheterna från strejken. Inom denna fas infaller 
också strejkens tionde och tjugonde jubileum, och strejken framställs 
allt oftare i relation till begreppsparet minne och glömska. Bruket av 
detta begreppspar når sitt fulla genomslag vid strejkens trettionde jubi-
leum, men då märks också att en ny vändning är i antågande eftersom 
berättelsen blir mer flerröstad och reflekterande. Pjäsen Viskleken, som 
premiärvisas vid strejkens fyrtionde jubileum, handlar snarast om att 
undersöka relationerna mellan röster och om att visa på komplexitet. 
Den för solidaritetsrörelsens texter gemensamma berättelsen om gruv-
arbetarstrejken handlar om strejken som den gången då i ensamhet 
och tystnad nedsänkta människor fann sina röster, formulerade krav 
och stred för dem – men förlorade, fast inte helt, för det nya språket 
fanns kvar. Berättelserna om strejken kan därför tolkas som motstånds-
handlingar. Att berätta om strejken blev ett sätt att hålla emot mot de 
krafter som vid olika tider uppfattades dra bort gruvarbetarnas röster 
och erfarenheter från offentliga samtal.

Solidaritetsrörelsens berättelse är exempel på den historiografiska 
trop som söker efter återvändsgränderna och de ej tagna vägarna – för 
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att visa sådant som kunde ha blivit av, men som valdes bort och skrevs 
över av de segrande alternativen. Solidaritetsrörelsen berättar om strej-
ken som en återkomst av en föredragen repertoar, men deras berättelser 
drivs inte nödvändigtvis av nostalgi eller av upprättelse för det tidigare 
förlorande alternativet. Wiklund menar att vänsterns historiska berät-
telse snarare ämnade bevisa att den valda vägen framåt inte var den 
enda möjliga. Strejken i Malmfälten blir en händelse som gör historien 
meningsfull, genom att den visar på ett cykliskt inslag i det tillsynes 
linjära framåtskridandet. Gång efter annan framstår frigörelsen som 
möjlig, men istället leds samhället in i en ny cykel av exploatering och 
förtryck. I strejkens efterföljd trängs rösterna från Malmfälten på nytt 
bort, liksom det alternativ de företräder.

Denna motståndshandling inbegriper att dokumentera och för-
medla röster från gruvarbetarstrejkens deltagare. Rösterna i solidari-
tetsrörelsens texter har mycket gemensamt med det röstgivande som 
litteraturvetaren Annika Olsson och historikern Monica Edgren har 
undersökt i olika urval av 1960- och 1970-talens sociala reportage.6 Ols-
son och Edgren har visat att informanterna i dessa reportage citerades 
på så vis att de förminskades till att vara exempel på en kollektiv erfa-
renhet, något som också är fallet i rapporterna från strejken. Liksom 
i andra sociala reportage, prioriterar rapporterna från strejken mäns 
berättelser. Kvinnors röster förstärker männens berättelser eller talar i 
deras plats när de gått bort, tills Viskleken undersöker kvinnors enskilda 
och delade röster. Något som rapporterna från strejken också har ge-
mensamt med den bild Olsson och Edgren ger är att de argumenterar 
för behovet av dem som behövs för att förstärka, förmedla och beskyd-
da gruvarbetarnas röster. 

Texterna förmedlar röster på så vis att en arbetsdelning upprättas 
mellan dem som ger fakta (gruvarbetarna) och dem som ger analys 
och gestaltning (aktivisterna). I texterna används gruvarbetares röster 
för att berätta om vad som sker, medan rösterna från aktivister används 
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för att berätta om gruvarbetarna. Texterna är konstruerade på så vis att 
gruvarbetarna inte kan se eller berätta om aktivisterna och inte heller 
kommentera deras berättande. Samtidigt ger texterna väldigt lite eller 
ingen information om processerna som har producerat deras berättel-
ser och rösterna som framför dem. Istället intygas det på olika sätt att 
rösterna är riktigt rapporterade. I Strejken märks exempelvis strategin 
att använda gruvarbetarnas röster som vittnesmål. Gruvarbetarna har 
här uppgiften att ge information om strejkens orsaker och förlopp. Att 
deras ord är riktiga intygas av att de uppges ha berättat för ”ljudinspe-
laren”. I pjäsen Solidaritet – arbetarmakt märks en annan strategi, näm-
ligen att kalla gruvarbetarna för pjäsens verkliga författare. Detta kan 
uppfattas som ett förhållningssätt som är direkt motsatt till att behandla 
gruvarbetarna som vittnen. Ett vittne förmedlar inget mer än det han 
eller hon faktiskt var med om, men en författare diktar aktivt ihop en 
egen version av förloppet. I själva verket är det bara ett annat sätt att in-
tyga att gruvarbetarrösterna i dramat såväl auktoritativa som autentiska. 
Pjäsen Solidaritet – arbetarmakt döljer arbetet och dess fördelningar 
genom att blanda ihop funktionerna författare och berättare. Genom 
att kalla gruvarbetarna för pjäsens författare döljer teatergruppen att de 
bearbetat intervjuerna de gjorde i Malmfälten och på så vis utarbetat 
de berättande röster som publiken möter i dramat. Var och en på sitt 
sätt skapar båda dessa texter röster som på okända sätt är frigjorda från 
de möten som skapat dem.

Pjäsen Viskleken är svårt att passa in i mönstret. Det anknyter till och 
återanvänder äldre texter med koppling till solidaritetsrörelsen, och 
för på så vis berättelsen om strejken vidare. Samtidigt utmanar detta 
drama på vissa sätt solidaritetsrörelsens berättelse. Pjäsen undersöker 
rösterna som berättat om strejken, deras berättelser om varandra och 
de fiktionaliseringar människor ägnar sig åt för att göra världen möjligt 
att uppfatta.



246

Intervjuerna med solidaritetsrörelsens aktörer innehåller emellertid 
andra sätt att ge mening åt strejken, engagemanget för den och rösterna 
från den. Liksom texterna innehåller intervjuerna med aktörer inom 
solidaritetsrörelsen varierande minnen av och berättelser om gruvar-
betarstrejken och dess sammanhang. Vad och hur intervjupersonerna 
berättar om strejken beror på hur de stödde den och var i landet de 
agerade ut sin solidaritet, men de har också personliga upplevelser och 
egna ärenden med att berätta. Samtidigt finns det sådant som intervju-
personerna har gemensamt och som kan jämföras med berättelser från 
det sena 1960-talets aktivism mera generellt. Tillsammans ger detta en 
bild av de berättelser som solidaritetsrörelsens engagerade rapportörer 
uppfattade strejken igenom.

Wiklunds rekonstruktion av 1960-talsvänsterns berättelse om sam-
hället går att känna igen som en meningsbärande struktur i intervjuerna 
med aktörer i solidaritetsrörelsen. 1960-talet berättas exempelvis fram 
som tiden då ett uppvaknande från en politisk slummer skedde, både 
för intervjupersonerna själva och runtomkring dem i samhället. Strej-
ken får också mening i relation till en upplevelse av en förestående kris, 
och en uppfattning av nuet som en historisk vändpunkt vari det var 
avgörande att ta ställning. Intervjuerna innehåller däremot också fram-
ställningar som tycks gå utanför Wiklunds rekonstruktion, och som 
passar bättre ihop med den bild av subjektsformering inom 1960-talets 
sociala rörelser som forskargruppen bakom Europe’s 1968: Voices of re-
volt har gett.7 Intervjuerna skildrar olika former av perspektivöppnande 
resor – till Kuba, Paris i maj 1968 eller Malmfälten på vintern 1969–70 

– som satte intervjupersonerna i kontakt med alternativa förebilder och 
nya samtalspartner. Deras engagemang motiveras med upplevelsen av 
att det etablerade systemet och dess företrädare reagerade och ville 
hindra aktiviteter, röster och samtal. Wiklund har undersökt texter från 
den nya vänstern och får då information om vilken berättelse som for-
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mades inom dessa grupper. Intervjuer med dess aktörer visar istället 
vilka frågor som drev deras engagemang.

De intervjupersoner som stödde och betraktade strejken på håll 
berättar fram den som en politisk händelse som tillsammans med till 
exempel rörelsen mot USA:s krig i Vietnam och händelserna i Paris i 
maj 1968 är ett av de bestående intrycken av det sena 1960-talet. I våra 
intervjuer har strejkdeltagarna berättat om strejken som något som ska-
pade klassmedvetande – det vill säga medvetande inom arbetarklassen 
om möjliga sätt att agera samfällt. De som engagerade sig för strejken 
berättar istället om den som något som skapade medvetande om klass. 
Strejken sägs ha visat att klassamhället bestod och att arbetarklassen 
kunde vara en förändrande kraft i samhället. Intervjuerna påminner 
här om historikern Kjell Östbergs beskrivning av hur de vilda strej-
kerna kring decennieskiftet 1970 gjorde att sextioåttarörelsen fick upp 
ögonen för klass.8 Strejken beskrivs av intervjupersonerna som något 
som kom plötsligt, som drabbade djupt och som tvingade fram ställ-
ningstaganden.

Strejken fick även Melker Falkman och Kajsa Ohrlander – de inter-
vjupersoner som reste till Malmfälten, tog del av strejkaktiviteterna och 
fick vänner bland de strejkande gruvarbetarna – att ta ställning. Dessa 
intervjupersoners berättelser handlar om att de dåtida misstankarna 
om att nyheter och andra rapporter som nådde dem från Malmfälten 
var ofullständiga eller missade viktiga poänger. När dessa intervjuper-
soner berättar om det som de gjorde i Malmfälten understryker de en 
skillnad mellan dem själva, som bodde hemma hos gruvarbetare, och 
journalisterna som bevakade strejken från Hotell Ferrum i Kiruna. De 
gör också skillnad mellan olika typer av engagemang för strejken, och 
tar avstånd från de grupper som ville lära gruvarbetarna läxor av oli-
ka slag. Istället berättar de om hur strejken gjorde Malmfälten till en 
mötesplats, främst mellan ”arbetare” och ”intellektuella”. De skildrar 
bildningen, intresset för kultur och diskussionslystnaden som de upp-
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levde bland gruvarbetarna. Båda berättar om hur gruvarbetare lade sig 
i och formade det som de gjorde i Malmfälten. Falkman berättar att 
idén om att Teater Narren skulle göra en teaterpjäs om strejken först 
yppades av en person som varit publik till en pjäs teatergruppen bjöd 
de strejkande på. Ohrlander kom till Malmfälten för att hon ville in-
tervjua kvinnorna där om deras upplevelser av strejken, men berättar 
om hur Harry Isakssons från Malmbergets strejkkommitté fick henne 
på andra tankar. Hennes resa till Malmfälten resulterade istället i en 
samling dikter skrivna av henne själv och av boende i Malmfälten.

Främst baserat på intervjuerna med Falkman och Ohrlander men-
ar jag att de engagerade rapportörerna uppfattade strejken genom en 
berättelse om en generation och en tid som tog till orda. Detta är en 
berättelse som inte skrivs ut i de publicerade texterna om strejken, men 
som bidrar till förståelsen av deras budskap. Berättelsen framkommer 
ur likheten mellan hur intervjupersonerna berättar om sina egna ak-
tiviteter i fria teatergrupper i Stockholm och om gruvarbetarstrejken. 
Berättelsen utgår ifrån en skildring av 1960-talet som en förljugen tid, 
präglad av tystnad och lydnad. På olika platser i samhället började 
människor ställa frågor om samhället och undersöka det i samtal med 
varandra. Dessa samtal ledde till ifrågasättanden av sociala gränsdrag-
ningar och till föreställningar om nya sätt att vara tillsammans. Samta-
len var emellertid ständigt utsatta för hot. Gamla vanor – inriktade på 
konkurrens och individualism – var kulturellt understödda och kunde 
få genomslag på nytt. Dessutom fanns det tendenser i samhället som 
villa tvinga tillbaka in i tystnad och okunskap. Aktivisterna i den nya 
vänstern som engagerade sig för strejken kunde se något av sina egna 
frågor i gruvarbetarnas yttranden och paroller, och i strejken kunde de 
se en möjlighet att utvidga samtalen de själva inlett och på så vis lära 
sig än mer om historien och samhället.

Intresset för de strejkande gruvarbetarnas röster, liksom genomsla-
get för förhållningssättet att ge röst, går att förstå på andra sätt utifrån 
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intervjuerna än från texterna som förmedlar strejkdeltagarnas röster. 
Dokumentationen och förmedlingen av röster verkar mindre viktig än 
mötena och samtalen bakom dessa förmedlingar. De förmedlade rös-
terna skildras som ett redskap för bjuda in till nya samtal på fler platser, 
något som givetvis inte syns i texterna men som intervjuerna skildrar.

Historikern Kim Salomons påpekande att det bakom De förenade 
FNL-gruppernas och det närstående maoistiska partiet KFML:s enga-
gemang kunde finnas ett strategiskt utnyttjande av konflikten i syfte 
att övertyga inom arbetarklassen om de egna politiska programmen, 
passar alltså dåligt som beskrivning av det som mina intervjupersoner 
framställer.9 Salomon fångar något som säkert fanns på vissa håll, men 
som inte var allenarådande och möjligtvis inte ens typiskt. Östbergs 
beskrivning av gruvarbetarstrejken som en mötesplats mellan självstän-
diga delar av det han kallar sextioåttarörelsen stämmer bättre överens.10 
Begreppet ”kulturaktivism”, som historikern Stefan Backius utvecklat i 
en studie av 1970-talets så kallade arbetarspel, passar ihop med det som 
intervjupersonerna rapporterar hände i Malmfälten. Med kulturakti-
vism menar Backius ett förhållningssätt som gick ut på att använda kul-
turproduktioner för att skapa medvetande om historiska och sociala 
samband, och för att aktivera människor i förändringsprocesser.11

Mina undersökningar av hur röster från strejken har använts i olika 
berättelser visar hur erfarenheterna från strejken blir förpassade till det 
förgångnas domän. De berättelser om strejken jag har ägnat mig åt kan 
begripas som instruktioner för vad i strejken som bör bli hågkommet 
och för hur det bör berättas fram. Däremot ger de inga instruktioner 
för hur minnen kan göras delbara, undersökas och användas i nya si-
tuationer. Snarare återskapar de arbetsdelningen mellan dem som ger 
material och dem som ger analys eller gestaltning. Detta bevarar vissa 
erfarenheter från strejken på vissa sätt, men samtidigt förhindrar för-
djupade insikter i såväl det egna historiska aktörskapet som historiskt 
aktörskap som fenomen. Framställningarna av strejken utgår ifrån och 
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förstärker på så vis synsättet att historia är det som redan har hänt – nå-
got objektivt som utövar ett tryck på nuet – snarare än något som går 
att engagera sig i, arbeta igenom på nytt, dra lärdomar av i nya situatio-
ner – och använda för orientering i nya situationer och inför framtiden. 
Rapportörernas berättelser om sig själva har uteslutits ur texterna om 
strejken – åtminstone fram till Viskleken – som därmed berövats en 
reflektion som kunde ha blivit bas för kanske mer radikala berättelser 
om sambanden mellan kollektiva aktioner, kulturella representation 
och samhällsförändring.

Till skillnad från vad som är fallet i solidaritetsrörelsens texter om 
gruvarbetarstrejken förmedlar avhandlingen inte enbart berättelser, 
utan den visar också hur narrativa diskurser kan användas för att kom-
municera och tänka igenom minnen. Samtidigt har jag gjort strejkens 
tidigare rapportörer till en del av historien. De gruvarbetarröster som 
texterna med koppling till solidaritetsrörelsen innehåller blir då möj-
ligtvis mindre autentiska, men samtidigt mer historiska – det vill säga 
tillkomna i konkreta möten och i relationer. Förhoppningsvis bidrar jag 
med detta till att den vändning mot reflexivitet som Viskleken påbörja-
de fullföljs när en ny våg av strejkskildringar kan väntas i samband med 
det förestående femtioårsjubileet. 

Gruvarbetarstrejken och muntlig historia

Kan den som vill skriva eller undersöka historia tillsammans med 
historiens aktörer och brukare lära något av meningsskapandet kring 
gruvarbetarstrejken?

Ett svar på den frågan är att det redan har skett. Som jag beskriver 
i inledningskapitlet har det flervetenskapliga fältet muntlig historia 
delvis formerat sig som en reaktion mot 1970-talets röstgivande, och 
utvecklat fler sätt att använda intervjuer än att få fakta om förflutna 
förlopp. I en kritisk kommentar till mottagandet av 1970-talets rapport-
böcker skriver till exempel historikern Michael Frisch att de hyllats för 
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att erbjuda både ”något annat än historia” och ”mer historia”. Folkliga 
minnen var enligt Frisch vid en viss tid eftertraktade för att de tycktes 
förmedla sanningar som historieämnets abstraktioner gjort osynliga. 
Det som dessa minnen ansågs tillföra var samtidigt mer exakt kunskap 
om sakernas verkliga tillstånd, det vill säga mer historia.12 Frisch menar 
att förlitandet på minnen visserligen vid en viss tid avslöjade och utma-
nade historieämnets dogmer, med följd att fler erfarenhetskategorier – 
exempelvis arbetare och kvinnor – kunde bli en del av det historiska re-
gistret. Samtidigt är minnen bland annat resultat av identitetsskapande, 
påverkade av hegemoniska processer i samhället och formade av myter 
eller kulturellt etablerade sätt att konstruera erfarenheter. Minnet är, 
med andra ord, en process i historien, som därför kan och bör bearbe-
tas historiskt. I bästa fall, anser Frisch, utvecklar sig muntlig historia till 
att bli en allians mellan aktörer och historiker, som belyser varandras 
kunskapande. Muntlig historia handlar då inte längre om att få fakta, 
eller ens om att få berättelserna, utan blir en slags historieskrivning i 
samtalets form.13

Historikern Malin Thor Tureby resonerar på liknande sätt i artikeln 
”Muntlig historia – mer än en metod”. Thor Tureby uttrycker det som att 
den stora möjligheten med muntlig historia är att forska inom vad hon 
kallar en subjekt–subjekt-relation.14 Strävandet efter en sådan relation 
menar jag sedan dess har motiverat historiker i Sverige att arbeta med 
muntlig historia. Vad det innebär att befinna sig i en sådan relation, hur 
den kan upprätthållas och ifall den kan spilla över i den på intervjun 
följande textproduktionen är exempel på frågor som däremot inte har 
utretts djupare.15 Att kalla intervjupersoner för berättare för att marke-
ra deras aktivitet, som exempelvis Portelli gör, är inte tillräckligt.16 Det 
reducerar intervjupersonerna till en för intervjuaren begärlig aspekt, 
och döljer hur berättaren blir till i trepartskommunikationen mellan 
intervjuare, intervjuad och (föreställd) publik. Forskarens behov av 
vetenskapliga och publicerbara resultat riskerar att komma i vägen för 
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andra resultat, eller att skapa fixerade bilder av intervjupersonerna på 
sätt som påminner om vad som skett med rösterna från Malmfälten.

Litteraturvetaren Annika Olsson är en av dem som har diskuterat 
vad det innebär och hur det kan gå till att skapa och vidmakthålla sub-
jekt–subjekt-relationer i forskningen. Hon föreslår att förhållningssät-
tet att ge röst helt borde överges till förmån för tillvägagångssätt som 
syftar till att skapa plats för att aktörer att själva komma till uttryck.17 
Den intervjuande historikerns uppgift blir i så fall inte enbart att skapa 
kontakter mellan historiens aktörer och brukare (genom att intervjua 
och förmedla intervjuerna), utan att skapa kontakter mellan historiens 
aktörer och dess många producenter – historiker, kuratorer, förläggare 
och så vidare. Subjekt–subjekt-relationen kan därmed vidmakthållas 
en längre tid, och intervjupersonerna aktiveras också i analysen och 
presentationen av intervjun. I boken Oral history at the crossroads ger 
historikern Steven High ett exempel på ett långt gånget platsskapande. 
Med denna bok rapporterar High från The Montreal life stories project, 
som var ett samarbete mellan historiker vid Concordiauniversitetet och 
organisationer för olika diasporiska grupper. Projektets målsättningar 
och metoder arbetades fram i samråd mellan dess deltagare, och syf-
tade till att stärka Montreal som en delad hemvist genom delandet av 
levnadsberättelser. Berättelserna har gjorts tillgängliga på flera sätt, där-
ibland genom dramatiska bearbetningar och digitala tekniker. Projektet 
har sålunda gett deltagarna makten över att skapandet av källmaterial, 
men också lett fram till formulerandet av nya forskningsfrågor som 
utgår ifrån det som kommit fram ur projektet – och en lång rad publi-
kationer.18

På vissa sätt har jag med min avhandling ägnat mig åt att skapa plats, 
men på andra är avhandlingen snarare ett slags röstgivande. Jag har pla-
nerat och iscensatt intervjuerna på så vis att de blivit platser för att både 
berätta och reflektera över berättelser och deras sammansättningar. Jag 
har också skapat en ny samling av intervjuer som kommer att arkive-
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ras, och därmed blir en källa som den som i framtiden är intresserad 
av gruvarbetarstrejken kommer att kunna använda sig av. Genom att 
jag intervjuade för att skapa ett arkiv – och därmed för att lämna ett 
bidrag som skulle kunna vara nyttigt för brukare vars frågeställningar 
jag inte kan känna till – skilde jag på intervjuandet och forskningen 
på intervjuerna. Däremot har jag behållit kontrollen över analysen av 
intervjumaterialet och över diskussionen av resultatet.

Eftersom jag först gav mig ut för att skapa arkivet med intervjuer, och 
först därefter började bearbeta samlingen av intervjuer och texterna om 
strejken, kunde jag planera och genomföra intervjuandet på så vis att 
det främst inriktades på att få fram intervjupersonernas meningsska-
pande. Syftet med mitt frågande kunde till exempel vara att få intervju-
personerna att utveckla sina narrativa diskurser så långt som möjligt, 
istället för att få fram vissa innehåll. Längst kom jag när jag gjorde serier 
av intervjuer med samma personer. Då behövde jag inte känna mig 
stressad över att intervjun måste leda fram till ett direkt användbart 
material – till exempel en berättelse – utan samtalet och reflektionerna 
kring att minnas, att göra berättelser och över berättelserna innehåll, 
former och innebörder kunde bli ändamålet.

Mitt bidrag till den fortsatta diskussionen av muntlig historia blir 
– avslutningsvis – att föreslå en allians med begreppet bildning. Bild-
ningsbegreppet stämmer överens med min utgångspunkt att intervjuer 
bör bli ett tillfälle för intervjuare och intervjuad att lära om hur den 
intervjuade gör mening. Bildningsbegreppet har också betydelsen 
att arbeta igenom historiens avlagringar, och kan därför ses som en 
precisering av Frischs formulering om att muntlig historia bör bli en 
historieskrivning i samtalets form. Intervjun blir ett sätt att undersöka 
biografi och historia i relation till varandra. Att bli bildad innebär samti-
digt att upptäcka den egna subjektivitetens historiska förankringar, och 
att på så vis förändra och utöka den egna subjektiviteten. Mitt förslag 
är vagt formulerat, men ett tydligt alternativ till det röstgivande som 
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aktörerna inom solidaritetsrörelsen ägnade sig åt. Att börja se muntlig 
historia som bildning innebär, slutligen, att på nytt granska och disku-
tera historikerns roll i samhället, liksom innebörden av att bearbeta 
något historiskt.
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English Summary

During the winter 1969–70 the miners at the state-owned iron ore mi-
nes in the Norrbotten ore fields in northernmost Sweden went on stri-
ke. By taking strike action the workers violated the ongoing collective 
agreement with the employer and therefore their trade union did not 
sanction the strike. Even though they did not receive any economic 
support from the Swedish Mining Workers’ Union (abbreviated SMWU 
from here on), close to 5,000 workers participated in the strike between 
December 9, 1969 and February 4, 1970. This makes the miners’ wildcat 
strike the largest industrial conflict in Sweden since the late 1940s. The 
miners demanded a better remuneration and that a monthly pay should 
replace the chord salary. They also wanted to improve the safety of the 
mines and that foremen and engineers would seek dialogue instead of 
giving orders.

The strike was organised by the principle of direct-democracy. The 
miners demanded that their chosen executive strike committees, rather 
than officials for the SMWU, should represent them in the negotiations. 
The mining company (LKAB) and the SMWU instead chose to defend 
the model with central negotiations that had been established between 
employers’ organisations and trade unions in Sweden. The strike thus 
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proceeded as a struggle for procedure. A joint negotiation delegation 
was later formed, wherein the strike committees held the majority and 
the chair, while trade union representatives formed a minority. The re-
placement of contracted pay by monthly pay was a concrete result from 
the strike. The miners’ strike was however part of a wave of wildcat 
strikes in Sweden, which has been interpreted as a catalyst for labour 
market reforms during the 1970s.

For a long time the miners’ strike in the Norrbotten ore fields has 
been the base for discussions and debates on society, culture and his-
tory. The strike had a great impact on printed and broadcast news, and 
the miners’ action had a significant popular support. A loosely organi-
sed solidarity movement, consisting of individual and collective initi-
atives, was formed. Journalists, documentary filmmakers, playwrights, 
scholars and others within this movement documented the strike. In 
the aftermath of the strike, actors within the solidarity movement ex-
pressed concerns that experiences from the strike would be interpreted 
beyond recognition, and thereby be scattered and forgotten. To coun-
teract this, the strike has been depicted many times and in many genres. 
Typically, the authors of these accounts have used voices of the strike’s 
participants to construct narratives about it. The strike nowadays is 
treated as one of the significant events in historiography on the late 
twentieth century in Sweden.

The purpose of this dissertation is to explore meaning-making 
around the miners’ strike in the Norrbotten ore fields. Through the 
miners’ strike, and its successive depictions, it is possible to study a 
complex of problems concerning the relationships between individu-
al actors’ memories, and shared memory processes on a societal le-
vel. This dissertation analyses how miners’ that went on strike, and 
people who acted in solidarity with them, communicate memories of 
a strike that has been pointed out as memorable for Swedish society in 
general. The aim is to enhance the understanding for how subjective 
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remembering can be used to create knowledge about history and its 
representations.

On an empirical level, the dissertation casts light on one of the mo-
ments when actors within the so called New Left of the 1960s became 
conscious about the working classes and their culture. Through explo-
rations of personal and public depictions of the strike the dissertation 
also creates new perspectives on the strike as an event in the past. The 
dissertation answers three questions: (1) What and how does partici-
pants in the strike remember and tell about the strike? (2) What and 
how does actors from the strike’s solidarity movement remember and 
tell about the strike? (3) How are voices from the striking miners used 
in different narratives?

Principally, two types of materials are analysed, namely published 
accounts of the strike in different genres that include voices from its 
participants, and interviews (oral history) with participants in the stri-
ke and its solidarity movement. The oral history interviews were car-
ried out through 2010 and 2012, following the strikes’ 40th anniversary 
in 2009. Among the interviewees are people who were chosen to the 
striking committees; people who were active in the SMWU on a local le-
vel; and people who were part of the strikes´ base—among these some 
of the first women doing industrial mine work in Sweden. Among the 
interviewees are also people who acted in solidarity with the striking 
miners, for example by organizing support rallies, collecting money or 
travelling to the Norrbotten ore fields to document the strike.

The main theoretical inspiration comes from a combination of what 
historian Alistair Thomson has called ‘a popular memory approach to 
oral history’ and Gérard Genettes’ narratology. ‘Meaning-making’—
which means peoples’ continuous work to ascribe meaning to them-
selves, their relations, and shared situations—is the central concept of 
the dissertation. The concepts ‘memory’ and ‘narrative’ forms a bridge 
between this central concept and the empirical materials. The popular 
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memory approach to oral history provides a way to study social memo-
ry processes through conversations with individual actors. Instead of 
taking certain collective memories for granted, this approach analyses 
actors’ engagement with culturally transmitted and socially sanctio-
ned instructions for how and what to remember. The formal qualities 
of narratives – such as their tempo, frequency, modes, voices, and so 
on give information about how the teller relates to what is mediated, 
but also about in which previous exchanges the memories have been 
made meaningful, and about which cultural circuits and texts that have 
informed this meaning-making. The chosen conceptual combination 
thus highlights people’s active creation of stories out of experiences 
and memories.

The starting point for the popular memory approach to oral history 
is the assumption that people seek affirmation and confirmation as so-
cial actors. This affects how people mobilize, think through and com-
municate memories. In this dissertation, and in line with Thomson’s 
as well as psychologist and scholar Henry Greenspan’s work, memory 
therefore does not only stand for the original experiences being recal-
led. Memory is rather seen to cover the process of ‘re-tellings’ in front 
of different persons and groups, and in different discursive situations. 
This makes remembering a social action, practiced in relation to both 
general and particular publics. Nevertheless, not all memories, or part 
of memories, fit established narratives or desired identities. Such me-
mories put the sought-after affirmation and confirmation at risk, and 
must therefore be held back or reworked to fit what is an appropria-
ted telling at a specific time. Making stories out of memories is a way 
of experiencing a sense of composure. This procedure however also 
brings certain choices of perspective, emphasises, and exclusions. In 
this dissertation, memory is therefore approached as a never comple-
ted meaning-making process. This process progresses dynamically and 
is powered by a set of relations including dominating and competing 
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narratives in the general public, between shared and personal stories, 
between communicated and withheld memories, and between the 
remembering individual and changing interlocutors.

The first empirical chapter analyses the constructions and discus-
sions of voices from the miners and others in books, articles and perfor-
ming arts from 1968 through 2009. This chapter deals with depictions 
of the strike that has been circulated in what Thomson calls the general 
public. In these accounts, a fascination for the miners’ voices and lang-
uage can be noticed. The typical teller of the strike has been a male 
labourer, but in the end of the period also voices from women within 
the mine-working communities, and voices from outside activists, are 
used to narrate the strike. The miners’ voices were first presented as 
actively creating meaning around the mine-work. After the strike, this 
was replaced by the notion that the miners were witnesses of the rea-
lity of the mines. The miners’ strike has been treated as an example of 
how a strike should be carried out, making it important to preserve the 
miners’ voices as they were. Meanwhile, the miners’ voices are used to 
create other voices in the various accounts of the strike—such as the 
workers’ leader, the digging journalist, and the socially engaged wri-
ter—and to legitimize their analyses. The relationship between these 
voices are hierarchical, creating a division of labour between those who 
give facts (miners), and those who interpret these facts (the writers). 
However, in the end of the period, when writers belonging to a younger 
generation present the strike, the voices are constructed to show their 
relative positionality and complexity.

The second empirical chapter is mostly based on two series of in-
terviews with two persons that travelled to the Norrbotten ore fields, 
documented the strike and its aftermath, and thereafter depicted the 
strike as, respectively, a drama and as a collection of poetry. The chap-
ter engages with a relationship that according to the popular memory 
approach contributes to memory’s dynamics, namely the relationships 
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between teller and listener. It sets out to recreate something that has 
commonly been left out of the accounts of the strike, namely the wri-
ters’ narratives about themselves, their perceptions of the strike, and 
their textual productions. In the interviews, the democratic and col-
lective avant-garde theatre of the 1960s are reported as the place where 
the interviewees learned to report from and explore reality, and also 
as a channel for distribution of one of the interviewee’s account of the 
strike. The chapter further analyses how experiences from these thea-
tre groups are used as a horizon of comparisons for the interviewees’ 
outlooks on the strike. The chapter concludes that the interviewees 
perceived the strike through a narrative about a time and a generation 
that broke the culture of silence that was perceived as invited by diffe-
rent figures of authority during the 1960s.

In the third empirical chapter, the different ways that interviewees 
have constructed stories about the strike are analysed. The study ma-
kes use of Alessandro Portelli’s adaptation of the narratological catego-
ry narrative mode to identify, group and discuss the different stories 
about the strike in the collection of interviews. Portelli has defined 
three narrative modes—institutional, communal, and personal—that 
are applicable on narrative constructions of events in oral history and 
history writing. However, one of the results of the chapter is a clari-
fication of the differences between the communal and the personal 
mode, and thus of their definitions. The chapter shows that the strike 
has been made meaningful foremost as an event in the institutional or 
the communal modes. When thought of as an event in an institutio-
nal (national) timeline, the strike is ascribed political meanings that 
fuels conflicts among the interviewees. When the strike is told as an 
event on a local scale (communal mode), participants in the strike give 
similar narratives. Participants in the strike refers to it as something 
that created a sense of community. They give it meaning as a moment 
when the local community took over the mines, thus changing the gui-
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ding principles for their workplace. The importance of the differences 
between understanding the strike as a societal or local event has been 
overlooked in preceding popular and scholarly accounts.

The fourth empirical chapter analyses how the strike participants use, 
relates to, and discuss the different narratives about the strike. A lot of 
the interviewees make use of the narrative about the strike as a moment 
when the local community took over and changed the mines to order 
their personal anecdotes into a story about mine work in the 1960s. A 
strategy that is prevalent among the interviewed participants is to com-
bine different narratives in such a way that no loose ends are left. The 
conflicts between different viewpoints are lessened, so that the strike 
could be viewed as a shared experience in the past. Giving alternative 
stories are a third way to relate to the narratives of the strike. Especially 
the notion that solidarity came natural to the miners are questioned, 
and bullying, status hierarchies, and group pressure among the miners 
are depicted. A fourth way to relate to the different narratives about the 
strike is to question them. It is especially common to question the pe-
riodization of the strike. While most public depiction makes the strike 
to be what happened between December 9, 1969, and February 4, 1970, 
participants in the strike in their own ways tell about the strike as the 
solution to a much longer period of tension. 

In summary, there are several results of the dissertation. The partici-
pants in the strike tell about the strike as that time when the communi-
ty of miners took over the mines. Through the strike the mining com-
pany were forced to act as a member of the community, and the mines 
were transformed into a less dangerous, competitive, and hierarchical 
workplace. This dominant narrative among the miners is consistent 
with previous research on the strike, that shows that the strike was 
caused by transformations within the political economy, and by a de-
valuation of the mine work. However, the narrative goes beyond these 
already available explanations, and stresses the longing for unity, cohe-
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sion, and solidarity. Among the strike participants, primarily among 
the women who tell about becoming a mineworker in the 1960s, there 
are also other narratives that challenge the notion that unity came na-
turally to the miners, and that tell about group pressure, bullying, and 
processes of exclusion. Hence the interviews with participants in the 
strike make it meaningful as a time when the collective of mineworkers 
were formed in specific ways. This is a different from how the actors 
from the solidarity movement have depicted the miners and their strike. 
Actors in the solidarity movement have mediated the miners’ voices 
in such a way that their texts establish a division of labour between 
those who give facts (the miners), and those who provide analysis and 
narrative presentation (the activists). The miners are written into his-
tory—and their voices are used to tell about the strike—but never let 
into the sphere of history-writing. The books, reports, and plays can 
therefore also be read as stories about the ones that are needed to make 
the miners’ voices heard. The solidarity movement’s narrative about 
the strike are similar to the narrative that previous research has shown 
that the Swedish New Left used to society and history meaningful. In 
this narrative, the 1960s was perceived as a time of awakening from a 
three decades long political slumber. Through this narrative, the strike 
could be seen as a reappearance of something almost forgotten, rather 
than the bringer of change. The interviews with actors in the solidarity 
movement tell the story a bit different. Especially those interviewees 
who visited and reported from the strike tell about it as a meeting-place, 
and a chance to learn through conversation and mutual sightings. Whi-
le earlier research has stressed the importance of subcultural formation 
as a driving force for the solidarity work, the analysed interviews show 
that the strike also harboured a political content. The explanation for 
this disparity might be that previous research has studied texts from 
some of the group involved in the solidarity work, while this disserta-
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tion analyses oral history-interviews that also make meaning around 
the process between these publications.

In the end, the relevance of these results for oral history is discussed. 
In Sweden, many historians who choose to work with oral history do so 
because the possibility to base the research on a subject–subject-rela-
tionship. However, neither deeper meaning of such a relationship, nor 
the methods for putting it into place, has been thoroughly discussed. 
It is argued that the need for publishable results might make it hard 
to evolve and maintain such a relationship. Therefore, scholarly oral 
history always run the risk of repeating the division of labour between 
givers of facts and/or narratives, and providers of explanation. A future 
epistemological alliance between oral history and the concept of Bil-
dung is suggested as a future way to further reflect upon this state, and 
its solutions.
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Efterord

Mina handledare – Bo Persson och Inga Sanner – har läst så mycket 
och så noggrant, och dessutom gjort sig tillgängliga och varit stöttande 
på andra sätt under forskarutbildningen, att jag inte riktigt vet hur jag 
ska säga tack tillräckligt, utan försöker skicka vidare som ett fint be-
mötande av de studenter jag själv handleder och kommer att handleda. 
Jag vill också tacka de övriga som varit delar av den apparat som fått 
mitt manus fram till tryckning och belyst det vid disputationstillfället – 
slutseminarieopponenten Annika Olsson, tredjeläsaren Jens Ljunggren, 
opponenten Håkan Blomqvist samt Maths Isacson, Johanna Overud, 
Johan Svanberg och Karin Helander i betygskommittén.

Ett alldeles särskilt tack till de som ställt upp som intervjupersoner 
– Inger Aho, Gunnel Andersson, Karl-Erik Andersson, Annika Edfast, 
Lena Ewerts, Melker Falkman, Ivan Gustavsson, Ove Haarala, Bo Isaks-
son, Lars Erik Johansson, Ing-Marie Lejon, Gunnar Lundgren, Johnny 
Nilsson, Annelill Weström, Kajsa Ohrlander, Göte Olofsson, Pär Stol-
pe, Roger Sundström, Ronald Svensson – och också till er som satt mig 
i kontakt med intervjupersoner.
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Under tiden som doktorand har jag rört mig genom ett antal miljöer. 
Historiska institutionen och Forskarskolan i kulturhistoriska studier 
(FoKult) vid Stockholms universitet har varit mina ”hemmamiljöer”, 
där jag fått handledning, träning, kritiska läsningar och inspiration. His-
toriska institutionen har varit en omhändertagande och uppmuntrande 
miljö, och den flervetenskapliga forskarskolan har dessutom varit vild-
sint perspektivöppnande och möjliggörande. En person jag särskilt vill 
nämna är Anna Källén, som blev särskilt viktig för mig när jag flyttade 
till nya uppgifter i en ny stad. 

Columbia center for oral history vid Columbiauniversitetet i staden 
New York har två gånger tagit emot mig som gäst. 2010 blev jag antagen 
till centrets sommarskola och 2012 tog de emot mig under ett utbyte 
och lät mig använda deras lokaler som arbetsplats. Därigenom fick jag 
möjlighet att följa kurser inom centrets mastersutbildning i muntlig 
historia, med lärare som Alessandro Portelli, Luisa Passerini, Ron Grele, 
Amy Starecheski och Gerry Albarelli. Tack till centrets föreståndare 
Mary Marshall Clark för att hon tog emot mig, och till Kristen La Fol-
lette som blev min vän.

Under de sista åren av min forskarutbildning fick jag låna en arbets-
plats vid Historiska studier vid Malmö universitet. Jag riktar det var-
maste tacket till Mats Greiff för att han släppte in, och tackar Johan 
Lundin och Irene Andersson för all uppmuntran. Ni andra i den fina 
och omhändertagande miljön får ett kollektivt stort tack, det har varit 
fint att prata och undervisa med er. De allra sista meningarna i avhand-
lingen skrev jag vid Institutet för studier i Malmös historia, Malmö 
universitet, glad över de nya arbetskamraterna Pål Brunnström, Johan 
Pries, Per-Markku Ristilammi, Ragnhild Claesson och Roger Johans-
son.

När jag blev doktorand fick jag nya vänner, eller så ändrades rela-
tionen till gamla vänner för att de också blev doktorander. Några som 
varit särskilt stöttande och som jag hoppas få se mycket av också nu 
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när vi slutat doktorera är Robin Ekelund, Kristoffer Ekberg, Malin Ar-
vidsson, Maria Persdotter, Carolina Jonsson Malm, Sanna Lundberg, 
Susan Lindholm, Ale Pålsson och Emma Pihl Skoog. Joakim Glaser 
får en egen mening som tack för att han språkgranskade min engelska 
sammanfattning.

Utan vänner och familj – svårt att dra gränsen här – skulle det här 
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