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Förord
En dag när jag var elva–tolv år cyklade jag fram över nakna alrötter på
den knaggliga stigen från simplatsen vid Byholmen. Där och då frågade
jag mig om jag skulle kunna minnas just denna cykeltur, alltså i princip
vad som helst. Dagen efter tänkte jag på cykelturen, likaså följande dag.
Efter en tid satt minnet fast, och har så förblivit. Med åren blev minnena,
viktiga som oviktiga, många. Men allt före 1950-talet var och förblev
blankt. Tomt!
När jag var femtio plus frågade jag mig om det var möjligt att samla
andras minnen och måla konturerna av ett förgånget Dalsbruk, fylla ut
mitt tomrum. Jag vände mig till de döda, sådana som lämnat minnen kvar
i böcker och brev. Jag talade med livslevande äldre bruksare. Och medan
de pilkade minnen från flydda dagar lyssnade jag, krokade av och slog
fångsten i papper medan tid var. Mitt innerliga tack till dem alla. I en mening är boken en kollektiv insats, ett talkoarbete lett av mig. Men läraren
i mig ville vidga berättelsen. Jag önskade skriva in brukssamhällets lilla
krönika i Finlands större historia. Klokt antar jag. Men så ”rådda” jag in
även marskalken … Är valet en tabbe så har jag mig själv att skylla. Ansvaret för en korrekt hantering av det bruksnära materialet är naturligtvis
också mitt … och här syftar jag inte på stavningen. Från allra första stund
har computern opponerat mot de många felskriva orden. Jag brukar svara att hen ska lämna citaten i fred. ”Felen” har en funktion i sig själva, säger jag utan någon närmare utläggning om arbetarhistoria. Av helt andra
skäl tillåter jag ”brykskan” delvis slå genom i citerade samtal. De orden
och vändningarna är även mitt tungomål om vilket herr Google saknar
all kompetens. Emedan jag så frikostligt använt mig av tidningspress har
säkerligen felaktigheter i denna flyttats in i boken. Det är oundvikligt. Å
andra sidan har jag lika frikostligt strött noter dels som brasklappar, dels
för att de ska underlätta andras framtida arbeten om Dalsbruks historia.
Det behövs. Flera avsnitt i boken får ses som tidiga och ofärdiga försök
att fånga in ett skeende. Jag hoppas andra kan ta vid.
Utan levande bruksares hjälp hade boken blivit så mycket torftigare.
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Ett stort tack för alla samtal. Ett hjärtligt tack till släkten för såväl bilder som arkivmaterial. Och ett stort tack till alla andra vänner, både i
Dalsbruk och i disporan, som ställt texter och bilder till mitt förfogande
för en bok. Nu är bildernas upphovsmän ofta okända, och med ägarnas
tillstånd skriver jag ”privat arkiv”. Egna foton behandlas lika anonymt,
däremot namnges välkända fotografer. Jag vill också tacka för vänligheten att ta del av Socialdemokratiska ungdomsklubbens arkiv. Inte minst
vill jag tacka Dalsbruks bruksmuseum för såväl bilder som arkivmaterial. Museichef Hasse Ginlund läste genom manus och skrev ett vänligt
omdöme vilket underlättade vägen till trycket. Tack! Jag vill också tacka
Ann Svenske som åtagit sig uppgiften att klä text och foto i en så tilltalande dräkt.
Stockholm i mars 2018.
Ole Högberg
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Inledning
Någon försökte resa en staty över Mannerheim i Tammerfors. Men
marskalken hamnade i skogen på behörigt avstånd. Där på ett berg tjärades och fjädrades stoden inför marskalkens 100-årsdag.
”Finns det bilder i offentliga lokaler?” frågade jag på turistinformationen. ”Nej!” blev svaret.
Mitt Dalsbruk var lika rött som Tammerfors. Och lika tomt på bilder
av Finlands marskalk. Jag har verkligen letat. Så varför ge utrymme åt den
mannen i en bok om Dalsbruk som aldrig ens varit ett slagfält? Frågan är
berättigad. Hur ska jag svara? Att jag var arg i min barndom. Att bilder
av mig saknades i familjealbumet. Under femtiotalets första år låg jag
uppkrupen på vävstolen i köket och grubblade över denna lakun. Höll
ut hönsfjädrar under taket. Släppte en efter en. Såg dem rotera ner mot
golvets trasmattor. Jag var barnet utan förhistoria. Arg! För i en arbetarkultur blir man inte ledsen. Bara arg. Långt senare, när far inväntade
döden i silikos, gav han impulsen till boken. Det var under ett samtal …
Nej, samtal är för mycket sagt. Monolog är inte heller rätta ordet. Det
var faktiskt bara några ord han sa i dödsskuggans dal. Men från den tiden
började jag fråga folk, läsa protokoll, dagböcker, pressklipp. Under detta
samlande kom även marskalken under saxen. Han skulle med. Vi hör nog
ihop, han och jag, på något sätt, tänkte jag.
Det finns en tidigare bok om Dalsbruk, nämligen Thure Svedlins företagshistorik Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686–1936. I denna
äras en enda arbetare med namn, nämligen den ”vettvilling” som 1907
tog livet av disponenten och överingenjören. Till jubileet femtio år senare
utkom Marianne Lukalas förtjänstfulla bildverk med ett otal intervjuer
av just arbetare, kvinnor som män. Men en berättande historiebok om
Dalsbruk har saknats. Förmågor har sannerligen inte fattats på orten.
Men hinder av något slag har lämnat pennorna vilande i sina penaler. Kan
det vara brukssamhällets stundom mördande humor – rädslan för att bli
tjärad och fjädrad – som avhållit varje presumtiv författare, åtminstone
av arbetarstam? Hur kom det sig då, att just jag dristat göra ett försök?
För att jag råkar vara släkt med nämnda vettvilling? För att så många
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”kritiker” redan är döda? För att själva brukssamhället hunnit dunsta
bort? Ja, kanske allt detta. Men det var far min som gav en avgörande
puff över plankan. Inspirationen därtill var närmast av existentiell natur.
Sista BRUKSSAMHÄLLET ett Finland sett genom dalsbrukares ögon
är alltså minst av allt ett beställningsverk. Närmare tankar om detta får
anstå till bokens sista kapitel. Fram dit är detta ett verk om Dalsbruk och
dalsbrukare inramade i landets historia.
Sett litet från ovan ter sig Dalsbruks historia som en socialgruppernas karneval. Friherrar, geheimeråd, bergsråd, tjänstemän, torpare och
arbetare rör sig över sidorna tills de, en efter annan, lämnar festen. Det
var när jag skrev inbjudningskorten till detta tre sekler långa mingelparty, som Finlands marskalk bjöd in sig. Hur självcentrerad den mannen
än var, bör läsaren se avsnitten om Finlands marskalk som en ram till
boken. Konturerna av hans släktkrönika ger läsaren en chans att skönja
världen bortom kolugnars damm och skorstenars rök, tillfällen att placera Dalsbruks små händelser i en större historia. Finns någon röd tråd i
denna släkternas långdans är det väl snarast de band som håller samman
begravningsbuketterna. Allt bara försvinner. Blommorna vissnar. De jag
samtalat med för manus till denna bok är redan mull. Livet i det gamla
Dalsbruk återfinns numera i himlen. Av vissa skäl råkade just jag få ett
starkt behov att minnas, så tvingande att jag skrivit en bok om Dalsbruk
och Dalsbruksbor … och Mannerheim.
Vilka skäl finns då för utomstående att läsa den här boken? Ja, nu är
Dalsbruk en mycket speciell plats att växa upp i. Ryska kejsaren besökte
Dalsbruk ett par gånger. Karjalainen och Kekkonen junior bastade här.
Så vem är du att fråga? För det andra föddes författaren på Kristi Himmelsfärd, oviktigt i sig, men året 1946 var en mycket speciell tid att låta
sig födas till. Inte bara för att Paasikivi formulerade tidsandan under sina
sista år som en atmosfär full av lögner, utan för att Finlands backar samtidigt myllrade av barn som ville veta var de hamnat. Men de vuxna hade så
bråttom … att glömma menar jag. Vi var framtiden, sa de. Vem tvivlade.
Mycket långt senare insåg jag att de använt oss för att få distans. Utgöra
en buffert bakåt. Vara frigolitbarn. Styroxungar. Dimkanoner. Jag blev
inte ensam i landet om att vara ett barn utan förhistoria. Är du ett undantag, så låt boken ligga.
Det var alltså vid min fars ord som jag vände mig om och ställde en existentiell fråga. Som lärare i historia såg jag trådar ända till 1686 då Dalsbruk grundades. Just då tillsattes den lagnämnd som skulle utarbeta 1734
års lag, vilken gällde ännu när mina föräldrar föddes. Varpen är trehundra
år, tänkte jag, och samlade trasor till berättelsens inslag från landets fem
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horisonter. I Tammerfors fann jag graffiti efter en dalsbrukare som internerats i Aaltonens skofabrik 1918. Hemkommen i Dalsbruk frågade jag
första bästa bekanta på torget. Javisst! Han hade känt både Virtanen och
hans dotter, sa han och pekade ut över torget mot rödgardistens systerbarn, som till min förundran var en mycket god bekant till mig. En dalsbrukare hade alltså rest till Tammerfors för att befria Finland. En Mannerheim var där av samma skäl. Jag besökte bara staden för att … Ja, vad
då? För att se hur min väv tedde sig från toppen av en gigantisk vävstol.
Min mor vävde med garn. Jag väver med ord. Som mors bykkorg en
gång var fylld av mattrasor, klipp av generationers avlagda kläder, är min
datorkorg fylld av notiser, utsagor, brev. Jag bankar in livsöden, rad efter rad. Från 1686 till i dag. Nu ligger de där som nyanser av grått och
grällt: Daniel Faxell, Emily Tham, Svarta Damen, Anders Ramsay, Robert Mannerheim, sista masmästaren, en dubbelmördare, en krigshjälte,
en statarson, en riksdagsman, mor och far. Bara i efterhand ter sig varp
och inslag givna. Historiens riktning hade blivit en annan, har det sagts,
om Kleopatras näsa varit litet annorlunda. Utan Kvarnbäckens fallhöjd
hade Dalsbruk aldrig funnits. Utan Mannerheim hade inte jag skrivit någonting alls. Men nu är tankarna ord och orden blivna rader. Resultatet
är en bild, eller väv, av en säregen plats i Finland som heter Dalsbruk.
Bokrullens första kapitel har fokus på tiden, 1686, och platsen, Dahls
by. Sedan rullar det på. Varp och inslag blir till väv. Förhistorien rul�las ut. Smärtan tar plats som röda och svarta inslag. Minnena kommer
vandrande som pigor, drängar, formare, torpare, herrar, atleter, baderskor, städerskor med flera. Stundom rör sig en och annan bruksare långt
utanför hemorten, någon träffar till och med marskalken och en gång
sänder Mannerheim en hälsning till alla medborgare i Dalsbruks kommun. Men det är att gå händelserna i förväg. Nu är det dags att väcka upp
de allra äldsta döda.
Sjuttio år varar vårt liv, säger Psaltaren,
åttio, om krafterna står bi.
De flyende åren är möda och slit,
snart är allt förbi, och vi är borta.
Inte allt. Vi lever i andras minnen. Där träder vi åter fram, ”remembered” som engelsmannen säger, av re-member (återsamla ”lemmarna” eller
”kroppsdelarna” till en gestalt). Här och nu har Du en chans att rädda ett
antal själar. Ännu en tid. Varsågod!
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Utö gruva i Stockholms skärgård gav malm
till Dalsbruks masugn privat arkiv

Finlands postväsen förryskades 1890.

dbbm

Silver- och kopparmynt från skålar i Dalsbruk

privat arkiv

. 23 .

Två idrotts- och
ungdomsföreningar
Dalsbruks två gymnastikföreningar
Förhistorien säger att inspirationen kommit från en cirkus. Att gymnasterna exercerat på ett berg av en underofficer som kommenderat dem
på ryska.250 Dalsbruks första gymnastiksällskap, grundat cirka 1900, lär
ha legat under ortens första arbetarförening, som efter storstrejken 1905
delades upp i en svensk och en finsk organisation. Den finska arbetarföreningen uteslöt alla som gått med i det nybildade Svenska folkpartiet.
Som en följd självdog gymnastiken och Dalsbruk stod utan någon som
helst idrotts- eller gymnastikförening.
I augusti 1908 möttes ett tjugotal ynglingar i Gamla skolans veranda
för att återuppväcka gymnastiken under namnet Jäntevä. Samma höst
ställde de till fest på Hotellet för att dansa in ett startkapital. Efter ett
första protokoll på finska, vid årsmötet 17 januari 1909, förblev det tyst
under tio månader, oklart varför. Vid nästa träff är Gottfrid Lindström
mötesordförande och protokollet skrivs på svenska (namnet Jäntevä förblev sovande under åratal, men av praktiska skäl används det nedan). Det
var redan bestämt att medlemmarna skulle öva tre gånger i veckan. Nu
skärptes straffet för skolk. Dubbel frånvaro utan skäl betydde avsked.
En drakonisk åtgärd förvisso. Men nödvändig. Byggandet av pyramider
krävde allas närvaro, från starkaste mannen underst till den fjäderlätta
toppojken överst. Att ro efter en torrtall på Gyltholmen när det var pyramidträning var detsamma som att svika både gänget och gymnastikföreningens verksamhet, ja ”existens”, vilken definierats som ”kroppens hälsa
och välstånd”, ”redskapens förädling” och befrämjandet av ”gymnastiken och idrottens framåtskridande å orten”.251
Det första redskapet att förädlas var barren. Den gamla skulle ersättas
med en ny av järn. Nästa var brottarmattan. Först hade Gottfrid skaffat
tyg och litet halm. Året därpå vidtalades ”sadelmakar Lindroos” att stoppa in mer halm. Snart byttes halmen ut mot femtio kilo kork. Friidrottvå idrotts- och ungdomsföreningar
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tens framskridande främjades när Gottfrid skaffade fram en hoppställning. Men förslaget om inköp av sekundmätare förkastades tills vidare,
det gick ju ändå att tävla i ”springning”. Med grenar som kulstötning,
längdhopp och höjdhopp på programmet köpte man in en vandringspokal för tävlingar mellan Dalsbruks, Västanfjärds och Furulunds gymnastikföreningar. Då, alldeles överraskande föddes en tvillingförening på
hemmaplan.
Om Jänteväs nedkomst varit tämligen opolitisk, så reflekterade tillkomsten av Dalsbruks gymnastikförening Kamraterna sin tids identitetspolitik. Efter den allmänna och lika rösträttens införande hade det
svenska inflytandet minskat på riksplanet. Som försvar hade inte bara
Svenska folkpartiet bildats utan även ett förbund för de snabbt expanderande finlandssvenska ungdomsföreningarna. I denna surf bildades
Dalsbruks Ungdomsförening, vars medlemmar genast fördelade sig på
intressegrupper. En av dem var gymnastikklubben Kamraterna (formellt
grundad först 1913).
De första idrottarna var i regel bättre situerade människor. År 1895
bildade läroverksungdomar i Norra Reals och Östermalms läroverk i
Stockholm Idrottsföreningen Kamraterna. Namnet fick vingar i en tid
då kamrat fortfarande betydde vän. I Helsingfors grundade Svenska Reallyceum Idrottsföreningen kamraterna (HIFK) och 1908 fick Åbo sina
kamrater, IFK. Inom kort dök de upp även i Dalsbruk, men just här hann
Jäntevä före tjänstemännen.

Jänteväs tidiga idrott
Vid sekelskiftet hade svenska kraftkarlar som Starke Arvid, Calle Sven
och Oscar Wahlund rockstjärnestatus. Den senares paradnummer var att
i sele lyfta upp en plattform med en femtonmannaorkester. Starke Arvids
genombrott hade kommit under en turnering i just Finland. Atletik var i
tiden. I Dalsbruk var Alexander Fagerlund, eller ”Fagge”, starkast. Också Gottfrid Lindström var en stadig bit, tegeltränad sedan tio års åldern.
Stilenligt var Jänteväs första kassör, Antti Jansson, brottare. Brottning
var på modet. År 1913 bestod Valborgsfestens program till största delen
av just brottning. Annars var festprogrammen regelmässigt hornmusik,
stor gymnastikpyramid med stavar, gymnastik på räck och barr, pyramider på barr, akrobatkonster, uppvisning i brottning och kanske en ryggbrytande atletik. Alltid med allmän dans som kvällens avslut.
Ute i byarna ville man gärna se Dalsbruks gymnaster. De var välkomna att visa sin stavgymnastik och sina pyramider liksom en eller annan
överraskning som ”fransk brottningskamp”.252 I dag förundras vi över
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att ungdomarna alls tog sig fram. När brukets atleter inbjöds till Västanfjärd mellan jul och nyår 1909 var vägen dit antingen ett par hjul- eller
medspår. Att gå någon mil var en självklarhet, ”till fots upp till Vrethalla
och ta häst med till baks”, lyder protokollet 2 april 1913. Om redskapen
skulle med måste det till dragdjur. För en uppvisning i Furulund krävdes
fyra hästar för musiken och en för redskapen. För turen till Västanfjärd
beställdes åtta hästar. Alla gymnaster behövde inte ständigt traska med.
Redan tidigt framträdde en elitgrupp. ”Beslöts skilja sjackket i två delar
första delen 12 man som består af sådana som har den besta stellningen
ock kan göra tämpårna bäst.”253 Men dansen lockade iväg alla.

Jänteväs gymnaster Gottfrid Lindström, Albert Grönberg och
Armas Lindroos. privat arkiv
två idrotts- och ungdomsföreningar
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Dalsbruks Ungdomsförening
Dragsfjärds ungdomsförening hade grundats 1897. Deras ungdomsgård,
Furulund, blev en samlingslokal för hela bygden. Under många år möttes
kommunalstämman och kommunalfullmäktige där. Egendomligt nog låg
det tungt industrialiserade Dalsbruk efter. När Dalsbruk äntligen fick en
ungdomsförening 1910 hade Kimito U.F. redan nått myndighetsåldern
och såväl Dragsfjärds som Västanfjärds U.F. trampat ur barnaskorna.
”Det vittnar icke gott om den andliga vakenheten å Dalsbruk”, sa Konstantin Sjöström vid tioårsjubileet för Dalsbruks Ungdomsförening.254
Men bruksarna var inte sömngångare. Ortens sociala struktur var bara
så annorlunda. Så skiktad. Ute i bygderna kunde man nöja sig med en
ungdomsförening. Industriorten måste föda två. Och det tog litet tid.
Den 13 november 1910 samlades ett sällskap i Nya folkskolans festsal.
Där minglade Simstedt, Zimmermann, Olsén och Pollack med varandra.
Mötesordföranden hette Meri Nebermann, sekreteraren var ingenjör
Hellén. Till ledningen hörde också doktor Qvarnström. Idel tjänstemän!
Målen var att väcka och uppehålla intresset för ädla strävanden och förädla ungdomens nöjen. Denna Dalsbruks ungdomsförening var inte politisk i sig. Tvärtom! Ungdomsföreningen strävade efter att vara gränsöverskridande såväl till språk som klass. Men det märktes att den var
modellerad på landets talrika ungdomsföreningar. Månadsmötena fylldes
av sång, tal, deklamation, bygdemålsberättelser, diskussioner och lekar.
Man förädlade sig genom unison sång, skördedans, gluntsång, bygdemål, teater, kostymbal, körsång, fastlags- och första maj-utfärder. Till
julfesten 1912 inbjöds även Marthaföreningen. Ungdomsföreningen var
populär. Redan vid julfesten hade den 94 medlemmar, andelen arbetare
okänd, och inom ett par år var medlemsantalet 142. Till intressegrupperna räknades en syförening, en slöjdkurs, en sångkör liksom en manlig
och en kvinnlig gymnastikklubb. Snabbt hade man köpt barr, räckstång,
tjugo stavar och tjugo par skor till gymnastiken. ”Kamraterna” övade i
Nya folkskolan, som vid den tiden ägdes av bolaget. Redan namnet röjer
att det var fråga om en allsidig idrott. Inventarieförteckningen för 1916
upptar slägga, diskus, stavhoppstav, häckar, tre par spring- och spikskor
samt två par boxhandskar. Men till skillnad från Jäntevä saknades brottning och atletik på programmet.
Dalsbruks Ungdomsförening ställde sig utanför politiken. Man tog
inte efter Malax ungdomsförening som hållit en soaré, där behållningen
gått till Svenska folkpartiet. Men svenskheten tog man till sig. År 1912
ströks regeln att föreningen skulle vara tvåspråkig. Vinsten blev att man
160 del 1 dalsbruk, sverige och ryssland

kunde fira Runebergsdagen till minne av skalden och helga Svenska da
gen i åminnelse av Gustav II Adolfs hjältedöd i Lützens dimma. Medan
sekelskiftets arbetarrörelse i Dalsbruk hade blivit finsk, valde Dalsbruks
Ungdomsförening att bli svensk. Bolagets högre tjänstemän var ”svenskar”. Med fördel kan vi se Dalsbruks Ungdomsförening som en föregångare till efterkrigstidens tjänstemannaklubb. Sedd sålunda inses genast att
bruksortens arbetarungdomar hade behov av en egen ungdomsförening.
Denna kunde inte bygga på byarnas ”opolitiska” bygdemodell. Det måste till en sammanslutning i vilken ungdomarna från Råttfällan, Ostindien
och Marmorpalatset kunde känna sig hemma såväl socialt som ideologiskt. Vem skulle ta initiativet nu när Dalsbruk saknade till och med en
svensk arbetarförening?

Styrelse och medlemmar från ’IF Kamraterna’ 1917. Ytterst t.h. handlande
Arne Isakson, näst intill senare kontorschef Karl Sjöblom. privat arkiv
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En politisk ungdomsförening
Den demokratiska revolutionen hade kvarlämnat en vilsenhet bland arbetarna. Deras rösträtt hade inte levererat och av ytterligare skäl hade
Dalsbruks svenska arbetarförening avsomnat. I detta dystra läge ingrep
Jänteväs ungdomar och kallade Dalsbruks Svenska Arbetarförening ut ur
sin grav den 23 februari 1911. Samma år återupptogs ett organiserat första maj-firande och arbetarna i Björkboda kontaktades för en gemensam
demonstration. Men när bruksarna marscherade in i Hertsböle by möttes de av ynka fem personer från syskonbruket. ”Att bedriva ett dylikt
skämt med sina klassbröder är”, skrev Arbetet, ”mer än oförlåtligt”.255
Sanningen var nog den, att soffliggarnas parti härskade även i Dalsbruk.
Läget var bekymmersamt. Brännvinet har de intresse för, skrev KlämtarJanne, och kortleken glömmer de inte heller, ”kring den och flaskan hålla
de nog kommunalstämma”.256 Förändringen måste komma underifrån.
Från ungdomen. Det är i denna magra mylla Dalsbruks andra ungdomsförening slår rot.
År 1912 sände Finlands Socialdemokratiska Ungdomsförbund resetalaren J. Hedberg till Dalsbruk. Han bad ungdomarna bilda en klubb för
att utveckla sig och vinna en större kulturell bildning. Det är inte utan att
vissa mål återfinns i de von wrightska idealen. Men bildning, nykterhet
och skötsamhet är också att se som medel i kampen mot arbetsgivaren.
Den 1 februari 1912 bildades Dalsbruks Socialdemokratiska Ungdoms
klubb. Tjugofyra personer antecknade sig som medlemmar.257 Inte oväntat kom frågan om dans genast upp på Klubbens agenda. Ämnet diskuterades och bordlades ”till des att det kommer någon som börjar lära
natsjonaldanser.” Beslutet var tidstypiskt passande byar och landsorter,
men befängt i Dalsbruk. Kursen i nationaldanser verkar heller aldrig ha
blivit av. Sommaren därpå samlade föreningen pengar till en dansbana för
helt andra melodier. Man skulle ha roligt helt enkelt! Men inte busroligt.
Varje medlem som störde föreningens möten genom att kasta stinkbomber och nyspulver skulle uteslutas.258 Klubbens syfte vara att uppfostra
till ett sedligt och anständigt uppförande. Punkt! Samtidigt var Klubben
de facto en politisk ungdomsförening. Osökt trängde sig socialismen på.
Men ordet var dunkelt. En bokring bildades för gemensamt inköp av
socialistisk litteratur. Man läste och bytte böcker sinsemellan. Tidskrifterna Brand, Stormklockan och Till Storms beställdes och medlemmarna
skaffade prenumeranter åt tidningen Arbetet. ”Någon utpräglad klar socialistisk åskådning kan man icke säga att ungdomen i Dalsbruk hade
på den tiden”, skriver Gottfrid Lindström. Allting var så nytt.259 Lind162 del 1 dalsbruk, sverige och ryssland

ströms försiktiga ord till trots var det facklig kamp från första början.
Så fort Klubben grundats tillsatte man en kommitté för att undersöka i
vilken utsträckning barn användes till 10 à 12 timmars arbete. Inom kort
hade den socialdemokratiska ungdomsklubben en egen agitationskommitté. Klubben gick samman med ortens arbetarföreningar och anställde
en huvudsakligen finsktalande agitator vid namn Wihriä (f.d. Grön) som
för ett år framåt avlönades av alla gemensamt, även av Andelshandeln.260
Den 1 maj 1913 invigdes ett rött standar. Inom loppet av få år hade industriorten Dalsbruk fått två ungdomsföreningar. I en av dem kunde mötena avslutas med Internationalen.261

Idrott och politik
År 1911 var Jäntevä fortfarande en fristående förening utan stadgar. En
del medlemmar ville ansluta gymnastikföreningen till Dalsbruks Ung
domsförening. De mera socialistiskt sinnade anhöll om att få ansluta Jäntevä till Dalsbruks Svenska Arbetarförening. Då de senare ungdomarna
var i majoritet vann de, med påföljd att några av de bättre gymnasterna
gick över till Kamraterna. Avhoppen och konkurrensen skapade spänningar. Dumheter förekom. Sekreterare Alexander Fagerlund skriver:
”Frågan åm att på månans möte att ta till behanling att intte föreninggens
medlemmar skall varken i det ena eller det andra bära sig dumt åt mot
den andra gymnastik klubben Kamrats medlemmar.”262 På månadsmötet den sista mars 1912 beslutades ”att inte blanda gymnastik ock pålitik tillsammans”. Uppmaningen till trots fanns en ambivalens. Å ena
sidan var föreningens adress Svenska arbetarförenings Gymnastikklubb
och medlemmarna betalade en avgift till Svenska arbetareföreningen. Å
andra sidan anslöt sig Jäntevä till Gymnastik & Idrottsförbundet (som i
och för sig rymde även arbetarföreningar). Den definitiva splittringen av
Finlands idrottsliv kom först efter inbördeskriget, även om Arbetarnas
Idrottsförbund planerades redan 1913.263

Ingen sportplan, ingen lokal
Gymnastiken i Dalsbruk torde ha varit fysiskt uppdelad. Kamraterna
övade i Nya folkskolan. Jäntevä höll mest till i Hotellet. Nackdelen där
var att dagarna inte räckte till då Marthaföreningen, ungdomsföreningen,
två arbetarföreningar, två fackavdelningar, en kvinnoförening, Andelshandeln, Jäntevä och ungdomsklubben skulle samsas om samma lokal.
En fördel var priset; vid tillställning med inträde krävdes bara ett litet
belopp åt städerskan. Men varje gång måste särskilt tillstånd inhämtas
från brukskontoret.264
två idrotts- och ungdomsföreningar
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Sommarens festplats brukades av alla och passade ingen. Sedan 1897
fanns visserligen en danslave på Byholmen.265 Men vägen dit gick över
en bro och två sund. Fastlandet vore att föredra. År 1911 bildade arbetarna en sportplanskommitté för att utreda frågan om lämpligare plats
för sportplan, sommarfester och föreningshus. Ett problem var att skrevorna mellan Dalsbruks bergknallar redan var upptagna av potatis, och
få bruksare var beredda att offra mat för lek. Slutligen fastnade man för
en ”bullerstensbacke” i sluttningen mellan Bergströms hage och Sjöbrunn.266 Bolaget gav tillstånd och 1912 kunde det mödosamma arbetet
med att terrassera sluttningen inledas. Sommaren därefter var idrottsplanen i sådant skick att den kunde invigas i augusti. För första gången celebrerades en arbetarfest på orten med fyrverkeri. Att invigningsfesten
blev så storslagen tillskrevs Wihriä.267 Gottfrid Lindströms vision höll
på att förverkligas. Under schaktningen vid idrottsplanen fantiserade vi
om, skrev Gottfrid, ”att bygga föreningshuset uppe på bergåsen, därifrån
tyckte vi, skulle det bli fri vacker utsikt över bruksfjärden”.268 Men förhoppningen stannade vid en dröm. Lokalfrågan skulle bli en långbänk.
Dalsbruks två ungdoms- liksom dubbla idrottsföreningar blomstrade samtidigt. Deras respektive höjdpunkter inträffade åren före första
världskriget. I folkskolan slog Kamraterna jättesvingar på räcket och
1914 ordnade Dalsbruks Ungdomsförening midvinterting. Det var också
de åren Dalsbruks arbetarföreningar höll två gigantiska fester på Byholmen. Vinsten gick till att finansiera tidningarna Arbetet och Sosialisti.
Syftet var att ge arbetarna en röst. Ge dem makten över språket.

Talko vid ”bullerstensbacken” nära Bergströms 1913. dbbm

164 del 1 dalsbruk, sverige och ryssland

Ryska soldater och bruksare vid den nya sportplanen 1916. I famnen sitter
Aurora Alho, senare känd som Aura Lindahl. privat arkiv

Tidningen Arbetets annons 10 juli 1914.

privat arkiv

